
Bie importi
nga Serbia e
Bosnja, rritet
ai nga Rusia
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E PËRDITSHME INFORMATIVE
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Shkup, 9 dhjetor - Gjatë vitit të kaluar, rreth 260
delikuent të mitur janë regjistruar në Kuma-
novë, tregojnë të dhënat e Këshillit në Mini-
strinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH), e për
të cilët është kërkuar ndihmë nga Ministria për
Punë dhe Politikë Sociale. Në Shkup ndërkohë,
ky numër ka arritur në 293 në vitin 2017, ndër-
sa çdo ditë e më shumë regjistrohen incidente
qofshin ato etnike apo edhe brenda një etnie në

shkolla, sidomos në ato të mesme. Për këtë ar-
sye, kriminologi Mile Ginovski, anëtar i Këshil-
lit për Shkeljet e Fëmijëve në Ministrinë e Arsi-
mit dhe Shkencës, prezantoi programin
"Aftësitë adoleshente", program ky që përfshin
105 vende nga bota. Ky Këshill, siç tha edhe Gi-
novski, ka regjistruar një numër të madh të ra-
steve të delikuencës të të miturve, ndërsa Ku-
manova tashmë është...

Kumanova pas Shkupit me delikuencë te të rinjtë

15 DEN
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Në mes të
çështjeve të
hapura dhe 
të mbyllura

Mirëkuptim i skajshëm për temat
maqedonase. Kjo po kërkohet hë
për hë. Hapja e debatit për amen-
damentet e reja që do të inkorpo-
rohen në kushtetutë, po bëhet
pas nënshkrimit të Marrëveshjes
së Prespës dhe shumë kush ka
pritur që ky debat...
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Gjykatësja Margarita Caca Nikollovska për gazetën “KOHA” thotë se pas dëshmive të fundit para
Trupit gjykues, si mbrojtës apo dëshmitarë për ngjarjen e 27 prillit, në Maqedoni duhet t’ju jepet
fund propozimeve për amnisti dhe t’ju lejohet gjykatave të kryejnë punën e tyre mbështetur në fakte
dhe dëshmi, ndërsa të sjellin vendime vetanake dhe jo vendime të porositura nga politika
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shqiptarë 
në Tetovë 
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KOHA për 
sport

Dua tu dëshmojë bashkëmoshatarëve të mi gjerman, atë

se populli shqiptar gjithmonë arrin qëllimet e veta, jemi

një popull që përcjellim aftësitë tona në çdo fushë. Dua

që një ditë të jem pjesë e kombëtares shqiptare, të tran-

smetoj edukatën dhe mirësjelljen time prej një shqipta-

ri në fushë ashtu sikurse më ka mësuar babi im, sepse

edhe pse jam rritur këtu në Gjermani ne vazhdojmë me

ritet e zakonet shqiptare në çdo aspekt

Fisnik NUHIU

Shkup, 9 dhjetor - Edhe një talent

shqiptarë është shtuar në futbollin

gjerman, bëhet fjalë për djaloshin

14 vjeçar Gent Azizi nga Odri i Te-

tovës. I lindur në Gjermani, që nga

mosha 5 vjeçare ai kishte filluar të

stërvitej në fushat e gjelbërta të

futbollit, ku menjëherë u vu në pah

talenti i tij. Me vrullin e tij nëpër fu-

shën e sportit Azizi morri zemrën e

skautëve gjerman, të cilët dëshi-

ronin që ai të jetë pjesë e skuadrës

“Reinickendorfer Fusche” e cila ga-

ron në Ligën e tretë rajonale gjer-

mane në shumë kategori. Genti ta-

nimë dy vite me radhë është pjesë

e këtij ekipi, ku edhe po dëshmon

sukseset e tij. Edhe pse i ri për nga

mosha, Gent Azizi më sjelljet e tij

prej një futbollisti janë për çdo lëv-

datë, luftarak dhe i përshtatshëm

në çdo kënd të fushës, por si një

qendërmbrojtës ai arrin të jetë

pengesë e çdo lojtari për të tejka-

luar atë,  sepse Azizi është aty

shtylla që pengon dhe në shumë

raste i sjell fitore klubit të tij. 

“Që të jem ai që jam sot, është

meritë e babit tim, ai ishte personi

i parë që më angazhoi së pari gjatë

gjithë kohës me stërvitje me këtë

sport, që më pas me kalimin e

kohës çdo ditë rritej dëshira që

mua të më përvetësoj futbolli. Tani

më 9 vite rregullisht stërvitem, me

punën time të pandërprerë unë

hasa në sytë e menaxherëve të cilët

donin të jem pjesë e përzgjedhje-

ve të tyre. Falë babit tim unë kam

arritur të realizoj ëndrrën time që

kam nga fëmijëria dhe shpresoj se

do ti jem besnik gjithmonë këtij

sporti” tha për gazetën KOHA Gent

Azizi. Dëshira e Gentit është që ai

të mos ndalon asnjëherë me fut-

bollin, dhe se në të ardhmen ai të

jetë pjesë e ndonjë skuadre të

madhe evropiane, e që më së

shumti pretendon që një ditë të

jetë pjesë e skuadrës së madhe

gjermane Bajern Munih.  

“Futbolli për mua tani më

është bërë familje, nuk do të nda-

loj asnjëherë me ushtrimet, me

gjithë fuqitë që kam dhe me stër-

vitjet e rregullta un dua që një ditë

të arrij sa më lartë. Çdo futbolli-

stë synon që një ditë jetë pjesë e

ndonjë skuadre të madhe, poash-

tu edhe unë synoj që një ditë jem

pjesë e familjes së Bajern Mu-

nihut. Për të arritur deri aty siguri-

sht që duhet shumë punë, dhe un

këtë do ta arrij vetëm pjesë-

marrjen time aktive në çdo traj-

nim”, tha Azizi. 
Genti edhe pse moshën e tij të

re po e kalon në Gjermani, ai

nuk përjashton mundësinë që

një ditë të jetë pjesë e Kombë-

tares së Shqipërisë. “Dua tu

dëshmojë bashkëmosha-

tarëve të mi gjerman, atë se

populli shqiptar gjithmonë ar-

rin qëllimet e veta, jemi një po-

pull që përcjellim aftësitë tona në

çdo fushë. 
Dua që një ditë të jem pjesë e

kombëtares shqiptare, të tran-

smetoj edukatën dhe mirësjelljen

time prej një shqiptari në fushë

ashtu sikurse më ka mësuar babi

im, sepse edhe pse jam rritur këtu

në Gjermani ne vazhdojmë me ri-

tet e zakonet shqiptare në çdo

aspekt”, deklaroi Genti.
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Dua të jem

pjesë e bajernit

PREZANTOJMË
FUTBOLLISTIN GENT AZIZI

Trajneri italian Damato i kënaqur me punën e Gentit 

Gent Azizi është më i dëshiruari i trajnerit

italian Elio Damato. Ai thur lëvdata për

mbrojtësin shqiptar duke thënë se Genti

është i përkushtuar dhe vallëzon në fushën

e gjelbër. Prezenca e tij në fushë gjithmonë

bënë që ekipi të luaj më lirshëm, pasi

angazhimi i tij në fushë lehtëson punën e

bashkëlojtarëve të vet. “Gjithmonë bie në sy

përkushtimi dhe talenti i tij në lojë. Prezenca e tij në

fushë bënë që ne të luajmë më lirshëm me

kundërshtarin, pasi me Gentin në mbrojte

disi jemi më të sigurt. Ndeshje pas ndeshje

mundohet që të bën më të mirë, shumë

rrallë mund të shohësh mangësi tek ai,

sepse ai çdoherë tregon anën e tij pozitive

që ka në fushë, gjë që është shumë e

rëndësishme”, theksoi trajneri i ekipit Fusche, Elio

Damato. 

“Çdo futbollistë synon që një ditë jetë pjesë e

ndonjë skuadre të madhe, poashtu edhe unë synoj

që një ditë jem pjesë e familjes së Bajern Munihut.

Për të arritur deri aty sigurisht që duhet shumë

punë, dhe un këtë do ta arrij vetëm pjesëmarrjen

time aktive në çdo trajnim”, tha Azizi

Koha
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Pasja e fëmijëve iu kushton
nënave 11 vjet jetë. Sipas një
studimi amerikan, fakti i të bërit
nënë sjell shkurtimin e
telomerëve tek një gruaje me
rreth 4.2%. Këto janë “kapele” që
rrethojnë pjesën e terminalit të
kromozomit dhe e mbrojnë atë
nga përkeqësimi. Telomeret janë
segmente të specializuara të
materialit gjenetik që veprojnë si
mbrojtëse në fund të çdo fije të
ADN-së, për të parandaluar
shthurjen e saj. Por telomeret
shkurtohen natyrshëm me
kalimin e kohës dhe kjo shkakton
plakje.
Efekti i fëmijëve në shkurtimin e
telomere është më i madh se ai i
pirjes së duhanit dhe i trashjes, i
treguar në studime të tjera. Anna
Pollack e Universitetit George
Mason, autore e studimit të
publikuar në ‘Riprodhimi Njeriut

“, tha se është befasuar nga
rezultatet. Studiuesit mendojnë
se kjo është e lidhur me stresin e
rritjes së fëmijëve.
“Nuk po iu themi grave që të mos
kenë fëmijë,” shpjegon studiuesja
në Daily Mail. Ekipi i Universitetit
George Mason analizoi 1,505 gra
të moshës nga 20 deri në 44 vjeç
në një studim kombëtar nga viti
1999 deri në vitin 2002.  444 prej
femrave nuk kishin fëmijë dhe
analizat treguan se ato ishin 11
vjet më të reja se nënat.

NËSE NUK E RESPEKTOJMË
MARRËVESHJEN CEFTA
“Do të bëhen gati dy javë prejse u vendos taksa e Qeverisë së
Kosovës prej 100 për qind ndaj produkteve të Serbisë dhe BeH-së
dhe narracioni politik në Kosovë, Serbi e ndër diplomatë
ndërkombëtarë është pasuruar me analiza se ku gjendet kufiri mes
ekonomisë dhe politikës. 
“A ka llogaritur Kosova efektin ekonomik të veprimeve të veta
politike?”, është njëra pyetje. 
“Si mund të ketë ndëshkim politik për votën e dështuar të Interpolit
ndaj tregtisë së lirë?”, është tjetra. 
Dhe e treta: “Çfarë partneri ndërkombëtar është Kosova nëse nuk e
respekton marrëveshjen CEFTA, madje në vitin kur e kryeson
institucionin koordinues?”. Këtyre pyetjeve pastaj iu shtuan dilemat
se a do të ishte mirë që tarifa të kishte mbetur 10, të ishte ngritur në
30 apo, siç u bë në 100 për qind? 
Me çfarë kriteresh u shpall 10 e me çfarë kriteresh u ngrit në 100?
Pyetje të këtilla, me bollëk, do të mjaftonin për debat të gjerë dhe
historik të sanksioneve ekonomike si pjesë e konfliktit politik, por
mendoj se taksa prej 100 për qind nuk ka të bëjë aq me ekonomi,
me politikë ekonomike e as me ekonomi politike sesa, ndoshta, me
gjinekologji”, shkruan në profilin e tij, publicisti dhe gazetari nga
Prishtina, Veton Surroi.

FËMIJËT DHE POLITIKA
“Kur fëmijët merren me çështje të mëdha, edhe shurra bëhet
shtrembër, jo më politika. Çështja e Maqedonisë dhe e popullit
shqiptar në këtë shtet është tepër serioze, ndërsa pushtetarët dhe
politikanët shqiptarë në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë, fishkëllejnë
me gishta në gojë, kinse për arritje të mëdha!”, shkruan nw profilin e
tij, publicisti nga Tetova, Abdulla Mehmeti.
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Mirëkuptim i skajshëm për temat maqe-
donase. Kjo po kërkohet hë për hë. Hapja e
debatit për amendamentet e reja që do të
inkorporohen në kushtetutë, po bëhet pas
nënshkrimit të Marrëveshjes së Prespës
dhe shumë kush ka pritur që ky debat do të
trajtojë vetëm çështje që kanë të bëjnë me
këtë marrëveshje, gjegjësisht me rrumbul-
laksimin e procesit të negociatave me Gre-
qinë që si akt final ka mbylljen e kontestit
rreth emrit.

Por në praktikë çka po ndodhë? 

Në ndërkohë po futen në deriçkë edhe
tema e nëntema të tjera që si synim kanë
betonimin e shtetformësisë maqedonase
dhe me automatizëm ngritjen e identiteti
nacional maqedonas në raport favorizues,
madje edhe superior, ndaj etnive të tjera, si-
domos ndaj shqiptarëve. Po të ishte ndry-
she, debati nuk do të kishte në qendër të vë-
mendjes vetëm çështjet me interes
nacional maqedonas, duke filluar që nga
preambula, e deri te amendamentet që ri-
definojnë gjuhën, etninë, kontinuitetin hi-
storik të maqedonasve etj. 

Greqia, fundja, asnjëherë nuk e ka konte-
stuar çështjen shqiptare në Maqedoni dhe
për rrjedhojë edhe tash e në të ardhmen
nuk paraqet kurrfarë rreziku nëse kjo çë-
shtje ridefinohet me kushtetutën e re, që
do të ishte edhe një përforcim i kompaktë-
sisë së brendshme, si parakusht i stabilite-
tit afatgjatë të këtij shteti që pritet të bëhet
pjesë e NATO-s dhe BE-së.

Çdo kush duhet ta ketë të qartë se harta
politike pritet të pësojë ndryshime radika-
le në favor të partive konservative që do të
etablohen në Parlamentin Europian dhe
kjo e vështirëson dukshëm mirëkuptimin
ndaj temave ‘të vogla’ me karakter etnik që
vijnë jashtë BE-së dhe në këtë mënyrë insti-
tucionet europiane do të bëjnë çmos që ta
ruajnë vetveten nga ‘ballkanizimi’ i vetve-
tes.  Në rrethana të tilla çdo tentim i shqip-
tarëve të Maqedonisë për të adresuar sh-
qetësime me karakter etnik në Bruksel, do
të hasë në vesh të shurdhër. E vetmja adre-
së që ata do të mund të ndjehen ende të si-
gurt, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën, do
të vazhdojë të mbetet Uashingtoni. 

Debati aktual kushtetues ka të ngjarë që të
mbyllë një kapitull të kamotshëm (dhe
mjaft të rëndësishëm) që kishte në thelb
mosmarrëveshjen me Greqinë, por ka rre-
zik që të lë hapur një mosmarrëveshje edhe
më të madhe të brendshme, e cila herët a

vonë mund të shndërrohet në vatër të re
krizash etnike. Mosdefinimi, apo mosdhë-
nia përgjigje të prerë disa çështjeve kru-
ciale që kanë të bëjnë me pozitën kushte-
tuese të shqiptarëve në versionin e ri të
Maqedonisë së Veriut (statusi shteformues,
gjuha, zhvillimi i barabartë i rajoneve dhe
decentralizimi fiskal, regjistrimi i popullsi-
së, alokimi i fondeve buxhetore sipas ne-
vojave e kërkesave imediate larg përqindje-
ve qesharake të tanishme, etj.), por edhe
mungesa e gatishmërisë për të krijuar një
ambient konstruktiv për debat të hapur ku
do të shpreheshin pa hezitim dilemat e pa-
qartësitë që i kanë shqiptarët në këtë fazë
të ndryshimeve kushtetuese, mund të
ndikojë në hapjen e dy fronteve politike në
të ardhmen: në njërën anë, shoqëria sh-
qiptare mund të absorbojë forca e mendi-
me më radikale, që do të kërkonin përsh-
pejtimin e procesit të shteformësimit të
shqiptarëve dhe, në anën tjetër, në shoqë-
rinë maqedonase mund të shtohet ndjenja
jakobine e përkatësisë shtetërore (‘pose-
duesit e tapisë së shtetit’), e cila Marrëve-
shjen e Prespës dhe ndryshimet e fundit
kushtetuese (që në preambulë) do t’i kon-
sideronin si fitore ekskluzivisht (të tyre)
maqedonase dhe kjo në praktikë do të
përkthehej si ‘legjitimitet i fituesit’ për të
diktuar pastaj ritmin e të gjitha zhvillime-
ve politike e institucionale në vitet që do të
pasojnë, si mbivendosje e të gjitha vullne-
teve politike me prejardhje etnike maqedo-
nase.

Në kushte e rrethana të tilla, që do të deri-
vonte në ambient të ri politik e institucio-
nal, çdo diskurs tjetër që do të tentonte pa-
staj t’i kundërvihej kësaj filozofie politike,
me automatizëm do të kualifikohej si
‘përpjekje për ndryshimin e sistemit juridik
dhe rendit kushtetues të vendit’ , kurse
bartësit e këtij diskursi do të anatemohe-
shin, do të persekutoheshin dhe do të sh-
palleshin ‘armiq të Maqedonisë së Ve-
riut’(!). 

A ka nevojë të krijojmë armiq të ri imagji-
nar të së nesërmes, nëse sot nuk punojmë
pak më tepër në eliminimin e atyre pa-
sojave që do të pamundësonin çfarëdo lloj
animoziteti dhe konflikti me karakter ndë-
retnik. 

Përvoja nga e kaluara na ka mësuar se kon-
fliktet e tilla kanë qenë të pashmangshme
pikërisht për shkak të krizave që si ‘labora-
tor’ kishin pasur zgjidhjet joadekuate kush-
tetuese.

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

Emin AZEMI

NËNAT ME FËMIJË PLAKEN 11 VJET MË PËRPARA

KUSH TENTON TË PËRDHOS TOKËN E
KOSOVËS
“Makroni hante m.t në favor të shkëmbimit të territoreve ndërmjet
Serbisë e Kosovës, ama iu shfaqën në Paris, “jelekët e verdhë” e po ia
lëvizin tokën nën këmbë. 
Edi Rama han m.t në favor të shkëmbimit, ama iu kanë shfaqur edhe
atij protestat studentore, që po ia dridhin karrigen. 
Vuçiqi han g…o me ‘razgraniçenje’, ama edhe atij tashmë iu shfaqën
‘këmishat e përgjakura’ e do t’ua shohë sherrin, kësmet. 
Mesazhi është i qartë: kush tenton të përdhos tokën e Kosovës, e cila
është shenjtëruar me gjak shqiptari, e gjen ndonjë taksirat”,
shkruan nw profilin e tij nw Facebook, publicisti dhe profesori
Milazim Krasniqi.

Në mes të çështjeve të
hapura dhe të mbyllura

Përvoja nga e kaluara na ka mësuar se konfliktet e tilla kanë
qenë të pashmangshme pikërisht për shkak të krizave që si
‘laborator’ kishin pasur zgjidhjet joadekuate kushtetuese
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Shkup, 9 dhjetor - Deklarata e zëvendë-
skryeministrit bullgar për siguri dhe
ministër i Mbrojtjes, Krasimir Ka-
rakaçanov është mundësi e jashtë-
zakonshme për kundërpërgjigje të
ngjashme dhe krijim të rrethit të
lidhur negativ që do të na largojë nga
njëri-tjetri dhe do të krijojë armiqësi,
në vend të miqësisë, porositë Mini-
stria e Punëve të Jashtme e Maqedo-
nisë.

“Nënshkruam marrëveshje për
miqësi dhe do të ndërtojmë miqësi,

por kjo nënkupton mirëkuptim të
ndërsjellë, respekt dhe kujdes për in-
teresat e fqinjit. Republika e Maqedo-
nisë edhe më tutje do të vazhdojë me
politikën e vet proaktive, konstrukti-
ve dhe të mirë fqinjësore, në frymën
e Marrëveshjes me Bullgarinë dhe të
vlerave evropiane sipas të cilave
udhëhiqen dy vendet”, kumtoi MPJ.
Karakaçanov dje në profilin e tij në
Fejsbuk e komentoi deklaratën e
kryeministrit Zoran Zaev të dhënë në
Kuvendin e Republikës së Maqedo-

nisë, në të cilën tha se me Marrëve-
shjen e Prespës konfirmohet ekzisti-
mi i gjuhës maqedonase dhe se asku-
sh nuk ka të drejtë ta kontestojë atë
dhe i theksoi se “gjuha maqedonase
nuk ekziston dhe se nuk do të lejojë
vendosje sekrete të gjuhës maqedo-
nase”.

“Gjuha maqedonase, e cila nuk
është e pranuar nga askush si gjuhë
zyrtare, nuk mund të konsiderohet si
e tillë në tërë territorin e Maqedonisë
Veriore. Maqedonia Veriore është
emër gjeografik i cili përfshin edhe
territor të Republikës së Bullgarisë.
Zaev në atë kontekst nesër mund të
kërkojë përdorim, i tërë dialekti iden-
tik bullgar të mësohet si gjuhë zyrta-
re edhe tek ne, që është e palejuesh-
me dhe provokim”, shkroi
Karakaçanov dje në Fejsbuk. Para-
lajmëroi se do të kërkojë të mos mbë-
shtetet kandidatura e Maqedonisë
për  anëtarësim në NATO dhe BE
“nëse miratohet edhe një fakt i pavër-
tetë historik, nëse madje edhe një
fakt historik ndërrohet”.

Strumicë, 9 dhjetor - Si do të përparojë procesi i negociatave dhe
kur të vijmë deri te ato tema të ndjeshme, siç janë për shem-
bull, shekulli 19, Kryengritja e Ilindenit, Lufta e Dytë Botëro-
re, do të paraqiten probleme të mundshme, thotë Dragi
Gjorgjiev, drejtor i Institutit për histori kombëtare dhe shefi
i ekipit të Maqedonisë në Komisionin e përbashkët për çështje
historike dhe arsimore mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Ai
thotë se komisionet e tilla janë krijuar që të mund të tejka-
lohen problemet e tilla, por potencon se bëhet fjalë vetëm për
tekstet shkollore, sepse komisioni nuk ndërhyn në historinë
zyrtare akademike. I pyetur për Luftën e Dytë Botërore dhe në
çfarë cilësie bullgarët kanë qenë në këto territore dhe çfarë
qëndrimi ka pala e Maqedonisë, Gjorgjiev u përgjigj edhe
më herët kemi dhënë disa deklarata  për këtë, madje edhe në
Bullgari rreth kësaj ka pasur deklarata se në mënyrë forma-
lo-juridike ky është okupim dhe ndryshe nuk mund të inter-
pretohet ky term. Gjorgjiev informon se të gjitha sugjerimet
për përmirësimin e teksteve shkollore në histori do të dorë-
zohen në qeveritë e Maqedonisë dhe Bullgarisë, dhe prej tyre
siç tha, varet kur, si dhe në cilën mënyrë do t’i vendosin në pro-
gramet mësimore në lëndën e historisë. Ai theksoi se pas
takimit të tretë të mbajtur më datën 30 të muajit të kaluar në
Bullgari, komisioni, gjegjësisht dy bashkëkryetarët e komisio-
nit do të parashtrojnë raport për të tre takimet e deritanish-
me në seancën e ardhshme të përbashkët të qeverive të Re-
publikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë që
duhet të mbahet në Bullgari.

Zejnulla VESELI

Shkup, 9 dhjetor - Deputetët që janë pjesë e
nëngrupit të Komisionit për pajtim dhe inte-
grim e kanë gati draft-ligjin për amnisti të
plotë të personave pjesëmarrës në rastin 27
prillit në Parlamentin e Maqedonisë. Ky
draft-version që sot do të gjendet para depu-
tetëve të Komisionit për pajtim dhe inte-
grim, ende është i paqartë për opinionin se
kush do të përfshihet në amnisti - vetëm de-
putetët të cilët hapën dyert e Parlamentit
dhe mundësuan që turma të futej brenda,
apo të gjithë pjesëmarrësit e akuzuar të cilët
janë në vuajtje të paraburgimit dhe të njëj-
ti japin dëshmitë e tyre para Gjykatës pena-
le të Shkupit. Ky draft-ligj për amnistinë e 27

prillit vjen si parakusht nga deputetët e
përjashtuar nga VMRO pas miratimit të ni-
smës për  ndryshime kushtetuese. Mirëpo,
tani pas mbrojtjes të disa të akuzuarve para
Trupit gjykues, të cilët gishtat i drejtuan drejt
organizatorëve të vërtetë të natës së përgjak-
shme që ndodhi më 27 prill të vitit 2017 në
Parlament, shtrohet pyetja se sa ky ligj mund
të jetë “pajtues” dhe i lehtë për deputetët e
shumicës në Parlament. 

Gjykatësja Margarita Caca Nikollovska
për gazetën “KOHA” thotë se pas dëshmive të
fundit para Trupit gjykues, si mbrojtës apo
dëshmitarë për ngjarjen e 27 prillit, në Ma-
qedoni duhet t’ju jepet fund propozimeve
për amnisti dhe t’ju lejohet gjykatave të
kryejnë punën e tyre mbështetur në fakte

dhe dëshmi dhe të sjellin vendime vetanake
dhe jo vendime të porositura nga dikush
tjetër. 

“Për draft-ligjin për amnisti, të përgatitur
nga grupi parlamentar për pajtim dhe inte-
grim, nuk dua ta komentoje derisa ende nuk
e kam parë se çka në të vërtet përmban e
njëjta. Megjithatë, pas deklaratave të fundit
të dhëna në cilësinë e të akuzuarit apo dësh-
mitarit para Gjykatës penale Shkup, se 27
prillin e kanë organizuar njerëz të punësuar
në DSK dhe funksionarë të lartë në kabine-
tin e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, tani
më është punë e Prokurorisë Publike se si
do të veprojë me personat - emrat e të cilë-
ve u përmendën nga dëshmitarët para tru-
pit Gjykues”, tha Caca Nikollovska. Dëshmitë
e fundit, thotë ajo, nuk i lënë hapësirë as
Parlamentit dhe asnjë grupi tjetër të iniciojë
amnisti për të akuzuarit.

Edhe profesori i së drejtës penale, Afrim
Osmani, kategorikisht është kundër amnisti-
së të pjesëmarrësve në rastin e 27 prillit në
Parlamentin e Maqedonisë. “Për momen-
tin, përgatitja e një Ligji për amnisti të plotë
të pjesëmarrësve në ngjarjen e 27 prillit pa-
raqet pasiguri për vetë shtetin, për arsye se
në një të ardhme të afërt, mund të na para-
qiten raste të këtilla nga kushdo qoftë palë,
qofshin shqiptare apo maqedonas. Pra, ra-
stet e këtilla në të ardhmen do t’i shërojmë
me ligje për amnisti? Prandaj, rastet e këtil-
la nuk duhen të tolerohen nga askush. Krimi
nuk njeh as fe e as komb, poe ka emër dhe
mbiemër dhe si i tillë, ai duhet të përgjigjet
para organeve të drejtësisë”, tha Osmani.

Lajmi i vetëm 
i mirë në Evropë 
është Marrëveshja 
e Prespës
Athinë, 9 dhjetor - Marrëveshja e Prespës
është puna e vetme e mirë në këtë mo-
ment në Evropë, thotë eurodeputeti nga
SYRIZA, Steliot Kuloglu në intervistë për
agjencinë greke të lajmeve ANA-MPA,
lajmëroi korrespondentja e MIA-s nga
Athina. “Shumica e gjërave që po ndodhin
në Evropë janë të këqija: Brekziti, prote-
stat në Francë, dobësimi i Merkelit, rritja e
së djathtës ekstreme. Lajmi i vetëm i mirë
që ekziston në këtë moment në Evropë
është Marrëveshja e Prespës, e cila në një-
farë mënyre e stabilizoi situatën në Bal-
lkan”, thotë Kuloglu. Eurodeputeti nga SY-
RIZA, thekson se Marrëveshja e Prespës
do të ratifikohet në parlamentin grek,
ndërsa lidhur me atë nëse zgjidhja do të
ishte më e fuqishme nëse paraprakisht qe-
veria do të kishte arritur konsensus me
partitë opozitare, Kuloglu thotë se marrë-
veshja është arritur në bazë të linjës ta-
shmë ekzistuese nacionale greke. “Qeveria
lëvizte në linjën që e përcaktuan qeveritë e
kaluara, nuk bëri asgjë tjetër. Nuk pati ne-
gociata për përcaktim të strategjisë së re
nacionale. Ekzistonte kjo strategji. Men-
doj se qeveria bëri shumë mirë dhe në ni-
vel ndërkombëtar do të tregohet se ka pa-
sur të drejtë, ndërsa edhe për Ciprasin do të
dëshmohet se ka qenë në të drejtë, por
tani për tani paraqitet një problem. Por,
nuk frikësohem se qeveria do të bie për
këtë shkak. Marrëveshja do të votohet dhe
njerëzit në zgjedhje do të votojnë në bazë
të gjendjes së tyre financiare. Nëse gjendja
e tyre financiare është përmirësuar, çë-
shtjet e këtilla do të kalojnë në plan të
dytë”, thotë Kuloglu për ANA-MPA dhe sh-
ton se ndonjëherë nevojitet të sillen vendi-
me të guximshme.

Gjorgjiev paralajmëron
probleme me bullgarët

MPJ I PËRGJIGJET KARAKAÇANOVIT

Me Bullgarinë do të ndërtojmë miqësi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DRAFT-VERSIONI I LIGJIT PËR AMNISTI SOT NË PARLAMENT

Me amnisti nuk mund të
“shërohen” kriminelët 

Gjykatësja Margarita Caca Nikollovska për gazetën “KOHA” thotë se pas
dëshmive të fundit para Trupit gjykues, si mbrojtës apo dëshmitarë për
ngjarjen e 27 prillit, në Maqedoni duhet t’ju jepet fund propozimeve
për amnisti dhe t’ju lejohet gjykatave të kryejnë punën e tyre
mbështetur në fakte dhe dëshmi, ndërsa të sjellin vendime vetanake
dhe jo vendime të porositura nga politika

Koha



4 AKTUALE
Koha, e hënë, 10 dhjetor 2018 

REL: Zotëri Ahmeti, dhjetë vjet
ishit partner në Qeveri me Gruev-
skin. Tani, një vit e gjysmë jeni në
Qeveri me LSDM. Me kënd keni
funksionuar më mirë, si është
vlerësimi i juaj?

AHMETI: Tani, që të bëhet
krahasim, mendoj se duhet të ka-
lojë një kohë më e gjatë për të qenë
më objektiv, për të qenë më racio-
nal, sepse nëse bëjmë një krahasim
të përshpejtuar, gjithësisë mund të
bëjmë edhe gabime. Janë bërë
punë të mira, të dobishme edhe në
qeverisjen e përbashkët me zotin
Gruevski, por janë bërë edhe punë
të mira me partinë e zotit Zoran
Zaev gjatë mandatit 2002-2006
dhe unë jam munduar të jem një
bashkëpunëtor i sinqertë, për temat
e rëndësishme. Nuk kam qenë i in-
teresuar që mandatin që del nga
qytetarët ta shfrytëzoj për përfiti-
me ditore politike, ose për përfitime
politike grupore ose individuale, por
mandatin ta përdorë në drejtim të
realizimit të vullnetit të shumicës
së qytetarëve, të cilët më kanë
dhënë mbështetje dhe më japin
mbështetje, gjatë të gjitha manda-
teve. 

REL: Pas shumë viteve qeveri-
sje të përbashkët me VMRO-DPM-
NE, PSP ka nisur procese kundër
ish funksionarëve të VMRO-së, por
jo edhe kundër funksionarëve të
BDI-së. Keni frikë nga proceset pa-
rahetimore ose proceset tjera që
ka iniciuar PSP kundër jush ose
funksionarëve tuaj? 

AHMETI: Më duket, si të them,
ofenduese të thuash: unë nuk kam
frikë nga hetimet, nga e thëna, ose
zbulimi i të vërtetës. Ne kemi një
vendim dhe do të më duhet të
kërkoj dhe të lus të gjitha mediat
që të promovoni, që të publikoni sa
më shumë për atë vendim të Ba-
shkimit Demokratik për Integrim,
për atë vendim që unë disa herë e
kam promovuar nëpër media, që të
hapet hetim prej vitit 2002, deri në
momentin kur po flasim tani në
programin tuaj, sepse nuk duhet
njerëzit të mbështeten për muri me
akuza të pavërtetuara, me akuza të
pazbuluara në një proces të rregul-
lt gjyqësor. Unë nuk mbroj dhe as

nuk amnistoj ndonjë që ka tradh-
tuar besimin e dhënë nga Bashkimi
Demokratik për Integrim. Nëse
dikush ka shkelur besimin e dhënë
të elektoratit, duhet të përgjigjet
para organeve të drejtësisë, por me
kusht që të mos ketë drejtësi selek-
tive, të mos jetë drejtësia në shër-
bim të një grupi të caktuar, ose për
qëllime që as nuk mundem tani t’i
paramendoj, por as të jap ndonjë
detal, sepse ky vend më së shumti
ka nevojë për sundim të ligjit, ky
vend ka më së shumti nevojë për
funksionim të së drejtës dhe serio-
zisht angazhohemi për kontroll (ve-
ting) në gjyqësi, për kontroll në po-
lici, sepse nëse kemi një drejtësi të
konsoliduar, që do të zgjidhte të
gjitha çështjet, të gjitha kontestet,
gjithsesi ne do të mundemi të ecim
në një progres gjeometrik përpara.

REL: Zotëri Ahmeti, a keni pri-
tur që ish partneri juaj Gruevski të
ikë nga shteti?

AHMETI: Tani, unë nuk mund
të spekuloj, por nuk kam menduar
se ai do të ikë nga shteti, por ai do të
ketë arsye të forta se pse ka ikur.

REL: Si e vlerësoni këtë proce-
durë të tij?

AHMETI: Tani, çka të them? Që
të sillet një vendim i këtillë, nuk
është lehtë dhe gjithsesi, unë pres

që ai të jep më shumë shpjegime
për opinionin.

REL: Zotëri Ahmeti, cili është
vlerësimi i juaj për punën e Qeve-
risë duke patur parasysh se për-
shtypja e një pjese të opinionit
është se disa punë kanë rënë në
plan të dytë për llogari të zgjidhjes
së problemit me emrin?

AHMETI: Mendoj se ky men-
dim i dhënë nga ju edhe qëndron,
ashtu që Qeveria, partitë politike që
janë në këtë koalicion me të vërtetë
kanë shpenzuar shumë energji në
drejtim të menaxhimit të këtij pro-
cesi në drejtim të respektimit të
Marrëveshjes së Prespës - thuajse i
tërë kapaciteti i partive politike, i
Qeverisë së Republikës së Maqedo-
nisë, i tërë angazhimi është që ky
proces të realizohet, sepse është një
proces shumë i rëndësishëm, është
një proces i papërsëritshëm, gjegjë-
sisht ky është një moment vendim-
marrës nëse Maqedonia do të ecë
në drejtim të mirë ose të mbetemi
në një vend. 

Nëse qëndrojmë në një vend,
kjo do të ketë pasoja të papara-
shikueshme për neve si shtet, por
edhe për rajonin. Kështu që, me
mosrealizimi i Marrëveshjes së Pre-
spës do të ketë pasoja për tërë rajo-
nin, ndërsa me realizimin e saj do të
ketë dobi edhe i tërë rajoni në drej-

tim të instalimit të paqes, sigurisë,
stabilitetit dhe të ardhmes së Ma-
qedonisë. 

REL: Faza e dytë e ndryshimeve
kushtetuese kaloi, tani do të ketë
debat publik dhe sërish do të vo-
tohet me dy të tretën e votave. Pri-
sni që të ketë probleme gjatë si-
gurimit të shumicës me dy të
tretën e votave?

AHMETI: Tani, të them të vër-
tetën. Sikur të kem një shqetësim,
sepse ky është një proces shumë i
rëndësishëm, kam frikë që të mos
cenohet nga pakujdesia e institu-
cioneve, të mos krijohet një opinion
publik se ky është një proces që tash
më është mbyllur dhe ka përfun-
duar. Ky proces ende është në zh-
villim dhe duhet që të gjitha institu-
cionet shtetërore, ligjdhënëse, ato
që i realizojnë ligjet, të jenë të kuj-
desshëm, të ruhen nga ndonjë in-
flamacion i jashtëm, sepse shumë
lehtë mund të rrezikohet imuniteti
i këtij procesi.

REL: Çka nënkuptoni kur thoni
të gjitha institucionet të kenë kuj-
des në procesin?

AHMETI: Mendoj se nuk mund
t’i veçoj, sepse të gjitha institucionet
kanë përgjegjësi që të ruajnë imuni-
tetin e procesit. E thash që në fillim:
prej organeve që menaxhojnë me

shtetin, deri te organet ligjdhënëse
dhe ato që realizojnë ligjin – të
gjithë kemi përgjegjësi për ruajtjen
e mbajtjes së jetë të procesit dhe
procesi të mbetet i shëndoshë, në
këmbë, deri në fund. 

REL: Disa muaj para zgjedhje-
ve parlamentare sërish keni aktua-
lizuar idenë për kryetar konsen-
sual. A keni hasur në mirëkuptim
me partnerin tuaj qeverisës LSDM
në lidhje me këtë ide?

AHMETI: Mendoj se nuk jemi
larg idesë se vendit i duhet një krye-
tar konsensual, një kryetar i harmo-
nizuar, por ende nuk kemi biseduar
për detajet dhe mendoj se në të
ardhmen, pas përfundimit të këty-
re proceseve të mëdha që i kemi, do
të mund të bisedojmë për këtë
temë, por ne dinjitetshëm i qën-
drojmë këtij parimi për të cilin jo
njëherë por disa herë jemi dekla-
ruar se për të mirën e vendit, në dobi
të vendit, do të ishte nëse do të ki-
shim një figurë që na bashkon dhe
jo që na ndanë. 

REL: Zoti Ahmeti, si do të bind-
ni LSDM-në që të pranojë idenë
për kandidat konsensual për krye-
tar nëse merren parasysh disa
anketa të mendimit publik, sipas
të cilave, BDI ka thuajse rejtingun
e njëjtë si LSDM tek elektorati sh-
qiptar?

AHMETI: E tani nuk kisha da-
shur të ndërhyjë, as të spekuloj, as të
komentoj anketat, sepse anketat
duhet t’i komentojnë vet shtëpitë
që i bëjnë ato anketa, por një dihet
se Bashkimi Demokratik për Inte-
grim ka legjitimitetin dhe mbësh-
tetjen më të madhe të shqiptarëve
të Republikës së Maqedonisë. 

REL: A janë të mundshme
zgjedhje të parakohshme parla-
mentare së bashku me zgjedhjet
presidenciale nëse nuk kalon ideja
për kandidatin konsensual për
kryetar?

AHMETI: Mendoj se nuk ka ne-
vojë për organizim të zgjedhjeve të
parakohshme. Ne duhet të reali-
zojmë dhe materializojmë detyrat,
obligimet, programet që i kemi,
qoftë si Qeveri, qoftë si parti poli-
tike që participojmë në koalicion
dhe mendoj se për vendin do të
ishte më e dobishme nëse
shkojmë në zgjedhje të rregullta
dhe të arrijmë me sukses të reali-
zojmë zgjedhjet për Kryetar të ven-
dit sa më mirë dhe të gjejmë gjuhë
të përbashkët që këtë proces ta me-
naxhojmë së bashku. 

ALI AHMETI PËR RADIO EVROPA E LIRË

I shqetësuar për 
ndryshimet kushtetuese

“Sikur të kem një
shqetësim për
ndryshimet
kushtetuese, pasi që
ky është një proces
shumë i rëndësishëm,
kam frikën se mos të
cenohet nga
pakujdesitë e
institucioneve”, është
shprehur kryetari i
BDI-së, Ali Ahmeti, në
intervistën e dhënë
për Radio Evropa e
Lirë 

Mendoj se nuk jemi larg idesë se vendit i duhet një kryetar konsensual, një
kryetar i harmonizuar, por ende nuk kemi biseduar për detajet dhe mendoj se
në të ardhmen, pas përfundimit të këtyre proceseve të mëdha që i kemi, do të
mund të bisedojmë për këtë temë, por ne dinjitetshëm i qëndrojmë këtij
parimi për të cilin jo njëherë por disa herë jemi deklaruar se për të mirën e
vendit, në dobi të vendit, do të ishte nëse do të kishim një figurë që na
bashkon dhe jo që na ndanë
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Arrestohet
ndërmjetë-
suesja për
prostitucion
Në rrugën “120” në Tetovë nga
ana e pjesëtarëve të policisë së
Tetovës për shkak të dyshime-
ve paraprake për vepër të kryer
penale “ndërmjetësim në pro-
stitucion”, është arrestuar
47vjeçarja me iniciale J.N nga
Republika e Bullgarisë. Po
ndërmerren të gjitha masat
dhe aktivitetet për zbardhjen e
plotë të rastit, njofton Sektori
për Punë të Brendshme në Te-
tovë. 

Aksident 
në rrugën
Shkup-Tetovë
Në autostradën Shkup-Tetovë
përpara pikëpagesës në Te-
tovë, ka ndodhur një aksident
komunikacioni në mes të ve-
turës së tipit “Volsfagen Golf”
me targa të Tetovës, të cilën e
ka drejtuar 35 vjeçari me ini-
ciale V.R nga Tetova, si dhe ve-
turës së tipit “Honda” me targa
të Shkup, e drejtuar nga 34
vjeçari me iniciale A.S nga
Shkupi. 
Në këtë aksident, lëndime tru-
pore ka marrë personi me ini-
ciale V.R., i cili me anë të një
veture tjetër është dërguar në
spitalin klinik të Tetovës për
ndihmë mjekësore. (U.H)

KRONIKË

Shkup, 9 dhjetor - Nga rreth 426.975
të rinjtë nga mosha 15 deri 29 vjet
që jetojnë në Maqedoni, 76.70 për
qind ose rreth 330 mijë mendojnë
të largohen nga vendi, kryesisht në
vendet e Bashkimit Evropian dhe
vetëm 23.30 për qind (99.485) janë

shprehur se dëshirojnë të mbeten
në Maqedoni. Kështu thuhet në re-
zultatet e hulumtimit të fundit të
Qendrës për Hulumtim dhe Krijim
të Politikave, ndërsa arsyeja kryeso-
re që nxit të rinjtë për këtë vendim
është cilësia e dobët e jetës, duke

përfshirë papunësinë ose kushtet e
këqija në punë, ambienti social i
pasigurisë politike dhe ekonomike,
sistemi jo i mirë arsimor dhe disk-
riminimi. 

“Madje 91.6 për qind e të rinjve
mendojnë se zëri i tyre nuk është i
përfaqësuar mjaftueshëm në pro-
ceset e vendimmarrjes në vend,
ndërsa 87.3 për qind prej tyre men-
dojnë se shteti nuk shfrytëzon po-
tencialin e të rinjve dhe nuk ofron
mundësi për zhvillim”, thuhet në
hulumtim. Se me të vërtetë gjendja
me ikjen e të rinjve është alarmue-
se, theksohet edhe nga studimet
që intelektualë të ndryshëm kanë
bërë në këtë drejtim. Profesori uni-
versitar, njëherësh akademik, Ize
Zeqiri, thotë se në Maqedoni, për
problemet dhe perspektivën e të
rinjve flitet shumë pak. 

“Për rininë duhet të flitet më
shumë, pasi ata janë reparti më

ndjeshëm i shoqërisë dhe përbën
një nga vatrat më të nxehta të sho-
qërisë dhe në të njëjtën kohë pikat
më kritike të sajë. Për sa i përket
qëndrimit të rinjve ndaj jetës, kam
përshtypjen se të rinjtë në Maqedo-
ni janë në një krizë ekzistenciale
dhe ideore, te ata janë rritur ten-
dencat e pesimizmit posaçërisht në
vlerësimin e mundësive personale
dhe ardhshmërisë. Të rinjtë shpesh
reagojnë me pasiguri dhe në
mënyrë emocionale. Ata janë të
gatshëm të marrin pjesë në ndry-
shimet politike duke u hedhur në
anët e partive politike të cilët
ofrojnë programet e veta, mirëpo
ata zhgënjehen shpejtë sepse in-
teresat dhe nevojat a tyre asnjë
herë nuk shikohen jashtë kontestit
të marrëdhënieve shoqërore, por
artikulimi i tyre ka ardhur në sh-
prehje në mënyrë verbale dhe for-
male”, thotë Zeqiri. (Q.A)

Remzije BILALLI

Shkup, 9 dhjetor - Gjatë vitit të ka-
luar, rreth 260 delikuent të mitur
janë regjistruar në Kumanovë, tre-
gojnë të dhënat e Këshillit në Mini-
strinë e Arsimit dhe Shkencës
(MASH), e për të cilët është kërkuar
ndihmë nga Ministria për Punë dhe
Politikë Sociale. Në Shkup
ndërkohë, ky numër ka arritur në
293 në vitin 2017, ndërsa çdo ditë e
më shumë regjistrohen incidente
qofshin ato etnike apo edhe bren-
da një etnie në shkolla, sidomos në
ato të mesme.

Për këtë arsye, kriminologi Mile
Ginovski, anëtar i Këshillit për
Shkeljet e Fëmijëve në Ministrinë e
Arsimit dhe Shkencës, prezantoi
programin "Aftësitë adoleshente",
program ky që përfshin 105 vende
nga bota. Ky Këshill, siç tha edhe
Ginovski, ka regjistruar një numër
të madh të rasteve të delikuencës të
të miturve, ndërsa Kumanova ta-
shmë është renditur edhe me
Shkupin, megjithëse gati 20 herë
është më e vogël me popullatë.
“Kumanova të jetë së bashku me
Shkupin, sepse Shkupi është me-
tropol ndërsa Kumanova qytet më
i vogël. Andaj, me iniciativën time i
bëj thirrje prokurorisë, gjykatës për

të mitur, të gjithë drejtorëve dhe
psikologëve në shkolla dhe nxënë-
sve, pa të cilët nuk duhet të bëjmë
strategji që pikërisht atyre u de-
dikohet, ti propozojnë idetë e tyre
dhe ti respektojmë propozimet për
të bërë Strategji parandaluese për
këtë çështje mjaft alarmuese”, tha
Ginovski.

Ligji për Drejtat e Fëmijëve dhe
programi "Aftësitë adoleshente",
nga e hëna do të fillojë në institu-
cionet arsimore e që ka për qëllim
ndërtimin e aftësive tek të miturit
për t'u përballur me problemet e
përditshme në jetë, me rol të thek-
suar për familjen. Siç theksoi edhe
Ginovski, ky program do ti shërbej
adoleshentëve që të aftësohen për
sfidat, rreziqet që i presin e të cilat
i hasim në çdo pjesë të qytetit. Ky
program do të fillojë nga shkolla
fillore “Bajram Shabani”, ndërsa do
të përhapet edhe në shkollat tjera. 

MASH ndërkohë theksoi se në
bashkëpunim me Ministrinë e
Punëve të Brendshme, njësitë e qe-
verisjes vendore, shkollat, partnerët
e huaj, organizatat dhe shoqëritë
civile, punohet vazhdimisht për të
rritur ndërgjegjësimin e popullatës
së re për rritjen e vetëdijesimit, sjel-
ljen tolerante dhe tejkalimin e kon-
flikteve pa dhunë. “Projekte të
shumta të përbashkëta, si projekti
për arsim të integruar dhe projek-
ti me OSBE-në i titulluar ‘Shkolla
të sigurta - mjedis në harmoni’,
kanë karakter preventiv, ndërsa
kontribuojnë në përmbushjen e
prioriteteve të përfshira në doku-
mentet strategjike të Qeverisë e që
synojnë parandalimin e çdolloj
dhune, duke zhvilluar dhe stimu-
luar bashkëjetesën në shkolla. Kjo
do të jetë në fokus edhe gjatë vite-
ve të ardhshme”, thonë nga MASH. 

Ligji i ri për Arsimin Fillor, i cili

është në fazën e përgatitjes dhe do
të miratohet pas konsultimeve për-
fundimtare me publikun, gjitha-
shtu parasheh parandalimin dhe
tejkalimin e këtyre proceseve si
Neni 2 që përcakton që punonjësit
e shkollave fillore janë të detyrua-
ra të promovojnë barazinë
ndërmjet të gjithë nxënësve dhe të
kundërshtojnë në mënyrë aktive të
gjitha format e diskriminimit dhe
dhunës. Edhe Neni 39 përfshinë
programet për mbrojtje nga dhu-
na, abuzimi dhe neglizhimi si dhe
diskriminimi, ndërsa Neni 41 para-
sheh mbrojtjen shëndetësore dhe
sociale të nxënësve, domethënë
është paraparë që shkolla, në ba-
shkëpunim me institucionet kom-
petente, të kujdeset për mbrojtjen
sociale, veçanërisht për nxënësit e
grupeve të cenueshme sociale, ba-
zuar në programet e mbrojtjes so-
ciale.

HULUMTIM I QENDRËS PËR HULUMTIM DHE KRIJIMIN E POLITIKAVE

Mbi 76 për qind e të rinjve duan të largohen!
“Madje 91.6 për qind e
të rinjve mendojnë se
zëri i tyre nuk është i
përfaqësuar
mjaftueshëm në
proceset e
vendimmarrjes në
vend, ndërsa 87.3 për
qind prej tyre
mendojnë se shteti
nuk shfrytëzon
potencialin e të rinjve
dhe nuk ofron
mundësi për zhvillim”,
thuhet në hulumtim

SHQETËSON RRITJA E INCIDENTEVE MES TË RINJVE

Kumanova pas Shkupit me
delikuencë te të miturit

Menjëherë pas Shkupit,
rreth 260 delikuent të
mitur janë regjistruar
në Kumanovë. Nga
MASH-i theksojnë se
në bashkëpunim me
organet kompetente,
do të marrin masa
preventive, ndërkaq
ligjet të cilat janë në
fazën e përgatitjes,
gjithashtu kanë
strategji parandaluese

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Shkup, 9 dhjetor - Projekti ishte re-
ligjioz aq sa ishte edhe politik.
Ndërsa paratë janë grumbulluar në
tri mbrëmjet e donatorëve në një
hotel të Shkupit ku kanë marrë pje-
së politikanë, biznesmenë dhe kreu
i KOM-it. Kisha “Konstantini dhe
Elena” në rrugën “Maqedonia” në
qendër të Shkupit është futur në vi-
tin e shtatë të ndërtimit. Ka filluar
në vitin 2012 dhe është dashur të
ishte gati për tre vjet, por lokacioni
ende është i rrethuar. Leja për ndër-
tim është dhënë më 9 nëntor 2012,
ndërsa kishte filluar të ndërtohet
dy vjet më vonë. Lopatën e parë me
beton e kishte hedhur ish-kryemini-
stri Nikolla Gruevski, i cili së bashku
me kreun e Kishës Ortodokse të Ma-
qedonisë, Stefan, shënuan fillimin e
këtij, siç e quajtën, tempulli
“madhështor” shpirtëror.

Kisha ishte ide të cilën e shtyn-
te ish-kryeministri Nikolla Gruev-
ski dhe VMRO-DPMNE. Ende para
lëshimit të lejes për ndërtim u
frymëzuan protesta të qytetarëve,
të cilët konsideronin që nuk duhej
të ndërtohet kisha, ndërsa kur u mi-
ratua Plani Detal Urbanistik në Ko-
munën Qendër dhe kur u shënua
marka e ndërtimit, ajo u mbrojt me
dhunë nga persona të organizuar
nga VMRO-DPMNE. Në këtë rast,
të cilin e hapi Prokuroria Speciale
Publike të njohur si “Shuplakat në
Komunën Qendër” nga udhëheqë-
sia e partisë të akuzuar janë Nikol-
la Gruevski, Mile Janakievski, Da-
niella Rangellova si dhe disa
këshilltarë nga VMRO-DPMNE në
Komunën Qendër. 

SI BINTE FUQIA E VMRO-SË,
ASHTU ULESHIN EDHE

DONACIONET
Gjashtë muaj para se të jepet

leja për ndërtim, në muajin maj të

vitit 2012, KOM-i kishte themeluar
fondacionin “Shën Cari Konstantin”
i cili paraqitet si investitor i ndërti-
mit. Fondacioni është i regjistruar
në adresë të selisë së KOM-it me in-
vestim themelues prej 65.000 euro.
Kisha vitin e njëjtë zbrazi 1 milion
euro në llogari, ndërsa paratë tjera
filluan të grumbullohen nga dona-
cionet. U organizuan tri konferenca
donatore në hotel “Aleksandar Pala-
ce”. E para në muajin dhjetor të vitit
2012, pastaj në pranverë të vitit 2013
dhe e fundit - në dhjetor të vitit
2014.

Nga llogaritë vjetor të fondacio-
nit “Shën Car Konstantini” të para-
shtruara deri te Regjistri qendror i
Maqedonisë mund të shihet se në
vitin 2012, të hyrat e vetme ishin një
milion eurot të cilat si donacion i ki-
shte paguar KOM-i. Në vitin 2013,
fondacioni kishte të hyra prej
1.650.000 euro, në vitin 2014 -
700.000 euro të hyra. Si binte fuqia
e VMRO-DPMNE ashtu uleshin
edhe donacionet. Në vitin 2015 nuk
ka patur konferenca donatore dhe
ishin grumbulluar 280.000 euro të
hyra. Në vitin 2016 janë paraqitur
28.000 euro, ndërsa në vitin 2017

vetën 160 euro. Rrjeti i Gazetarëve
Hulumtues nga Ministria e Drejtë-
sisë ka siguruar listën e donatorëve.
Në këtë institucion, secili donator
ka për obligim të paraqesë dona-
cionin që të marrë vërtetim se bëhet
fjalë për interes publik. Në listën
zyrtare ka 440 donatorë. Institucio-
ne shtetërore dhe biznesmenë fir-
mat e të cilëve kanë patur përftime
të mira nga tenderët shtetëror nga
“Shkupi 2014” janë donatorët më të
mëdhenj për fondacionin e Kishës
Ortodokse Maqedonase për ndërti-
min e kishës “Shën Konstantin dhe
Elena” në rrugën “Maqedonia”.

Janë dhuruar gjithsej 2.044.357
euro. Nga këto donatorë, 258 janë
nga kompanitë private, gjashtë do-
natorë janë institucione shtetërore
dhe 176 janë persona fizikë. Donato-
ri më i madh është EVN-Maqedoni
me gjysmë milioni euro. Nga kjo
kompani thanë shkurt se shpe-
shherë u dhurojnë donacione ba-
shkësive fetare dhe ky nuk është do-
nacioni i parë.

Sipas dëshmisë nga një nga biz-
nesmenë, pjesëmarrës në “darkat
donatore”, Odat Ekonomike ndih-
muan tërë operacionin "donator" të

drejtuar ekskluzivisht nga Mile Ja-
nakieski dhe Kiril Bozhinovski. Në
darkat donatore në tavolinë para
secilit mysafir është vendosur kon-
trata për donacion, në të cilën seci-
li biznesmen është dashur të shk-
ruajë vetëm shumën. Ekzistojnë
informacione se një pjesë e bizne-
smenëve kanë marrë urdhër edhe
për shumën e saktë të donacionit,
por edhe të lobojnë tek bizne-
smenët e tjerë të regjistrohen në li-
stën e donatorëve. Institucionet sh-
tetërore të cilat kanë dhënë
donacione janë: SHA MEPSO
66.000 euro, pasta NP Jasen me
3.200 euro, Komisioni për
marrëdhënie me bashkësitë fetare
dhe grupet fetare - 2800 euro, Kë-
shilli për avancim dhe mbikëqyrje
të revizionit - 600 euro, Instituti për
inxhinieri bujqësore dhe sizmologji
inxhenierike 500 euro dhe Agjencia
shtetërore e lajmeve - MIA ka dhënë
100 euro. Donatorë janë qindra fir-
ma private, firmat më të mëdha të
ndërtimtarisë, kompanitë e siguri-
meve, avokatë dhe përmbarues. 

DONATORËT, PËRFITUESIT 
NGA “SHKUPI 2014”

Në listë janë të gjitha ato kom-
pani dhe firma të ndërtimit të
lidhura me të fuqishmit dhe bizne-
smenët, të cilët gjatë pushtetit të
VMRO-së, kanë fituar tenderë mi-
lionësh nga buxheti shtetëror. Do-
natori më i madh i kompanive të
ndërtimit është kompania “Granit”,
e cila ka dhënë 244.000 euro dona-
cion. “Transmet” e biznesmenit
Sead Koçan kishte ndarë 128.000
euro. Kompania “Beton” e Minço Jor-
danov, e cila njëkohësisht bën ndër-
timin e kishës, kishte dhuruar
95.000 euro. Firma e njohur “Bauer
BG”, e cila ka ndërtuar dhjetëra
ndërtesa nga projekti “Shkupi 2014”,
ka dhuruar 85.000 euro. “Zhikoll”
ka dhuruar 37.700 euro. Tani bizne-
smeni i arrestuar Orce Kamçev, ka
dhënë shumë donacione nga firma
të ndryshme në të cilat në atë kohë

- kompanitë që ishin pjesë e holdin-
gut “Orka” në pronësi të tij: qumësh-
torja “Zdravje Radovo”, “Zhito Pol-
log” Tetovë, spitali “Axhibadem
Sistina”, Kombinati bujqësor “Pella-
gonia” - Manastir, “Orka Hollding”,
Ndërmarrja e ndërtimit “Beton” -
Shtip, të gjitha së bashku me gjith-
sej 58.000 euro. Në mesin e dona-
torëve të këtij grupi janë edhe per-
sonat që llogariteshin si të afërm në
rrethin e kushërinjve Nikolla Gruev-
ski dhe Sasho Mijallkov. Kompania
“Pelisterka” e Cvetin Pandeleski i cili
për momentin është në parabur-
gim për rastin “Perandoria”, ka do-
nuar 10.000 euro. Kompania “Dive-
lop Grup” në atë kohë në pronësi të
biznesmenit Aleksandar Ivanovski,
i cili një kohë ishte partner në hote-
lin “Meriot” me Mijallkovin, ka
dhënë shumën e njëjtë të të holla-
ve. “Tineks” e Vlladimir Todoroviqit
kishte dhuruar 35.700 euro, ndërsa
tani firma e falimentuar “Feni Indu-
stri” kishte dhuruar 59.000 euro për
ndërtimin e kishës.

Edhe Bankat u treguan bujare
në donimet për këtë kishë. Shumi-
ca e fondeve u dhuruan nga Sto-
panska Banka Shkup me 58.500
euro. I para në listën e avokatëve
donatorë është Nikola Dodevski me
1000 euro. Ai ishte avokati që
mbrojti Nikola Gruevskin në të
gjitha gjyqet, derisa emri i tij u pa-
raqit si dëshmitar në rastin “Talir”
të PSP-së për financimin e paligj-
shëm të VMRO-DPMNE-së.

Avokati Serjozha Markov, zyra
e të cilit regjistroi të gjitha firmat
of-shore të lidhura me zyrtarët dhe
biznesmenët e afërt të Qeverisë së
mëparshme, ka dhuruar 800 euro.
Në listën që rrjeti Hulumtues i Ga-
zetarëve arriti duke përdorur të
drejtën për qasje të lirë në informa-
tat me karakter publik, më së paku
gjenden emrat e personave kishtar.
Më së paku, ose vetëm 1 për qind e
donacioneve të përgjithshme vijnë
nga anëtarët e kishës. I vetmi që ka
dhuruar është metropolitani Aga-
tangel dhe ka ndarë 2000 euro. Do-
natorët janë gjithashtu njerëz nga
maja e VMRO-DPMNE-së. Gruev-
ski kishte donuar shumë totale prej
3000 eurosh. 

Ish-zëvendëskryeministri Vla-
dimir Peshevski ka ndarë 1000 euro.
Skulptorja dhe autorja e "Luftëtarit
në kali”, Valentina Stefanovska, ki-
shte donuar 1000. Në listën e do-
natorëve gjendet edhe emri i ish-
ministrit Spiro Ristovski, Mile
Janakieski, Kiril Bozhinovski, Biljana
Bryskoska Boshkovska dhe bashkë-
shorti i saj Dejan Boshkovski, si dhe
ish-rektori Velimir Stojkovski. Shu-
ma totale e dhuruar nga KOM-i
është 2 milionë euro, dhe së bashku
me donacionet e kompanive priva-
te dhe individëve, kjo arrin në rreth
4 milionë euro. Dhe, kisha ende po
ndërtohet. 

DARKA E FSHEHTË E KOM-IT DHE VMRO-SË

Kisha me paratë publike
Gruevski kishte donuar
3000 euro. Ish-
zëvendëskryeministri
Vladimir Peshevski ka
ndarë 1000 euro.
Skulptorja dhe autorja e
"Luftëtarit në kali”,
Valentina Stefanovska,
kishte donuar 1000. Në
listën e donatorëve
gjendet edhe emri i ish-
ministrit Spiro Ristovski,
Mile Janakieski, Kiril
Bozhinovski, Biljana
Bryskoska Boshkovska
dhe bashkëshorti i saj
Dejan Boshkovski, si dhe
ish-rektori Velimir
Stojkovski. Kishte edhe
institucione tjera
qeveritare, ndërsa edhe
ato kompani që kanë
përfituar tenderë nga
paratë publike të të
gjithë qytetarëve

U organizuan tri konferenca donatore në hotel “Aleksandar Palace”. E para në
muajin dhjetor të vitit 2012, pastaj në pranverë të vitit 2013 dhe e fundit - në
dhjetor të vitit 2014

Lopatën e parë me beton e kishte hedhur ish-
kryeministri Nikolla Gruevski, i cili së bashku me
kreun e Kishës Ortodokse të Maqedonisë, Stefan,
shënuan fillimin e këtij, siç e quajtën, tempulli
“madhështor” shpirtëror
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Shkup, 9 dhjetor - Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale (MPPS) në propozim-
ligjin për mbrojtje sociale, i cili është në
fazë përfundimtare të përgatitjes, nuk i
shkurton, por i avancon të drejtat e per-
sonave me aftësi të kufizuara. Gjatë për-
gatitjes janë bërë konsultime për palët
e përfshira dhe është biseduar me sho-
qatat e personave me aftësi të kufizua-
ra, vetë personat me aftësi të kufizuara
si dhe prindërit e fëmijëve me aftësi të
kufizuara dhe janë marrë parasysh
kërkesat dhe sugjerimet e tyre. Kështu
thonë nga MPPS, ndërsa potencohet se
personat me aftësi të kufizuara do të
vazhdojnë ta realizojnë të drejtën e
kompensimit për asistencë dhe kujde-
sin një person tjetër, së bashku me të
drejtën e dytë, gjegjësisht të drejtën për

pengesa. “Vendosen dy kushte të reja
në Ligjin gjegjësisht shërbimin për Asi-
stencë personale dhe shërbimin për
Kujdes shtëpiak. Këto dy kushte do të
mund të shfrytëzohen pa dallim nëse
personi shfrytëzon  ndonjë prej të drej-
tave në para të përmendura më lartë. Të
drejtën për personat me aftësi të kufi-
zuara, të cilën deri tani e kanë shfrytë-
zuar vetëm personat e verbër dhe të
shurdhët tërësisht, me Ligjin e ri do të
mund ta shfrytëzojnë edhe personat
me pengesa intelektuale”, thonë nga
MPPS, duke shtuar se rritja e lartësisë së
kompensimit të pagës për orar të shkur-
tuar pune për shkak kujdesit ndaj fë-
mijës me aftësi të kufizuara do të rritet
50 për qind nga neto paga mesatare në
vend. Të drejtën e kompensimit të

përhershëm, sqarojnë e realizojnë
prindërit të cilët janë kujdesur për fë-
mijën deri në moshën e tyre 26 vjeçare,
pa u vendosur në institucion për
mbrojtje sociale, i cili është i papunë
dhe nuk e shfrytëzon të drejtën e pen-
sionit, pas arritjes së moshës 62 vjeçare
për gratë, gjegjësisht 64 vjet për bur-
rat. Të gjitha këto risi, në mënyrë të kon-
siderueshme do ta rrisin të drejtën e
personave me aftësi të kufizuara, do të
rritet vëllimi i shërbimeve deri te të cilat
kanë qasje, di të ndërmerren aktivitete
serioze dhe do të investohen mjete të
rritura financiare në shërbimet indivi-
duale të cilët do të mundësojnë jetë të
pavarur personave në vendin e tyre të
banimit dhe inkuadrim më të madh so-
cial të tyre.

Ohri dhe Struga
përplot për Vitin e Ri
Strugë, 9 dhjetor - Kapacitet e akomodimit në hotelet
e bregut Ohër-Strugë janë mbushur plotësisht për
festat e vitit të ri, informon kryetari i HOTAM, Kërste
Bllazheski. Tradicionalisht, sipas tij , interes më të
madh ka pasur te mysafirët nga Bullgaria, pastaj
edhe vende tjera të rrethinës, si Greqia dhe Shqipë-
ria dhe pak nga Serbia dhe Mali i Zi. “Viteve të fun-
dit interesi është i madh te mysafirët nga Bullgaria.
Ne jemi destinacion i dëshiruar, por edhe destina-
cion i lirë. Nuk është vetëm për Vitin e ri, por edhe
gjatë tërë vitit. Shumica e hoteleve janë të mbushu-
ra. Ka disa hotele të vogla të cilët nuk munden të pra-
nojnë grupe të mëdha dhe shesin dhomë për
dhomë”, deklaroi Bllazheski për MIA-n. Para Vitit të
Ri, për Krishtlindjet katolike, shtoi Bllazheski, më
shumë mysafir ka pasur nga Greqia, të cilët sërish
kthehen në rivierë. Këtë vit, është  shënuar ulje të tu-
ristëve turk, por rritje të polakëve, bullgarëve dhe ho-
landezëve. 

Urim HASIPI

Tetovë, 9 dhjetor - Banorët e fshatit Poroj të
Tetovës vazhdojnë të kërkojnë nga institu-
cionet lokale dhe ato qendrore të merren
me parandalimin e ardhjes deri tek
përmbytjet e reja dhe të fillohet vendosja
e digave përgjatë rrjedhës së lumit që ka-
lon pranë nëpër këtë fshat. Në të kaluarën,
institucionet janë marrë vetëm me elimi-
nimin e pasojave, gjegjësisht pastrimin e
mbetjeve dhe hapjen e rrugës, por jo edhe
me rregullimin e shtratit. Ata kërkojnë
nga institucionet të mbajnë premtimin
dhe të koncentrohen me rregullimin e di-
gave tek vendi i quajtur “Uji i Shpejtë” në
burimin e lumit të fshatit Gjermë.

“Të paktën ne nuk jemi të informuar
për asnjë lloj punë që kanë ndërmarrë Qe-
veria diçka. Edhe pse atëherë ishte kryemi-
nistri, kryetarja e komunës, ishin edhe këto
ministrat tonë, zëvendëskryeministra...,
por duket që nuk ka asgjë edhe pse ne sh-
presuam shumë nga kjo Qeveri se do të
arrihet dhe do të bëhet diçka. Megjithatë,
nuk është bërë asgjë deri më tani. Është
thënë e stërthënë se digat do të rregul-
lohen, por nuk është punuar aspak në këtë
drejtim”, thotë Sulejman Ramadani, krye-
tar i Bashkësisë Lokale të fshatit Poroj. Ba-
norët trishtojnë se reshjet e shiut në këtë
periudhë mund të shkaktojnë dëme të
reja. Ata druajnë se në këtë periudhë nuk
mund të punohet dhe intervenohet për
shkak të kushteve klimatike, kurse në vitin
e ardhshëm kur do të fillojë të shkrihet
bora, mund të ketë pasoja të mëdha.

“Kur ka reshje, është shumë e trish-
tueshme, sepse në çdo moment e
ndjejmë rrezikun se mund të ketë vërshi-
me. Atë vit pastruan dhe hoqën rreth 10
kamionë në pjesën e rrugës këtu, pastaj
thanë që do pastrohet një kilometër lartë
dhe një poshtë, por asnjëherë nuk u bë
ajo punë. Edhe pse problemi nuk është
tek pastrimi afër rrugës kryesore, por
duhet një punë më e madhe duke filluar
nga rregullimi i shtratit të lumit nga pje-
sa më e lartë e fshatit e deri në dalje”, nën-
vizon Ramadani. Problemi me digat ka

mbetur pezull, ndërsa nëse nuk rregul-
lohet ky problem, sërish kur do të ketë
vërshime, pasojat do të jenë të njëjta. Nga
ana tjetër, kryetarja e Komunës së Tetovës,
Teuta Arifi në një prononcim të saj për
mediat ishte shprehur se duhet që të rea-
lizohet plani i UNDP-së për vendosjen e
digave dhe të rregullohet shtrati i Lumit që
të mos ketë vërshime si ato të kaluarat ku
kishte shumë dëme. Por ajo nuk ka dhënë
asnjë afat se kur mund të fillohet me punë
në ndërtimin e digave mbrojtëse. “Ne jemi
dakorduar me UNDP-në që të rregullohet
rrjedha e lumit të fshatit Poroj dhe digat
që duhet të mbrojnë vërshimet. Në bazë
të atij studim fizibiliteti, të gjejmë
zgjidhje për të gjitha rrjedhat e lumenjve,
të cilat ne mendojmë se janë rrezik i
përhershëm nga vërshimet apo rrjedhje-
ve të tokës. Mendoj se nuk mjafton vetëm
kërkesa, por ajo është e paraparë në pla-
nin e aksionit që ne i kemi dorëzuar në
Qeveri”, tha kohë më parë Teuta Arifi. Ba-
norët e fshatit Poroj kohë më parë kanë
kërkuar nga të gjitha institucionet që të
merren më seriozisht me rregullimin e di-
gave përgjatë lumit, por deri më tash nuk
ka asnjë lëvizje pozitive. 

Asnjë institucion deri më tash nuk ka
marrë përsipër që të merret më seriozi-
sht me këtë problem, i cili në të ardhmen
mund të ketë edhe pasoja për banorët e
këtij fshati. 

Aktivitete për pasojat
negative të internetit 
Tetovë, 9 dhjetor - Fondacioni për kulturë, arsim,
shkencë dhe humanizëm ASR-Tetovë në qendër
të qytetit ka shfaqur një shfaqje teatrale me ti-
tull “Ndikimi i internetit tek fëmijët dhe pa-
sojat negative tek ata”, shfaqje kjo e cila sipas or-
ganizatorëve, ka për qëllim të sensibilizojë
opinionin e gjerë për përparësitë dhe mangë-
sitë e përdorimit të internetit, si dhe pasojat
negative që ka interneti tek fëmijët nga përdo-
rimi i tepërt nga ana e tyre. Përndryshe ky fon-
dacion që nga themelimi e deri më sot ka orga-
nizuar një sërë aktivitetesh me karakter
arsimor, kulturor, shkencor dhe humanitar. 

(U.H) 

Protesta kundër
dukurive negative
Tetovë, 9 dhjetor - “Dita e rinisë” ka tubuar disa
të rinj të shoqatës kulturore “Vizion M” në Te-
tovë, të cilët në shenjë proteste kanë shprehur
revoltën e tyre ndaj gjendjes në të cilën ndodhet
rinia sot. Me disa pankarta me mbishkrimet
“Thuaj jo drogës”, “Jo bixhozit”, të rinjtë janë sh-
prehur kundër këtyre dukurive negative të sho-
qërisë, ndërsa kanë kërkuar kushte më të mira si
në arsim, leximore në qytete dhe kinema. Nga
shoqata kulturore “Vizioni M” theksuan se Ditën
botërore të rinisë vendosën ta shënojnë me disa
aktivitete duke formuar një klub leximor, turnir
në futboll, si dhe duke u tubuar në qendër të qy-
tetit për të shprehur pakënaqësitë e të rinjve
dhe kërkesat e tyre për një jetë më të mirë në
vend. Përndryshe, sot rinia është në një krizë
për shkak se shumica prej tyre duan që të lar-
gohen nga ky vend, sipas tyre, të paperspektive
për të ndërtuar të ardhmen e tyre në një vend
më të sigurt dhe më me perspektivë. (U.H) 

Avancohen të drejtat tjera 
e personave me aftësi të kufizuara

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

FSHATRAT E TETOVËS KËRCËNOHEN NGA VËRSHIMET

Premtimet 
e harruara 
për Porojin
Banorët e fshatit Poroj sërish
i kanë kërkuar institucioneve
qoftë ato të Qeverisë apo
pushtetit lokal, të merren
më seriozisht me
rregullimin e digave
përgjatë lumit, ndërsa
ankohen se zyrtarët, duke
filluar nga kryeministri e deri
te kryetarja e Tetovës, po
gënjejnë banorët se zgjidhje
do të ketë 

Koha
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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), Pëlqimit 
për punësim nga ana e Ministrisë së financave nr. 18-16967/2 nga data 26.11.2018 dhe në bazë të 
pëlqimit të Ministrisë së shëndetësisë me nr. 09-7703/3 nga data 05.11.2018, drejtori i IPSH 
Shtëpia e Shëndetit Gostivar publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të (një) 1 personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës në vijim: 

 

Një (1) person për vendin e punës - doktor i stomatologjisë 

1. Kandidatët duhet t`i 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 Stomatologjisë duhet t`i plotësojnë kushtet e veçanta në vijim: 
- të ketë kryer arsimi sipëror (VII/1) ose 240 kredi sipas 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 stomatologjisë është 
27.000,00 denarë. 
 
3. 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.  
 
4. Afati për paraqitje në shpallje është 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit. Si ditë e 
parë e publikimit konsiderohet publikimi i fundit në mediat publike. 
5. Fletëparaqitjet me dokumentet e duhura të parashtrohen në arkivin e IPSH Shtëpia e Shëndetit  
 
Gostivar ose si 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.  
 
6. 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 

Shkolla shtetërore e muzikës "Todor Skalovski-Tetoec" - Tetovë, në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 paragrafi 1 nga LMP, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 

 Për plotësimin e 53 vendeve të punës për kohë të caktuar deri në fund të vitit shkollor 2018/2019, përveç për 
ato vende të punës të cilat janë si zëvendësim për mësimdhënëset të cilat janë në pushim të lindjes ose në pushim 
mjekësor më të gjatë, të cilët do të jenë deri në kthimin e tyre: 
- 1 mësimdhënës për piano me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe, si zëvendësim për 

pushim të lindjes deri në kthimin e mësimdhënësit nga pushimi i lindjes. Studime të mbaruara për piano dhe provime të 
dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 6 mësimdhënës për piano me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara për piano dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 6 mësimdhënës për piano me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara 
për piano dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për piano me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase ose shqipe. 
Studime të mbaruara për piano dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për violinë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara për violinë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për violinë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara 
për violinë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për violë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase ose shqipe. 
Studime të mbaruara për violë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për kitarë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara për kitarë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për kitarë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara 
për kitarë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për kitarë me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase ose shqipe. 
Studime të mbaruara për kitarë dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për kontrabas me 10 orë mësimore në javë, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara për kontrabas dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për instrumentet me ritëm, me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën maqedonase 
ose shqipe. Studime të mbaruara për instrumentet me ritëm dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, 
pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për flaut, me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara 
për flaut dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për korr dhe dirigjim të korrit dhe literatura e korrit, me 9 orë mësimore në javë, për mësim në 
gjuhën shqipe, si zëvendësim të udhëheqësit të paraleles në Strugë deri në përfundimin e funksionit si udhëheqës. 
Studime të mbaruara për teori të muzikës dhe pedagogji - dirigjent i korrit dhe provime të dhëna për metodologji të 
mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për grupin e lëndëve teorike, me orar të plotë të punës në javë, për mësim në gjuhën shqipe. 
Studime të mbaruara për teori të muzikës dhe pedagogji dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, 
pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për grupin e lëndëve teorike, me 12 orë mësimore në javë, për mësim në gjuhën maqedonase. 
Studime të mbaruara për teori të muzikës dhe pedagogji dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, 
pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për sport dhe aktivitete të sportit, me 8 orë mësimore në javë, për mësim në gjuhën shqipe. 
Studime të mbaruara për edukatë fizike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe 
psikologji; 

- 1 mësimdhënës për kompozim, orkestër dhe dirigjim të orkestrës, me orar të plotë të punës në javë, për mësim 
në gjuhën maqedonase. Studime të mbaruara për kompozim dhe dirigjim të orkestrës dhe provime të dhëna për 
metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për gjuhë italiane, me 8 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase ose shqipe. Studime 
të mbaruara gjuhë italiane dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për histori, me 4 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të mbaruara histori 
dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për histori, me 4 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara histori dhe 
provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për informatikë, me 2 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të mbaruara për 
shkenca kompjuterike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për informatikë, me 2 orë mësimore në javë, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara 
për shkenca kompjuterike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për estetikë dhe MTZ, me 7 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara filozofi dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për estetikë, me 3 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara filozofi dhe 
provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për biznes dhe sipërmarrje, me 2 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara shkenca ekonomike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për biznes dhe sipërmarrje, me 2 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të 
mbaruara shkenca ekonomike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për histori dhe art, me 2 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara për 
pedagog të artit - pikturë me provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 2 mësimdhënës për gjuhë gjermane, me 8 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara për gjuhë gjermane dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë gjermane, me 8 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara për 
gjuhë gjermane dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë gjermane, me 6 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara për 
gjuhë gjermane dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë angleze, me 12 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të 
mbaruara gjuhë angleze dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë angleze, me 12 orë mësimore, për mësim në gjuhën shqipe. Studime të mbaruara gjuhë 
angleze dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë frënge, me 8 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase. Studime të mbaruara 
gjuhë frënge dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës për gjuhë frënge, me 8 orë mësimore, për mësim në gjuhën maqedonase ose shqipe. Studime të 
mbaruara gjuhë frënge dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 psikolog, me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara të psikologjisë. 
- 1 mësimdhënës për sport dhe aktivitete të sportit, si zëvendësim për drejtor, me orar të plotë të punës në javë, 

për mësim në gjuhën maqedonase, deri në kthimin e mësimdhënësit nga funksioni. Studime të mbaruara për 
edukatë fizike dhe provime të dhëna për metodologji të mësimdhënies, pedagogji dhe psikologji; 

 
Orari i punës për mësimdhënësit është i përcaktuar me orarin global të mësimit. 
Orari i punës për vendin e punës psikolog është 8 orë në ditë. 
Punohet në ndërrime, ndërrimi i parë nga ora 06:00 deri 13:00, ndërsa ndërrimi i dytë nga ora 13:00 deri 20:00. 
Rroga neto fillestare për vendet e mësimdhënësve: mësimdhënës për piano, violinë, violë, kitarë, kontrabas, instrumentet 
me ritëm, harmonikë, flaut, korr dhe dirigjim të korrit, grupi i lëndëve teorike, kompozim, orkestër dhe dirigjim të orkestrës 
për orar të plotë të punës në javë është 23.031,00 denarë. 
Rroga neto fillestare për vendet e mësimdhënësve: mësimdhënës për gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë italiane, gjuhë 
frënge, biznes dhe sipërmarrje, historia e artit, histori, informatikë, estetikë, MTZ, sport dhe aktivitete të sportit për orar të 
plotë të punës në javë është 21.521,00 denarë. 
Rroga neto fillestare për bashkëpunëtor profesional: psikolog është 21.521,00 denarë. 
Shpallja zgjat 3 ditë pune. 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 15 ditë nga dita e përfundimit të shpalljes publike. 
Kandidatët dokumentet e tyre t`i parashtrojnë në arkivin e shkollës në adresën: rr. "Ivo Lola Ribar" nr. 118 Tetovë. Në 
bashkëngjitje me fletëparaqitjen të parashtrohet: 

- lutje; 
- diplomë (kopje të vërtetuar në noter) për studimet e mbaruara ose dëftesat për arsim tjetër adekuat; 
- certifikatë për provime të dhëna për metodologjinë të mësimdhënies, pedagogjinë dhe psikologjinë (për vendet 

për mësimdhënës); 
- certifikatë për provim të dhënë profesional (për vendet për mësimdhënës); 
- vërtetim mjekësor; 
- vërtetim që nuk është i dënuar; 
- nënshtetësi 
 

Në shpalljen mund të paraqiten edhe kandidatë të cilët nuk e kanë të dhënë provimin profesional, sepse bëhet fjalë për 
vende të punës për kohë të caktuar. 
Në rast se për një vend të punës nuk paraqitet kandidat me drejtim të duhur do të merren parasysh edhe kandidatët të 
cilët e kanë drejtimin e duhur më të përafërt. 

SHSHM "Todor Skalovski - Tetoec" - Tetovë
 

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 27/14, 199/14, 27/16 
dhe 35/18), nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 27/16, 163/17 dhe 21/18), nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune – tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e R. 
Maqedonisë” nr. 167/15) si dhe Vendimit për nevojën për punësim të punëtorëve nr. 03-554/1 të datës 06.12.2018 
dhe Njoftimi për pajtim financiar nga Ministria e financave nr. 18-11567/2 të datës 04.10.2018, IPKÇF “Detska 
Radost” – Strumicë më datë 10.12.2018 publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 05/2018 

për punësim të 1 (një) realizuesi për kohë të pacaktuar 

I.1. Shifra dhe emri i vendit të punës: DE  03 03 V01 001 Edukator i fëmijëve të moshës prej 2 deri 6 vjeçare - 1 
(një) realizues 

  2. Kushtet e përgjithshme:   

 - të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
-të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë, 
- ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, 
- të mos ketë të shquar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- 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. 

 

3. Kushtet e veçanta: 

 - profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar për fëmijë të moshës parashkollore dhe 
pedagog i diplomuar për edukim parashkollor, pedagog i diplomuar - me 240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim 
sipëror të mbaruar shkalla VII/1 ose arsim të lartë adekuat të mbaruar për edukator;  
- licencë valide për edukator; 
- me dhe pa përvojë pune. 
 
4. Orari i punës:  

- ditë punuese: nga e hëna deri të premten 
- orë punuese në javë: 40 
- orari i punës në ndërrime: 
ndërrimi I: 07:00 deri 15:00 
ndërrimi II: 09:00 deri 17:00 
 
  5. Shuma neto e pagesës: 19.426,00 denarë 

  6. Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve: 3 (tre) ditë pune 

 7. Afati brenda të cilit do të bëhet përzgjedhja: 3 ditë pune 

Kushtet e theksuara në shpallje kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes. Kandidatët obligohen 
që fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, në mënyrë precize dhe me të dhëna të sakta. Fletëparaqitja e dorëzuar pas 
afatit, jo e plotë dhe e parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e punëdhënësit.  

Procedura për përzgjedhje për punësim të ofruesve të shërbimeve në institucionin publik përbëhet me 
kontrollimin e të dhënave të shënuara në fletëparaqitjen për punësim me kushtet e theksuara në shpalljen publike dhe 
kontrollim të dëshmive të parashtruara në fletëparaqitje dhe intervistë.  

Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i kompletuar të parashtrohen në arkivin e IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë 
rr. Mlladinska nr. 1 2400 Strumicë, personalisht ose përmes postës.  

 Kandidatët e refuzuar do të informohen me shkrim në afat prej 3 ditëve të punës, pas çka kanë të drejtë 
për ankesë në afat prej 8 ditëve deri te Këshilli i shkollës së IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë.  
 

IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë 
Drejtor 

Vasil Bubev 
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Koha, e hënë, 10 dhjetor 2018 

“Fëmijët e padukshëm të
luftës” dhe “Fëmijët e harruar të
luftës”. Kështu i quajnë fëmijët e
lindur gjatë luftës së viteve të '90-
ta në Bosnjë e Hercegovinë. Lufta
ka shkatërruar shumë familje. U
vranë fëmijë, baballarë, bijtë, vaj-
zat, nënat ... U përdhunuan mijë-
ra gra dhe vajza. Si pasojë e këty-
re zhvillimeve sot shumë fëmijë
janë pa prindër, shumë prindër pa
fëmijë, por dhe mijëra prej atyre
që kanë lindur pasi nënat e tyre
janë përdhunuar gjatë luftës në
BeH. I quajnë "fëmijët e paduk-
shëm të luftës" sepse janë
gjithkund rreth nesh, por ne këtë
nuk e dimë. Shumë prej tyre nuk e
dinë të vërtetën e saktë për
prejardhjen e tyre, por edhe ata
që e dinë, rrallë flasin rreth saj.

RRUGA E VËSHTIRË E JETËS 
Ajna Jusiç është një nga këta

fëmijë. Ajo ka lindur në shtator të
vitit 1993 në shtëpinë e sigurtë
"Medica" në Zenicë. Ajo ka lindur si
viktimë e përdhunimit të nënës së
saj gjatë luftës në BeH. Nëna e saj
atëkohë ishte 22 vjeçe. "Unë isha
fëmija i parë i lindur në 'Medica'
në vitin 1993. Aty ishte vendosur
nënën ime pas gjithë asaj që ka
përjetuar. Aty kemi jetuar disa
vjet, deri kur nëna u kthye në
vendlindjen e saj Zavidoviçi. Këtu
disa vjet ndoqa shkollën. Nuk më
pëlqen të flas shumë për shkollën,
sepse nuk ishte e këndshme, as fë-
mijëria, as shkolla", rrëfehet Ajna
në një bisedë për Anadolu Agency
(AA).

Në ndërkohë, nëna e saj gjeti
"dashurinë e jetës", siç e quan Ajna
burrin që ishte dhe mbeti një
mbështetje në jetën e saj. "Unë sot
e shikoj, e vëzhgoj dhe e dua si ba-

bain tim, sepse u kujdes për mua.
Pastaj u zhvendosëm në një vend
tjetër. Situata në shkollë ishte e
njëjtë, nuk ndryshonte. Te shkolla
e parë pati problem pasi nuk ki-
sha baba, ndërsa te tjetra pse ki-
sha baba, por nuk ishte i vërteti.
Pas shkollës fillore, mami tha se
ky ambient ishte i vështirë për
mua dhe vendosi të më kthejë në
Zenicë", tregon Ajna.

Pra, kështu kjo vajzë që kujde-
set vet në moshën 14 vjeç shkon
në Zenicë në shkollë e vetme. Ky
largim, konsideron Ajna, ishte për-
caktues për të, sepse kuptoi se
diçka mungon në gjithë historinë
nga lindja e saj. "Kur u regjistrova
në shkollë, më pyetën për emrin e
babait. U thashë se nuk e di, se ki-
shte vdekur. Pastaj e pashë nënën
time duke vrapuar. Ajo mori doku-
mentet dhe më tha që të pres para
shkollës, kjo ishta paksa e çuditsh-
me", kujton Ajna ditën pas së cilës
filloi të eksplorojë dhe të kërkon-
te të vërtetën rreth origjinës së saj.

GJETJET TË CILAT E NDRYSHUAN
JETËN E SAJ 

Një fundjavë, gjatë klasës së
parë të Shkollës Mjekësore, ajo
shkoi në shtëpi në Zavidoviçi ku
gjeti të dhënat nga "Medica", të
dhënat e nënës nga psikologu dhe
psikiatri, deklaratën e policisë në
lidhje me çdo gjë që i kishte

ndodhur asaj. "Pas kësaj unë ika,
nuk shkova as në shkollë ... Nuk
ishte e lehtë, për pesë minuta
ndryshoi jeta ime. Në këtë mo-
ment, çdo gjë u zhduk. Heshta për
nëntë muaj derisa pata nevojë për
ndihmën e një psikologu", shpje-
gon Ajna. Psikologu e ftoi nënën e
saj, dhe pastaj ndodhi një mo-
ment prej të cilit ikën që të dyja.

"Unë isha ulur te psikologu, e
dëgjova që hyri. Vetëm qante. Më
lutej që ta fal. Nuk e dija se çfarë ta
fal. Më tha se ishte frikësuar të më
tregonte se kishte menduar se
mua do të më vinte turp që kam
një nënë të tillë, një nënë që ka
përjetuar përdhunimin", thotë
Ajna. Të dy kishin frikë. Ajna men-
donte se nëna e saj nuk e do se ia
kujton momentin më të keq, si
dhe shtohej pyetja: "Përse unë?
Përse nëna ime?".

"Megjithatë, kjo nuk është kë-
shtu. Këto janë dy trauma të
mëdha, pati shumë frikë dhe ana-
liza. Kur bisedonim rreth kësaj,
trauma bëhej e përbashkët. Është
e logjikshme që unë atë nuk e
fajësoj dhe është e logjikshme se
ajo më do mua", tha Ajna. U de-
shën, siç thotë ajo, tre, katër vjet
që të fillojmë të flasim normali-
sht rreth saj, pa ndonjë pasojë.

"Marrëdhëniet u bënë shumë
më të mira midis meje dhe ma-
mit. Tani së bashku e mbajmë këtë

barrë, dhe kemi një ndihmë të
madhe, që vjen nga njerku im. Ai i
pranoi të gjitha dhe vinte me një
terapi", shpjegon Ajna.

VIZA QË KRIJON PROBLEME 
U desh një kohë e gjatë për t'u

treguar miqve më të afërt të vër-
tetën. "Duhet të flasim, sepse deri-
sa ne flasim, diku në botë ka lindur
një fëmijë lufte. Luftëra zhvillohen
gjithandej", tha Ajna. Ajo tha
gjithashtu se nuk ka asnjë letër në
BeH që përfshinte këtë kategori,
duke i lënë pa mbështetje ligjore.

"Me të vërtetë është e pamun-
dur që për 25 vite askush të mos e
vendos këtë në letër. Kemi pro-
blem me dokumentet. Në certi-
fikatën time të lindjes kam vetëm
emrin e nënës, sepse ne nuk e
dimë anën tjetër të identitetit. Pri-
mati vendoset mbi babain. Dhe,
kjo është diçka që në këtë kate-
gori nuk është e dëshirueshme.
Unë në të gjitha dokumentet e
mia shkruaj: Ajna, vizë, Jusiç. Kjo
vizë shkakton vëmendje të
madhe", tha Ajna. Probleme pa-
raqiten edhe kur dorëzon ndonjë
dokument në sportel, sepse
atëherë në vete lutet që mos ta
pyesin asgjë për këtë vizë.

"Nuk kemi kurrfarë regjistri,
nuk e dimë se çfarë ndodh me një
fëmijë që dëshiron të takojë
nënën në moshën 25 vjeçare dhe

që kupton pse nëna e tij e ka
dhënë në posedim", thotë ajo. Ba-
bain nuk dëshiron ta takojë apo
as edhe të dijë se kush është ai.

"Jo. Nuk kam ndjenjën e ur-
rejtjes për atë person, nëna ime
më ka edukuar kështu. Nuk mund
të kuptoj se çka është kjo, për mua
ky nuk është një person, nuk
mund ta imagjinoj si është e
mundur, a është e mundur që
dikush ta bëjë këtë. Kurrë nuk
kam pasur dëshirën për ta takuar.
Kam mundur ta kërkoj dhe ta gjej,
por nëna ime sot është një grua e
lumtur, u deshën më shumë se 20
vjet që ajo të jetë e shëndetshme
dhe e lumtur, çdo lloj kërkimi im
mund të dëmtojë lumturinë e saj",
tha Ajna.

FILMI "GËRBAVICA" I
REGJISORIT JASMIL ZHBANIÇ I

FRYMËZUAR NGA RRËFIMI I
NËNËS SË SAJ 

"Unë isha fëmijë në atë kohë.
Baza dhe shumica e tregimeve
janë bazuar në nënën time, ajo
kafeneja, ekskursioni dhe thonjtë
... Mami këtë e bëri së bashku me
Jasmilin dhe Medikan", tregon
Ajna. Ajo kujtoi se aso kohe ishte
në shkollën fillore dhe se në
mënyrë të organizuar shikuan fil-
min. "Mamaja ishte nervoze,
shkova për të parë filmin, ishte e
vështirë për mua, më pas ajo ish-
te përgatitur që pas filmit të më
thoshte se ekziston një lidhje mes
nesh dhe personit në film", thotë
Ajna.

NË BOSNJË, NGA 2.000 DERI NË
4.000 FËMIJË TË LINDUR SI

REZULTAT I LUFTËS 
Ajna tani jeton në Sarajevë, ka

diplomuar në psikologji dhe pu-
non aktivisht në Shoqatën "Fë-
mijët e harruar të luftës"."Kurrë
askush nuk ka folur për ne, fë-
mijët kanë frikë të ndryshme, ak-
tualisht jemi rreth 15 anëtarë në
shoqatë. 

Sipas informacioneve tona të
deritanishme, deri në 60 anëtarë
janë në shtet, që ndahen në ak-
tivë dhe joaktivë", shpjegoi Ajna.
Edhe ajo nuk ishte aktive 10 vite
dhe e di se duhet një periudhë më
e gjatë për të pranuar gjërat ashtu
siç janë. Ajna theksoi se ka hulum-
time që tregojnë se rreth 50.000
gra dhe vajza u përdhunuan gjatë
luftës në BeH. "Janë bërë disa ana-
liza statistikore që kanë treguar se
ekziston një mundësi që nga
2.000 deri 4.000 fëmijë të kësaj
kategori jetojnë në BeH", tha ajo.

Gratë dhe vajzat që u përdhu-
nuan në luftë i konsideron heroi-
na. "Shumëçka ka kaluar mbi kur-
rizin e tyre gjatë luftës, gratë edhe
më tej fshihen. Këto janë gra që
ende kanë turp nga vetja e tyre.
Ejani t'u themi se nuk kanë përse
të turpërohen", porositi Ajna.

Fëmijët e harruar të luftës 

I quajnë "fëmijët e
padukshëm të luftës"
sepse janë gjithkund
rreth nesh, por ne këtë
nuk e dimë. Shumë
prej tyre nuk e dinë të
vërtetën e saktë për
prejardhjen e tyre, por
edhe ata që e dinë,
rrallë flasin rreth saj

SPECIALE
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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(vijon nga numri i kaluar)
Isha pjesë e një ekipi punonjësish

shkencorë të Institutit Albanologjik të
Prishtinës (si bashkëpunëtor i ja-
shtëm), që do të punonte në hartimin
e dy projekteve të rëndësishme shken-
core: Leksikon i shkrimtarëve shqip-
tarë dhe Fjalor i termave letrarë. Për të
përfituar nga përvoja e të tjerëve në
këtë fushë, me dy kolegë të mi: profe-
sor Rexhep Qosjen dhe profesor Masar
Stavilecin udhëtuam për në Zagreb
për vizitë në Entin Leksikografik të
Kroacisë, të themeluar në vitin 1950
nga shkrimtari dhe enciklopedisti
kroat, Mirosllav Kërlezha, institucion i
cili pas vdekjes së themeluesit të tij
mori emrin: Enti Leksikografik “Mirosl-
lav Kërlezha”.

Paradite u takuam me profesorin e
Universitetit të Zagrebit dhe kritikun e
njohur letrar, Predrag Matvejeviqin,
me të cilin pimë kafe te e famshmja
Gradska kavana (Kafeneja e Qytetit)
në qendër të Zagrebit. 

Biseduam rreth situatës në Kosovë
dhe për çështje të tjera me karakter le-
trar, politike shoqëror. Në bisedë e sipër
unë i tregova se dëshiroja të shkoja në
redaksinë e “Danas”-it, te kryeredak-
tori, për të biseduar lidhur me fushatën
që po zhvillohej ndaj meje në Maqedo-
ni, që kishte si shkas shkrimet e mia të
botuara pikërisht në “Danas. “Ai është
miku im”, tha Matvejeviqi për kryere-
daktorin e “Danas”-it, Mirko Galiqin.
Dhe sakaq nxori nga xhepi një kartëvi-
zitë dhe në shpinë të saj shkroi: “Dragi
Mirko, primi ovog mog prijatelja iz Priš-
tine” (I dashur Mirko, pranoje këtë
mikun tim nga Prishtina). U ndava nga
kolegët e mi, profesor Qosja e Masari,
i hipa autobusit dhe për më pak se gjy-
smë ore u gjenda para ndërtesës
shumëkatëshe të “Vjesnikut”, diku në
periferi të Zagrebit, ku gjendej redak-
sia e “Danas”-it.

Kur ia shfaqa sekretareshës dë-
shirën që ta takoja shefin e saj, kryere-
daktorin, ajo, pasi hyri në zyrën e tij,
doli e më tha: “Është i zënë. Ka shumë
punë”. I thashë se vija nga Prishtina; i
tregova se përse doja të bisedoja dhe
kur pashë se as kjo nuk bëri punë, ia
zgjata kartëvizitën e Matvejeviqit. Sek-
retaresha e kulturuar, pasi hyri edhe
një herë në zyrën e shefit, m’u drejtua
sakaq me fjalët: “Urdhëroni! Hyni!”.

Mirko Galiqi ishte burrë rreth dyzet
vjeç, ndoshta pesëdhjetë, i mbajtur
mirë, i sjellshëm, elegant. 

“Bilo bi mi žao ako ste zbog ovoga
otputovali iz Prištine”, qenë fjalët e para
të tij. “Do të më vinte keq nëse për këtë
keni udhëtuar nga Prishtina!”. “Jo
vetëm për këtë, por edhe për këtë!”, iu

përgjigja. Pastaj bisedova me të rreth
situatës në Maqedoni, me theks të
veçantë rreth letrës kundër meje të bo-
tuar ditë më parë në “Danas” dhe
njerëzve që e kishin shkruar e nënshk-
ruar atë. “Do të nënshkruanin ata - i
thashë - edhe po qe se njerëzit e push-
tetit do t’u thoshin se Drini i Zi rrjedh
përpjetë”. Dhe ia nxora në tavolinë do-
sjen e dokumenteve të mia, të cilat i ki-
sha marrë me vete: nga certifikata e
lindjes, te certifikata e shtetësisë, e
martesës, dëftesat e katër klasëve të
gjimnazit bashkë me diplomënetj., ku
nuk kishte asnjë germë shqip. Gjithçka
ishte në maqedonisht dhe me alfabe-
tin cirilik. “Ja, shoku Galiq, shihni se
kush e deziformon opinionin jugosl-
lav, unë apo ata?!”. Pasi i pa me vë-
mendje, më tha: “Ç’mund të bëj për
ju?”.

“Para së gjithash ta botoni një ar-
tikull timin pak më të gjatë, që po pret
për botim, në të cilin e elaboroj pak
më gjerësisht çështjen e pozitës së sh-
qiptarëve në Maqedoni dhe të diskri-
minimit të tyre të paparë në të gjitha
fushat e jetës” - i thashë.

“Do të botohet që në numrin e
ardhshëm”, m’u përgjigj aty për aty.
“Tjetër?”

“Tjetër? Një grup intelektualësh
nga vendlindja ime, që jetojnë e pu-
nojnë në Prishtinë, duan t’i përgjigjen
letrës së përfaqësuesve të pushtetit

lokal dhe të organizatave shoqëroro-
politike të vendlindjes, fshatit Veleshtë
të Strugës. Do të doja të botohet edhe
letra e tyre në “Danas”.

“Edhe atë do ta botojmë”, më tha
kryeredaktori i “Danas”-it, Mirko Ga-
liq, i cili e mbajti fjalën. Artikulli im me
titull Mitologjizimi i realitetit, që ishte
polemikë me njëfarë prof. dr. Jovan Pa-
novski, u botua në numrin vijues të
“Danas”-it, në plot një faqe e gjysmë,
hapësirë kjo që i jepej pakkujt nga kjo
e përjavshme cilësore me numër të
madh gazetarësh, redaktorësh e ba-
shkëpunëtorësh. Ndërsa një numër a
dy më vonë u botua edhe letra e shtatë
intelektualëve veleshtarë, që jetonin e
punonin në Prishtinë, [e nënshkruar
nga Dr. Lutfi Istrefi, profesor i Universi-
tetit të Prishtinës, Dr. Kadri Zhuta,

mjek, Zaim Istrefi, avokat, Remzi Kica,
profesor i shkollës së mesme, Vibar
Hani, ekonomist, Medi Bekteshi, profe-
sor i shkollës së mesme dhe Nezahate
Reçi, asistente e Fakultetit të Shkenca-
ve të Natyrës], e cila bëri jehonë të
madhe në Kosovë dhe i gëzoi shumë
nënshkruesit e saj. Dola i lehtësuar nga
zyra e kryeredaktorit Galiq. Kisha he-
qur një barrë të madhe nga vetja:
barrën e akuzës për “dezinformim”, e
cila vinte hiç më pak se nga vendlindja
ime, nga “përfaqësuesit legjitimë” të
atyre të cilët unë i kisha marrë në
mbrojtje.

Para se të largohesha nga redaksia
e “Danas”-it takova edhe redaktoren
Meri Shtajduhar, e cila i kishte redak-
tuar tekstet e mia të botuara në “Da-
nas”. Bisedova me të një copë herë në
bufe duke pirë kafe dhe e pyeta se si i
dukeshin shkrimet e mia nga pikë-
pamja gjuhësore, ngaqë i shkruaja di-
rekt në serbokroatisht, përkatësisht në
kroatoserbisht. Zonja Shtajduhar foli
fjalë të mira për shkrimet e mia në
përgjithësi dhe më tha se në fillim ato
kishin nevojë për më shumë lekturë,
kurse tani gjithnjë e më pak.

Pas vizitës në Entin Leksikografik
të Kroacisë, ku takuam, krahas të tjerë-
ve, edhe Stipçeviqin dhe pas një takimi
me Branko Horvatin në shtëpinë e tij
në periferi të Zagrebit, profesor Qosja,
Masari dhe unë u kthyem në Prishtinë. 

(Tridhjetë vjet të
një jubileu të
palavdishëm,
me një letër
famëkeqe në
mes. Zagreb, 
4 prill 1988)

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Në redaksinë e “DANAS”-it Nga
Agim VINCA
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KOMENTET NË PRISHTINË
Kur doli letra në “Danas”, pasi më parë kishte dalë në “Nova

Makedonija”, Prishtina vlonte nga komentet. 
“Danas”-i dilte të mërkurën, pra në mes të javës, gjë që kishte

mbetur si traditë nga VUS-i (Vjesnik u srijedu) i dikurshëm dhe po
atë ditë vinte edhe në Prishtinë. Të mërkurën në çdo hap shihje
njerëz me “Danas”-in nën sqetull. Lexohej shumë kjo e përjavshme,
e vetmja që u bënte vend shkrimeve të tre-katër intelektualëve sh-
qiptarë, që i kundërviheshin propagandës zyrtare, ndërkohë që
shtypi i Beogradit ishte vënë plotësisht në shërbim të saj. 

Duke shkuar në mëngjes pas ligjëratës, në oborrin e fakultetit
takova një kolegun tim të Degës me dy të tjerë. - “A kaq të poshtër
janë ata veleshtarët e tu?” - më tha ende pa u përshëndetur mirë. -
“Kaq!” - i thashë pak me zemërim kolegut tim shumëvjeçar, që vin-
te nga një fshat i Gjilanit. Por sakaq ia ktheva: “As ata pogragjasit e
tu nuk janë më të mirë!”. Përsëri, edhe pas gjithë atij turpi që kishin
bërë, nuk po i lëshoja nga dora. Më vinte inat. Pas mëngjesit shko-
va në zyrë te profesor Qosja në Institut. - “A e lexove?” - e pyeta. “Po” -
tha. “Edhe...?”. Më shikoi ngultas, pak përmbi syze, siç e kishte zanat
dhe më tha: “Ata t’mitë i kishin varë për koqesh dhe nuk e kishin bo
k’to!”.

Prapë më erdhi inat. Pas Pogragjës së Nuhës, edhe Vuthajt dhe
vuthjanët e profesor Qosjes po dilnin më burra se veleshtarët e mi. 

Ishim vetëm në zyrë, unë dhe ai. “Ashtu-a? - i rimora fjalët e tij. -
Edhe për koqesh thua dhe nuk e kishin bërë këtë poshtërsi?!”. Dhe pas
pak, shtova: “Nuk jam plotësisht i sigurt se është ashtu!”. Profesori u
ndal, më shikoi edhe një herë drejt në sy dhe e zbuti pak dekla-
ratën e vet: “N’kohë t’Rankoviqit po, tani jo”. 

“Vdekja më vjen prej syve të tillë” flet për atë kohë. Xhezairit
s’lënë gjë pa i bërë gjatë hetimeve në burg. Me nder edhe atë sendin
e meshkujve ia lidhin me tel me korrent...

Qëndrova edhe pak në zyrën e Qosjes dhe ia shpreha qëllimin për
të cilin kisha shkuar. 

- Ta sulmojnë intelektualin që mbron të drejtat e tyre ba-
shkëfshatarët e tij nuk ka bërë vaki! Ky është një akt i pastër stalini-
st - i thashë. - Ja si i manipulon njerëzit pushteti në Maqedoni...

- Po - tha profesor Qosja. - Stalinizëm është, s’ka fjalë, duke
theksuar fort fjalën “stalinizëm”, që e përdorte shpesh në shkrimet
e tij.

- A ta merr mendja me më marrë në mbrojtje? - i thashë. -
Ti vetë si autoritet ose me disa kolegë të tjerë? Duhen demaskuar
para opinionit veprimet linçuese të pushtetarëve ndaj një intelektua-
li të pambrojtur. Kudo tjetër në Jugosllavi intelektualët e vërtetë do
ta kishin ngritur zërin kundër akteve të tilla brutale, që, si po shkojnë
punët, ka rrezik të bëhen praktikë në të ardhmen. 

- Jo - tha prerazi. - Mos prit me të mbrojtë kurrkush!
I shqiptoi këto fjalë me ton të lartë dhe pa u menduar gjatë.
Patibotuar jo pak shkrime për diskriminimin e shqiptarëve në

Maqedoni pas vitit 1981;i qe kundërvënë fushatës së tmerrshme
antishqiptare në këtë republikë jugosllave, por tani që kjo fushatë ki-
shte arritur kulmin (mars 1988), nuk ia merrte mendja ta mbronte
kolegun e vet, me të cilin mbronin të njëjtën kauzë, pra mua, nga ky
sulm brutal. 

Ishte ditë marsi me diell, por një “diell me dhëmbë”. Dola nga In-
stituti dhe mora rrugën për në fakultet dhe prej aty në shtëpi, ku më
prisnin gruaja (e papunë) dhe tre fëmijët e mi, djemtë nxënës të
shkollës fillore, kurse vajza parashkollore. Nën përshtypjen direkte
të letrës nga vendlindja shkrova poezinë “Përralla për mashat”, e cila
u botua te “Rilindja” dhe një tekst me titull “Revolta e dirigjuar”, që
do të botohej në “Danas” i nënshkruar nga shtatë bashkëvendës të
mi intelektualë, që jetonin e punonin në Prishtinë, si përgjigje aty-
re të pestëve, mashave të pushtetit, në të vërtetë në mbrojtje të së vër-
tetës, e cila, siç do të dëshmojnë kohët që do të vijnë, ishte plotësi-
sht në anën tonë. 

Nuk ishte e lehtë as kjo punë, sepse kishte qasje e mendime të
ndryshme, por edhe frikë e hezitim, mirëpo i duhej hequr njolla e tur-
pit që i kishin vënë vendlindjes ata të pestë, aq sa mund t’i hiqej.

NË VEND TË PËRFUNDIMIT
Dikush mund të pyesë me të drejtë: përse po i kthehem unë sot

kësaj teme, përse po merrem me këtë çështje pas kaq vitesh? Për
sedër, vanitet a lavdi? 

Jo. Por për të nxjerrë mësim nga e kaluara. Sepse, kohët ndry-
shuan, por jo edhe mendësia jonë, veset, shprehitë… Veprimet e til-
la përsëriten edhe sot ndër ne në mënyra të ndryshme. Nuk kemi më-
suar çka është dashur të mësojmë dhe nuk kemi harruar çka është
dashur të harrojmë!As si individë e as si shoqëri nuk jemi liruar nga
kjo sindromë. Mjerisht! 

(fund)

Gj
endja e arsimit në Ma-
qedoni vazhdon të
mbetet larg cilësisë dhe
prognozave për për-

mirësimin e saj. Pothuajse nuk ka
ndryshime në strukturë, në përm-
bajtje, në programe, në qasje e me-
todologji të punës arsimore e të
menaxhimit me shkollën. Pra ha-
pat  që u ndërmorën nuk janë
efikas. Në nivelin ku është aktuali-
sht arsimi dhe shkolla në Maqedo-
ni, nuk mjafton vetëm të bëhen
reforma, por duhet të përpilohen
strategji konkrete dhe të ndiqen
vazhdimisht politikat e reja për të
qenë në hap me kërkesat e reja.

PREMISAT:  Për të elaboruar
temën në fjalë kam parasysh këto
premisa: 1. Ndryshimet tekno-
logjike implikojnë ngritjen e cilësi-
së së arsimit e të shkollës. 2. Konkur-
renca globale nxit cilësinë si faktor
primar të përparimit të shoqërisë. 3.
Liberalizimi i tregjeve dhe tregu i
punës domosdoshmërisht e shtron
cilësinë e arsimit si proritare. 4. Inte-
grimet globale ekonomike mbësh-
teten në cilësi të larta arsimore. Këto
premisa drejtpërdrejti burojnë nga
roli kyç i arsimit dhe shkollës me
cilësi të lartë.

QASJET DHE ASPEKTET:
Ngritja e cilësisë dhe efikasitetit
është e domosdoshme sepse vetëm
ashtu nxënësit-studentët aftësohen
për teknologjitë e reja, punësimet e
lehta dhe mund të ndalet largimi i
“trurit” nga vendi, madje ky largim
apo arrati bëhet me entuziazëm se-
pse mungon perspektiva. Njëherë-
sh atmosfera politike këtë proces e
shton dhe e favorizon edhe më
tepër.  Në këtë kontekst duhet të
ndërmerren disa masa: Së pari, mo-
dernizimin e arsimit e të shkollës; së
dyti, aftësimin e nxënësve për  pro-
fesione profitabile; së treti, rishqyr-
timin e shkollave profesionale (rrje-
tet, programet, kompetencat e të
ngjashme). Mungesa e cilësisë në
arsim apo pajtimi me pacilësinë
mendoj se është një rrezik i tmerr-
shëm, i cili e cenon shoqërinë.
Ngritjen e cilësisë së arsimit e shoh
si  mjet të domosdoshëm për një
arsim e shkollë moderne, sidomos
për shkollën tonë e cila është në
proces zhvillimi.

Cilësia në arsim mund të matet
me instrumente objektive. Cilësia
mund të matet me instrumente të
brendshme (të vendit) dhe me in-
strumente nga jashtë (nga shtetet
evropiane). Cilësia e arsimit është
si boshti kurrizor i njeriut. Kur bosh-
ti shtrembërohet njeriu ka vështirë-
si në stabilitetin trupor, në ecje
drejt, në këtë rast  edhe arsimi e
lakon rrugën, shtrembërohet, fillon

të çalon, jep dituri formale, jo-
prodhuese, me më pak vlera dhe
efikasitet të dobët.

Mendoj se ka ardhur koha që
theksi duhet vendosur në ndryshi-
min e stileve të punës dhe ndryshi-
min e përmbajtjeve programore,
por edhe në aftësimin cilësor të ar-
simtarëve me metodologji të reja. E
them këtë mbase trajnimet e ar-
simtarëve, siç konstatohet nuk kanë
dhënë rezultatet e pritura. Duhet
të ndryshoj qasja ndaj trajnimeve.
Këtu do përmendja edhe nevojën
për masa konkrete: Përmirësimin e
kapaciteteve për veprimtari peda-
gogjike  arsimore; Forcimin e kapa-
citeteve pedagogjike të shkollës;
Marrjen e hapave konkret për rrje-
tizimin e shkollave; Lidhjen e shkol-
lave profesionale me organizata e
qendra biznesi; Forcimin e kapacite-
teve personale të nxënësve, stu-
dentëve dhe arsimtarëve; Mbësh-
tetjen për aplikim të nxënësve e
studentëve në shkolla jashtë ven-
dit me rregullat evropiane; Nxitjen
e shkollave me plane operative për
qasje aktive që u mundësojnë
nxënësve, studentëve punësime
dhe konkurrim në tregun e punës;
Gjithsesi, cilësia në arsim kërkon
edhe vendime për mënyrën e finan-
cimit dhe të shfrytëzimit të mjeteve
me qëllim të kryerjes efektive dhe
efikase të përcaktuara profesionale.

Në këtë kontekst është e domosdo-
shme stimulimi material i arsim-
tarëve mbase stimuli nxit angazhim
dhe sukses. Këtu do ta përmendi
një mendim sublime. Ish- kryemini-
stri japonez në pyetjen: Si arriti Ja-
ponia përparim teknologjik? U
përgjigj: “Mësuesit ia dhamë pagën
e ministrit,  imunitetin e diplomatit,
dhe autoritetin e perandorit”. Kjo
nuk ndodh tek ne, sepse  rrogat janë
të vogla, nuk vlerësohet puna si
duhet dhe nuk shohin të ardhme të
mire.

Efektet e cilësisë reflektojnë dhe
gjenerojnë në realizimin e  efikasi-
teteit të arsimit e të shkollës për të
përgatitur kuadro që mund të bar-
ten me zhvillimet e përgjithshme.
Në këtë kontekst, institucionet
duhet të angazhohen me anë të
kuadrove profesionale, organizime-
ve të ndryshme të rrisin  cilësinë në
arsim i cili do të ndikojë në rritjen e
aftësisë për t’iu përgjigjur sfidave
të reja të kohës e të profesionit.

Prandaj arsimi cilësor dhe
shkolla moderne duhet të jenë prio-
ritetet strategjike të shoqërisë. Në
këtë kontekst janë të domosdosh-
me angazhimi  në drejtim të
ngritjes së cilësisë: 1. Investimi në
arsim; 2. Politikë arsimore dhe stra-
tegji të mirëpërcaktuara; 3. Përmirë-
sim të vazhdueshëm të kuadrit arsi-
mor; 4. Përmirësim dhe
modernizim të infrastrukturës
shkollore; 5. Zhvillimin e shkathtë-
sive me cilësi të larta didaktike  te
arsimtarit dhe motivimin e tyre për
punë kreative. Të gjitha këto kon-
tribuojnë në përmirësimin e dijes
profesionale dhe këmbejnë përvoja
pozitive.

Këto ndërhyrje dhe angazhime
i nxisin institucionet profesionale
dhe politikën arsimore (MASH,
BZHA dhe OJQ që trajtojnë proble-
met e arsimit) të kërkojnë dhe të
aplikojnë forma dhe qasje të reja,
bashkëkohore pedagogjike që të
jenë të përqendruara në cilësinë e
arsimit.

KONKLUZION: Arsimit dhe
shkollës tone i nevojiten reformat e
mirëfillta, cilësore me theks të
veçantë për ngritjen dhe sigurimin
e cilësisë. Reformat edhe pse nuk
kanë munguar ato kanë qenë të pje-
sërishme dhe jo efikase. Reformat
duhet të jenë në funksion të për-
mirësimit të cilësisë. Cilësia është
element që hap bashkëpunim me
shkolla dhe sisteme arsimore nga
jashtë, i afron shtetet e sistemet ar-
simore, kulturat dhe vlerat. Tek e
fundit, që të konstatohet cilësia
duhet të kemi krahasime, parame-
tra  dhe indikator që tregojnë për-
parim ose ngecje.

Cilësia e arsimit, 
sfidë dhe mundësi Nga 

Xheladin MURATI 

Reformat duhet të
jenë në funksion të
përmirësimit të
cilësisë. Cilësia është
element që hap
bashkëpunim me
shkolla dhe sisteme
arsimore nga jashtë, i
afron shtetet e
sistemet arsimore,
kulturat dhe vlerat.
Tek e fundit, që të
konstatohet cilësia
duhet të kemi
krahasime, parametra
dhe indikator që
tregojnë përparim ose
ngecje



Dua tu dëshmojë bashkëmoshatarëve të mi gjerman, atë
se populli shqiptar gjithmonë arrin qëllimet e veta, jemi
një popull që përcjellim aftësitë tona në çdo fushë. Dua
që një ditë të jem pjesë e kombëtares shqiptare, të tran-
smetoj edukatën dhe mirësjelljen time prej një shqipta-
ri në fushë ashtu sikurse më ka mësuar babi im, sepse
edhe pse jam rritur këtu në Gjermani ne vazhdojmë me
ritet e zakonet shqiptare në çdo aspekt

Fisnik NUHIU

Shkup, 9 dhjetor - Edhe një talent
shqiptarë është shtuar në futbollin
gjerman, bëhet fjalë për djaloshin
14 vjeçar Gent Azizi nga Odri i Te-
tovës. I lindur në Gjermani, që nga
mosha 5 vjeçare ai kishte filluar të
stërvitej në fushat e gjelbërta të
futbollit, ku menjëherë u vu në pah
talenti i tij. Me vrullin e tij nëpër fu-
shën e sportit Azizi morri zemrën e
skautëve gjerman, të cilët dëshi-
ronin që ai të jetë pjesë e skuadrës
“Reinickendorfer Fusche” e cila ga-
ron në Ligën e tretë rajonale gjer-
mane në shumë kategori. Genti ta-
nimë dy vite me radhë është pjesë
e këtij ekipi, ku edhe po dëshmon
sukseset e tij. Edhe pse i ri për nga
mosha, Gent Azizi më sjelljet e tij
prej një futbollisti janë për çdo lëv-
datë, luftarak dhe i përshtatshëm
në çdo kënd të fushës, por si një
qendërmbrojtës ai arrin të jetë
pengesë e çdo lojtari për të tejka-
luar atë,  sepse Azizi është aty
shtylla që pengon dhe në shumë
raste i sjell fitore klubit të tij. 

“Që të jem ai që jam sot, është
meritë e babit tim, ai ishte personi

i parë që më angazhoi së pari gjatë
gjithë kohës me stërvitje me këtë
sport, që më pas me kalimin e
kohës çdo ditë rritej dëshira që
mua të më përvetësoj futbolli. Tani
më 9 vite rregullisht stërvitem, me
punën time të pandërprerë unë
hasa në sytë e menaxherëve të cilët
donin të jem pjesë e përzgjedhje-
ve të tyre. Falë babit tim unë kam
arritur të realizoj ëndrrën time që
kam nga fëmijëria dhe shpresoj se
do ti jem besnik gjithmonë këtij
sporti” tha për gazetën KOHA Gent
Azizi. Dëshira e Gentit është që ai
të mos ndalon asnjëherë me fut-
bollin, dhe se në të ardhmen ai të
jetë pjesë e ndonjë skuadre të
madhe evropiane, e që më së

shumti pretendon që një ditë të
jetë pjesë e skuadrës së madhe
gjermane Bajern Munih.  

“Futbolli për mua tani më
është bërë familje, nuk do të nda-
loj asnjëherë me ushtrimet, me
gjithë fuqitë që kam dhe me stër-
vitjet e rregullta un dua që një ditë
të arrij sa më lartë. Çdo futbolli-
stë synon që një ditë jetë pjesë e
ndonjë skuadre të madhe, poash-
tu edhe unë synoj që një ditë jem
pjesë e familjes së Bajern Mu-
nihut. Për të arritur deri aty siguri-
sht që duhet shumë punë, dhe un
këtë do ta arrij vetëm pjesë-
marrjen time aktive në çdo traj-
nim”, tha Azizi. 

Genti edhe pse moshën e tij të

re po e kalon në Gjermani, ai
nuk përjashton mundësinë që
një ditë të jetë pjesë e Kombë-
tares së Shqipërisë. “Dua tu
dëshmojë bashkëmosha-
tarëve të mi gjerman, atë se
populli shqiptar gjithmonë ar-
rin qëllimet e veta, jemi një po-
pull që përcjellim aftësitë tona në
çdo fushë. 

Dua që një ditë të jem pjesë e
kombëtares shqiptare, të tran-
smetoj edukatën dhe mirësjelljen
time prej një shqiptari në fushë
ashtu sikurse më ka mësuar babi
im, sepse edhe pse jam rritur këtu
në Gjermani ne vazhdojmë me ri-
tet e zakonet shqiptare në çdo
aspekt”, deklaroi Genti.
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Dua të jem
pjesë e bajernit

PREZANTOJMË
FUTBOLLISTIN GENT AZIZI

Trajneri italian Damato i kënaqur me punën e Gentit 
Gent Azizi është më i dëshiruari i trajnerit
italian Elio Damato. Ai thur lëvdata për
mbrojtësin shqiptar duke thënë se Genti
është i përkushtuar dhe vallëzon në fushën
e gjelbër. Prezenca e tij në fushë gjithmonë
bënë që ekipi të luaj më lirshëm, pasi
angazhimi i tij në fushë lehtëson punën e
bashkëlojtarëve të vet. “Gjithmonë bie në sy
përkushtimi dhe talenti i tij në lojë. Prezenca e tij në

fushë bënë që ne të luajmë më lirshëm me
kundërshtarin, pasi me Gentin në mbrojte
disi jemi më të sigurt. Ndeshje pas ndeshje
mundohet që të bën më të mirë, shumë
rrallë mund të shohësh mangësi tek ai,

sepse ai çdoherë tregon anën e tij pozitive
që ka në fushë, gjë që është shumë e

rëndësishme”, theksoi trajneri i ekipit Fusche, Elio
Damato. 

“Çdo futbollistë synon që një ditë jetë pjesë e
ndonjë skuadre të madhe, poashtu edhe unë synoj
që një ditë jem pjesë e familjes së Bajern Munihut.
Për të arritur deri aty sigurisht që duhet shumë
punë, dhe un këtë do ta arrij vetëm pjesëmarrjen
time aktive në çdo trajnim”, tha Azizi

Koha



13KOHA PËR SPORT
Koha, e hënë, 10 dhjetor 2018 

Ferit Keta është ngjitur në ring
mbrëmjen e së shtunës në qen-
drën sportive “Sportcheck” në My-
nih të Gjermanisë, ku ka vënë në
brez titullin kampion bote pas
mposhtjes me pikë të kampionit
të botës Fatih Mehmet Karakus.
Mehmet Fatih Karakus dy herë
kampion bote në dy Federatat e
Kikboksit, ftoi kampionin e Eu-
ropës në kikboks, Ferit Ketën në re-
vansh pas humbjes së tij në Dibër
të Madhe duke vënë në lojë edhe

titullin e tij botëror (njërin jo të dy
siç ishte premtuar). Një raund i
parë pothuajse i barabartë, supe-
rioriteti ishte i dukshëm i boksierit
shqiptar në grushte ndërsa Ka-
rakus superioritet shfaqte në “kick”
ose shkelmim. Raundi i dytë rezul-
toi i ashpër dhe i fortë, me të dy
luftëtarët që përpiqeshin të fito-
nin sa më shumë pikë me gjuajtjet
e tyre. Në fillim të raund-it të tretë
Keta shfaqet më agresiv, merr një

“knock down” dhe shfaqet superior.
Raundi i katërt rrit intensitetin e
goditjeve nga turku, ai “knock
down” duket se ka ashpërsuar
luftën e turkut, por Keta godet fortë
dhe nuk dorëzohet. Lodhja shfaqet
në gjuajtjet e kundërshtarit turk
në minutën e fundit të raundit.
Raundi i pestë dhe final duket se
ka sjell më vendimtar të dy luftë-
tarët. Luftë e fortë, por ndjehet
lodhja e të dyve, gjithçka varej në

sekondat e fundit. Ai “knock-down”
shpalli Ferit Ketën fitues të kësaj
sfide dhe tashmë do të marrë bre-
zin e botës të mbajtur nga turku
deri më datë 8 dhjetor. Nga dita e
sotme, boksieri shqiptar Ferit Keta
është kampion bote. Edhe njëherë
pavarësisht se revanshi  u kërkua
nga mbajtësi i titullit botëror, Keta
ia doli të triumfonte në ring duke
valëvitur për të disatën herë flamu-
rin shqiptar dhe atë gjerman.

Shkup, 9 dhjetor - Futbollisti
shkupjan Besir Demir, i cili është
pjesë e ekipit ukrainas Mariupol
pritet që gjatë afatit kalimtar të
janarit të ndryshon mjedis.
Mbrojtësi i kombëtares shqiptare
ka kontratë deri në verë me ekipin
ukrainas, por ndeshjet e tij të mira
me ekipin aktual, kanë bërë që në
adresë të tij të vijnë disa oferta
nga klube të ndryshme. Interes të
madh për Demirin ka shfaqur dy
ekipe nga kampionati turk, të cilat
kërkojnë që ta kenë në skuadër
mbrojtësin e Shqipërisë që në afa-

tin kalimtar të janarit. Lajmin për
interesimin e ekipeve turke për
Demirin e ka konfirmuar edhe
menaxheri i tij Shakir Rexhepi.
“Besiri me ekipin e Mariupolit ka
kontratë edhe 6 muajt e ardh-
shëm. Mirëpo ndeshjet e tija të
mira kanë bërë që të bie në sy të
disa ekipeve. Ka gjasa të mëdha
që gjatë janarit ai të ndryshon
mjedis. Për momentin interes
kanë shfaqur dy ekipe nga kam-
pionati i Turqisë. Ne jemi duke sh-
qyrtuar këtë mundësi, dhe më pas
sëbashku do të sjellim një ven-

dim se ku do të vazhdojë kar-
rierën”, ka deklaruar menaxheri
Shakir Rexhepi. Ndonëse nuk ka
detaje rreth ofertave për Demi-
rin, pritet që futbollisti të bëhet
pjesë e një prej ekipeve të Super-
ligës në Turqi. Nga arritja e tij në
Ukrainë, ai në këtë vit ka shënuar
rekord, pasi në katër javë ishte në
përbërje të ekipit ideal të javës.
Ndërkohë, megjithëse ka qenë
pothuajse titullar në çdo ndeshje,
Demiri nuk është grumbulluar
më në kombëtaren shqiptare që
prej shtatorit.

XHAKA: 
21 ndeshje 
pa humbje,
s’jemi 
normal
Mesfushori kosovar i Arsenalit,
Granit Xhaka, ka shprehur lum-
turinë e tij me ecurinë e përkryer
të Arsenalit prej 21 ndeshjeve pa
humbje në të gjitha garat, duke
thënë se një gjë e tillë nuk është
e zakonshme. Xhaka, i cili mun-
goi në fitoren e Arsenalit 1-0 ndaj
Huddersfieldit të shtunën, foli
për BBC për ecurinë e “Topçinjve”,
si dhe e lartësoi Lucas Torreiran
për golin e tij fantastik me gër-
shërë që ia siguroi tri pikë tjera
skuadrës së tij. Para se ta mposh-
te Huddersfieldin 1-0 me golin e
Torreiras, Arsenali e mundi Tot-
tenhamin në derbin londinez
dhe më pas barazoi me Manche-
ster Unitedin në Premierligë,
duke grumbulluar shtatë pikë
nga tri ndeshje të rëndësishme.
“Mendoj se ai dëshiron të bëhet
si Aubameyang dhe Lacazette!”,
tha me shaka mesfushori koso-
var i Zvicrës për Torreiran. “Ishte
një javë e përkryer për ne. Fitore
ndaj Tottenhamit në shtëpi, ba-
razim me Manchester Unitedin
në udhëtim dhe sot fitore. Men-
doj se është perfekt për ne”, tha
Xhaka. “Ende kemi shumë gjërat
për t’i përmirësuar, natyrisht, por
mund të jemi të lumtur. Nuk
është normale të shkosh 21 nde-
shje pa humbje”, shtoi ai. 

E përditshmja britanike “The
Sun” ka raportuar sot se Chelsea
po punon për të marrë në Londër
mbrojtësin shqiptar të Napolit,
Elseid Hysajn. Shkodrani 24-
vjeçar, i cili iu bashkua Napolit 3
sezone më parë, pas ngulmimit
të Maurizio Sarrit, është gati të
ndërrojë sërish ambient, për t’u
ribashkuar edhe njëherë me tek-
nikun italian. Me largimin e Sarrit
dhe ardhjen e Ancelottit,
mbrojtësi shkodran ka nisur disa
takime nga stoli, por sipas me-
naxherit të tij, kjo është bërë për

shkak të rotacionit. Gjithsesi Sar-
ri u ka kërkuar drejtuesve të Chel-
seat një mbrojtës në krahun e
djathtë, duke vënë në krye të li-
stës pikërisht futbollistin e
Kombëtares Shqiptare. Kontrata e
Hysajt me Napolin është e vlef-
shme deri në vitin 2021, ndërsa
klauzola për prishjen e saj është
përcaktuar 50 milionë euro. Gjith-
sesi londinezët janë të bindur se
mund ta marrin edhe më lirë,
nëse e blejnë mbrojtësin që në ja-
nar, por e lënë në huazim te Na-
poli, deri në fund të këtij sezoni.

Demiri drejt kampionatit turk
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kalimi i Hysajt në Premierligë do të ndodhë në janar

Ferit Keta kampioni i ri 
i botës në Kickbox

Ferit Keta triumfon me
pikë ndaj turkut Fatih
Mehmet Karakus, në
përballjen për gjerdanin
e artë në kikboks, pas
revanshit të kërkuar nga
kundërshtari i tij (në
shtator Keta e mundi
edhe në boks), duke
ruajtur pathyeshmërinë
me 19 fitore dhe asnjë
humbje në boks dhe
kikboks
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Mbrojtësi i krahut të majtë të
Barcelonës, Jordi Alba, i është
përgjigjur kritikave të Peles ndaj
yllit të klubit katalonas, Lionel
Messit, duke thënë se ai më siguri
nuk sheh mirë nëse mendon se
Messi nuk është mjaftueshme i
mirë. Braziliani 78-vjeçar e kishte
kritikuar Messin duke thënë se ky
i fundit nuk duhet të konsiderohet
me të dhe Diego Maradonën, pasi
që e ka vetëm një aftësi dhe varet
më shumë se që duhet nga këmba
e tij e majtë. Edhe pse Messi për-
fundoi në pozitën e pestë në garën
për Topin e Artë këtë vit, mirëpo,
bashkëlojtari i tij, Jordi Alba, ka
thënë se ai nuk mund ta besojë që
dikush në botën e futbollit mund

ta kritikojë Messin. “Pele me sigu-
ri nuk po arrin të shikojë mjaft
mirë nëse thotë gjëra të tilla për
Leon. Duket si gënjeshtër që diku-
sh nga bota e futbollit mund të fla-
së në mënyrë të tillë’, ka thënë Jor-
di Alba. Pele kishte sugjeruar se
31-vjeçari e ka vetëm një aftësi dhe
ai varet shumë nga këmba e tij e
majtë e për këtë arsye nuk mund të

krahasonit me legjendat e tjera të
futbollit. “Si mund ta krahasoni një
njeri që luajti mirë me kokë, gjuan-
te me këmbën e majtë, me
këmbën e djathtë me dikë që luan
vetëm me një këmbë, e ka vetën
një aftësi dhe nuk gjuan mirë me
kokë”, ka thënë Pele, i cili i ka shë-
nuar më shumë se 1 mijë gola në
karrierën e tij. “Si mund ta bëni

këtë krahasim? Për t’u krahasuar
me Pelen, duhet të jetë dikush që
gjuan mirë me këmbën e majtë,
me këmbën e djathtë dhe me
kokë. Maradona ishte një ndër loj-
tarët më të mirë. Nëse më pyetni se
a ishte më i mirë se Messi,
përgjigja ime është që po, ishte
shumë më i mirë se Messi”, ka dek-
larua Jordi Alba.

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, ka
bërë se ai nuk është zhgënjyer nga disfata e mbrëm-
shme kundër Chelseat, pasi që synimi i tij për këtë
sezon ishte të bëhet kampion dhe jo ta ketë një
skuadër të pamposhtur. Skuadra e Sarrit ia shkak-
toi Manchester Cityt disfatën e parë këtë sezon,
përmes dy golave të shënuar nga N’Golo Kante dhe
David Luiz. Kjo disfatë bëri që City të bie në pozitën
e dytë në tabelën e Premierligës. Mirëpo, në konfe-
rencën për shtyp pas kësaj ndeshje, Guardiola insi-
stoi se ai nuk synonte ta ketë një skuadër të pampo-
shtur këtë sezon, por kërkon që skuadra e tij të
kthehet përsëri në kreun e tabelës së Premierligës.

“Të gjithë më pyesin mua për këtë gjë, unë thashë
se kjo nuk kishte për të ndodhur. Nuk jemi këtu
për të qenë të pamposhtur, jemi këtu për t’u bërë
kampionë. Nuk ka rëndësi”, ka thënë Guardiola.
“Ne duam ta arrijmë një pikë më shumë se kundër-
shtarët tanë. Tani, në këtë moment, Liverpooli është
më i mirë se ne. Jemi në dhjetor, nëse më pyesni se
a mundet Liverpooli ta fitojë titullin e Premierligës,
unë do të thosha po. Nëse më pyesni nëse Tottenha-
mi, Arsenali ose Chelsea mund ta fitojnë titullin e
Premierligës, unë do të thosha po. Nuk ka asnjë
sport në botë ku vetëm një skuadër ose vetëm një
lojtar fiton gjithçka”, ka deklaruar Guardiola.

PSG
“stërkëmbësh”
Realit, nis
betejën 
për të marrë 
Eden Hazard
Skuadra e PSG-së është gati të
hyjë në garë me Real Madrid
për të “rrëmbyer” nga Chelsea
lojtarin Eden Hazard, kontrata
e të cilit me “blutë” e Londrës
skadon në verën e vitit 2020.
Fantazisti belg ka ende edhe 18
muaj për të vendosur për të
ardhmen e tij dhe duket se
oferta prej 300 mijë stërlinash
në javë që i ofron Chelsea nuk e
josh shumë. Sidomos kur sheh
se ekipet më të famshme në
botë e kërkojnë me ngulm. Por
nëse interesimi i ekipit të Real
ka qenë gjithnjë i pranishëm,
surprizë e orëve të fundit është
ndërhyrja në këtë transferim të
mundshëm i ekipit të PSG-së,
kampionit në Francës, që është
gati ta paguajë me flori 27-
vjeçarin. Drejtuesit e PSG-së e
admirojnë talentin belg dhe
janë gati të bëjnë çmendurinë
për ta sjellë atë në Francë, pa-
varësisht problemeve të shpe-
shta që kanë me “fair play fi-
nanciar”. Menaxheri i Eden
Hazard është vazhdimisht në
kontakt si me lojtarin ashtu
dhe me drejtuesit e Chelsea,
apo me ekipet më të mëdha në
Europë, që synojnë ta afrojnë
në verën e vitit 2020. Edhe në
Premier League nuk mungojnë
admiruesit, me Manchester
City që është në vijën e parë,
por duket se vetë lojtari prefe-
ron të transferohet në Madrid.
“Real Madrid është ekipi më i
mirë në botë, do të ishte një
gënjeshtër po ta mohoja këtë
gjë. Kjo ka qenë ëndrra ime që
fëmijë. Të shohim se çdo të
ndodhë”, tha Hazard.

Ka filluar tashmë zyrtarisht aventura e
fantazistit Paqueta, me skuadrën e Milanit,
pasi braziliani mbërriti të aeroportin e Mila-
nos rreth orën 11:00 të ditës së sotme. I nisur
që dje nga Rio De Janeiro dhe pasi bëri një
ndalesë në Lisbonë, Paqueta mbërriti në Mi-
lano dhe sonte do të ndjekë ndeshjen mes
kuqezinjve dhe Torinos, në “San Siro”. Nesër
janë parashikuar vizitat mjekësore dhe më
pas futbollisti do të qëndrojë disa ditë në

Milano, ku edhe do të gjejë një shtëpi për të
banuar, për t’u kthyer më pas sërish në Bra-
zil, për festat e fundvitit. Për t’u vënë në di-
spozicion të Gatussos, do të duhet të vijë
data 7 janar, kur futbollisti të zbresë zyrtari-
sht në fushën e stërvitjes me Milanin. “Jam
shumë i lumtur që jam në Milano. Kam
zgjedhur Milanin, për historinë që përfaqë-
son kjo skuadër”, tha Paqueta në fjalët e para
në tokën italiane.

Duam të jemi kampionë, jo të pamposhtur

Mbërrin në Itali blerja e parë e Milanit

Alba e shkatërron Pelen
pas kritikave të legjendës
braziliane ndaj Messit
“Pele me siguri nuk po
arrin të shikojë mjaft
mirë nëse thotë gjëra
të tilla për Leon. Duket
si gënjeshtër që
dikush nga bota e
futbollit mund të flasë
në mënyrë të tillë’, ka
thënë Jordi Alba
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Giuseppe Marotta pritet të prezantohet pas
ndeshjes me PSV-në si pjesë e stafit të Interit,
ndërsa Gabigol do të jetë një nga çështjet e
para me të cilën do të duhet të merret. Kjo
pasi sulmuesi brazilian do të rikthehet në Mi-
lano më 7 janar, këtë herë me statusin e gol-
shënuesit më të mirë të kampionatit brazi-
lian dhe do të kërkojë që të stabilizohet në
Europë. Shumë klube kanë kontaktuar me
stafin e futbollistit, për të marrë shërbimet e
tij pas janarit, por thuajse të gjitha ofrojnë
vetëm huazim me të drejtë blerjeje, formulë
të cilën Interi nuk e ka fort për zemër. Zikaltrit
nuk do të pranonin të hiqnin dorë nga karto-
ni i sulmuesit pa një shifër minimale prej 22
milionë eurosh, por mediat italiane rapor-
tojnë se tashmë me Marottën situata mund të
ndryshojë. Ish drejtuesi i Juventusit njihet për
“dashurinë” ndaj elementëve të rinj dhe ka
sugjeruar që Gabigol të mbetet zikaltër, ndër-
sa ka propozuar një huazim 6-mujor në Serinë
A, me qëllim që të luajë rregullisht dhe të jetë
gati për Interin e sezonit të ardhshëm.

Gabigol bëhet
çështje, Marotta
është kundër shitjes

Për lojtarët që luajnë në nivele të larta
udhëtimet me avion janë të shpeshta dhe
gradualisht mësohen me fluturimet si bren-
da të njëjtit shtet ashtu dhe me transferta të
gjata, drejt vendeve të tjera. Ndonjëherë
udhëtimet janë edhe në qytete apo vende
pak të njohura, ndërkohë që historia na ka
mësuar se ndodhin edhe tragjedi ajrore që
prekin skuadrat e futbollit. Rio Ferdinand,
një nga legjendat e Manchester United, ka
rrëfyer se një tragjedi e tillë po prekte edhe
kombëtaren angleze në vitin 2006. Ai rrëfen
se ata që ishin në bord të atij avionic nuk
kanë për ta harruar atë ngjarje. Kombëtarja
e “3 luanëve” po kthehej në vendlindje pas
Botërorit gjerman, ndërkohë që anglezët

sapo ishin eliminuar nga Portugalia. Në teo-
ri bëhej fjalë për një udhëtim të shkurtër
dhe komod, por në fakt ai udhëtim u kthye
në një makth. “Udhëtimi me avion ndodhi
në një kohë të keqe dhe menduam se do të
vdisnim të gjithë në atë udhëtim, në një
tragjedi ajrore. Qanim me dënesë. Unë isha
ulur afër Rooney dhe Gerrard, bashkë me
gratë e tyre, që qanin dhe ulërinin pa mba-
rim”, rrëfen Rio Ferdinand. “Avioni kishte
shumë tronditje për shkak të kohës së keqe,
hapeshin dyert e kabinës së bagazheve mbi
kokat tona dhe ato na fluturonin nëpër
avion, duke na goditur. Nuk po merrnim

vesh se çfarë po ndodhte. Një tmerr. Edhe
unë apo Beckham me Lampard, që ishim
mësuar me udhëtime të tilla u trembëm”,
thotë Ferdinand. “Po, nuk e mohoj që men-
dova se ky ishte fundi edhe për mua. Kjo gjë
ndodhi kur pashë në fytyrë stjuardesën dhe
aty kuptova se sa e rëndë ishte situata. Ato
qëndronin të ulura në vendin e tyre, ishin
kthyer në gur, pasi nuk lëviznin dhe luteshin.
Në ato moment thashë me vete “e hëngrëm”.
Por, na deshi Zoti dhe fati na ndihmoi të
mbërrinim gjallë në Angli pas atij udhëtimi
mes ferrit. Nuk e di se si, por prekëm tokë”,
thotë Rio Ferdinand.

Familja e një djaloshit afgan, i cili bëri
famë jetëshkurtër interneti pasi u foto-
grafua në një fanellë në improvizuar nga
një qese plastike në ngjyra të heroit të tij,
sulmuesit argjentinas Lionel Messit, është
detyruar ta braktisë shtëpinë pas një sul-
mi taliban.

Fama të sjellë probleme - Murtaza Ah-
madi, tani 7 vjeç, pushtoi mediat botëro-
re dy vite më parë kur vëllai i tij ia bëri një
fanellë nga një qese plastike kaltërebardh,
dhe ia shkroi emrin dhe numrin 10 të Mes-
sit. Fama e tij e papritur ia siguroi atij një
takim me heroin e vet, por i shkaktoi edhe
probleme familjes së tij, anëtarëve të mi-
noritetit etnik Hazara nga rrethina Jogho-
ri në provincën qendrore të Ghaznit. “Mur-
taza u bë i famshëm nëpër botë, por tani

ne nuk jemi në gjendje të ecim të lirë apo
të shkojmë kudo. Murtaza dhe fëmijët e
mi tjerë nuk janë në gjendje të shkojnë në
shkollë”, ka thënë nëna e tij, Shafiqa Ah-
madi, në Kabul, ku janë duke qëndruar
ata.

Sulmet talibane -“Gjatë natës, disa
burra të dyshimtë silleshin përreth shtëpi-
së sonë dhe kur talibanët e sulmuan fsha-
tin tonë, ne vendosem të ikim”, tha Ghaz-
ni. Talibanët e sulmuan qytetin Ghazni në
gusht dhe tani luftime të intensifikuara
po bëhen në Joghari, duke i detyruar mijë-
ra persona të ikin. “Situata e sigurisë nuk
është e mirë dhe kam frikë të dal jashtë.
Dua të bëhem futbollist si Messi dhe dua
të jem në gjendje të shkoj në shkollë”, tha
Murtaza.

Talibanët kërkojnë ta vrasin djaloshin
afgan që u bë i famshëm si tifoz i Messit

Kombëtarja e “3 luanëve” po
kthehej në vendlindje pas
Botërorit gjerman, ndërkohë që
anglezët sapo ishin eliminuar
nga Portugalia. Në teori bëhej
fjalë për një udhëtim të shkurtër
dhe komod, por në fakt ai
udhëtim u kthye në një makth

Publicitet /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ferdinand: Qanim në avion, 
ishim të bindur se do të
përplaseshim pas Botërorit
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Masa mbrojtëse 100 për qind,
u është vendosur produkteve të
Serbisë e Bosnjës, por import i
madh po bëhet nga shteti aleat i
tyre Rusia. Sasia e mallit të impor-
tuar nga Rusia është duke shënuar
rritje nga 4 deri në 10 milionë euro
çdo vit, raporton KTV.

Në vitin e kaluar, ishte impor-
tuar mall në vlerë të 23,8 milionë
eurove, këtë vit në periudhës ja-
nar- nëntor janë importuar 30.5
milionë euro. Madje, tregtarët po

importojnë edhe kur pajisjet
prodhohen në vend. Në kompa-
ninë vendore për prodhimin e paji-
sjeve dhe instalimin e energjisë so-
lare, tregojnë se edhe kur janë
dhënë grantet nga Ministria e Buj-
qësisë për investim në energji sola-
re, pajisje janë blerë nga vendet
aziatike. Por, në Ministrinë e Bujqë-
sisë janë arsyetuar se vetëm kanë
bërë rimbursimin e parave pas in-
vestimit. Ministria e Bujqësisë
thotë për KTV-në se që nga viti

2010 dhuron grante për fermerët
dhe bujqit. Çdo vit, përfitues të tyre
janë deri 600 fermerë, ndërsa këtë
vit, numri i tyre është rritur në 700
përfitues. Një pjesë e tyre fitojnë
grante për projektet në investim
për instalimin e energjisë solare.
Por, Ministria vetëm ua rimburson
paratë që ata i shpenzojnë pas rea-
lizimit të projektit, nuk merr
përgjegjësi për vendet se nga i
blejnë pajisjet.

Trim Tërnava, shef i zyrës për

projekteve, “Jaha Solar”, ka treguar
se kanë dorëzuar kërkesë në mini-
stri, që për fitim e granteve të ketë
kufizime që pajisjet të blihen të
paktën në vendet evropiane. Rritja

më e madhe në import nga Rusia
është shënuar për naftë dhe gaz.
Ndërsa, në sasi më të vogla, pane-
le fibrash dhe produkte të kozme-
tikës.

Shqipëria ka publikuar infor-
macione të ndjeshme në lidhje me
punonjësit e saj më të lartë të SHI-
SH në internet, duke zbuluar në
këtë mënyrë detaje rreth identite-
tit të tyre, automjeteve, roleve ope-
racionale, lëvizjeve të udhëtimit
dhe zakoneve të përditshme dhe
duke i vënë ato në dispozicion të
publikut. Rrjedhja e informacionit
nga shërbimi, që supozohet të jetë
sekret duket të jetë e madhe dhe
potencialisht e rrezikshme për
NATO-n por mund të kenë pasoja
ndërkombëtare.

Kjo rrjedhje informacioni u
zbulua nga gazetaret Borzou Dara-
ghi dhe Vincent Triest, te cilët i
kanë kushtuar një reportazh të
gjatë rrjedhjes së informacionit
nga shërbimi sekret shqiptar. Si-
pas tyre rrjedhja e informacionit
ndodhi pasi SHISH ka dërguar pa-
gesat e tyre te ministria e financa-
ve, duke zbuluar në këtë mënyrë
detaje të hollësishme të Shërbimit
Informativ Shtetëror, duke përf-
shirë vendndodhjet e zyrave në
terren, tërheqjet në para cash si
dhe hidrauliket, teknikët dhe
mekanikët e makinave që Shërbi-
mi informativ përdor. Të dhënat të
postuara online zbulojnë emrat
dhe numrat personalë të agjentë-
ve të SHISH, që veprojnë brenda
dhe jashtë vendit. Fletët e tabelave
tregojnë emrat, pozicionet, pagat
dhe shpenzimet e së paku 8
agjentë kryesorë të shërbimit sek-
ret shqiptar, si dhe disa që punojnë
nën mbulimin diplomatik në
Belgjikë, Greqi, Kosovë, Itali, Ma-
qedoni dhe Serbi.

Në një shkrim të botuar në
“The Independent” nuk janë zbu-
luar emra ose detaje të tjera iden-
tifikuese për të parandaluar pa-
sojat të mundshme kundër
informatorëve të nivelit të ulët ose
të tjerëve që mund të lidhen me
agjentet të SHISH brenda dhe ja-
shtë vendit. Të konfrontuar me pu-
blikimin e disa nga detaje me sen-

sitive për mënyra si vepron SHISH,
një takim në një kafene të zyrës
qendrore të SHISH, zyrtarët e kësaj
agjencie pranuan natyrën e ndje-
shme të informacionit. “Parimi
është se çdo gjë në lidhje me
agjencinë tonë duhet të jetë i
fshehtë, por duhet të ndjekim të
gjitha ligjet dhe rregullat”, tha një
zyrtar i SHISH. “Rregullat dhe rre-
gulloret nuk na lejojnë të shpen-
zojmë paratë pa i raportuar”. Inte-
ligjenca dhe profesionistët e
sigurisë thanë se u habiten nga pu-
blikimin e këtyre të dhënave sensi-
tive, të cilat mund të lënë agjentët
në pozita të ndjeshme të cenuesh-
me ndaj kundër-zbulimit apo
shantazhit nga organizatat armi-
qësore të zbulimit ose kriminelët
që kërkojnë të depërtojnë në
aleancën perëndimore.

“Duke hyrë në sistemin e Sh-
qipërisë ata mund të futen në si-
stemin e NATO-s”, tha Xhemal
Gjunkshi, një anëtar i opozitës i
parlamentit shqiptar i cili shërben
në Komisionin e Sigurisë Kombë-
tare dhe ishte një ish gjeneral në
ushtri. Një ish-agjent të CIA-s qe
kishte njohuri për SHISH e përshk-
roi atë si llojin e katastrofës burok-
ratike që mund ta rrezikonte jetën.
“Administratori i internetit mund
t’ju futë në rrezik nëse nuk i kush-
ton vëmendje”, tha ai për “The In-
dependent” në kushtet e anonimi-
tetit, sepse ai vazhdon të punojë
në çështjet e ndjeshme të sigurisë.
“Mund të vendosni buxhetin në in-
ternet, por për të vënë emrat dhe

detajet e tjera të agjentëve - kjo
është çmenduri”. Një zëdhënës i
NATO-s me qendër në Bruksel tha
në një e-mail se nuk komenton çë-
shtjet e inteligjencës. “The Inde-
pendent” shkruan se SHISH është
organizata pasuese e Sigurimit,
shërbimi famëkeq i spiunazhit të
kohës komuniste, i cili infiltroi çdo
aspekt të jetës personale të shqip-
tarëve gjatë diktaturës staliniste
prej katër dekade e gjysmë të ven-
dit. Një kabllogram e Departa-
mentit të Shtetit të SHBA-ve të vi-
tit 2007 të botuar nga Ëikileaks e
përshkroi SHISH si “një shërbim të
inteligjencës, kryesisht apolitike”,
që është “partner i shkëlqyeshëm”
me qeverinë e SHBA dhe përmen-
di “bashkëpunim të ngushtë në të
gjitha aktivitetet e inteligjencës”.
Drejtori i organizatës Helidon Ben-
do, emërohet nga kryeministri, por
funksionon si një njësi autonome
jashtë kabinetit shqiptar. Sipas
dokumenteve të ministrisë së fi-
nancave, ajo punëson 913 njerëz.
Një diplomat i huaj u ankua se
SHISH vepron me pak përgjegjësi
ose mbikëqyrje.

Nga dokumentet zbulohet se
një operative rajonale femër në qy-
tetin port të Durrësit, emri dhe
numri i kartës së identitetit të tij
janë të dukshme tek pagesat të pu-
blikuar, merr së paku 2.5 milionë
lekë (rreth 18.000 Pound), mbi të
paktën 10 transaksione të këtij viti
për “pagesa speciale”. Një agjent
tjetër në Gjirokastër në jug të Sh-
qipërisë figuron një pagesë për

200 mijë lekë në nëntor për atë që
përshkruhet në faqen publike të
ministrisë së financave të Shqipë-
risë si një “fond sekret”. Një grup i
pagesave të vitit 2017, i klasifikuar
si sekret, referohet një sistemi të
komunikimit të NATO-s, i referuar
si Tumba, i cili mund t’i referohet
disa majave malore në Ballkan.
Një tjetër tërheqje prej 3 milionë
lekësh (GBP 21.000) nga Banka
Credins në Tiranë më 3 dhjetor
është postuar në internet në fund
të ditës. Detajet përfshijnë num-
rat e targave të makinës dhe
ndonjëherë dhe detajet e modelit
të automjeteve të përdorura nga
spiunët, dhe madje edhe kur maki-
nat merren për riparime, si dhe të
dhënat e qëndrimeve të kushtue-
shme të hoteleve dhe faturat e re-
storanteve që spiunet shqiptar për-
doren.

Dokumentet gjithashtu tre-
gojnë detaje potencialisht të
pakëndshme në lidhje me aktivite-
tet e spiunimit të SHISH, përfshirë
pagesat e qirasë për zyra në aero-
portit te Rinasit si dhe televizioni
shtetëror TVSH. Disa nga pagesat
e bëra për transmetuesin shtetë-
ror përfshijnë përshkrime të tilla
si “instalimi i pajisjeve teknike” dhe
“pajisja brenda televizionit shtetë-
ror”. Zyrtarët premtuan të heqin të
dhënat pas njoftimit nga “The In-
dependent” tek kryeministria e
vendit, shërbimet e inteligjencës,
ministria e jashtme, ministria e
brendshme, ministria e mbrojtjes
dhe ministria e financave. Gjatë

muajve informacioni ka qenë onli-
ne, ka lënë vendin e NATO-s të jetë
i prekshëm nga infiltrimi nga ope-
racionet e agjencive ruse apo të in-
teligjencës të tjera. Në mars, Sh-
qipëria dëboi dy diplomatë rusë,
duke i akuzuar ata për operacione
të paautorizuara të inteligjencës.
“Puna e tyre nuk korrespondonte
me statusin e tyre diplomatik”, tha
në atë kohë ministri i jashtëm Dit-
mir Bushati.

Shqipëria duket se ka vuajtur
vazhdimisht nga mungesa e sigu-
risë së informacionit kur është fja-
la për shërbimet e saj të inte-
ligjencës. Vitin e kaluar zyra e
prokurorit publik në vend ka po-
stuar në internet një kopje të
kartës së identifikimit të drejtorit
të SHISH, Helidon Bendo, i cili
përfshin adresën e tij të shtëpisë
dhe numrin i kartës se identitetit,
si pjesë e një iniciative transpa-
rence. Më parë këtë vit, një agjen-
ci shtetërore njoftohet se ishte
dërguar një listë prej 250 ose më
shumë emrat e operativëve që
shërbenin në njësinë e Inte-
ligjencës Ushtarake të vendit.
Dokumentet e SHISH të postuara
në internet datojnë që nga 2014,
pasi Shqipëria përpiqej të tregon-
te BE se kishte tronditur historinë
e saj të korrupsionit publik dhe po
kërkonte të ishte më transparent
dhe i përgjegjshëm si një hap
drejt anëtarësimit në bllokun e
tregtisë dhe monedhës. Ligjet sh-
qiptare ndalojnë rrjedhjen e infor-
macionit sekret të shtetit, me gjo-
ba deri në 10 vjet burg për zyrtarët
që zbulojnë sekrete te shtetit dhe
pesë vjet për qytetarët e zakon-
shëm. Të njoftuar për rrjedhjeve,
zyrtarët e zyrës së kryeministrit,
ministria e financave, ministria e
brendshme dhe ministria e jasht-
me u përplasën për të hequr të
dhënat.

“Thesari regjistron në sistemin
e tij online të gjitha faturat dhe
urdhërpagesat që ekzekutohen
çdo ditë”, tha një zyrtar në kushte
anonimiteti. “Të gjitha detajet që
jepen atje janë për shkak se ato
janë shkruar me urdhër të page-
sës nga vetë institucioni. Ata nuk
duhet të kenë detajuar faturat me
informata të tilla të ndjeshme”. Një
ish zyrtar i shërbimit të inte-
ligjencës ka thënë për “The Inde-
pendent” se faji nuk është i SHI-
SH, për nxjerrjen e informacionit
të ndjeshëm, por i ministrisë, zyr-
tarët e të cilës nuk kanë leje sigurie.

Bie importi nga Serbia e Bosnja, rritet ai nga Rusia

Skandal ndërkombëtar i
shërbimit sekret shqiptar

Kjo rrjedhje
informacioni u zbulua
nga gazetaret Borzou
Daraghi dhe Vincent
Triest, te cilët i kanë
kushtuar një reportazh
të gjatë rrjedhjes së
informacionit nga
shërbimi sekret shqiptar

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kryeministri i Francës, Edouard
Philippe, ka bërë thirrje për unitet
kombëtar dhe është zotuar për ta ri-
vendosur atë, pas trazirave të dhun-
shme që shpërthyen fundjavën e
katërt radhazi. Policia përdori gaz
lotsjellës dhe qëlloi me plumba
gome protestuesit për t’i sprapsur.
“Jelekverdhët” protestojnë për uljen
e taksës së karburantit, ndërsa qe-
veria u tërhoq nga ky vendim. Tani
ata kërkojnë edhe uljen e çmimit
që është rritur gjatë këtij viti, duke
thënë se politikat e Presidentit Ma-
cron ja u kanë bërë jetesën më të
vështirë. Më shumë se 1700 persona
u shoqëruan nga policia franceze
gjatë protestave të dhunshme të së
shtunës. “Diskutimet me protestue-
sit paqësorë duhet të vazhdojnë”,
tha kryeministri i Francës. “Tani
duhet të rindërtojnë unitetin
kombëtar nëpërmjet dialogut,
punës dhe bashkimit”, shtoi krye-
ministri, duke thënë se presidenti
Macron së shpejti do të paraqesë
disa masa të reja për këtë të nxitur
dialogun. Ndërsa ministri i Brend-
shëm përgëzoi policinë për punën e

bërë duke përballuar protestat ma-
sive të “jelekëverdhëve”.

Megjithatë, pavarësisht mbi 8
mijë forcave policore të shtuara në
Paris, protesta e katërt e “Jelekëve të
verdhë” kundër çmimit të karburan-
tit, degjeneroi sërish në përleshje
masive. Protestuesit nuk u ndalën
nga prania e shtuar e policëve dhe
auto-blindave që kishin kthyer në
barrikadë kryeqytetin francez. Poli-

cia përdori gaz-lotsjellës thuajse në
të gjitha përplasjet me protestuesit.
Të paktën 300 persona janë arre-
stuar, pas përplasjeve me policinë,
ndërsa numri i të plagosurve dhe
të të asfiksuarve aktualisht është i
pallogaritshëm.

Shëtitorja kryesore e Parisit,
Champs-Elysee u bllokua nga të
gjitha hyrjet, muzetë, qendrat krye-
sore turistike e tregtare dhe dyqa-
net janë mbyllur, ndërsa aktivitetet
sportive janë anuluar. Në total, rreth
90 mijë forca policore zbarkuan në
të gjithë Francën me urdhër të krye-
ministrit Edouard Philippe, pas
lajmërimit të “Jelekëve të verdhë”
se nuk do të ndalin protestat. Qeve-

ria franceze bëri një hap pas duke
anuluar rritjen e çmimit të karbu-
rantit, por “Jelekët e verdhë”
kërkojnë uljen e mëtejshme të tij,
që vetëm këtë vit është rritur me
23%. Protestuesit kërkojnë dorëhe-
qjen e presidentit Macron, të cilin e
akuzojnë se ua ka bërë kostot e jete-
sës të papërballueshme.

Qeveria ka thënë se po heq dorë
nga rritja e taksave të papërpunua-
ra të karburanteve në buxhetin e
saj dhe ka 2019. Problemi është se
protesta ka shpërthyer mbi çështje
të tjera. Protestuesit po bëjnë thirrje
për paga më të larta, taksa më të
ulëta, pensione më të mira, kërkesa
më të lehta për universitetet dhe
madje edhe për dorëheqjen e presi-
dentit. Ndërkohë Macron do të fla-
së këtë javë. Ai do tu drejtohet fran-
cezëve për krizën e “jelekëve të
verdhë”. Në këtë dalje publike, kreu
i shtetit francez nuk ka në plan “t’i
hedhë benzinë zjarrit”. Mediat fran-
ceze shkruajnë se Macron është
“shumë i shqetësuar” dhe po ndjek
nga afër situatën e sigurisë në krye-
qytet.

Evropa është në alarm për
shkak të një fluksi të ri refugjatësh
nga Lindja e Mesme dhe Afrika që
mund të shfrytëzojnë muajt e
parë të vitit 2019, për t’u zhvendo-
sur si të tjerët në vitin 2015 nga
lufta dhe varfëria. Për të forcuar
kufijtë e saj detarë dhe tokësorë
kundër flukseve të emigrantëve,
BE planifikon krijimin deri në vitin
2020 të një force policore në ku-

fijtë e jashtëm, e përbërë nga 10
mijë roje kufitare. Ministrat e
Brendshëm të mbledhur në Bruk-
sel nuk kanë rënë dakord me këtë
plan të Komisionerit Avramopu-
los, i cili paralajmëroi rrezikun e
një krize me miliona refugjatë si
në vitin 2015. Disa shtete anëtare
të BE si Italia, Greqia dhe Spanja
kanë shprehur frikën se krijimi i
kësaj force kufitare plani do të

dëmtonte të drejtën e tyre sovrane
për të kontrolluar kufijtë kombë-
tarë, ndërkohë janë shprehur sh-
qetësime rreth financimit të kësaj
force policore të re. Ministri i
Brendshëm austriak, Herbert Kickl
foli për një ngritje graduale të kë-
saj force duke përdorur paratë e
buxhetit të ardhshëm 7-vjeçar të
BE. Aktualisht Frontex ka një
përbërje prej 1300 personash, për

të ndihmuar shtetet anëtare që
patrullojnë kufijtë e tyre. Ministri
i Jashtëm hungarez, Peter Sjarto,
nga samiti i OSBE-së kërkoi që të

frenohen iniciativat e OKB-së që
nxisin një fluks të ri, të pakontrol-
luar refugjatësh, që kanë fe, kul-
turë dhe rregulla të tjera.

Duterte
sulmon
kishën: Vritini
priftërinjtë!
Presidentit të Filipineve, Rodri-
go Duterte ka sulmuar drejtue-
sit e Kishës Katolike, duke i
përkufizuar të padobishëm
pasi kritikuan administratën e
tij. Dhe për këtë, Duterte ka
ftuar besimtarët t’i ekzeku-
tojnë. “Vritini priftërinjt tuaj.
Këta nuk shërbejnë për asgjë. E
vetmja gjë që dinë të bëjnë
është të kritikojnë”, u shpreh
presidenti-diktator në një fja-
lim të mbajtur në një ceremoni
për vlerësimin e punëtorëve më
të mirë Filipinas jashtë vendit.
Sulmi është shoqëruar me tone
të dhunshme dhe vulgare.
Duterte, sipas shtypit aziatik,
ka deklaruar që Kisha katolike
është institucioni më hipokrit.
“Pjesa më e madhe e priftërinj-
ve janë gej, pothuajse 90% e
tyre, pra të mos insistojnë të më
bëjnë moral”, thotë ai. Ashtu siç
ka ndodhur dhe në të kaluarën,
profokimi i Dutertes nuk ka
marrë përgjigje. Priftërinjtë
tentojnë të ulin tensionet dhe
theksojnë që raportet mes Ki-
shës dhe Shtetit karakterizohen
nga bashkëpunimi për zhvilli-
min social dhe për të mirën e
vendit. “Nuk duam t’i hedhim
benzinë zjarrit”, thuhet në dek-
laratën e Kishës në Filipine.
Më herët priftërinjtë kritikuan
luftën e përgjakshme të presi-
dentit ndaj trafikut të drogës
që shkaktoi 5 mijë të vdekur.
Kërkesa e fundit e Dutertes
shkaktoi indinjimin e pjesës më
të madhe të popullatës që e
akuzojnë atë për blasfemi. Jo
vetëm katolikët por edhe prote-
stantët kanë manifestuar irri-
tim për fjalët e presidentit
kundër Zotit dhe Kishës. Në Fi-
lipine, katolikët përfaqësojnë
90% të popullsisë.

Imazhi i Rusisë dhe i presiden-
tit të saj, Vladimir Putin, po vuajnë
ndërkombëtarisht, thuhet në një
studim që publikoi Qendra ame-

rikane e Kërkimeve Pew. Sondazhi
në 25 vende gjeti se Rusia “luan
një rol më të rëndësishëm në çë-
shtjet ndërkombëtare sesa një
dekadë më parë”, porse kjo “nuk
do të thotë se ajo pëlqehet”. “Puti-
ni dhe shteti rus janë kryesisht ne-
gativ”, thuhet në studim. Sipas të
njëjtit, një mesatare prej 34% e të
anketuarve shprehin pikëpamje

të favorshme për Rusinë, ndërsa
26% besojnë se Putini bën gjënë e
duhur në çështjet botërore.

Në vetëm katër vende: Filipine,
Tunizi, Kore të Jugut dhe Greqi, së
paku gjysma e të anketuarve kanë
pikëpamje pozitive për Rusinë. Për
dallim, shumica në Amerikën e
Veriut dhe pjesën më të madhe të
Evropës e shohin Rusinë në një

dritë negative.
Marrëdhëniet midis Rusisë

dhe Perëndimit janë të tensionua-
ra prejse Moska ka aneksuar gadi-
shullin ukrainas të Krimesë në vi-
tin 2014. Perëndimi e kritikon
Moskën edhe për ndërhyrjen ush-
tarake në luftën e Sirisë, ndërsa e
akuzon për ndërhyrje në
zgjedhjet e disa vendeve.

Alarm për fluks të ri emigrantësh

Imazh negativ i Putinit dhe i Rusisë 

Policia përdori gaz-
lotsjellës thuajse në të
gjitha përplasjet me
protestuesit. Të paktën
300 persona janë
arrestuar, pas
përplasjeve me
policinë, ndërsa numri i
të plagosurve dhe të të
asfiksuarve aktualisht
është i pallogaritshëm

Gjunjëzohet Franca

PËRHAPET VALA E “JELEKËVE TË VERDHË” 
Vala e protestave të “Jelekëve të Verdhë” u përhap edhe në Belgjikë e
Holandë, ku nuk munguan përplasjet me policinë. Manifestimet
masive në dy vendet e tjera europiane duket se janë thjesht për
sensibilizim me Francën, pasi as Belgjika e as Holanda nuk e kanë
ngritur çmimin e karburantit. Megjithatë në Belgjikë protestuesit
kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Sharl Mishel. Të paktën 70 persona
janë arrestuar në Bruksel, ku protestuesit janë më të dhunshëm. Javën
e kaluar jelekët e verdhë belgë, shkaktuan dëme të mëdha materiale, si
edhe dogjën një automjet të policisë.
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Nga Qerim LITA

Më 22, përkatësisht 23 dhjetor
të këtij viti mbushen plot 50 vjet
nga demonstratat shqiptare të or-
ganizuara nga inteligjenca dhe ri-
nia e atëhershme shkollore në Te-
tovë, të cilat tronditën pushtetin e
atëhershëm komunist maqedonas,
përkatësisht atë jugosllav.
Menjëherë pas kësaj u organizuan
mbledhje të shumta nga organiza-
tat e atëhershme partiake e shoqë-
rore politike republikane e komu-
nale, në të cilat demonstratat u
vlerësuan si “armiqësore” me qël-
lim të “cenimit të integritetit territo-
rial të RSM-së e të RSFJ-së”. Në
kuadër të atyre mbledhjeve, morën
pjesë aktive edhe një numër i kon-
siderueshëm i udhëheqësve komu-
nist shqiptar, të cilët ngjashëm
sikurse kolegët e tyre maqedonas,
nuk zgjedhnin mjete dhe metoda
për t’i ofenduar shqiptarët në
përgjithësi, e inteligjencën e saj në
veçanti. Në ballë të kësaj fushate
antishqiptare ishin Xhemali Vese-
li, Hysen Ramadani, Hixhet Rama-
dani, Sadik Sadiku, Meti Kërliu, Sej-
fedin Sulejmani, Shaban Shehu e
shumë të tjerë. Me rastin e këtij
përvjetori me peshë historike, e pa-
shë të arsyeshme që përmes ga-
zetës shqiptare KOHA - Shkup, të
bëjmë shpalosjen e një pjese të ste-
nogramit nga mbledhja e jashtë-
zakonshme të Konferencës Komu-
nale të LKM-Tetovë, mbajtur më 27
dhjetor 1968, në të cilën përveç
udhëheqjes komunale morën pje-
së edhe udhëheqës të lartë partiak
e shtetëror si Angell Çemerski, sek-
retar i Sekretariatit të KQ të LKM-së,
Hysen Ramadani, anëtar i Sekreta-
riatit të KQ të LKM-së, Hixhet Ra-
madani, nënkryetar i Kuvendit të
RSM-së, Qamuran Tahir, nënkrye-
tar i Këshillit Ekzekutiv (Qeverisë)
së Maqedonisë etj. Shpalosja e pje-
sërishme të dokumentit bëhet për
shkaqe teknike (i njëjti numëron
rreth 100 faqe), ku përparësi u
dhamë fjalimeve të tre funksio-
narëve të lartë komunistë shqiptar:
Xhemali Veseli, kryetar i Konfe-
rencës komunale të LKM të Tetovës,
Hysen e Hixhet Ramadani. Përveç
këtyre, është përfshi edhe fjalimi i
sekretarit Angel Çemerskit, ai i Qa-
muran Tahirit, si dhe fjalimi i Tome
Serafimovskit, një udbashi të
mirënjohur i cili së bashku me Ari-
zan Nestorovski - Marçen, i printe
procesit të shpërnguljes së dhunsh-
me të shqiptarëve për në Repu-
blikën e Turqisë. Dokumenti i plotë
gjendet në Arkivin e Maqedonisë -
njësia Tetovë, fondi 42.

* * *
“...XHEMAIL VESELI: E hapi

mbledhjen e jashtëzakonshme të

Konferencës Komunale të Lidhjes
së Komunistëve të Maqedonisë për
Tetovë, në të cilën, përveç anëtarë-
ve të konferencës, marrin pjesë: An-
gell Çemerski, sekretar i Sekreta-
riatit të Komitetit Qendror të
Lidhjes komuniste të Maqedonisë,
Stojan Stojçevski, anëtar i Sekreta-
riatit të KQ LKM-së, anëtarët e KQ-
së e të pjesës së përbërëse të Konfe-
rencës së LKM-së nga territori ynë,
Hixhet Ramadani, nënkryetar i Ku-
vendit të RSM-së, Qamuran Tahiri,
nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv të
Maqedonisë, pastaj pjesëtarët e Ar-
matës jugosllave nga garnizoni i
Tetovës, kryetarët e organizatave
vendore të Lidhjes komuniste nga
qyteti e përfaqësues të organizata-
ve shoqërore-politike nga komuna
jonë. Në rend dite gjendet një pikë.
Prandaj sot duhet të debatojmë,
përkatësisht të përqendrohemi në
ngjarjet e fundit në komunën tonë.
Njëherë ju njoftoj se do të tërhiqe-
mi nga praktika e rëndomtë, në

vend se të zgjedhim pricesverbali-
st, propozoj të stenografohet e tërë
rrjedha e konferencës, sepse ma-
terialet duhet të na shërbejnë për
shqyrtimin e mëtutjeshëm të akti-
vitetit tonë. Stenogrami do të sh-
frytëzohet edhe për konkluzione e
për certifikata, të cilat do të dër-
gohen deri te të gjitha organizatat
e Lidhjes së komunistëve në qytet.

Ngjarjet e 22 e 23 dhjetori të kë-
tij viti përbëjnë faktin e pamohue-
shëm se kanë ndikimin e tyre në
gjendjen politike në komunën
tonë, sepse ato qenë drejtuar
kundër interesit të RSM-së e RSFJ-
së dhe kundër asaj që është më e
ndjeshme në këtë regjion - unitetit
të popullatës shumë-nacionale.
Pikërisht për këtë, nuk është e ra-
stit, që gjatë vlerësimit të situatës
politike në regjion, deri më tash,
në mënyrë të veçantë qenë trajtuar
çështjet nga realizimi i politikës së
barazisë të kombësive, sepse nga
ndërtimi i raporteve ndaj këtyre çë-

shtjeve, nga realizimi i tyre në jetë
kushtëzohej situata politike e cila,
në fakt, deri më tash është vlerë-
suar disa herë. Gjithashtu, është e
pakontestueshme se çështja nga
realizimi i politikës së barazisë së
kombësive vazhdimisht ka qenë
prezent në aktivitetet ideopolitike,
si në organizimin e LK-së, po ashtu
edhe të faktorëve tjerë shoqërore-
politike në komunë, e kjo buron e
imponohet nga dy arsye themelo-
re:

1. Nga vetë struktura nacionale
e popullsisë në komunë, dhe

2. Nga angazhimi i LK-së që po-
litikën e saj ta realizojë përmes qa-
sjes konkrete të rastit - përpjekjes e
angazhimit të LK-së për zgjidhjen e
çështjeve nga politika e barazisë së
kombësive, e cila buron nga poli-
tika e përgjithshme e LKJ-së ndaj
çështjes nacionale në përgjithësi,
ndaj së cilës disa herë deri më tash
sjellje më konkrete ka ndërtuar
edhe Komiteti Qendror i LKM-së,

siç ishte rasti me Mbledhjen XIV të
KQ të LKM-së. 

Duke u nisur nga politika e për-
caktuar eLKJ-së, angazhimi i LK-së
në komunë, në realizimin e poli-
tikës së barazisë së kombësive, ka
qenë e orientuar në këto punkte
kryesore: zhvillimi i rrjetit shkollor
në gjuhët e kombësive; krijimin i
bazës materiale më të gjerë dhe
zhvillimi i forcave prodhuese, me
qëllim të përballimit të prapam-
betjes, po ashtu edhe në krijimin e
klasës punëtore nga radhët e
kombësisë; krijimin e bazës së
gjerë të kuadrit nga kombësitë për
përfshirjen e tyre më të gjerë në
jetën shoqërore të komunës e Re-
publikës dhe marrjen e funksione-
ve më me përgjegjësi në to; afirmi-
min e shtypit e veprimtarisë
kulturore në gjuhët e kombësive.
Nuk mund askush ta pohojë të
kundërtën e kësaj - se në të gjitha
këto punkte janë arritur rezultate
kolosale në këto 25 vite dhe se në
realizimin është nisur pikërisht nga
zeroja. Në mbështetje të kësaj, do
t’i paraqes disa konstatime e tre-
gues, të cilat edhe ashtu kanë qenë
eksploatuar në këtë temë.

Raportin që e ka ndërtuar LK-ë
në Komunë kah realizimi i politikës
së barazisë të kombësive, ka buruar
nga ajo se zgjidhja e plotë të asaj
çështje, nuk përbëhet vetëm në ba-
razinë e drejtë politike të kombësi-
ve, por edhe në krijimin e kushteve
për barazi ekonomike. Duke e pa-
sur parasysh këtë, aktivitetin e vetë
LK-ë e ka përqendruar në përballi-
min e prapambetjes ekonomike të
regjionit tonë dhe përmirësimin e
bazës ekonomike të saj, përmes zh-
villimit të forcave prodhuese, për
çka është dhënë ndihmë e rëndësi-
shme nga bashkësia më e gjerë. Si
rrjedhojë e përpjekjeve të tilla, sot
kemi më shumë objekte të cilat
kanë rëndësi vendimtare në kriji-
min e të ardhurave nacionale, ndry-
shimin e strukturës nacionale,
ngritjen e standardit jetësor dhe
krijimin e kushteve për barazi eko-
nomike të kombësive, për krijimin
e klasës punëtore nga radhët e
kombësive, e cila sot gjithnjë e më
shumë lajmërohet si faktor e mate-
rializimit të mëtutjeshëm të bara-
zisë politike të kombësive.

Përpjekjet për zhvillimin e
bazës materiale e të forcave
prodhuese dhanë rezultate të cilat
mund të shihen më realisht në kriji-
min e produktit bruto të komunës,

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (1)

Çfarë u tha në Konferencën 
e jashtëzakonshme të
Komunistëve në Tetovë 

Shpalosja e pjesërishme të dokumentit bëhet për shkaqe teknike (i
njëjti numëron rreth 100 faqe), ku përparësi u dhamë fjalimeve të tre
funksionarëve të lartë komunistë shqiptar: Xhemali Veseli, kryetar i
Konferencës komunale të LKM të Tetovës, Hysen e Hixhet Ramadani.
Përveç këtyre, është përfshi edhe fjalimi i sekretarit Angel Çemerskit, ai
i Qamuran Tahirit, si dhe fjalimi i Tome Serafimovskit, një udbashi të
mirënjohur i cili së bashku me Arizan Nestorovski - Marçen, i printe
procesit të shpërnguljes së dhunshme të shqiptarëve për në
Republikën e Turqisë
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i cili në vitin 1964 arrinte 34 mi-
liardë dinarë të vjetër, ndërsa në
vitin 1967 i njëjti u rrit në 56 mi-
liardë dinarë të vjetër. Përpjekjet e
njëjta kushtëzuan rritjen e vazh-
dueshme të numrit e të punësuar-
ve nga radhët e kombësive në sek-
torin shoqëror. Kështu, përderisa
në vitin 1947, nga gjithsej 1.324 të
punësuar, nga të cilat 915 maqe-
donas, 307 shqiptarë e 102 turq, në
vitin 1967 numri i të punësuarve
është rritur në 11.432, prej të cilëve
maqedonas 6.976, shqiptarë 3.453
e turq 667. Volumi i realizimit të
politikës së barazisë së kombësive
në mënyrë reliefë i paraqet të arri-
turat e rëndësishme në arsim e në
zhvillimin e rrjetit shkollor. Kraha-
simet e caktuara i ilustrojnë më së
miri, përderisa në vitin 1947/48 në
shkollat fillore nga territori i ko-
munës qenë përfshi 5.656 nxënës,
prej të cilëve 2.686 maqedonas,
1.979 shqiptarë, në vitin shkollor
1967/68 kemi 22.703 nxënës, prej
tyre 7.795 maqedonas, 14.510 sh-
qiptarë, 290 turq e 108 të tjerë.

Gjatë vitit të kaluar dhe sivjet,
krahas paraleleve normale në
gjimnaz, me mësim në gjuhën sh-
qipe, janë hapur paralele në Shkol-
lën e mesme medicinale dhe
Shkollën qendrore teknike. Kjo flet
për një orientim të ri për shkolli-
min e kombësive në vitet e fundit -
interesimi më i madh për kuali-

fikimin profesional, edhe atë jo
vetëm në profesionin e arsimit. Një
orientim i këtillë në shkollim gjith-
sesi se ndodhi për shkak të përf-
shirjes së gjerë të kombësive në ka-
pacitet prodhuese moderne, për
shkak të mënyrës më bashkëkoho-
re të prodhimit bujqësor dhe për
shkak të përmirësimit të përgjith-
shëm të kushteve materiale të
jetës.

Kjo është kushtëzuar edhe nga
politika e miratuar për bursimin e
kuadrit në komunë, në të cilën traj-
tim të volitshëm (trajtim i prive-
ligjuar) kanë pjesëtarët e kombësi-
ve. Për shembull, në vitin 1947,
gjithsej pati 35 bursa, prej të cilave
20 maqedonas, 14 shqiptarë, 1 turk,
ndërsa në vitin 1967, gjithsej pati
310 bursa, prej tyre 110 maqedo-
nas, 180 shqiptarë dhe 20 turq.
Edhe në shërbimet shëndetësore
numri i pjesëtarëve të kombësive
rritet vazhdimisht. Nëse në vitin
1947 pati vetëm 5 mjek, prej të cilë-
ve 2 maqedonas, 2 shqiptarë e 1 të
tjerë, tash gjithsej punojnë 52, prej
tyre 18 maqedonas, 28 shqiptarë e
6 të tjerë. Këtu nuk mund të mos
përmendet fakti se në komunë
janë zgjidhur çështjet themelore
në fshat: sot nuk ka fshat në ko-
munë deri ku nuk ka depërtua rry-
ma elektrike, e cila fut revolucion të
vërtetë në jetën e fshatit (në përja-
shtim të 2); vetëm gjatë 3 viteve të
fundit janë ndërtuar më shumë
ujësjellës nëpër fshatra, ose të
gjitha fshatrat fushore janë të
lidhur me rrugë moderne të asfal-
tuar; janë ndërtuar më shumë
ndërtesa shkollore, janë hapur 10
punkte shëndetësore e shumë të
tjera. 

(vijon në numrin e ardhshëm)

Nga Daut DAUTI

Ishte një ndjesi e veçantë pasi u
lexua të shtunën, 8 dhjetor, në Ku-
vendin e Maqedonisë, një pjesë e
biografisë dhe mendimit të Këshil-
lit të Çmimit Shtetëror “Shën Kli-
menti i Ohrit” për fituesit Kimete
dhe Adnan Agai. Ndjeva dhe një
çlirim të madh kur ai auditor u
duartrokiti më shumë se fituesve
të tjerë joshqiptarë. Ajo që më shty-
ri ta ndjej atë “çlirim” ishte fakti se
në arsyetim u përmendën tram-
vajet jetësore të çiftit bashkëshortor
e krijues nëpër ato periudhat e
njohura të persekutimit dhe ngritja
e pashembullt e tyre mbi vuajtjet
që i përjetuan pa të drejtë. Ndjeva
se auditori, më shumë të prani-
shëm jo shqiptarë, duke u duar-
trokitur, ishin çliruar nga ndonjë
paragjykim i mbetur nga e kaluara,
kishin kuptuar se këta dy pishtarë të
arsimit, të persekutuar që herët, të
rehabilituar dhe përsëri të perseku-
tuar viteve 80-të, të cilët në fund, ki-
shin gjetur motivin dhe energjinë e
duhur për t’u ngritur përmes vepra-
ve të cilat i harronin vuajtjet duke
dhënë një kontribut të pashoq të
interkulturalizmit, duke harruar
persekutimin që ua kishe regjimi i
njërës palë(kushtimisht thënë) dhe
sot, duke ua pranuar ato vuajte,
dikush tjetër, po i asaj “pale”, i reha-
bilitonte duke u dhënë çmimin e
lartë shtetëror. Duartrokitja më fre-
netike se çdo fituesi tjetër të këtij
çmimi, pikërisht duke kujtuar pje-
së të  biografisë, donte të  thoshte se
ky çmim ishte një hap vërtet reha-
bilitues dhe çlirues nga paragjykimi
se intelektuali shqiptar ka mundur
të jetë vetëm armik i sistemit...Të
paktën ashtu e përjetova.

Që në propozimin e Lidhjes së
Arsimtarëve Shqiptarë(LASH), ishin
pasqyruar pjesët më  thelbësore,
më domethënëse, ato që më së miri
e përshkruanin jetën dhe veprën e
këtyre dy pishtarëve të arsimit, që
nga vitet 50-të dhe 60-të, së pari si
arsimtarë e profesorë në shkollat
fillore të Gostivarit dhe gjimnazin
“Zef Lush Marku” të Shkupit(Adnan
Agai), e më vonë  edhe në  Akade-
minë Pedagogjike “Kliment Ohrid-
ski” në Shkup(prof.Kimete Agai).
Rrëfimi jetësor dhe profesional i
përbashkët u thur për më shumë

se 60 vite, si në kënaqësinë e punës
së tyre edukative me gjenerata
nxënësish e studentësh, si në gër-
shetimin e energjisë kreative në ve-
pra të përbashkëta, por dhe në fatin
e hidhur që i goditi në ato vite të
bujshme të përndjekjeve ideo-
logjike. Për shkak se kishte kërkuar
që të hapen shkolla shqipe, pse ki-
shte ngritur zërin se në shkolla
turke i çojnë nxënësit shqiptarë,
profesorin e ri Adnan Agai, që në
vitet 50-të e kishin dënuar me disa
vjet burg. Më vonë do ta rehabili-
tojnë disi dhe do ta kthejnë përsë-
ri në arsim, duke punuar në shkol-
lat fillore të Shkupit dhe në fund
edhe në gjimnazin “Zef Lush
Marku”. Por, vitet pas demonstra-
tave të vitit 1981 në Kosovë, do të
reflektohen për keq edhe për
shumë intelektualë shqiptarë të
Maqedonisë, kur me ngulm
kërkoheshin koka për kurban, me
arsye e pa arsye për t’i shpallur ele-
mente nacionaliste. Me “njollat” e
biografisë që kishin, prof.Adnan
Agai ishte i përshtatshëm për ta fu-
tur në procesin e diferencimit, e me
këtë, për të mos e kursyer as profe-
soreshën Kimete. Adnan Agai do të
mbetet pa punë, duke u detyruar
të punojë në një dyqan kapuçash
në Çarshinë e Shkupit, ndërkaq pro-
fesoreshën Kimete së pari do ta de-
gradojnë në referente për çështje
studentore (për të punuar në spor-
tel!). Vuajtjet e tyre nuk përfun-
dojnë këtu, sepse ata u sollën buzë
ekzistencës dhe humbjes së shpre-
sës. Shtigjet jetësore do t’i çojnë në
mjedis të ri, në Prishtinë, ku gjithse-
si nuk ishte kushedi sa më mirë, po
ku të paktën, zonja Kimete do të
punojë si lektore në Teatrin Krahi-
nor, ndërkaq prof.Adnani do të flu-
turojë gjer në Amerikë për ta
shijuar kafshatën e hidhur të kurbe-
tit, për të siguruar ekzistencë për
familjen dhe kushte për shkollimin
e fëmijëve. Vitet e humbura kësi-
soj, do të shprehen edhe me status
të ulët pensional, shumë nën nive-
lin e merituar të intelektualëve. Por,
përskaj të gjitha padrejtësive, nënç-

mimeve, devalvimit dhe
përndjekjes politike, ata do të kenë
forcën të mos gjunjëzohen, të mos
humbin motivin për punë kreati-
ve, prandaj do të punojnë me vite
në hartimin e dy fjalorëve shqip-
maqedonisht dhe maqedonisht-
shqip, të cilët do të mund t’i botojnë
vetëm pasi të bie regjimi komunist,
kur do të marrin frymë më lirshëm,
kur do të kthehen përsëri në qytetin
e tyre, prej nga ishin detyruar të ikin
pasi pa të drejtë i kishin akuzuar
për vepër të pa bërë(gjoja se në një
libër shkollor nuk e kishin vënë fo-
tografinë e Titos, e cila fotografi as
vihej as hiqej me vullnetin e autorë-
ve, por ishte detyrim i botuesit të
librave shkollorë...)

Si martirë të vërtetë, u bënë bal-
lë të gjitha sfidave të jetës, ruajtën
dinjitetin e tyre njerëzor e intelek-
tual, por vrerin ndaj sistemit e
shndërruan në motiv krijues, duke
punuar në fjalorët e përmendur
dhe ndonjë vepër tjetër, për të
shikuar përtej pësimeve të tyre nga
politikat e padrejta të regjimit të
kaluar, për të vënë ura komunikimi
midis dy popujve me shumicë në
Maqedoni. Të gjitha këto, paka-
shumë si një rekapitullim biografie,
me të gjitha ngritjet dhe rëniet dhe
sërish ngritjen, u përmendën të sh-
tunën, pa kompleks e pa paragjyki-
me dhe duartrokitjet që morën,
ishin një dëshmi të valorizimit të
jetës dhe punës së tyre.  

Për fjalorët e tyre, fjalën e tyre e
kishin thënë emra të njohur të kul-
turës dhe shkencës. Akademik Ma-
teja Matevski, në parathënien e fja-
lorëve, midis tjerash pat shkruar se
ata kanë rëndësi shkencore dhe
praktike. “Përdorimi i këtyre fjalorë-
ve do t’i kënaqë kërkesat dhe ne-
vojat e shumta në arsim, shkencë,
kulturë, ekonomi, tregti, turizëm
dhe më gjerë në jetën shoqërore
në Maqedoni. Fjalorët kanë rëndë-
si të veçantë si në R.e Maqedonisë,
ashtu edhe në R.e Shqipërisë, për
albanistikën dhe ballkanologjinë
në përgjithësi. Si të tillë, fjalorët do
të ndikojnë edhe në përafrimin e

shqiptarëve dhe maqedonasve si
dhe jashtë kufijve tanë”. Sipas prof.
Dr. Rezmi Nesimit, fjalorët e këtyre
autorëve “do ta plotësojnë zbrazë-
tinë e madhe në leksikografinë sh-
qiptare dhe maqedonase.  Këtu
është përfshirë pasuria leksikogra-
fike të këtyre dy popujve...Fjalorët
janë origjinalë me interes të jashtë-
zakonshëm për përdorim të përdit-
shëm si dhe hulumtime shkencore.
...janë të pasur me frazeologjizma
dhe idioma si dhe fjalë të urta të
përkthyera dhe përshtatura në
mënyrë të duhur që do të mund të
shërbenin për studime komparati-
ve”.

Përveç këtyre dy fjalorëve kapi-
talë, më herët dhe më vonë kanë
shkruar libra shkollorë, ndonjëherë
bashkë, e ndonjëherë veç e veç, por
gjithnjë duke bashkëpunuar dhe
këmbyer idetë për hir të cilësisë së
veprave të tyre. (1971 – Libër Leximi
për kl.V(5 ribotime). 1995 – Fjalori i
emrave të përveçëm”, 2004 - “Aneg-
dota”(A.Agai), “Leksikoni i fjalëve
dhe shprehjeve të huaja në gjuhën
shqipe”(në dorëshkrim, autorë të
dytë). Kanë bashkëpunuar në reali-
zimin e projektit televiziv “Lojë abe-
ceje” dhe kanë përkthyer disa au-
torë botërore. Me gjithë rëndësinë
e madhe që kanë fjalorët dhe ve-
prat tjera, profesorët Kimete dhe
Adnan Agai mbeten në kujtesë si
profesorë të zellshëm, të përkush-
tuar, duke ua mbjellë gjeneratave
dashurinë ndaj dijes, kulturës,
letërsisë, gjuhës, gjithnjë me vizion
të qartë intelektual dhe kombëtar.
Jeta dhe vepra e tyre ishte dhe
mbeti frymëzim i pashtershëm,
prandaj ka mbetur respekti dhe
dashuria ndaj tyre nga gjenerata
në gjeneratë. 

Respekti im personal që mund
të jetë vetëm një pikë ujë e qindra
nxënësve apo studentëve të tyre,
është edhe më i madh ngase prof.
Adnan Again e kam pasur jo vetëm
kujdestar, por dhe frymëzuesin
dhe përkrahësin më të madh në
rrugën profesionale të gazetarit
dhe krijuesit.

KIMETE DHE ADNAN AGANI, FITUES TË ÇMIMIT “SHËN KLIMENTI I OHRIT” NË
FUSHËN E ARSIMIT

Rehabilitimi i vonuar i
pishtarëve të persekutuar

Respekti im personal që
mund të jetë vetëm një
pikë ujë e qindra
nxënësve apo
studentëve të tyre, është
edhe më i madh ngase
prof. Adnan Again e kam
pasur jo vetëm kujdestar,
por dhe frymëzuesin dhe
përkrahësin më të madh
në rrugën profesionale të
gazetarit dhe krijuesit
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Në bazë të nenit 58 paragrafi 2 , nenit 58-a dhe nenit 58-v të Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve (Gz.Zyrtare e RM-së nr. 2/06, 57/10, 170/13, 
43/14, 166/14, 33/15, 98/15,  dhe 209/18), a në pajtueshmëri me nenin 22 paragrafi 1 pika 1 i Ligjit për marrëdhënie pune (Gz.Zyrtare e RM-së 
nr. 74/15, 129/15, 167/15, 27/16 dhe 120/18) dhe nenin 20-g i Ligjit për nëpunës në sektorin publik (Gz.Zyrtare e RM-së nr 27/14, 199/14, 27/16 
dhe 35/18, ENP-Burgu i Tetovës - Tetovë shpall 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim në Entin ndëshkues përmirësues Burgu i Tetovës -Tetovë 

 
 - Entin ndëshkues përmirësues Burgu i Tetovës –Tetovë ka nevojë për punësimin e 3  (tre) personave në kohë të pacaktuar për vendet e punës në 
vijim edhe atë:  
 

1. ZAT 0204A04001 – Komandant për siguri - pjesëtarë i policisë së burgut, niveli A4  
1  (një) përmbarues.. 

– Kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Ta njohë mire 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: NDALESË për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.. 

- Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve  VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve, se paku 240 kredi të fituara sipas EKTC, mbrojtje, siguri ose 

shkencat juridike. 
- Të ketë më së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilëve 1 (vit) në Entet ndëshkuese – edukuese përmirësuese. 
- Të posedoj leje për vozitje të kategorisë B. 

- Dokumentet e nevojshme: 
- Biografi e shkurtë – CV (kontakt telefon, adresa elektronike (e-mail) si dhe adresa e banimit). 
- Certifikatë shtetësie 
- Diplomë për arsimin e mbaruar (shkalla VII/1). 
- Vërtetim për aftësi të përgjithshme shëndetësore për kryerjen e punëve të parapara për vendin e punës. 
- Vërtetim se me vendim gjyqësor nuk është shqiptuar dënim: NDALESË për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.. 
- Vërtetim për përvojën e punës në profesion. 
– Orari i punës: 
- Punë në turne (ndërrime) 
- Orët javore të punës 40 
- Rroga neto: 25.023,00 denarë. 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara:  Shqiptar(e) 1. 

 
2. ZAT 0204V01001- Mbikëqyrës i lartë për sigurinë e brendshme dhe të jashtme- pjesëtarë i policisë së burgut, niveli V1 – 2 

(dy) përmbarues.. 
 
 – Kushtet e përgjithshme: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Ta njohë mire 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: NDALESË për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.. 

III- Kushtet e posaçme:  
- Niveli i kualifikimeve  V A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve, se paku 180 kredi të arritura sipas ECVET ose MKSOO ose 

të ketë të kryer së paku arsimin e lartë ose të mesëm. 
- Të ketë më së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion. 
- Të posedoj leje për vozitje të kategorisë B. 

V- Dokumentet e nevojshme: 
- Biografi e shkurtë – CV (kontakt telefon, adresa elektronike (e-mail) si dhe adresa e banimit). 
- Certifikatë shtetësie 
- Diplomë për arsimin e mbaruar, gjimnazi, shkolla e mesme e elektroteknikës ose shkolla e mesme tekstile. 
- Vërtetim për aftësi të përgjithshme shëndetësore për kryerjen e punëve të parapara për vendin e punës. 
- Vërtetim se me vendim gjyqësor nuk është shqiptuar dënim: NDALESË për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.. 
- Vërtetim për përvojën e punës në profesion. 
VI – Orari i punës: 
- Punë në turne (ndërrime) 
- Orët javore të punës 40 
- Rroga neto: 15.670,00 denarë. 

 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara:  Shqiptar(e) 2. 

VII-  Afati i paraqitjes: 15 ditë, duke e llogaritur edhe ditën e publikimit të shpalljes. 
Kandidatët janë të obliguar të gjitha dokumentet ti dorëzojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike do të informohen për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për 
selektim të pjesëtarëve të policisë së burgut në postën elektronike të tyre. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ. 
Faza e 2 –të: intervista. 
 
 – Dokumentet mund të dorëzohen edhe në zarf të mbyllur direkt në arkivin e Burgut të Tetovës ose nëpërmjet postës në adresën: ENP 
Burgu i Tetovës-Tetovë rr.Cvetan Dimov nr.5, F.Postal 168, 1200 Tetovë. me shenjë ,,për shpallje publike për punësim” 
 
 – Fletparaqitjet dhe dokumentacioni jo i plotë dhe i vonuar nuk do të shqyrtohen. 
– Kandidatët e paraqitur të cilët nuk janë pranuar, në afat ligjor prej ditës së sjelljes të vendimit për pranim do të informohen me shkrim për 
përzgjedhjen e bërë. 
- Shpallja publike do të publikohet në gazetat ditore “Koha”, “Nova Makedonija” dhe “Sloboden peçat”. 
 

  ENP-BURGU I TETOVËS 

 
Në bazë të nenit 90, paragrafi 1, pika 3 të Ligjit për Mjedisin Jetësor ( "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124 / 10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/2015, 129/2015 dhe 36/2016) 
dhe nenit 4 të Rregullores për përmbajtjen e shpalljes së njoftimit për qëllimin 
e zbatimit të  projektit, vendimit për  nevojën e vlerësimit të ndikimit në mjedis 
të projektit, studimit mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit, raportin 
mbi përshtatshmërinë e studimit mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe 
vendimit me të cilin jepet pëlqimi ose refuzimi për zbatimin e projektit, si dhe  
mënyra e konsultimit të publikut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 33/06), Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor publikon 
 
 

Përmbajtjen  e shpalljes së Studimit të  
Vlerësimit të Ndikimit të Projektit ndaj Mjedisit Jetësor 

 
Investitori  Qyteti i  Shkupit, me seli në  Bul. "Ilinden" nr.82 në Shkup, 

më 06.12.2018, ka dorëzuar Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për 
zbatimin e Projektit: Ndërtimi i një stacioni për trajtimin e ujërave të zeza në 
qytetin e Shkupit 

Investitori  parasheh ndërtimin e të ashtuquajturit "grinfid" SPUZ  me 
një kapacitet prej mbi 150 000 e.b.. Projekti do t’u shërbejë 9 nga 10 komunat 
që përbëjnë Qytetin e Shkupit. Lokacioni i projektit ndodhet në pjesën 
juglindore të luginës së Shkupit në kuadër të komunës së Gazi Babës. 

Studimi është në dispozicion për inspektim në ueb faqen e internetit të 
Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
www.moepp.gov.mk, faqja e internetit e Qytetit të Shkupit 
www.skopje.gov.mk, NP Ujësjellësi dhe kanalizimi www.skopje-
vodovod.com.mk dhe www.ebrd.com  

E njëjta do të jetë në dispozicion për inspektim në Qytetin e Shkupit, në 
komunën e Gazi Babës, në komunën Aerodrom dhe në NP Ujësjellësi dhe 
kanalizimi. 

Çdo person, organet e administratës shtetërore, kryetarët e komunave, të 
qytetit të Shkupit dhe të komunave të  Qytetit të Shkupit mund t’ia paraqesin 
mendimin e tyre me shkrim organit të administratës shtetërore përgjegjës për 
çështjet e mjedisit, brenda një periudhe 120 ditëshe  nga data e publikimit të 
Studimit të Vlerësimit të Ndikimit të Projektit në Mjedis. 

   Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM-së,nr. 167/2015), nenit 80 dhe 82 të Ligjit për 
arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM-së nr.103/08, 33/10, 112/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/114 dhe 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16), si dhe në  përputhje me pëlqimin e marrë nga Ministria e arsimit 
dhe shkencës-Shkup, Sh.F.K “Dervish Cara” Pallçisht i P.- Bogovinë, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për plotësimin e vendeve  të lira të punës në kohë të caktuar pune në mësim në gjuhën shqipe deri më 31.08.2019 
1. Arsimtar i lëndës së kimisë (1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Studime të kryera nga kimia-profesor i kimisë 
Rroga bazë:4.355,00 orë mësimore në javë - 4orë, orari i punës prej:0700-1300, ditët e punës: e hënë-premte 
2. Arsimtar i lëndës së arsimit teknik 
Shkollim i nevojshëm: 
-Studime të kryera nga fakulteti pedagogjik-prof. i informatikës dhe arsimit teknik apo studimet interdisiplinare -prof. i 
prodhimtarisë-arsimit teknik.  
Rroga bazë:2.119,00 orë mësimore në javë - 2orë, orari i punës prej:0700-1300 dhe prej 1300-1900ditët e punës: e hënë-premte 
3. Arsimtar i lëndës së gjeografisë (1)  
Shkollim i nevojshëm: 
-FSHMN - profesor i gjeografisë 
Rroga bazë: 4.355,00 orë mësimore në javë- 4orë, orari i punës prej: 0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
4. Arsimtar i lëndës së matematikës-(zëvendësim drejtori) (1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-FSHMN - profesor i matematikës 
Rroga bazë: 9.771,00 orë mësimore në javë- 9orë, orari i punës prej: 0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
5. Arsimtar i lëndës njohja e religjionit (1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Studime të kryera të filozofisë 
Rroga bazë:6.475,00 orë mësimore në javë-6orë,orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
6. Arsimtar i lëndës vallëzim dhe valle popullore (1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Fakulteti i arteve, profesor i artit muzikor 
Rroga bazë: 4.355,00 orë mësimore në javë- 4orë, orari i punës prej: 0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
7. Arsimtar i lëndës së korrit 
Shkollim i nevojshëm: 
-Fakulteti i arteve, profesor i artit muzikor 
Rroga bazë:3.296,00 orë mësimore në javë-3orë, orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
8. Arsimtar i lëndës së arsimit muzikor(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Fakulteti i arteve, prof.i artit muzikor 
Rroga bazë:12.950,00 orë mësimore në javë-12orë,orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
9. Arsimtar i lëndës së fizikës(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Studime të kryera nga fizika-profesor i lëndës së fizikës 
Rroga bazë 12.950,00 orë mësimore në javë-12orë, orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
10. Arsimtar i lëndës së matematikës-(zëvendësim drejtori)(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-FSHMN-profesor i matematikës 
Rroga bazë:14.126,00 orë mësimore në javë-13orë,orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
11. Arsimtar i lëndës së gjuhës gjermane(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Fakulteti filologjik,profesor i gjuhës  gjermane 
Rroga bazë:12.950,00 orë mësimore në javë-12orë, orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
12. Arsimtar i lëndës etikës(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Studime të kryera të filozofisë-profesor i diplomuar i filozofisë 
Rroga bazë:3.296,00 orë mësimore në javë-3orë,orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
13. Arsimtar i lëndës së matematikës(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-FSHMN-profesor i matematikës 
Rroga bazë:21.661,00 orë mësimore në javë-20orë, orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
14. Arsimtar i lëndës së gjuhës frënge(1) 
Shkollim i nevojshëm: 
-Fakulteti filologjik, profesor i gjuhës frënge 
Rroga bazë:12.950,00 orë mësimore në javë-12orë, orari i punës prej:0700-1300,ditët e punës:e hënë-premte 
   Me lutjen, kandidati duhet ti dorëzoj këto dokumente (origjinal ose të vërtetuara në noter): 

Dëshmi për arsimim të kryer – diplomë  
Certifikatë të lindjes  
Certifikatë të nënshtetësisë  
Certifikatë se nuk është i gjykuar me vendim të plotfuqishëm në gjykatën për vepra penale. 

  Shpallja publike zgjat pesë ditë (5) duke llogaritur prej ditës së shpalljes në shtypin ditor.                                                 
Kërkesa me dokumentet e duhura të dorëzohen në drejtorinë pranë SH.F.K“Dervish Cara“ Pallçisht i P. tel: 044/391-330. 

Dokumentet e pakompletuara  dhe ato që do të arrijnë pas afatit të caktuar, nuk do të merren në  shqyrtim. 

Në bazë të nenit neni 156, 157, 158, 159, 164-b dhe 164-v nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gaz. 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),  Pajtueshmëria për punësim nga Ministria e financave nr. 
18-5197/2 nga data 08.05.2018 dhe Vendimi nr. 02-2891/2 nga data 07.12.2018, drejtorët prof. dr. Katarina Stavriq dhe m-r 
Ridvan Ibraimi të IPSH Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup, publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE TË SËRSHIME 

Për punësimin e 2 (dy) doktorë në specializim për pediatri për kohë të pacaktuar 
 

1. IPSH Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup ka nevojë për punësim të 2 (dy) doktorëve në specializim për 
pediatri për kohë të pacaktuar. 

2. Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- të mos ka të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
3. Përveç kushteve të përgjithshme të vërtetuara me ligj kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 
- të ketë të mbaruar arsim sipëror me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK apo shkalla e kryer (VII/1) – Fakulteti mjekësisë 
- provim të dhënë profesional 
- licencë për punë 
- sukses të arritur mesatar nga të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të studimeve universitare që i ka mbaruar kandidati prej së 

paku tetë (në tekstin e mëtutjeshëm; suksesi mesatar), me përjashtim të kandidatit i cili ka mbaruar specializim ose 
subspecializim adekuat të veprimtarisë së Klinikës universitare nuk duhet ta plotësojë këtë kusht 

-në mënyrë aktive të njohë një nga tre gjuhët që shfrytëzohen të Unionit Evropian (angleze, gjermane apo frënge) në nivel B2 
sipas kornizës së përbashkët Evropiane e referencës e gjuhës, mësimit dhe vlerësimit (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e mëtejmë: CEFR dhe të posedojë certifikatë të pranuar 
ndërkombtarisht të pranuar të dhënë nga testator oficial evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve të nivelit B2 CEFR, 
gjegjësisht ELTS me 5-6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, apo TOEFL PBT më së paku 500 pikë, TOEFL CBT më së 
paku 175 pikë apo TOEFL IBT më së paku 60 pikë ose DELF, TCF, F, ose Goethe-Zertifikat, TestDaF  

- me dhe pa përvojë pune. 
Kandidatët që kanë të mbaruar ciklin e parë, dytë apo tretë të studimeve nga sfera e shkencave të mjekësisë në njërin prej 100 

fakulteteve të ranguara më së larti në Shanghai Ranking-ARWU (Academik Rankinking of World Universities)  nuk duhet t`i 
plotësojnë kushtet  e veçanta nga pika 3 e kësaj shpallje, dhe as punësimi i tyre nuk realizohet me procedurën e selektimit për 
kandidat. 

- specializim të filluar. 
Përparësi gjatë zgjedhjes së kandidatëve për punësim për vendin e punës doktor në specializim do të kenë kandidatët të cilët janë 
në fazën përfundimtare (viti i fundit i specializimit). 
4. Orari i punës është 40 orë në javë dhe rroga neto fillestare 30.323,00 denarë për mjek në specializim. 
5. Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët janë të detyruar t`i parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhëna për kontakt dhe të theksohet për cilin vend të punës konkurrohet, 
- biografi të shkurtë (CV), 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter, 
- vërtetim mjekësor jo më i vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë që nuk ka të shquar vendim të plotfuqishëm gjyqësor ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, jo 
më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- diplomë ose certifikatë me sukses mesatar për fakultet të mjekësisë të mbaruar, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- certifikatë për provim profesional të dhënë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 
- licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, 

-njohja e një prej gjuhëve të huaja dëshmohet me parashtrimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose 
certifikatave të përdorura ndërkombëtarisht: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEK, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT, TOEFL CBT, 
TOEFL IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF,  DALF, TCF, TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë 
(Goethe-Zertifikat), TestDaF dhe BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë të njohur tjetër ndërkombëtarisht të dhënë nga 
testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian ose organizate tjetër ndërkombëtare të nivelit B2 të 
Kornizës së përbashkët referente për mësim, ligjërim dhe vlerësim të njohjes së gjuhëve (CEFR) ose parashtrim të vërtetimit  për 
cikël të parë, të dytë ose të tretë të studimeve në një prej 200 fakulteteve më lartë të ranguara në Shanghai Ranking - ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, 
frënge, gjermane), për të cilat studime kandidati posedon diplomë të nostrifikuar. 

- Kandidati i cili parashtron diplomë për fakultet të mbaruar të medicinës jashtë vendit, obligohet të parashtrojë nostrifikim të 
diplomës dhe ekuivalencë të suksesit. 
6. Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen kandidatët janë të detyruar t`i parashtrojnë edhe këto dokumente shtesë: 
- Vendim për specializimin e filluar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 

7. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për 

përzgjedhje të kandidatëve. 
9. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur për doktorë të medicinës që përmbushin kushtet në pajtim me 

shpalljen publike, do të realizohet provim me shkrim dhe me gojë në pajtim me nenin 164-v të Ligjit për mbrojtje shëndetësore. 
10. Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe telefoni për kontakt, të parashtrohen deri në IPSH 

Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup rr. Vodnjanska nr. 17 përmes postës ose në arkivin e IPSH Klinika 
universitare për sëmundje të fëmijëve – Shkup, ndërsa me shënim për Shpallje publike për punësim. 

 
IPSH Klinika universitare 

për sëmundje të fëmijëve 
Shkup 
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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 – 310/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në  

„Shkollën e Mesme Teknike Komunale Nace Bugjoni Kumanovë “për vendet e punës në vijim:  
 

1. OBN0102V0101 Këshilltar për punë të përgjithshme normative - juridike - Sekretar, 
Njësia e administratorëve profesional, Shërbimi administrativ 

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 SETK, ose të kryer 
shkallës VII/1, Fakulteti juridik  
-   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 07:00 - 15:00 
    Rroga neto: 22.500,00 denarë 
 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike 
nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja 
do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

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

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

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

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

 
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 – 311/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në  

„Shkollën fillore komunale Drita f. Rashçe - Saraj “për vendet e punës në vijim:  
 

1. OBN0102V01001 Këshilltar për punë të përgjithshme dhe normative juridike - Sekretar, 
Njësia për punë normative juridike, burime njerëzore dhe punë të përgjithshme, Shërbimi 
administrativ 

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 SETK, ose të kryer 
shkallës VII/1, Shkencat juridike  
-   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 08:30 - 16:30 
    Rroga neto: 25.011,00 denarë 
 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike 
nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja 
do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

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

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

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

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

  Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015 dhe ndryshimet nga Gz. zyrtare e RM 
nr. 120/2018 tekst i pastruar), nenit 60 dhe 62 të Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit për financim nga MASH, drejtori i SHMK 
“Kole Nehtenin” Shtip publikon  

SHPALLJE 
për plotësim të vendeve të zbrazëta të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019 

deri më 31.08.2019 
 

1. Mësimdhënës të grupit të lëndëve nga drejtimi i makinerisë – 1 realizues me fond të plotë të orëve, pagesa 22.183 den.              
2. Mësimdhënës të grupit të lëndëve nga drejtimi i makinerisë – 1 realizues praktikant me fond të plotë të orëve, (si zëvendësim 

për pushim mjekësor), pagesa  18.653 den.                            
3.  Mësimdhënës të fizikës – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 6 orë mësimore, pagesa 7.493 den.                                         
4.  Mësimdhënës të sportit dhe aktivitete të sportit – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.540 den. 
5. Mësimdhënës të gjeografisë – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 2 orë mësimore, pagesa 2.334 den.   
6. Mësimdhënës të gjuhës angleze - 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.540 den. 
7. Mësimdhënës të biologjisë – 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 4 orë mësimore, pagesa 4.540 den.;                      
8. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase – 1 realizues praktikant me fond jo të plotë të orëve, 6 orë mësimore, pagesa 7.493 den. 
9. Mësimdhënës të lëndëve të drejtimit të hotelerisë – 1 realizues me fond të plotë të orëve, pagesa 22.183 den.  
10. Mësimdhënës të kulturës muzikore - 1 realizues me fond jo të plotë të orëve, 10 orë mësimore, pagesa 11.920 den 
11. Defektolog – 1 realizues me orar të plotë të orëve, pagesa  22.183 den.  

   Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme në pajtim me 
Normativin për kuadër mësimor dhe Rregulloren për sistematizim: 
Nën pikën 1 dhe 2 studime të mbaruare të makinerisë, nën pikën 3 studime të mbaruara të fizikës, nën pikën 4 studime të mbaruara të 
edukatës fizike, nën pikën 5 studime të mbaruara të gjeografisë, nën pikën 6 studime të mbaruara të gjuhës angleze dhe letërsisë- 
drejtimi për mësimdhënie, nën pikën 7 studime të mbaruara të biologjisë, nën pikën 8 fakultet të mbaruar filologjik gjuha maqedonase 
dhe letërsia - drejtimi për mësimdhënie, nën pikën 9 studime të mbaruara të hotelerisë dhe turizmit me përgatitje të arritur 
pedagogjike-psikologjike dhe metodike,  nën pikën 10 studime të mbaruara të fakultetit të arteve muzikore njësia për art dhe teori të 
muzikës ose njësi tjera me derikualifikim pedagogjik të arritur në fakultetin e artit muzikor, nën pikën 11 studime të defektologjisë.  

Kandidatët mësimdhënës të kenë të mbaruar arsimin sipëror 7/1 ose së paku 240 kredi sipas SETK, provim të dhënë profesional 
(përveç praktikantëve), përgatitje të dhënë pedagogjike, psikologjike dhe metodike (kandidatët për ligjërim të lëndëve 
profesionale). 

Orari i punës është nga e hëna deri të premten në dy ndërrime. Orari i punës për mësimdhënësit: ndërrimi i parë nga ora 07:30 deri 
13:25, ndërrimi i dytë nga ora 13:30 deri 19:25, ndërsa për defektolog nga ora 07:30 deri 15:30. 
 

DOKUMENTET E NEVOJSHME: 
         -    fletëparaqitje  

- Diplomë origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional (përveç për praktikantët)  
- Certifikatë për përgatitje të dhënë pedagogjike, psikologjike dhe metodike (kandidatët për ligjërim të lëndëve profesionale)  
- Certifikatë të shtetësisë së R. Maqedonisë 

 
 Për kandidatët mësimdhënës, parashihet kontrollim për njohjen e gjuhës letrare maqedonase dhe alfabetit më datë 14.12.2018  në ora 
11 në lokalet e shkollës. 
Shpallja do të zgjatë tre ditë pune, ndërsa afati për paraqitje fillon të rrjedhë nga dita e publikimit. Zgjedhja do të realizohet në afat 
prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes.          
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen personalisht në arkivin e SHMK “Kole Nehtenin” Shtip në kohën prej ora 07.00 deri në ora 
14.00 ose përmes postës në adresën rr. “Goce Dellçev” nr.101 Shtip.  
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.         

SHMK “Kole Nehtenin” Shtip   
                                                                                       Drejtor Dejan Pavlov   

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 70 zë Statutit të SHFK ndërsa në pajtim me nenin 
80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor si dhe Vendimit për publikim të shpalljes, Drejtori i SHFK “Kosta Racin” – 
Radovish, publikon  
 

SHPALLJE 
 

1. Një mësimdhënës të mësimit klasor, me orar të plotë të punës, zëvendësim për drejtorin, pagesa prej 21.500,00 
denarë; 
2. Një mësimdhënës të mësimit klasor, me orar të plotë të punës, zëvendësim për deputetin në Kuvendin e R. 
Maqedonisë, pagesa prej 21.500,00 denarë; 
3. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane, me 14 orë mësimore në javë, pagesa prej 14.000,00  denarë; 
4. Një mësimdhënës të matematikës dhe fizikës,  me orar të plotë të punës, pagesa prej 21.500,00 denarë; 
5. Një mësimdhënës të matematikës, me 20 orë mësimore në javë, pagesa prej 21.500,00 denarë; 
6. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase, me 8 orë mësimore në javë, pagesa prej 8.400,00  denarë; 
Vendet e punës plotësohen për kohë të caktuar, gjegjësisht deri më 31.08.2019; 
 
7. Një mirëmbajtës i higjienës për kohë të pacaktuar me orar të plotë të punës, pagesa prej 12.224,00 denarë.  
 
Shkolla punon në një ndërrim edhe atë: ndërrimi i parë prej orës 07:00 deri 13:00. 
 
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e 
parapara me nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor. 
Krahas Fletëparaqitjes kandidatët duhet të parashtrojnë: certifikatë – diplomë për arsimin e mbaruar përkatës, 
certifikatë të shtetësisë. 
Fletëparaqitjet e parashtruara pas afatit dhe të pakompletuara sipas shpalljes, nuk do të jenë lëndë shqyrtimi. 
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.  
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në arkivin e shkollës. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
 

                                                                                                      SHFK “Kosta Racin” f. Podaresh, 
                                                                                                            Drejtor  

                                                                                              Gordana Manteva Tashkova  
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Koha, e hënë, 10 dhjetor 2018 

Bisedoi Blerand REXHEPI

Gentjana ka nisur të këndojë që
në vogëli. Ndonëse fillimet ishin të
vështira për të ajo sot gëzon disa
vite karriere dhe mund të quhet me
plot gojën një artiste e mirëfilltë.
Ajo i këndon aq bukur zhanrin e
muzikës popullorë të të gjitha lloje-
ve si melankolike, popfolk dhe zba-
vitës. Nënë e një vajze të mrekul-
lueshme, një bashkëshorte e
kompletuar ajo di të ekuilibrojë
jetën private me atë profesionale. E
pasur me një repertor të gjerë fan-
sat e saj e ndjekin dhe e vlerësojë
në evente apo koncerte të ndrysh-
me. Ajo e nisi karrierën me babain
e saj i cili edhe ai është një këngëtar
shumë i mirë, Rrok Gjergji për të
cilin Gentjana shprehet se ka qenë
mbështetja e parë e më e madhe
prandaj ka dhe shumë duete të
bukura me të. Këngët e saj janë të
gjitha të bukura por padyshim hit
mbetet kënga e saj e fundit “Zemër
shqiptare “ e cila absulutisht është
përqafuar dhe pëlqyer nga audien-
ca që në fillim. 

E fati ka dashur që ajo të ketë në
krah vëllain e saj Roland Gjergji, i
cili është dhe një super bashkë-
punëtor në muzikë. Rolandi është
ideatori i këngëve të saj dhe
njëkohësisht muzikanti (pianisti)
që e shoqëron në çdo vijë melodike
në eventet që ajo merr pjesë pasi
ata janë kudo bashkë, brenda dhe
jashtë kufijve. Së fundmi ishin me
koncerte në Amerikë aty ku dhe
janë mirëpritur dhe duartrokitur
pa fund! 

Ajo është një këngëtare që
kudo këndon vetëm live pasi aty
ndjen kënaqësinë dhe për këtë ar-
sye është dhe shumë e kërkuar në
gëzimet familjare që bëhen në Sh-
qipëri, Kosovë, Maqedoni, Itali,
Kroaci e kudo ku ka shqiptarë!

KOHA: Na fol pak për këngën
dhe klipin tënd më të fundit...!

Kënga ime më e re titullohet
“Zemër Shqiptare. Është një këngë
që si unë ashtu dhe çdo shqiptar
tjetër e gjen veten pasi trajtohet
mesazhi i Shqipërisë së madhe.
Sikurse unë ashtu dhe të gjithë sh-
qiptarët ndjehemi krenare për të
parët tanë. Figura të tilla si ajo e
heroit tonë kombëtare Gjergj Ka-
strioti Skënderbeu, Ismail Qemali,
Nënë Tereza (tashmë Shën Tere-

za), Adem Jasharit e shumë të tjerë
që janë shembuj ndërkombëtarë e
që njihen kudo dhe krenari pafund
për çdo shqiptar. Nisur nga kjo unë
dhe grupi im i punës vendosëm të
sillnim pikërisht këtë temë në
fokus. Ndonëse padyshim është
një nga këngët e mia më të sukses-
shme, ajo që admiruesit nuk dinë
është se ky mbetet edhe një nga vi-
deoklipet më të vështira që kam
realizuar ndonjëherë. Për vetë fak-
tin që është xhiruar në janar dhe
sapo ne bënim plan të xhironim

binte shi dhe anulohej çdo gjë. Kjo
ndodhi disa herë. Plus ka qenë aq
ftohët në kohën kur është xhiruar
saqë ka pasur raste që s’kam mun-
dur ta xhiroj deri në fund këngën.
Për këtë jam shumë e lumtur, që
është pritur shumë mirë edhe pse
me vështirësi realizimi ia vlejti!

KOHA: Gentjana, lamë pas një
sezon të ngjeshur veror me kon-
certe, evente dhe mbrëmje mu-
zikore, brenda dhe jashtë vendit
sidomos në Amerikë...!

Po është shumë e vërtetë. Atje

njerëzit janë shumë të përmalluar
për këngët tona të bukura shqipe. E
ku ka më bukur kur të gjithë kën-
dojmë së bashku! U jam falënde-
ruese me gjithë zemër për dasha-
mirësinë dhe mikpritjen që na kanë
bërë mua dhe Rolandit. 

Dihet tashmë që unë jam një
këngëtare e muzikës live dhe si çdo
verë edhe ky sezon ka qene shumë
i ngarkuar me gëzime familjare e
me konkretisht dasma si në Sh-
qipëri ashtu dhe jashtë saj. Ajo ç’ka
mund të them me saktësi është se

ka qenë një sezon shumë më i
ngarkuar se vjet por dhe shumë i
bukur. E kam shijuar dhe përjetuar
çdo event njësoj dhe falënderoj me
gjithë zemër ata që ma besuan
mua ditën e tyre më të veçantë.

KOHA: Emocionet të japin
nxitje për të kënduar apo kënga
të jep emocion?

Të dyja, por unë me së shumti
kam provuar këtë të fundit.

KOHA: Si është marrëdhënia
jote me vëllain, duke qenë që ai
është dhe muzikanti që të shoqë-
ron me muzikë në çdo event?

Ah vëllai, pika ime e dobët.
Marrëdhënia jonë është shumë e
mirë. Jemi vëlla e motër dhe në
punë kuptohemi me sy. Ne kemi
vite që jemi pjesë e eventeve të
ndryshme familjare apo rinore dhe
në profesion jemi kolegë shumë të
mirë dhe jam me fat që e kam kudo
me veten mbështetjen e një profe-
sionisti si ai. 

KOHA: Sa e lidhur je me fa-
miljen dhe sa kohë i kushton asaj?

Aq shumë saqë sa herë më
duhet të iki larg tyre e përjetoj si të
ishte hera e parë. Por kohën që jemi
bashkë unë ja kushtoj 100% atyre
pasi janë gjëja më e çmuar për
mua.

KOHA: A jeni te impenjuar për
festat e fundviti dhe ku?

Kam disa gëzime familjare në
Shqipëri pastaj festat po afrojnë
dhe kam disa propozime e fesa për
koncerte brenda dhe jashtë saj.

KOHA: A ke diçka për të shtuar
për këngën, muzikën tënde, diçka
të veçantë?

Që kam marrë kaq shumë vi-
deo nga të gjitha grupmoshat dhe
nga shumë shtete të botës deri në
Amerikë, Kanada, Australi ku
dëgjohej dhe këndohej dhe kër-
cehej edhe nga fëmijët e vegjël pa
bërë akoma një vjeç kënga “Zemër
shqiptare”. 

Dhe meqë më jepet rasti dua t’i
falënderoj të gjithë për dashurinë e
pafundme që më kanë dhënë deri
tani. Faleminderit shumë!

KOHA: Gjithçka që do të vijë
më pas, do të jetë e papritur edhe
për ty apo ke ide, plane, në mendje
që presin për t’u realizuar? Na zbu-
lo ndonjë prej tyre?

Sigurisht që kam ide, plane për
të tjera projekte në të ardhmen por
unë jam tipi i tillë që nuk parapël-
qej të flas shumë para kohë, por
më mirë po i lë surprizë deri në mo-
mentin që do ti bëj publike!

GENTJANA GJERGJI 

“Zemër shqiptare” 
e këndon i madh e i vogël!

Ajo është një
këngëtare që kudo
këndon vetëm live
pasi aty ndjen
kënaqësinë dhe për
këtë arsye është dhe
shumë e kërkuar në
gëzimet familjare që
bëhen në Shqipëri,
Kosovë, Maqedoni,
Itali, Kroaci e kudo ku
ka shqiptarë!

INFRARED

Koha
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SË AUTORIT 
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TAUTOLOGJIA
-----------------------------
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VRIMË E IMËT 
NË LËKURËN 

E NJERIUT

AUTORI NORVEG-
JEZ, HENRIK

----------------------------
ADDRESS DATA 

SYSTEM

IMPULSI
E MPIJ

-----------------------------
KALË

SHALE

PRIRJE
NË NJË ANË

-----------------------------
51 ROMAK

LLAMBË
QIRIRI

NGJYRA 
MË E FORTË NË 

LOJËN E LETRAVE 
(SH. PASHQ.)

------------------------------
SPANJA

KOHA
PJESË

E KOMPJUTERIT
(SH.)

ZGJIDHJET: M, P, RADAR, ARENA, ULMAN, LOBI, NERV, D, LII, PELE, T, TAUBE, IB, OT, M, KIM 
MEHMETI, MALIBU, BROM, S, GËRÇEC, T, POR, IBSENI, I, E ATH, ANIM, KANDIL, ASE, TASTIERAT.

Shumë i lehtë: 582193647, 369784125, 147562938, 216845793, 753629814, 894317562, 
631258479, 428976351, 975431286. Mesatar: 932457618, 651382749, 784961235, 
197245863, 546839127, 328176594, 465723981, 879614352, 213598476.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dashuria: Venusi në dashuri ofron mundësi të mira për të

rregulluar krisjet në çiftet e vjetra dhe për të forcuar dialogun. Sqa-
rime në horizont për ata që janë përballur me ndryshimet dhe ke-
qkuptimet. Hëna gjithashtu këshillon beqarët të marrin kohë për të
reflektuar mbi dashurinë. Puna: Ditë e qetë kjo e sotmja në punë. Ju-
piteri ndikon çdo nismë të madhe nga ana e tij dhe premton ndihmë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dashuria: Dita fillon me disa fatkeqësi që do t’ju shqetësojnë

shumë. Sot ju do të vendoseni në shtëpi dhe familjen në plan të parë dhe
madje edhe nëse nuk jeni të lirë të zgjidhni, do të përshtateni. Ndjesi të
pazakonta dhe emocionuese parashikojnë yjet për beqarët, së shpejti
do të ketë lajme të mira. Puna: Marsi dhe Jupiteri do të jenë mbështetë-
sit tuaj në sektorin profesional.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dashuria: Sot ju mund ta keni të vështirë të kontrolloni

emocionet tuaja dhe ju mund të jeni pre e lehtë, të ndihmuar nga
Venusi do t’ju bëjnë të ndiheni të çorientuar. Për ata që janë vetëm
nuk do të ketë momente intensive dhe asgje të re, gjithsesi kjo nuk
do të thotë të mos tregoheni të kujdesshëm. Puna: Mos e humbni
kohën me gjëra të pahijshme dhe jini konkret në çdo gjë që bëni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dashuria: Një ditë plot kënaqësi, si në dashuri dhe në

sferën e punës. Ju do të merreni me çështje të njohura që do i
zgjidhni në sajë të hijeshisë tuaj dhe disponueshmërisë tuaj. Be-
qarët mund të gëzojnë një ditë relaksi absolut në vend. Punë: Pe-
riudhë e dendur me angazhime, por ju nuk ankoheni për shkak se
ato janë pjesë e rrugës që keni marrë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dashuria: Nëse ju mendoni se personi që ju keni të ngu-

shtë nuk ishte për ju, mendohuni përsëri tani. Dashuria dhe afërsia
e tij tregojnë të kundërtën! Edhe ata që janë vetëm mund të kenë
bërë një gjykim të nxituar në lidhje me një person, reflektoni. Puna:
Mos lini pas dore angazhimet dhe detyrat tuaja dhe bëni gjithçka
me vendosmëri. Vullneti nuk do t’ju mungojë në sajë të Marsit.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dashuria: Jepini vetes më shumë durim për të kapërcyer

këtë moment, me vullnet të mirë dhe me ndihmën e të dashurit/ës
mund të bëni atë. Gjithashtu dëgjoni disa këshilla nga ata që ju
duan. Nëse jeni vetëm, mos prisni që të tjerët të ndërmarrin hapin
e parë. Puna: Hëna do të përpiqet për të kundërshtuar ndikimin po-
zitiv të Jupiterit, pra, veproni të vendosur me idetë tuaja.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dashuria: Sot ju do të duhet të rishikoni mënyrën tuaj të

lidhur me partnerin/en tuaj, të jeni më pak strikte dhe më pak të
ngurtë,. Zemrat e vetmuara që po kalojnë një kohë të vështirë do
të duhet të jenë të durueshëm dhe të presin për kohë më të mira.
Punë: Projektet që kanë filluar do të kërkojnë përkushtim dhe
lodhje, prandaj yjet ju këshillojnë një pushim këtë fundjavë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dashuria: Mundësi të mira për të korrigjuar disa gabime

të vogla të së kaluarës, një sqarim mund të ruaj një marrëdhënie,
por të jeni të hapur për çdo zgjidhje. Nëse jeni vetëm, mos u shqetë-
soni për një person që nuk ju meriton! Puna: Mundësi të shkëlqye-
ra për ata që kërkojnë një punë të re për të pasur lajme pozitive.
Gjithashtu shikoni për rrugë alternative.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dashuria: Mëngjes dhe pasdite e zënë. Mbrëmja mund

të rezervojë momente relaksi absolute në shoqërinë e gjysmës saj
të ëmbël. Përfitoni nga kjo për të gëzuar momentet e paqes dhe
qetësisë. Beqarët mund të kalojnë një mbrëmje të paharrueshme
me miqtë. Puna: Jupiteri dhe Marsi janë të disponuar mirë dhe
mund t’ju garantojnë fat dhe kënaqësi. 

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dashuria: Ka shpresa të mëdha se marrëdhënia me partne-

rin/en tuaj do të stabilizohet pas disa peripecive që keni kaluar në çift,
por ju duhet të bëni pjesën tuaj dhe të angazhoheni në mënyrë çdo gjë
të shkojë në drejtimin e duhur. Beqarët do të duhet të përpiqen të jenë
më të rezervuar në takime. Puna: Edhe pse java e kaluar kaloi me
punë dhe lodhje, sot do të jeni të lumtur me rezultatet e arritura.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dashuria: Një çështje që ju intereson papritmas mund

të zgjidhet, por melankolia e këtyre ditëve ende nuk do t’ju brak-
tisë. Qëndroni dhe jini optimist. Beqarët kanë mundësi të mira për
të bërë takime të reja, në mesin e njohjeve është dikush që po
mendon për ju. Puna: Reflektoni para se të flisni ose të merrni ven-
dime që lidhen me punën tuaj.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dashuria: Venusi duket në anën tuaj dhe është e mundur

që sot çdo gjë do të vendosen poshtë, madje edhe në jetën e dashu-
risë. Nëse e doni dikë, përpiquni ta vendosni atë në qendër të jetës
suaj. Rrethanat e favorshme mund të çojnë në takime pozitive për
beqarët. Puna: Ju do të duhet të jeni më realistë në qoftë se doni të
dilni nga disa situata ku jeni mbyllur për shkak të punës.
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1508 - Lidhja e mbretërive nënshk-
ruajnë Marrëveshje kundër Vene-
dikut.

1520 - Martin Luteri publikisht
djegë dekretin papnor.

1817 - Misisipi shpallet shteti i 20-
të i SHBA.

1887 - Austro-Hungaria, Italia dhe
Britania e Madhe nënshkruajnë Trak-
tatin ushtarak të Ballkanin 

1903 - Perre dhe Marie Curie fitojnë
Çmimin Nobel për fizikë.

1906 - Kryetari Teodor Ruzvelt dhe
është amerikani i parë që fiton Çmi-
min Nobel për paqe.

1947 - BRSS dhe Çekosllovakia
nënshkruajnë marrëveshje tregtare.

1948 - Kuvendi i Përgjithshëm i
OKB miraton Deklaratën Universale
për të Drejtat e Njeriut.

1961 - BRSS dhe Shqipëria ndër-
presin marrëdhëniet diplomatike.

1964 - Martin Luter King Jr. Fiton
Çmimin Nobel për paqe.

Nuk keni nevojë t'i digjni librat që
ta shkatërroni një kulturë. Thjesht

bëj njerëzit që të mos i lexojnë
ato. (Ray Bradbury)

KRYEMINISTRI INDIAN
MË I NDJEKUR NË
INSTAGRAM
Udhëheqësi më i ndjekur botëror në
Instagram është kryeministri indian
Narendra Modi, me 14.8 milionë
ndjekës. Pas tij është presidenti indo-
nezian Joko Widodo, me 12.2 milionë
pasues, dhe presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump, me 10 mi-
lionë.  Shumë prapa, në renditjen e
hartuar nga Twiplomacy është krye-
ministri Giuseppe Conte, me më pak
se 300 mijë ndjekës.
Papa Françesko
është në ven-
din e katërt me
5.7 milionë
ndjekës. Pas
sovranit të Va-
tikanit është
Mbretëresha Rania e Jordanisë, Pre-
sidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdo-
gan dhe profili i Shtëpisë së Bardhë,
të cilët ndiqen nga më shumë se 4
milionë pasues. Në vendin e tetë
ndodhet familja  mbretërore, e cila i
ka rritur ndjekësit e saj 570 mijë  më
19 maj 2018, dita e #RoyalWedding
midis princit Harry dhe Meghan
Markle. Presidenti italian Giuseppe
Conte, është shumë prapa në klasi-
fikimin e përgjithshëm, duke pasur
vetëm 288 mijë pasues, por është i
teti në atë krahasim me udhëheqësit
evropianë.
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Terapia nëpërmjet sistemit imunitar
për të luftuar tumoret. Brenda 30 vitesh
kjo do të jetë arma që do përdoret për t’i
bllokuar apo edhe eliminuar sëmundjet e
rënda. Këtë ka pohuar në Stokholm Ta-
suku Honjo, së bashku me mjekun tjetër
James Allison që fituan çmimin Nobel për
mjekësinë në vitin 2018. 

Ata janë shprehur të sigurt se kjo do të
jetë rruga e duhur, duke përdorur pikërisht
mbrojtjen e sistemit imunitar kundër qe-
lizave të sëmura, duke mos lejuar rritjen
dhe përhapjen e tyre. Dy mjekët kanë ni-
sur kërkimet e tyre para 20 vitesh duke
analizuar qelizat imunitare. Gjatë kësaj
kohe kanë ndjekur sjelljen e tyre. Po pu-
nohet intensivisht për ta bërë të mundur

terapinë e sistemit imunitar pasi është një
mundësi shumë premtuese dhe çelësi i
betejës kundër kancerit të të gjitha lloje-
ve. Sipas tyre, ende për disa kohë duhet al-

ternuar imunoterapia me radioterapinë
dhe kimioterapinë, derisa klinikisht të
bëhet i mundur procesi i ri i shërimit nga
sëmundjet vdekjeprurëse.

Zbulohet çelësi kundër tumoreve

Frëngjishtja
pritet të
dominojë 
në botë!

Ndonëse deri tani, dy janë gjuhët më
të folura në botë, gjuha kineze dhe angli-
shtja, duket se një gjuhë tjetër e cila sot
numëron vetëm 284 milionë folës në botë,
do të zërë vendin e parë. Sipas studimeve,
frëngjishtja do të zërë vendin e parë si gjuha
më e folur në botë deri në vitin 2050 dhe kjo
falë rritjes së shpejtë të popullsisë që e ka
gjuhë zyrtare. Deri tani frëngjishtja është
gjuhë zyrtare në disa vende të botës si Ma-
roku, Tunizia, Algjeria, si dhe gati 30 vende
të tjera. Gjithashtu, në Afrikë, frëngjishtja
është gjuha zyrtare e shkollimit në vende
me norma fertiliteti të larta në rritje, si Mali
në veri, Guinea Chad dhe Republika De-
mokratike e Kongos në rajonin sub-Saha-
rian. Ndërkohë, Kina dhe shumë vende që
flasin anglisht do të përballen me një
tkurrje të popullsisë, që do të ulë numrin e
anglishtfolësve në 3% të popullsisë së botës
dhe ata që flasin gjuhën mandarine në 8%
nga 10% që është aktualisht.

Dosje të vjetra me fotografi të të
dënuarve të mbuluara nga pluhuri
dhe letra të shtypura. Duket parahi-
storike në krahasim me imazhet
digjitale që kemi sot, por është një
bazë të dhënash me mijëra emra kri-
minelësh dhe të dyshuarish. Një
shekull i “skenave të krimit” është
rindërtuar nëpërmjet gjetjeve të po-
licisë shkencore në Itali dhe aty janë
gjurmët e gishtave, gjurmët bio-
logjike dhe rindërtimet 3D të fotove
të “historisë së krimit”. Materiali është

bërë publik në një ekspozitë në Como
dhe nga sirtarët me fytyrat e njerëz-
ve kataloguar del edhe ish-lideri i Ita-
lisë fashistek, Benito Mussolini, i
njohur si “Duçja”. Në këto katalogë ai
është i regjistruar me emrin Benedet-
to dhe fotoja tregon Mussolinin me
flokë në rininë e tij, ndërsa në Shqipë-
ri të gjithë e njohim si tullac. “Duçja”
rezulton të ketë qenë i arrestuar nga
policia zvicerane, që e kishte ndaluar
atë në Bernë në vitin 1903 si një agji-
tator politik.

Të karikosh smartphone-in një herë
në dy javë. Kjo mund të bëhet realitet ne
një të ardhme të afërt, falë teknologjive të
reja. Në këtë rast specifik janë koncep-
tuar bateritë e reja që bazohen mbi fluo-
rurin, që është forma me ngarkesë nega-
tive e fluorit. 

Gjenerata e re pajisjeve të komuniki-
mit premton bateri që zgjasin shumë
herë më tepër se ato që përdoren aktua-
lisht. Studimet mbi këtë alternative janë
kryer nga laboratori JPL që varet nga insti-

tuti i teknologjisë së Nasës dhe është pu-
blikuar në revistën Science. Fituesi i çmi-
mit Nobel për Kiminë 2005, Robert Grubs,
një prej autorëve shpjegon se studimet
janë në fazat fillestare, pasi substanca që
propozohet është mjaft e vështirë për t’u
përpunuar dhe reaktive. 

Megjithatë aktualisht është arritur të
mënjanohen shumë problematike dhe
shkencëtarët janë në prag të prodhimit të
baterisë së parë të rikarikueshme me fluo-
rur që funksionon.

Bateri telefoni që zgjat 2 javë 

Fotoja e rrallë e Duçes me
flokë, i arrestuar në Zvicër


