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EDITORIAL
Nga Ramadan Çipuri

Nevoja për një reformë transparente
të arsimit të lartë
Të rrallë janë ata persona në shoqërinë shqiptare që

infrastrukturës, stafit akademik dhe mundësive të punësimit do të

mund të kundërshtojnë nevojën për reformën në arsimin e lartë

ishte një burim sigurie punësimi për studentët e çdo departamenti.

në Shqipëri. Ashtu siç pritej, draft-raport propozimet e para të

Së treti, kujdesi i treguar ndaj çdo aktiviteti tjetër të pronarëve

komisionit të ngritur për hartimin e saj u përballën me rezistencën

të universitetit, përsa kohë që këto aktivitete nuk shërbejnë në

e stafeve dhe studentëve të universiteteve publike, të shoqëruara

formimin profesional të studentit. Sot nuk është e vështirë të

me akuza diku të hapura e diku të fshehura se reforma ishte e

shikosh modelet e kryqëzuara të universiteteve me televizione,

porositur nga privati në interesa të tij. Debatet zgjatën deri në

gazeta, firma ndërtimi etj, të cilat janë zgjatues të interesave të

rishikim e draftit të parë, ku disa elementë të tij ndryshuan deri

caktuara.

diku, e që morën fund tërësisht me qëndrimin e kryeministrit Edi

Së katërti, duhet thyer stereotipi i ngritur ndaj universiteteve

Rama, i cili u shpreh hapur se propozimet e bëra nga komisioni

private si institucione biznesi që synojnë përfitime financiare e

tashmë ishin sfidë e tij.

që nuk ofrojnë cilësi. Nëse reforma në fjalë realizohet bazuar në

Ajo që ngjalli pakënaqësi në grupime të ndryshme

ç’thamë më sipër, atëherë edhe këto universitete private që kanë

kundërshtare të reformës së propozuar, më shumë se sa brendia e

abuzuar me misionin e tyre do të fitojnë statusin e duhur; do të

saj, kishte të bënte me pretendimet se kjo reformë sërish bazohej

mbyllen, kthehen në shkolla profesionale apo në universitete që

në interesa të caktuara klienteliste e që favorizonte biznese të

përmbushin kriteret për të qenë të tillë.

caktuara. Pra, ishte sërish frika e një tjetër eksperimentimi që ka

Pavarësisht të gjitha problematikave që këta universitete

ndodhur jo rrallë gjatë këtyre 20 viteve në arsimin e lartë shqiptar.

kanë shfaqur, dhe pavarësisht besueshmërisë se një pjesë e

Por, përtej të gjitha këtyre, e rëndësishme është që reforma

universiteteve publike janë vlerë kombëtare, mbi këta të fundit

në vetvete të zbatohet me përpikmëri për t’i çelur rrugë mundësive

ka edhe shumë pikëpyetje. Nëse rëndom flitet se një pjesë e

të punësimit të të rinjve të cilët jo vetëm investojnë vitet e tyre në

universiteteve private duhet të mbyllen për shumë arsye, kjo

aulat universitare, por kërkojnë edhe meritokraci dhe diferencim

është e vlefshme edhe për shumë universitete publike të cilët

në bazë të aftësive të tyre për mundësitë e mëvonshme. Kështu,

na shfaqen me problematika nga më të ndryshmet. Të tilla

më shumë se sa metodat e financimit apo të administrimit të

janë mungesat e theksuara të stafit akademik, kryesisht kjo në

universiteteve, duhen analizuar kushtet se si mundi i studentëve

filialet nëpër rrethe, korrupsioni në të cilin janë përfshirë shumë

të mos shkojë dëm.

pedagogë e që kanë përfunduar në prangat e policisë, niveli i

Së pari, një ndër sfidat e realizimit me sukses të kësa reforme

ulët i studentëve si pasojë e liberalizimit të tepruar të mundësisë

ka të bëjë me analizën e tregut të punës për profesionet kryesore

për të hyrë në universitet pa bërë një analizë të tregut të punës,

që përzgjidhen nga të rinjtë në çdo fund vere. Statistikat në lidhje

apo pse jo kur deri më tani asnjë universitet publik nuk ka

me çdo sektor do të ishin një busull perfekte për preferencat e

kaluar në një proces akreditimi e që stafet administrative dhe

maturantëve.

akademike të tyre e shikojë këtë proces si një punë angari e të

Së dyti, me përpikmëri dhe larg çdo interesi që do t’u

panevojshme.

jepte të drejtë kundërshtarëve të reformës, duhet të bëhet

Zbatimi i reformës do të duhet të bëhet me transparencë

verifikimi i mundësive në infrastrukturë dhe në staf që ofron çdo

të plotë, në mënyrë që rrisë konkurrencën midis universiteteve

institucion i arsimit të lartë në vend, qofshin publik apo privat.

private e publike, duke kompletuar të gjithë ata komponentë që

Përcaktimi i kontigjentëve të caktuar bazuar në këto parametra të

çojnë në një arsim cilësor dhe punësim për të diplomuarit.
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Aktualitet
Erzen Carja

Ne nuk i trembemi të ardhmes.
E ardhmja jemi ne!
Ne nuk i trembemi të ardhmes, e

mbrëmjen gala të organizuar në ambientet

i cili pasi bëri një rezyme të shkurtër

ardhmja jemi ne! Ky ishte slogani që

e Hotel “Sheraton”, ku ishin të pranishëm

të ciklit të sapombyllur përfundoi duke

shoqëroi në diplomim brezin e parë të

figura publike të jetës akademike në

përshëndetur të sapodiplomuarit: “Ju uroj,

studentëve në Universitetin “Hëna e

Shqipëri, gazetarë, juristë, familjarë si dhe

qoftë rruga e bardhë! Paçi një jetë plot

Plotë” (Bedër). 120 studentët nga 15

një numër i konsiderueshëm të ftuarish,

gëzime dhe

shtete të ndryshme të botës mbyllën me

të diplomuarit e Universitetit Bedër ndanë

sukses studimet e nivelit bachelor, duke

me ta emocionet e momenteve të fundit e

përfunduar kështu një etapë e cila nisi me

të qenit student dhe fillimit të një sfide të

çeljen

re në jetë.

prill

e

universitetit në
të

vitit
2011.
Në

Puna,
e

sakrifica

studentëve

përshëndetën

këto
nga

dhe
tre

arritjet
vite

rektori

u
i

universitetit Dr. Ferdinand Gjana,
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suksese!

Besoj shumë fuqishëm që të gjithë ju,

bazave të shëndosha për brezat që do vijnë

në Shqipëri, por edhe të komunitetit

kudo që të jeni do të rrezatoni vizion,

më pas, duke i mundësuar një rrugëtim të

të biznesit janë bërë pjesë e kësaj

vlera dhe mençuri! Një çelës i fundit që

sigurte drejt të ardhmes çdokujt që bëhet

sipërmarrjeje, e cila është ndoshta tipike

dua t’ju jap është të jini modestë dhe të

pjesë e kësaj familjeje. Këtë fakt e pohoi

e asaj shprehjes shqiptare që trimi i mirë

duruar me këdo. Kjo mendoj që, krahas

edhe ministri i Mirëqenies Sociale z. Erion

duhet të jetë me shokë shumë. Dhe më

profesionalizmit do të jetë mënyra më e

Veliaj, i cili u shpreh se ky universitet në një

vjen mirë që Universiteti Bedër është një

duhur që do t’ju çojë drejt suksesit. Të

kohë rekord, vetëm në gjeneratën e parë

trim i mirë pasi ka bërë kaq shumë miq e

jeni të sigurt që unë, së bashku me të

ka bërë kaq shumë miq. “Më vjen shumë

shokë që e kanë bërë më të lehtë udhën

gjithë kolegët e mi, do të jemi gjithmonë

mirë që Komuniteti Mysliman i Shqipërisë,

për shumë prej jush që sot diplomohen”.

të gatshëm për t’ju ndihmuar dhe për t’ju

kryetari i nderit dhe kryetari aktual janë

Studentët gjatë kësaj mbrëmjeje

mbështetur në çdo hap, kur të keni nevojë”.

kaq pranë dhe kanë qenë një bekim

u pajisën me certifikatat nga shefat

në

teksa janë kujdesur për mbarëvajtjen e

përkatëse të departamenteve, të cilët

këtë mbrëmje u kurorëzua edhe puna,

universitetit dhe për t’u siguruar që ajo

bashkë me studentët mbyllën një cikël të

sakrifica, përkushtimi dhe arritja e stafit

fjala vlerë tek slogani ‘në emër të vlerave’

suksesshëm pune. Ky rezultat shihet në

akademik dhe atij administrativ, pasi me

të jetë epiqendra e Universitetit Bedër.

lidhjen e krijuar nga universiteti me tregun

vullnetin e treguar në

Më vjen mirë gjithashtu që kolegë të

e punës dhe me faktin se rreth 52 % e

tjerë të nderuar si Kryetari i Komitetit

të diplomuarve tashmë janë sistemuar

të Kulteve, Kryetari i Gjykatës

dhe po vazhdojnë aktivitetin e punës

Bashkë

me

këto tre vite u bë
e mundur
hedhja
e

të

diplomuarit

Kushtetuese,
të

anëtarë

në fusha të ndryshme pranë kompanive

Parlamentit,

apo institucioneve brenda dhe jashtë

anëtarë

të

Shqipërisë.

komunitetit
arsimor
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Universiteti Bedër në tre vite
Universiteti “Hëna e Plotë” - Bedër vetëm në tre vite aktivitet shënon një numër të jashtëzakonshëm arritjesh në
mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor, duke u kthyer në një nga zgjedhjet e para të maturantëve më të mirë
në vendin tonë.

Studenti në fokus të universitetit!
Kjo ishte ajo çfarë i ka shoqëruar

element i rëndësishëm në formimin e një

sa më të mirë dhe gjithëpërfshirës së

përgjatë gjithë studimeve të larta studentët

studenti. Gërshetimi teorik me atë praktik

studentëve. Aktivitetet e vazhdueshme

e brezit të parë. Krahas mësimdhënies

mundësojnë

në

cilësore

diferencues gjatë intervistave të punës,

pjesëmarrja

por edhe më pas në jetën profesionale.

dhe ndërkombëtare njëkohësisht. Ndër

dhe

universitetit,

studentët

komode

kanë

të

zhvilluar

një

aftësim

profesional,

rang

universiteti
në

pasohen

konkurse

nga

kombëtare

në mënyrë të vazhdueshme praktika

Ajo çfarë vlen të theksohet është

të tjera vlen të përmenden konkurset

profesionale në institucione të ndryshme,

se përveç përpjekjeve të mëdha për

ndërkombëtare në fushën e drejtësisë

duke qene më të përgatitur dhe më të

t’u përgatitur teorikisht dhe praktikisht,

“Jessup” në SHBA dhe “Moot Court

integruar me tregun e punës.

studentët kanë një jetë studentore mjaft të

Competition” në Holandë.

Praktikat
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kushteve

profesionale

Universiteti zhvillon aktivitetin bazuar

përbëjnë

larmishme sa i përket shumëllojshmërisë

një ndër elementët më të fortë dhe

së aktiviteteve apo organizimeve që bëhen

në

domethënës të Universitetit “Hëna e Plotë”

pjesë e përditshmërisë në universitet.

me ambiente komode, të pajisura me

– Bedër, pasi synohet njohja me realitetin

Aktivitete me karakter kulturor, social por

teknologjinë më të fundit në fushën e

e punës që në auditorët e universitetit

edhe profesional, janë tregues të qartë

mësimdhënies. Krahas ambienteve ku

duke qenë se këto praktika janë një

të dëshirës së universitetit për një formim

bëjnë pjesë sallat e leksioneve, salla

një

infrastrukturë

bashkëkohore

e konferencave, biblioteka dhe zyrat

ekspertë vendas dhe të huaj ka zhvilluar

Profili ndërkombëtar nuk kufizohet vetëm

administrative, në funksion të studentëve

kurrikula të aplikuara në universitetet më

tek studentët, por edhe stafi akademik

janë dhe hapësirat ku ata mund të zhvillojnë

në zë në botë, të përshtatura me specifikat

përbëhet nga lektorë të ardhur nga 8

aftësitë praktike. Universiteti Bedër sjell në

e vendit tonë dhe rajonit.

vende të ndryshme të botës. Ky mozaik

Shqipëri eksperiencat dhe metodat më

Profili ndërkombëtar i studentëve

është një faktor mjaft i rëndësishëm pasi

të fundit bashkëkohore të aplikuara në

është një tjetër vlerë e shtuar për

ndërthur eksperiencat dhe përvojat e

vendet e zhvilluara. Me një gërshetim te

universitetin. Studentët e sapodiplomuar

huaja me ato shqiptare, duke hapur një

elementëve të ndryshëm të mësimdhënies,

vijnë nga 15 shtete të ndryshme të botës,

dritare edhe për njohjen e vendit tonë në

ky institucion duke u këshilluar me

duke krijuar një vatër multikulturore.

arenën ndërkombëtare.

Të studiosh në Bedër
Përgatitja

cilësore

në

disiplinat

përkatëse është një nga pikat që do të

dhe studentëve që aspirojnë të jenë pjesë

shtysë e mirë për organizimet studentore

e tij.

është mjedisi multikulturor me studentë

bëjë diferencën e këtyre studentëve në

Por duhet theksuar se është përgatitja

të ardhur nga 15 shtete të ndryshme.

tregun e punës, kjo për faktin se ata i kanë

e studentit, profesionalizmi i treguar,

Gërshetimi i kulturave me njëra-tjetrën

kushtuar një rëndësi të madhe ndërthurjes

qasja dhe integrimi me ambientin e punës

është i pashmangshëm dhe duke i shtyrë

së teorisë me praktikën. Filozofia e ndjekur

që do të jenë vendimtare në suksesin e

studentët e Universitetit Bedër të rrëzojnë

në Universitetin Bedër ka bërë që tek çdo

gjithsecilit. Një pjesë e mirë e studentëve

muret e paragjykimeve që shpeshherë i

student të mishërohen vlerat dhe virtytet

të sapodiplomuar janë punësuar që tani,

mbajnë kombet të ndara nga njëri-tjetri.

më të larta shoqërore. Krahas mundësisë

ndërsa pritet që punësimi i tyre të jetë qind

për të hapur dyer të reja, studentët do të

për qind.

jenë një shembull i mirë për shoqëritë ku do
të kontribuojnë me profesionalizmin e tyre.

Vetë studentët e kanë të vështirë të
veçojnë një nga momentet më të bukura

Jo më pak e rëndësishme është

gjatë tre viteve të studimit, pasi harmonia

edhe jeta studentore në Universitet ku

ndërmjet tyre ka mbizotëruar gjithmonë

Por sfida e vërtetë për këta studentë

për 3 vite me radhë këta të diplomuar

dhe kjo shihet në bashkëpunimin e

të cilët hynë në një tjetër fazë të jetës sapo

patën mundësinë të ishin pjesë e një

ngushtë në të gjitha projektet që kanë

ka filluar, pasi përballja me tregun e punës

sere organizimesh të iniciuara nga vetë

realizuar.

është një etapë më vete. Duke qenë se

ata nëpërmjet klubeve studentore. Një

në shumë fusha hapësirat për vende
pune janë të kufizuara, gjithsecilit i
duhet ta kalojë me sukses edhe
këtë
e

pengesë.

Në

Universitetit

rastin

Këta studentë ishin të parët që i
besuan Universitetit Bedër. Duke mos
pasur asnjë referencë të mëparshme,
ky institucion fitoi besimin e 120 të
rinjve që sot jo vetëm mbaruan

Bedër,

me

krahas iniciativave të
studentëve,

sukses

programin

bachelor, por janë edhe

kemi

një shembull konkret

edhe përkushtimin e

për brezat që do të

stafit për të ndjekur

vijnë më pas.

intensivisht

shumë

punësimin e plotë

sakrificë

të studentëve. Ky

me sukses një cikël

Me

mund
u

e

mbyll

është një proces

mjaft i rëndësishëm

i

për

dhe

rëndësishëm
për

në
funksionon

këtë

e

universitet
Zyra

këtij

konsolidimin
institucioni,

duke i lënë një rrugë
e

të sigurte cilitdo që do të

Zhvillimit dhe Planifikimit
të Karrierës, e cila shërben si
urë lidhëse mes tregut të punës

bëhet pjesë e familjes së
Universitetit “Hëna e Plotë” –
Bedër.
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Intervistë

Jola, studentja më e mirë e
“BEDËR”
Jola, ti je studentja me mesataren

kam

në Shqipëri dhe ofron hapësira pasi

në

çdo insitucion duhet te kete zyrën

përkushtim të zhvillimit tim akademik.

e tij të marrëdhënieve me publikun,

më të mirë të tre viteve të Bachelorit

të

të

patur

Universitetit

“Hëna

e

Plotë-

BEDËR”, çfarë do të thotë kjo për ty?

Kjo degë është relativisht e re

mi i është dashur të punojnë për
siguruar
të

të

gjithë

ardhura,

unë

kohën

vetëm

të kontaktit me median. Gjithashtu

Kjo per mua do të thotë nder

janë

edhe

vendet

tradicionale

e

Tani je e diplomuar në Shkenca

vlerësuar por në të njëjtën kohë mbaj

Komunikimi, çfarë ofron kjo degë studimi

të ushtrimit të profesionit tonë si

pergjegjësinë për të mundësuar një

dhe cilat janë mundësitë për të ardhmen?

televizionet, radiot, shtypi i shkruar

përfaqësim sa më të denjë të universitetit

Në programin bachelor kjo degë

etj. Dua të përmend një fjali të cilën

nga ku jam diplomuar. Megjithëse, jam

përfshin njëkohësisht gazetarinë dhe

na e kanë permendur shpesh gjatë

e mendimit se kjo detyrë shkon për të

marrëdhëniet me publikun, studenti ka

takimeve,

gjithë ne të diplomuarit e brezit të parë.

mundesi të arrijë një horizont të gjerë

Gjithmonë për më të mirët ka vend!

por

edhe

pergjegjësi.

Ndihem

profesionistët

e

fushës:

për sa i përket formimit profesional dhe
Cili
çelësi

mendon
i

një

se

suksesi

të

është
tillë

?

Mendoj se ndikojnë dy faktorë,

pastaj të vendosë vetë në mënyrë më

Si kanë qenë këto tre vit për ty në

specifike në lidhje me specializimin.

Universitetin “Hëna e Plotë-BEDËR” ?

Megjithate

informacioni

bazë

Këto

i

vite

për

mua

bartin

përkushtimi

këtyre viteve përkthehet në mundësi

emocione dhe momente të vecanta

që secili merr përsipër të realizojë

më të shumta në tregun e punës.

por

puna

individuale

dhe

pergjithesisht

i

mbaj

mend

ndërthurur kjo me udhëheqjen e duhur.
Këto dy elementë i shikoj si thelbesor
për të arritur suksesin. Mund të kemi
shumë vullnet por duhet dikush që të
mundësoje një orientim të saktë, në
mënyrë që të hedhësh hapa të sigurt
drejt jetës, në këtë rast profesionale.
Cili është roli i familjes në këtë sukses?
Siç e kam përmendur edhe në
fjalimin e ceremonisë së diplomimit ato
janë mjeshtrat e prapaskenës. Familja
ka ditur të respektojë dhe mbështesë
zgjedhjet e mia, në të njëjtën kohe kam
patur edhe mbështejten ekonomike.
Ndoshta

shume

moshatareve

të
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si vite në perpjekje për t’u rritur
profesionalisht,

shumë

praktika

studentore, konferenca, seminare etj.
Jola, ke zhvilluar disa praktika
profesionale jashtë vendit, a mund
të na flasësh për këto eksperienca
dhe

si

operohet

universitetin
Unë

ku
kam

me
ti

praktikat

ke

stidiuar

realizuar

në
?

praktikat

studentore në Gjermani dhe Turqi.
Në Gjermani kam shkuar në fund
të vitit të parë, ndërsa në Turqi në
përfundim të vitit të

dytë. Praktikat

studentore janë një ndër pikat më të
forta të universitetit tonë. Mesa jam

në kuadrin e asaj që ne na ofrohej në

informuar, në përfundim të këtij viti

auditor por për të shkuar gjithmonë me tej.

akademik,

universiteti

ka

realizuar
rezultate

Të rinjtë e moshes time tashmë

studentore. Pedagogët janë përpjekur

të

Si

Bachelor,

i kanë bërë zgjedhjet e tyre duke

gjithmonë në realizimin e një gërshetimi

cili do të jetë hapi yt i radhës?

vazhduar drejt jetes profesionale dhe

100 për qind mundësimin e praktikave

arritur
Ti e di që tregu i punës në
këtë

fushë

është

pak

specifik,

çfarë të diferencon ty nga të tjerë
se

prekja

e

realitetit

diplomuar

me

në
e

s’me mbetet tjetër vetem se t’u uroj
ata të cilët po hedhin hapat e parë

drejt

drejt

realizimeve
hapa

modeste

larta

të

suksese por kam një mesazh për

dhe

të

për

mendoj

me

rezultate

mia

se po gjejnë edhe rrugën e tyre

të diplomuar në të njëjtën fushë?
Mendoj

e

shkëlqyera
Përpjekjet

të aftësimit teorik me atë praktik.

profesionale,

universitare.

Gjithsecili

përpara se të marrë një vendim rreth

Hapi im i rradhës është punë

degës që do të vazhdojë, të mendojë

në

të

të

jetës

sigurt.

studime

por

njëjtën

kohë.

profesionin

që

mund

të

realizojë

e

Universiteti ynë ndër të tjera ka si

më së miri, pasi përtej përfitimeve

universitetin. Kjo vlen për të gjithë

politikë edhe punësimin e studentëve

materiale

të

aspektin

me rezultate te larta, kështu që edhe

përfitimi dhe realizimi më i madh, për

individual do të shtoja edhe përpjekjen e

unë jam një ndër të punësuarat.

mua është të ndjehesh i dobishëm

vazhdueshme për të mos mbetur vetëm

Studimet master do t’i zhvilloj po aty.

në atë çfarë të duhet të realizosh.

profesional
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A ke ndonjë mesazh që mendon të
përçosh tek të rinjtë e moshës tënde?

që

në

bashkëdiplomuarit.

auditoret
Në

apo

statusit

shoqëror,

Aktualitet
Nga Emirjon Senja
& Erlis Çela

Kandidat për në BE, po tani?!
Cilat janë përfitimet politike dhe ekonomike të vendit pas
marrjes së statusit kandidat
Realizimi me sukses i zgjedhjeve të

ishte miratimi i disa ligjeve me shumicë

tjera të lindjes anëtare të BE-së. Po ashtu,

23 qershorit të vitit të shkuar dhe pranimi

të theksuar apo reformave ë ngjashme,

përpos vullnetit politik në raport me vendin

i rezultatit nga palët duket se ishte çelësi i

vendimi i Komisionit Evropian për dhënien

tonë apo plotësimit të kushteve, dhënia

hapjes së derës së statatusit kandidat për në

e statusit kandidat për Shqipërinë duket

e statusit kandidat për Shqipërinë dhe

Bashkimin Evropian pas disa dështimeve.

se ishte më shumë një vendim politik.

shqiptarët vjen edhe si një veprim balancues

Komisioni Evropian i hapi dritën jeshile

Me marrjen e statusit të vendit

në një kohë kur rivalët tonë historik në këtë

Shqipërisë në proceset e mëtejshme

kandidat, Shqipëria përfiton menjëherë

rajon, serbët e kishin marrë tashmë atë.

integruese pas tre viteve refuzimi. Tashmë

sëpaku në dy rrafshe; atë politik dhe

vendi ynë është një hap më pranë

ekonomik. Pritet që vendi ynë të ketë një

dhënien e statusit të vendit kandidat,

Bashkimit Evropian, edhe pse pëpara na

marrëdhënie më të ngushte me Brukselin

Bashkimi Evropian i dha një shpresë tjetër

pret një rrugë e gjatë, e cila kërkon një

duke iu bashkuar trenit të vendeve të tjera

shqiptarëve dhe drejtuesve të tyre duke i

angazhim të mirëfilltë dhe strategjik të

të Ballkanit që janë bërë pjesë e proceseve

mbajtur të gjalla shpresat e tyre për të qenë

vendit për të arritur me sukses në fund.

të

nesh.

një ditë qytetarë evropian, por mbi të gjitha

ngjashme

integruese

para

Në

aspektin

e

brendshëm,

me

Çfarë do të thotë ky status për

Një vendim i tillë vjen në kuadër edhe

ruajtja e qasjes pro perëndimore sie dhe

Shqipërinë? Cilat janë përfitimet tona dhe

të zhvillimeve të tjera gjeopolitike dhe

inkurajimi i qeverisë në vijimin e reformave.

cila është rruga që duhet të ndjekim deri në

rajonale me një Ukrainë të kërcënuar me

Statusi i dha Shqipërisë dhe qeverisë

plotësimin e kushteve për të qenë anëtar

trazira dhe ndarje, levizje të cilat kanë filluar

shqiptare garancinë se tashmë kemi të

me të drejta të plota të Bashkimit Evropian?

të shkaktojnë drithma edhe tek shtetet e

bëjmë me një shtet të maturuar, i cili mund

Bashkë

me

dhënien

e

statusit,

Komisioni Evropian i përcaktoi Shqipërisë
edhe pesë prioritete kyçe, që kanë të
bëjnë me reformimin e administratën
publike

dhe

sistemit

drejtësisë; forcimin

e

të

kalbur

të

përpjekjeve

në

luftën kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit dhe konsolidimin e mbrojtjes
së të drejtave të njeriut, përfshirë edhe
të drejtat e komunitetit rom. Po ashtu,
pjesë e prioriteteve të KE-së është edhe
zgjidhja e problemeve me pronën në
vendin tonë, të cilat përveç konflikteve
dhe problemeve sociale që po i sjellin
vendit janë kthyer në një pengesë serioze
ndaj investimeve vendase dhe të huaja.
Përveç se një vendim teknik, siç
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të administrojë vetë një pjesë të mirë të

në aspektin ekonomik është rritja e

Stabiliteti është një kusht themelor për të

reformave që nevojiten, gëzon kapacitete

besueshmërisë

nga

thithur investimet e huaja. Megjithatë, vendit

më të larta menaxhuese, adminstratë më

organizatat ndërkombëtare apo bizneset

do t’i duhet të zgjidhë sa më shpejt problement

të kualifikuar, zhvillim të qendrueshëm,

e huaja, të cilët në këtë mënyrë marrin

me pronën dhe infrastrukturën për të qenë

burime

etj.

mesazhin se në ky vend është i stabilizuar

një konkurrent i fortë në raport me vendet

Përfitimi i parë dhe i menjëhershëm

dhe kështu mund të bëhen investime në të.

e rajonit për sa i përket këtyre investimeve.

njerëzore

të

kualifikuara

tek

Shqipëria

BE dha 910 milionë euro në 13 vjet për Shqipërinë

Përfitimet nga fondet e Bashkimit
Evropian

janë

aspekt

tjetër

të

cilat

synojnë

rritjen

e

është “Zhvillimi rural”, ku parashikohet

i

bashkëpunimit ndërkufitar të vendeve

nxitja e një zhvillimi të qendrueshëm

rendësishëm që i intereson vendit. Pritet

që synojnë integrimin në BE me vendet

të sektorit agrokulturor në zonat rurale.

që të ketë një rritje të ndjeshme të fondeve

që janë tashmë pjesë e saj. Shqipëria

Me rritjen e kapaciteteve menaxhuese,

për Shqipërinë ng Bashkimi Evropian, por

ka përfituar nga këto dy fusha financimi

fondet në fjalë pritet të adminstrohen nga

kjo sigurisht që do të shkojë në të njëjtën

duke qenë vend kandidat potencial.

vetë qeveria shqiptare duke ngritur një

linjë me përmirësimin e kapaciteteve

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë

institucion të posaçëm. Para marrjes së

të vendit për mirëadministrimin tyre.

viteve 2007-2013 vendi ynë ka përfituar

statusit kandidat, menaxhimi i fondeve

me

rreth 600 milionë euro nga fondet e IPA

të BE-së nuk bëhej nga institucionet

nëpërmjet pesë komponentëve vendet

të Bashkimit Evropian vetëm nga këto

shqiptare, por nga ato që të financuesit.

që janë në rrugën e marrjes së statusit

dy fusha. Me marrjen e statusit, pritet që

Bashkimi Evropian nuk ka filluar

kandidat dhe ato që e kanë marrë tashmë

financimi të zgjerohet edhe në tre fusha

në 2007 mbështetjen financiare për

atë status, siç është edhe vendi ynë. I pari

të tjera. Të tilla janë, ajo për “Zhvillimin

Shqipërinë. Para programit IPA, që filloi

është zëri i financimeve për “Ndërtimin

rajonal”, e

e

pas nënshkrimit të Marrëveshjes së

e institucioneve në periudhë tranzicioni”.

kapaciteteve

vendeve

Stabilizim Asociimit, Shqipëria ka përfituar

Qëllimi këtyre financimeve është rritja e

kandidate, përmirësimin e infrastrukturës

nëpërmjet programit CARDS. Të dhënat

kapaciteteve menaxhuese të institucioneve

dhe të ambiententit; “Burimet njerëzore”, të

nga raportet e vlerësimit të Komisionit

të vendit. Fushat e interesit janë drejtësia,

cilat parashikojnë edukimin, ndërveprimin

Evropian tregojnë se që nga viti 2000

ekonomia dhe administrata. Zëri i dytë

social etj. Fusha e pestë për të cilën

deri në 2006 vendi ynë ka përfituar

është ai i “Bashkëpunimi ndërkufitar”,

pritet që BE të financojë Shqipërinë

rreth 316 milionë euro nga ky program.

Bashkimi
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një

financime

Evropian

financon

cila

parashikon

ekonomike

të

rritjen

Fondet e BE për Shqipërinë nëpërmjet programit IPA				*në milionë euro
Viti

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Shqipëria

61

73.8

81

94

94.4

94.6

95

593.8

Fondet e BE për Shqipërinë nëpërmjet programit CARDS

			

*në milionë euro

Viti

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Shqipëria

33.4

37.5

44.9

46.5

63.5

44.2

45.5

315.5

Përfitimet nga statusi, më shumë se politike
Marrja e statusit kandidat është një

shumë më mbrapa se vendet e tjera.

nga koha e humbur. Ndonëse statusi

hap i rëndësishëm që Shqipëria hodhi

Paria Demokratike dhe Partia Socialiste,

kandidat nuk do të thotë anëtarësim

në drejtim të anëtarësimit të plotë në

dy forcat kryesore që kanë udhëhequr

dhe se ky moment kërkon dhe një

Bashkimin Europian. Ndonëse me shumë

rrugëtimin

Shqipërisë

kohë të gjatë për tu arritur, fillimi i

vonesë dhe pas 3 shtyrjeve radhazi,

drejt Europës, nuk arritën asnjëherë ti

negociatave do të disiplinonte politikën

Bashkimi Europian vendosi tia japë

tejkalojnë ndasitë dhe interesat partiakë,

dhe

këtë status vendit tonë, duke e vendosur

për ti dhënë ritmin e merituar këtij procesi.

bërë ato më të përgjegjshme, në raport

kështu marrëdhënien në një rrugëtim që
ka si destinacion final anëtarësimin me
të drejta të plota. Shqipëria u bashkohet
kështu disa vendeve të rajonit, si Serbisë,
Maqedonisë dhe Malit të Zi, të cilat e
kanë marrë më parë këtë status dhe lë
pas Bosnjën dhe Kosovën, si dy vende që
janë më mbrapa në procesin e integrimit.
Mungesa

e

një

konsensusi

të

brendshëm mes forcave kryesore politike
ka qenë shkaku kryesor për se vendi ynë,
ndonëse i pari ndër vendet e rajonit që

23-

vjeçar

të

Shembulli më i mirë që vendi ynë

me

administratën
BE-në

dhe

shqiptare,
qytetarët

duke

i

shqiptarë.

duhet të ndjekë në procesin e integrimit,

Deklarata e fortë e Zhan-Klod Junker,

për sa u përket vendeve të rajonit, është

i sapozgjedhur në postin e Presidentit të

padyshim Kroacia e cila tashmë është

Komisionit Europian, për të mbyllur dyert

bërë anëtare, me të drejta të plota, e

e BE-së në 5 vitet e mandatit të tij, nuk

BE-së, me një proces rekord në
plotësimin e negociatave. Në këtë drejtim,
Shqipërisë i duhet të përshpejtojë hapat
dhe ti përqendrojë energjitë për të
plotësuar kushtet që duhen për hapjen e

duhet ta dekurajojë Shqipërinë për të
përshpejtuar reformat. Pasi kjo nuk do të
thotë ndërprerje e procesit të integrimit,
përkundrazi një kohë e mirë për të ecur me
shpejtësi drejt plotësimit të kritereve.

negociatave, në mënyrë që të fitohet disi

hodhi hapat për të vendosur marrëdhëniet
me

BE-në,

të

arrijë

në

këtë

fazë
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Kronologjia e marrëdhënieve Shqipëri – Bashkimi Europian
9.11.2010
Miratohet opinioni i Komisionit Europian mbi
aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE.

11.11.2013
Lançohet dialogu i nivelit të lartë
për prioritetet kyçe Shqipëri - Komisioni
Europian, ku marrin pjesë përfaqësues të
qeverisë, institucioneve të pavarura dhe
opozitës

8.11.2010
Ministrat e Brendshëm të Vendeve
Anëtare të Bashkimit Europian në Këshillin
e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme
miratojnë heqjen e regjimit të vizave me
Shqipërinë.

16.10.2013
Nisur nga progresi i arritur, Komisioni
Europian i rekomandon Këshillit dhënien
e statusit të vendit kandidat Shqipërisë
me dakortësinë që vendi të vazhdojë
të ndërmarrë veprime në luftën kundër
korrupsionit.

23.06.2010
Komisioni i Jashtëm i Parlamentit
Europian miraton rezolutën për heqjen e
vizave me Shqipërinë.

10.10.2012
Komisioni
Europian
rekomandon
dhënien e statusit të vendit kandidat për
Shqipërinë me kusht miratimin e masave
kyçe në fushat e reformës gjyqësore dhe
të administratës publike dhe rishikimit të
rregullores së Parlamentit.
21.03.2012
Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror
të Integrimit miratohet Plani i Veprimit të
rishikuar për plotësimin e rekomandimeve
të Opinionit të Komisionit Europian mbi
aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE
Dhjetor 2011
Fillon puna për rishikimin e Planit të
Veprimit për plotësimin e rekomandimeve të
opinionit.
10. 06.2011
Miratohet Plani i Veprimit për plotësimin
e rekomandimeve të opinionit të Komisionit
Europian mbi aplikimin e Shqipërisë për
anëtarësim në BE.
15.12.2010
Hyn në fuqi liberalizimi i vizave për
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qytetarët shqiptarë që udhëtojnë në vendet
e zonës Schengen.

6.03.2014
Zhvillohet takimi i dytë i dialogut të
nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe Bashkimit
Europian, ku merr pjesë dhe Komisioneri
për Zgjerimin, Stefan Fyle, të cilit i dorëzohet
udhërrëfyesi për 5 prioritetet.

10.06.2010
Qeveria shqiptare përfundon dorëzimin
e përgjigjeve për pyetjet shtesë të Pyetësorit
të Komisionit Europian.
27.05.2010
Komisioni Europian propozon heqjen
e vizave për qytetarët e Republikës së
Shqipërisë të cilët janë të pajisur me
pasaporta biometrike, brenda vjeshtës së
vitit 2010.
12.05.2010
Komisioni Europian i paraqiti qeverisë
shqiptare pyetjet shtesë të Pyetësorit
11.05.2010
Mblidhet Këshilli i Stabilizim- Asociimit
BE-Shqipëri në Bruksel.
6.05.2010
Komisioni Europian njofton qeverinë
shqiptare mbi organizimin e misioneve të
verifikimit në terren në kuadër të hartimit
të Opinionit (Avis) për statusin e vendit
kandidat.
14.04.2010
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë,
z. Sali Berisha dorëzon në Bruksel, përgjigjet
e Pyetësorit të Komisionit Europian.

12.03.2010
Komiteti i Stabilizim- Asociimit zhvillon
në Tiranë mbledhjen e tij të parë.
16.12.2009
Mbërrin në Tiranë Pyetësori i Komisionit
Europian.
16.11.2009
Këshilli i Ministrave të BE-së miraton
kërkesën për anëtarësim të Shqipërisë.
12.11.2009
Parlamenti Europian miraton raportin
e eurodeputetes Tanja Fajon, lidhur me
liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit
Perëndimor.
28.04.2009
Dorëzohet aplikimi për anëtarësim në
BE.
01.04.2009
Hyn në fuqi Marrëveshja e StabilizimAsociimit.
01/2008
Nënshkruhet marrëveshja e lehtësimit
të lëshimit të vizave ndërmjet Bashkimit
Europian dhe Shqipërisë.
11.07.2008
Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre
anëtare ratifikohet nga 25 shtete anëtare.
5.09.2007
Miratohet me VKM nr. 557 Plani
Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) 2007-2012.
1.12.2006
Hyn në fuqi “Marrëveshja e Përkohshme
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komunitetit Europian për Tregtinë dhe
Bashkëpunimin Tregtar”.
6.09.2006
Parlamenti

Europian

voton

pro

rezolutës për ratifikimin e Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit e cila i hap rrugë
ratifikimit të MSA-së nga 27 vendet anëtare
të BE-së.
27.07.2006
Parlamenti
i
Republikës
së
Shqipërisë ratifikon “Marrëveshjen e
Përkohshme ndërmjet Republikës së
Shqipërisë, Komunitetit Europian për
Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar”, si
dhe “Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komuniteteve Europiane dhe shteteve të
tyre anëtare”.

5/2004
Bashkimi
Europian
lançon
programin TAIEX për harmonizimin e
legjislacionit për vendet e përfshira në
procesin e Stabilizim-Asociimit.
12/2003
Siglohet Marrëveshja e Ripranimit
Shqipëri/BE.
21.06.2003
Samiti i Selanikut i ashtuquajtur
Zagreb II konfirmon perspektivën për
aderim në BE të vendeve të rajonit dhe
i hap rrugë shfrytëzimit të instrumenteve
të përdorura në vendet e tjera anëtare.

17.07.2006
Këshilli miraton një rregullore duke
krijuar një instrument të ri për Ndihmën e
Para-Anëtarësimit (IPA).

2/2003
Nis raundi i parë i negociatave për
Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit.

7/2006
Miratohet Plani Kombëtar për
zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit.

31.01.2003
Çelen negociatat zyrtare gjatë
vizitës së Presidentit të Komisionit
Europian, Romano Prodi.

12.06.2006
Në Luksemburg, në Këshillin
e Çështjeve të Përgjithshme dhe
Marrëdhënieve me Jashtë, nënshkruhet
Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit dhe
Marrëveshja e Përkohshme për Tregtinë
dhe Bashkëpunimin Tregtar.

21.10.2002
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme
miraton projektdirektivën për negocimin
e një MSA-je dhe vendos hapjen e
negociatave për nënshkrimin e një MSAje me Shqipërinë.

2/2006
Në Tiranë siglohet Marrëveshja e
Stabilizim- Asociimit.
14.04.2005
Në
Luksemburg
nënshkruhet
Marrëveshja e Ripranimit Shqipëri-BE.
12/2005
Këshilli
Europian
miraton
vendimin për parimet e një Partneriteti të
Rishikuar për Shqipërinë.
6/2004
Këshilli Europian miraton raportin
e Partneritetit Europian dhe i propozon
Republikës së Shqipërisë hartimin e një
plani për adresimin e prioriteteve të këtij
dokumenti.

6/2001
Këshilli i Ministrave të BE-së
miraton raportin e Komisionit Europian
mbi progresin e bërë nga Shqipëria
dhe i kërkon Komisionit përgatitjen e
projektdirektivës për negocimin e një
Marrëveshjeje
StabilizimAsociimi
(MSA). Krijohet grupi Konsultativ BEShqipëri.
2001
Viti i parë i zbatimit të Programit
CARDS për vendet e PSA.
11/2000
Samiti i Zagrebit. Intensifikimi i
bashkëpunimit BE-Shqipëri.
6/2000
Këshilli Europian i Feiras parashikon

se vendet e PSA janë “kandidate
potenciale” për anëtarësim në BE.
5/2000
Komisioni
Europian
prezanton
Programin CARDS për vendet e Europës
Juglindore në periudhën 2000-2006.
2000
Produktet nga Shqipëria përfshihen
në hyrjet pa doganë në tregun e BE-së.
1/2000
Miratohet Raporti i Fizibilitetit nga
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme.
1999
Shqipëria përfshihet Shqipëria në
Regjimin Autonom Preferencial.
11/1999
Miratohet nga Komisioni studimi i
fizibilitetit.
9/1999
Fillon studimi i zbatueshmërisë
(fizibilitetit) për Marrëveshjen e StabilizimAsociimit.
5/1999
BE propozon iniciativën e re: Procesi
i Stabilizim-Asociimit (PSA). Shqipëria
pjesë e PSA. Përfitimi nga programi
CARDS (Asistenca Komunitare për
Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim).
1997
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme
të Bashkimit Europian miraton përqasjen
rajonale për vendet e rajonit, me anë të
cilës BE përcakton kushtet politike dhe
ekonomike për zhvillimin e mëtejshëm të
marrëdhënieve dypalëshe.
1992
Nënshkruhet Marrëveshja e Tregtisë
dhe Bashkëpunimit. Përfitimi nga
Programi PHARE.
1991
Vendosen marrëdhëniet diplomatike
Shqipëri-Komuniteti Ekonomik Europian.
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Letërsi
Nga Agron Tufa

Nga cila këmbë e nis lëvizjen
dyzetkëmbëshi?
(Mbi romanin e Evegenij Zamjatin-it “Ne”, Botimet
“Zambak” 2014)
I

ende të vuajë pasojat e izolacionit.

Në kulturën letrare botërore, pikërisht në letërsinë e

Më e thekshme kjo vihet re në peisazhin ende të

sferës së ideve, që u praprin epokave, letërsia shqipe, për

cunguar të letërsisë botërore në shqip, e në mënyrë të

fat të keq, ballafaqohet me tepër vonesë, e madje disa prej

veçantë për atë përvojë të shekullit XX, jetën e së cilës ne

kryeveprave të letërsisë së huaj ende nuk “flasin shqip”. Për

si kulturë letrare jo vetëm nuk e kemi bërë, por as nuk e kemi

këtë mund të numëronim një radhë shkaqesh të natyrave

njohur, sikundërse ka raste kur njohja bëhet aq e nxituar, aq

të ndryshme, por nuk përbën ngushëllim gjetja e shkaqeve,

pa përgjegjësi, sa do të ishte më mirë të mbetej një njohje

kur pasoja mbetet e pandryshueshme. Ne komunikojmë

e pakryer, se sa njohje që çon në keqkuptime. Kryesisht

me përvojat e letërsisë botërore me një, e disa herë, me

këto keqkuptime janë shtuar me vite nga përkthimet e

sy shekuj vonesë. Edhe pse ka kaluar thuajse një çerek

këqija, sidomos me paradigmat artistike të modernizmit,

shekulli nga rënia e diktaturës, ashtu si në shumë sfera

avangardës dhe postmodernizmit euroamerikan, tradita të

të shkencës dhe dijes, edhe kultura jonë letrare vazhdon

cilat kanë qenë, siç dihet, të ndaluara tek ne pas Luftës
së Dytë Botërore, në epokën ideologjike të socrealizmit.
Nëse në sistemin tonë letrar kombëtar janë përthithur vlera,
modele, tradita stilistike e mjete shprehëse, të cilat, falë
disa përkthimeve të goditura kanë begatuar ligjërimin letrar
të shqipes me përvoja të panjohura më parë, sot, ende
mbetemi të vonuar e të privuar prej disa përvojave të tjera
pikante, e disa herë, të domosdoshme për ne. Një traditë
e tillë ende jo krejt e njohur për kulturën tonë letrare është
zhanri i antiutopisë (ose: distopia), të cilin vetëm vitet e fundit
kemi patur rastin ta njohim në përkthimet tona përmes dy
shkrimtarëve të famshëm anglezë - Xhorxh Oruell (“Ferma
e kafshëve” dhe “1984”) dhe Aldos Hakslli (“Më e mira e
botëve” dhe “Dyert e perceptimit”). Këto ditë kësaj tradite
të madhe të zhanrit të antiutopisë iu shtua themeluesi i saj,
shkrimtari Evgenij Zamjatin, me romanin “Ne”, të shkruar
që në vitin 1920, fill pasi autori kishte parë të hidhnin rrënjë
para syve të tij filizat e një antiutopie shtetërore-totalitare,
në atdheun e vet, të sapodalë nga një revolucion zëmadh
e me pretendime të një humanizmi universal. Duke e
përkthyer këtë roman, shpesh mendoja se lexuesi shqiptar
është ndoshta adresati më i saktë, i cili përvojën shtypëse
totalitare të Shtetit Unik dhe sunduesit të vetëm Bamirit
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angleze - distopia), romanin “1984” të Oruellit
apo “Më e mira e botëve” të Haksllit, nuk e dinë
se pionier e themelues i këtij zhanri është Evgenij
Zamjatini dhe se gjithçka zë fill tek romani i tij “Ne”,
shkruar në Rusi më 1920, përkthyer e botuar së
pari në anglisht më 1924, ndërsa në gjuhën amtare
ky roman u lejua të botohej vetëm në vitin 1988!

III
Pas Revolucionit të Tetorit të vitit 1917,
Zamjatini ishte ndër shkrimtarët më të njohur rusë,
me një popullaritet gjerësisht të përhapur në elitat
letrare ruse. Deri asokohe

ai kishte shkruar një

varg novelash, tregimesh e pamfletesh dhe gëzonte
famën e një “Gogoli të ri”. Me bindje revolucionare
bolshevike, ai nuk ishte një ndër intelektualët “armiq”
të pushtetit të ri. Për nga profesioni ai ishte inxhinier i
ndërtimit të anijeve, ndërsa u bë i famshëm si ndërtues
akullthyesesh, për çka herë pas here ftohej në Angli
me projekte inxhinierike. Gjithçka u zymtua në jetën
e shkrimtarit me romanin e tij të ri në dorëshkrim “Ne”.
Ndonëse romani nuk u botua, filloi një fushatë e egër
demaskimi e propagande kundër Zamjatinit, madje
edhe disa prej miqve të tij letrarë, shkrimtarë që kishin
përqafuar dogmën e socrealizmit, iu përveshën për të
mos lënë prej ish-mikut të tyre “gur mbi gur”.
Romani “Ne” është bilanci i krijimtarisë së
(Mirëbërësit)
sapo e ka kaluar në kurrizin
e gjyshërve dhe prindërve dhe me siguri, jehona e shtetit
total, survejues, nuk e lë të qetë ende, për asnjë çast.

Zamjatinit, moment i shartimit të skepticizmit futuristik
në pemën letrare botërore (një vajtim për fatin tragjik
të personalitetit njerëzor në kushtet e totalitarizmit të
ardhshëm), i cili u rrit si një pyll i harlisur në shekullin XX
e deri sot.
Veprimi i romanit “Ne” ndodh në Shtetin Unik të së

II
Evgenij Ivanoviç Zamjatin (1884-1937) është një
ndër klasikët e modernitetit letrar të shekullit XX, jo
vetëm në Rusi, por në mbarë botën. Nëse mendohesh,
pa e shtrembëruar shpirtin, se cili prej shkrimtarëve më
të mëdhenj rusë është themelues i një zhanri të ri në
traditën botërore, atëherë gjendesh në vështirësi për
të dhënë një përgjigje të saktë. Kë të quash? Pushkinin
me zhanrin e romanit në vargje? Gogolin me poemën në
prozë? Dostojevskin me romanin e tij polifonik? Leskovin
me rrëfimin e tij paravolik? Mund të quash fare mirë Andrej
Platonovin me prozën e tij antiutopike, por me gojëplotë e
pa mëdyshje ia vlen të ndalesh vetëm tek Evgenij Zamjatini
me romanin “Ne”.
Sepse ata që kanë lexuar tashmë veprat e zhanrit të
antiutopisë (utopia e keqe, ose në shkencën e letërsisë

ardhmes, i cili është i ndarë me një Mur të Gjelbër nga bota
e jashtme. Banorët e tij janë njerëzit-numra të udhëhequr
nga Bamiri (Mirëbërësi), çka përbën metaforën kulmore
të social-darvinizmit, një fole e përsosur milingonash
njerëzore,

e

përllogaritur

matematikisht,

ekstremisht

racionale, që ka për të gjitha shfaqjet e jetës reglamentin
e saj, deri në “Tabelën e ditëve seksuale” të përcaktuar
me grafik për çdokënd. Apartamentet në këtë botë kanë
mure të qelqta, arti ka statusin e shërbimit shtetëror,
banorët, të cilët bëjnë periodikisht operim për të larguar
organin e fantazisë - përputhen me jo-lirinë e tyre,
përderisa “ndërgjegjja personale është vetëmse sëmundje
e rrezikshme”; ata refuzojnë vullnetarisht “unin” e tyre dhe
shkrihen me pavetoren “Ne”, duke u shndërruar në dofarë
funksionesh, detaje të makinës gjigande shtetërore.
Romani është shkruar në formën e ditarit, të cilin e
mban D-503, ndërtuesi i Integralit, një agregat i fuqishëm,
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para

zgjedhjes

antiutopie

pa liri, ose liri pa

një precedent të fortë real dhe kjo

lumturi. Por D-503

është

nuk është në gjendje

(Shteti Unik) me udhëheqësin e saj

të tejkalojë inercinë

Stalinin (Bamiri). Fill pas shkrimit dhe

e

të

leximit të romanit prej disa botuesve,

tij, të cilin ia kanë

shkrimtarëve dhe kritikëve, interesi

rrënjosur

prej

ndaj tij u rrit, por në një drejtim tjetër:

botëkuptimit

do të fluturojë drejt planeteve me
qytetërime të panjohura duke i bërë
ata «sus», që të pranojnë me forcë
lumturinë, d.m.th., t›i detyrojë ata të
jenë të lumtur. D-503, matematicien,
është

në

mahni

matematikore

me

nga
të

bukuria

cilën

është

ndërtuar harmonishëm Shteti Unik.
Megjithatë, ai, pavullnetshëm, është i
detyruar të kalojë sprova të rënda. Për
një kohë të gjatë ai është i magjepsur
nga dashuria ndaj I-330, një ndjenjë
e panjohur në botën e Shtetit Unik
dhe për herë të parë mendja e tij e
kulluar kristalore turbullohet. I-330,
kryengritëse, përpiqet të shkatërrojë
gjithçka që D-503 deri atëherë
e ka pranuar pa diskutim si etalon
të më të mirit, më të përsosurit prej
organizimeve shoqërore. Kjo është
një periudhë tronditjeje në jetën e tij,
një kohë alarmi i dëshiruar dhe
stuhie e brendshme. Ashtu si
njerëzit e parë në parajsë,
D-503
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është

vënë

që

pikërisht

Rusia

ka

pasur

bolshevike

e

edhe pse në dorëshkrim, filloi fushata

Shtetit Unik, më të

kundër autorit, duke filluar me Dmitrij

mençurit numra nga

Furmanovin, shkrimtar dhe komisar,

shoqëritë e të gjitha

autor i romanit “Çapajev”, i cili shkroi:

kohërave. Duke iu

“Romani

ndriçuar

gjithçka

utopi përplot ligësi mbi mbretërinë e

përreth tij me një

komunizmit”. Pas tij vërshuan sulmet

dritë të ndritshme e

e

verbuese të pasionit

menjëherë nga skena dramat e tij, që

të

ndaj

ishin në pikun e suksesit. I ndalohet

I-330, ai në fund të

botimi. Ndërkaq, vetë autori, shkruan:

fundit

“Ky roman është një sinjal për rrezikun

të

numrat

zamjatiniane

dashurisë
e

tradhëton

panumërta.

është

një

Zamjatinit

pamflet-

i

hiqen

për

që i kanoset gjithë njerëzimit nga
pushteti i hipertrofizuar i makinave

pas operimit që ia largon organin

dhe pushteti shtetëror - pa rëndësi

e fantazisë, ndjek si spektator me

se cili”. Romani “Ne” mbeti libri më i

zemrën

e

ftohur

dashurën

“Ne”

Shtetin Unik dhe fill

destini i të cilit është t’i nënshtrojë
qytetërimet e Universit. Pra, ky agregat

Padyshim që në ndërtimin e kësaj

vështirë: ose lumturi

lindjes

“Bashkimit të arsyes së dobishme”

së

e

rëndësishëm i Zamajtinit, që luajti

pashmangshme ndëshkimin e saj me

dhe

logjikën

njëkohësisht një rol fatal në jetën e tij.

vdekje.

Pas përkthimit dhe botimit të romanit

Inkuizitori i Madh, i përshkruar

në një sërë gjuhësh të huaja, shtypi

dikur prej Dostojevskit, triumfon në këtë

sovjet botonte fragmente të përkthyera

botë të së ardhmes, duke u fshehur

të romanit për të ushqyer kompaninë

nën

e sulmeve të shfrenuara për një

guaskën e Bamirit.

diskreditim popullor të tij.
Në vitin 1931 Zamjatini
i shkruan letër
Stalinit

për ta lejuar të largohej jashtë shtetit, ku

për

pari që kishte hapur shtegun.

shkrimtari, pasi i paraqet Udhëheqësit

prototipat

e

zakonshëm

për

shkrimtarët, po dhe për fabulën, për

gjendjen e rëndë të sulmeve ndaj tij, të

IV

pëlhurën muzikore, ritmin prozaik, për

cilat i barazon me dënimin me vdekje,

Në vitin akademik 1919-1920 E.

imazhet pamore, ndërsa në shtojcën e

i kërkon që ta këmbejë “vdekjen

Zamjatini mban një kurs leksionesh

esesë për teknikën e prozës artistike,

letrare” me shpëtimin e jetës dhe ta

në

Shën

ka sjellë edhe planin e novelës së tij

lërë të largohet

Shtëpinë

e

Arteve

të

nga Rusia. Për fat

Petërburgut me titull “Teknika e prozës

“Ishullorët” me variante të ndryshme

të mirë, një rol pozitiv në marrjen e

artistike”. Në vitin 1929 ai përgatit librin

të pikëzgjidhjeve.

vendimit për ta lënë të lirë Zamjatinin,

“Si shkruajmë”, që grishte të “kënaqë

luajti padyshim, Maksim Gorki. Në

interesin e krijuesve rishtarë pikërisht

“brendësisë” së vrullit të drejtpërdrejtë

tetor të vitit 1931 Evgenij Zamjatini,

për teknikën e prozës artistike”. Njëra

irracional, Zamjatini, çfarëdo të ketë

bashkë

braktisin

prej eseve të këtij libri është ajo me

thënë a menduar për veten e tij, është

Rusinë dhe largohen përfundimisht

titull “Përtej kulisave”. Ajo nis kështu:

një mjeshtër konstruktor i prozës. Drita

në Paris. I gjendur jashtë rreziku,

“Në Shtëpinë e Arteve nisa një kurs

e esëllt e vetëdijes ndriçon skutat më

Zamjatini në Paris u mundua të

të

teknikës së prozës artistike; më

të errëta të botës së tij. Jo rastësisht

rrëfente për tragjedinë e inteligjencies

takoi për herë të parë të kundroj veten

vepra kryesore e Zamjatinit (romani

ruse dhe për format e dhunshme që

time pas kulisave - dhe disa muaj pas

“Ne”) është

shteti sovjet ushtronte mbi artistët e

kësaj përvoje nuk arrija të shkruaja

prozës intelektuale, ku gjendet “teza

shkrimtarët. Por, për çudi, askush prej

më. Gjithçka në dukje ishte mirë, fletët

abstrakte, ideja” dhe ku konstrukti

intelektualëve francezë nuk e besoi.

e bardha si çarçafë të saposhtruar,

triumfon dukshëm mbi materien dhe

Dhe kjo kishte ngjarë edhe më parë,

ideja mbi të përgjumet dhe sapo nisja,

materialin. Por, padyshim, imazhet

por ngjau edhe më pas, me disidentë

kisha një si zgjim të beftë, fill pas të cilit

e brendshme, embrionet zanafillore

të tjerë rusë: inteligjencia franceze e

gjithçka zhdukej, sepse tashmë unë

të prozës së Evgenij Zamjatinit, ndër

asaj kohe ishte e molepsur në masë

kisha nisur me vetëdije të përndiqja

to, sigurisht edhe farëza e idesë së

nga një dashuri absurde e platonike

veten, mekanikën e ëndrrave, ritmin,

romanit antiutopik “Ne”, kanë zanafillë

ndaj

asociacionet,

më

irracionale, thelb fantazmagorik, diç të

Sovjetik. Në këto kushte, Evgenij

vonë, gjatë kohës së punës, kur

vegimtë dhe paradoksalisht absurde,

Zamjatini u mbyll në botën e vet

u mësova të harroj që unë e di se

njëlloj

hermetike derisa vdiq në vitin 1937, pa

si shkruaj, vetëm atëherë arrita t’i

dhe maskat simbolike të tyre kur

e ditur se me romanin e tij kishte hapur

shpëtoj kësaj topitjeje1”. Në

profetizojnë një fat apo fatet e gjithë

me

të

komunizmit

shoqen,

dhe

Bashkimit

një traditë të re letrare në letërsinë
botërore të shekullit XX:
traditën e romanit

imazhet. Vetëm

esenë

“Pas

kulisave”

Ndryshe

siç

prej

shkrimtarëve

të

shkruar në zhanrin e

bën

vaki

me

ëndrrat

njerëzimit.

Zamjatini flet jo

Në fund të kursit të leksioneve

vetëm

mbi “Teknikën e prozës artistike” për

a n t i u to p i k

shkrimtarë të rinj, Zamjatini u thotë

d h e

krijuesve diçka që ka lidhje me proceset

se ai

subkoshiente të krijimit, për çka vetë
shkrimtari ishte vetëdijësuar tashmë.
Eshtë një histori paravolike që e ka

ishte i

sajuar shkrimtari; ajo më së shumti
i shërben jo vetëm rastit të Zamjatinit,
por çdo shkrimtari të prirjes së tij:
E pyetën njëherë dyzetkëmbëshin:
- Nga cila këmbë e filloni
lëvizjen?
Dyzetkëmbëshi

heshti

në kërkim të përgjigjes. Ai jo
vetëm nuk u përgjigj, por
“harroi” të lëvizë.

1
Zamjatin, E. “Si
shkruajmë”, Moskë, 1989. F. 26
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Gjuhë dhe Media
Jolanda Lila

Dukuri problemore të përkthimit në
gjuhën e mediave
Roli i medias në shoqëri është

në shoqëri dhe ku shpeshherë njohja me

të gjuhës shqipe. Kjo situatë është

shumë i rëndësishëm dhe informacionet

botën bëhet përmes kësaj dritareje me

krijuar veçanërisht vitet e fundit, ku roli i

që përcjell ajo nga arena mbarëkombëtare

fuqi magjike, që njihet ndryshe edhe si

përkthyesit profesionist është zbehur për

kërkojnë kulturë të thellë filologjike dhe

“pushteti i katërt”. Ndikimi i publicistikës,

një sërë arsyesh dhe vendin e tij po e zënë

informacion mbi aktualitetin politiko-social

dhe sidomos televizionit (pa lënë mënjanë

gjithnjë e më tepër njerëz jo të specializuar

ku gjen shtrirje. Për një përkthyes që

internetin), e ka tkurrur ndjeshëm edhe

e pa njohuritë përkatëse, të cilët, në

merret me shqipërimin e informacioneve

rolin e letërsisë artistike në gjuhë, kjo për

rastet më fatkeqe, bien pre e programeve

rreth botës, është e rëndësishme që jo

shkak të nivelit të ulët të lexuesve.

kompjuterike me përkthim automatik, si:

vetëm të njohë mirë gjuhën e huaj prej

Dihet se pasurimi i gjuhës letrare

nga do të përkthejë, por, së pari, të njohë

kombëtare bëhet nga burime të ndryshme.

shumë mirë gjuhën amtare, përmes së

Një prej këtyre burimeve është edhe

Sado që të shtohen programet

cilës do të realizohet përkthimi. Pra, çdo

përkthimi, që në rastin e mediave ecën

e gatshme të përkthimit dhe mëtuesit

përkthyes lipset të ketë një bagazh të mirë

me ritme shumë të vrullshme për shkak

mediokër të procesit të përkthimit, sërish

njohurish gjuhësore dhe një kulturë të

të intensitetit të madh të ngjarjeve dhe

gjithnjë do të ketë nevojë për përkthyesit e

përgjithshme për të dalë përtej tekstit të

kërkesave për t’u informuar sa më shumë

vërtetë të kuptimeve dhe të shpirtit të tekstit.

fjalëpërfjalshëm. Këto kritere apo kushte

dhe në një kohë sa më të shkurtër. Kjo

Këtë rol e nënkupton edhe përkufizimi i

të përkthimit sa vijnë e po bjerren në

e fundit dhe larmia e temave që duhet

aktit të përkthimit, ku Vedat Kokona thotë

tekstet e përkthyera në gjuhën shqipe në

të përcillen në shqip e shoqërojnë këtë

se “përkthimi është të barturit e fjalëve të

përgjithësi.

proces me shumë problematika. Prandaj,

ngarkuara me mendim, kuptim, ndjenjë,

pa

nga

klimë, botë të një gjuhe-burim (ose gjuhë-

më konkrete, ne jemi përqendruar tek

katalizatorët kryesorë të problemeve në

nisje) në një gjuhë shenjë (ose gjuhë-

përkthimi që bëhet në media, ku kemi

gjuhën e mediave është pikërisht niveli i

arritje), apo, më thjeshtë, nga një gjuhë e

parasysh radiotelevizionin dhe gazetat

ulët i përkthimit, nivel që cenon rrafshin

huaj në një gjuhë tjetër të huaj”.

apo revistat e ndryshme që qarkullojnë në

konceptor dhe atë gjuhësor, si pasojë e

Falë teknologjisë së përparuar nga

Shqipëri. Kjo mënyrë vëzhgimi diktohet jo

papërgjegjshmërisë ndaj këtij misioni me

njëra anë dhe të ashtuquajturave “pena

vetëm për arsye metodologjike, por edhe

vlera humane, që bashkon realitetet e

të përkthimit” nga ana tjetër, përkthimet

për shkak të ndikimit të madh që ka media

kombeve e të kulturave të ndryshme.

rrezikojnë t’i shkaktojnë katastrofë të

Megjithatë, për të pasur një qasje

1

1
*Gjatë ilustrimit me shembuj, nuk
do të përmenden burimet mediatike të
shfrytëzuara, pasi këto janë raste që i
ndeshim pothuajse në të gjitha mediat.
Më tepër sesa burimi specifik prej nga
del përkthimi, ne na intereson nxjerrja
në pah e dukurisë problemore në këtë
aspekt.

hezitim,

shprehemi

se

një

Mungesa e përkthyesve profesionistë
në media dhe ngarendja e gazetarëve për

Google translate, Systran, Easy Translator,
Trados, BabelFish, Byblos etj.

vërtetë

gjuhës

shqipe,

duke

cenuar

seriozisht standardin gjuhësor.

të marrë përsipër gjithçka, edhe punë për

Shtrembërimet në përkthim kanë

të cilat nuk kanë as njohuritë më minimale

ndikim të drejtpërdrejtë në gjuhë, sepse po

për nga profili i duhur gazetaresk, ka sjellë

e deformojnë atë në shumë aspekte, disa

jo rrallë deformime serioze në strukturat

prej të cilave po i renditim në shembujt e

sintaksore apo në rrafshin semantik

mëposhtëm:
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1. Përkthimi i emrave të përveçëm në mënyrë të gabuar ose mospërshtatja e këtyre emrave me
sistemin fonologjik dhe morfologjik të shqipes
Në rastin e “importit” në shqip të

Ahmet Davutollu, i cili herë lexohet nga

vend e identifikojnë me emrin “Pekin”. Një

emrave të përveçëm, veçanërisht në

gazetarët “Davutoglu” (pra, siç shkruhet

shembull tjetër i problemeve konceptuale

shtypin e shkruar, vëmë re mosrespektimin

në turqisht), herë të tjera “Davutogly”

shfaqet në një dokumentar televiziv mbi

e parimit fonetik të shqipes, ku emrat

dhe, në ndonjë rast të rrallë, në trajtën

piktorët francezë të shekullit XIX, në

shkruhen siç janë në origjinal, si p.sh.

normative shqiptimore “Davutollu”. Këtë

të cilin përdoret togfjalëshi “Bashkia e

Noam Chomsky, Charles Pierce etj. Edhe

shqetësim e ngre edhe prof. Etmond Tupja

Parisit” në vend të “Komuna e Parisit”.

sipas Drejtshkrimit përgjithësisht,

për

në librin e tij “Pro translatore (shtjellime

Sipas profesor Tupes, në këtë situatë,

shkrimin e këtyre emrave të huaj, për

kritike për përkthyesin dhe përkthimin)”,

“i mjeri pseudopërkthyes nuk njeh mirë

shqiptimin e tyre nga gjuhët përkatëse,

kur shprehet: “Pseudopërkthyesit që po

as frëngjishte, as historinë e Francës

i përshtatemi sistemit grafik të shqipes,

gëlojnë neveritshëm në shumë media të

e as Tiranën ku ekziston njëfarë goxha

p.sh. Aligieri, Dyma, Hygo etj. Përdorimi i

shkruara dhe elektronike, po japin çdo

bulevardi që mban emrin “Komuna e

trajtave origjinale të paraqitjes së emrave

ditë e më shumë prova për paaftësinë e

Parisit”.

të

automatikisht

papërgjegjshmërinë e tyre duke përbuzur

Problematike dhe deformuese për

përjashtimin e mosnjohësve të gjuhës

traditën e vjetër të shqipërimit të emrave

sistemin e shqipes është edhe mënyra

së huaj (në rastin konkret, të anglishtes),

të huaj të përveçëm”. Si rast ilustrues

e përkthimit të emrave të popujve, të

ndërsa në mediat audio-vizive ndeshim

vlen të merret shembulli i fjalës “Bejing”

tipit: iraken, parizien, zvicerian në vend

keqshqiptimin

nga

në vend të “Pekin”, ku përpos mungesës

të trajtave normative irakian, parisian

gazetarët. Nëse do të respektohej parimi

së kulturës gjuhësore reflektohet edhe

dhe zviceran. Emri shënjon identitetin

i përshtatjes me sistemin fonologjik të

mungesa e informacionit gjeografik rreth

e një njeriu, vendi a kombi dhe, nëse

shqipes, sistemi i komunikimit do të

këtij vendi nga ana e përkthyesit. Përcjellja

ky shënjues i identitetit shtrembërohet,

ishte më i qartë dhe nuk do të dilnin

në shqip e versionit anglisht “Bejing” për

atëherë

të njëjtët emra me disa variante, siç

kryeqytetin e Kinës krijon kaos informativ

ndërkulturor e nuk bëhet fjalë vetëm për

është f.v. rasti i ministrit të jashtëm turk

për shqiptarët joanglishtfolës, të cilët këtë

shkelje të normave gjuhësore.

përveçëm

shkakton

e

këtyre

emrave

cenohet

edhe

2. Mospërshtatja e fjalëve të huaja në gjuhën shqipe
problemeve

fjalët gjegjëse në gjuhën tonë duket

sepse këto janë terma që kanë

përkthimore kemi parasysh jo thjesht

Në

këtë

pikë

të

gjithnjë e më i largët, pavarësisht se për

depërtuar në leksik si

fjalët e huaja, kryesisht anglicizmat, që

secilin përdorim mund të ekzistojë edhe

ndërkombëtarizma.

po depërtojnë pa kriter dhe në mënyrë të

termi korrespondues “drejtpërdrejt”, “në

Gjithashtu,

panevojshme në gjuhën tonë, por problemi

transmetim e sipër”, “takim” etj. Ky fjalor i

m e

paraqitet më i koklavitur kur vërejmë se

ri i gjuhës së mediave tashmë është

për terma të caktuar as që merret mundimi

i gjithëpranuar në sistem,

që të shqipërohen. Kështu, kemi një sërë
përdorimesh në media që
tashmë

po

kthehen

në normalitet, të tilla,
si: live, online, on air, puntatë
etj. Këto fjalë kanë hyrë në
sistemin

e

shqipes

pa

përkthim fare, madje duke
ruajtur edhe shqiptimin
fonetik të gjuhës ardhëse.
Zëvendësimi i tyre me
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komunikimi

të njëjtën formë kanë depërtuar në gjuhë

përballë këtyre termave është ndjekur

finish për mbërritje, frakturë për thyerje,

edhe terma të tipit bojkot, agjendë, stop,

natyrshëm rruga e huazimit, ku fjalët i janë

konkludoi për shënoi doli në përfundimin

okej etj. dhe një listë e gjatë termash të

nënshtruar rregullave fonetike të gjuhës

se start për nisje, transplantim për artisje,

tillë, të cilët, për shkak të dendurisë së

burimore, ku fjala transferohet në gjuhën

përanditje etj. Lista do të ishte e pafundme

përdorimit, janë kthyer në normalitet

shqipe në mënyrë të paasimilueshme.

nëse do të ndaleshim në depërtimin e

dhe përngjajnë si elemente të sistemit të

Përveç formës grafike, ruhet edhe theksi

këtyre fjalëve në sistemin leksikor të

gjuhës sonë.

i huaj i fjalës së huazuar dhe në varësi të

shqipes së sotme, fjalë të cilat kryesisht

Gjuha shqipe është e hapur ndaj

shkallës së përdorimit në shqip orientohet

kanë ardhur përmes komunikimit mediatik

procesit të pasurimit të fjalorit, mbi të gjitha

edhe niveli i integrimit të këtyre fjalëve

dhe posaçërisht, procesit të përkthimit.

për terma e koncepte që hyjnë së bashku

në kulturën shqiptare. Roli i përkthimit në

Përveç rasteve të mosshqipërimit të

me objekte, mjete e dukuri teknologjike.

një terminologji të tillë është vendimtar

elementeve leksikore, është dhe dukuria e

Ky është një fenomen që ndodh në shumë

për të përcaktuar kahun orientues, por

bartjes së foljeve me rrënjë të huaj, por që

vende, sepse kur një popull prodhon

në realitetin mediatik shqiptar shohim se

i nënshtrohen sistemit të eptimit të gjuhës

diçka të vlefshme për popujt e tjerë, të

as nuk merret mundimi që të përshtaten

shqipes. Këto ndërtime foljore hasen

tjerët marrin jo vetëm atë material ose

sadopak me sistemin e shqipes.

në shprehje të tilla: “Situata agravoi më

objekt, por edhe emërtimin për të, shpesh

Shembuj të moszbatimit të normës

tej...”, “Për shkak të kushteve të vështira,

duke e përshtatur me sistemin fonetik të

leksikore vërehen edhe kur përdoren

banorët abandonuan...”, “Vendi pritet të

gjuhës marrëse. Pra, gjërat e reja vijnë me

terma të huaj, edhe pse për ta gjendet

guvernohet”, “Ka vijuar represioni ndaj

emra të rinj dhe këto sjellin jo vetëm risitë

fjala gjegjëse në gjuhën shqipe; madje,

forcave siriane” etj.

teknologjike, por edhe leksikore. Sigurisht,

disa syresh të ngulitura prej kohësh, si:

3. Mospërkimi me kuptimin burimor
Problemi i mospërshtatjes së fjalës së

media “Shqipëria mundet”. Mangësia e

shpërfaqin përkthimet në media është mjaft

huaj në raport me shqipen del në pah edhe

kompetencës gjuhësore e përkthyesit-

e gjerë, por ne u ndalëm në tri rastet më

te përkthimet e fjalëpërfjalshme, ku cenohet

gazetar bëri që kuptimi i foljes së anglishtes

të përhapura dhe më problematike. Dyndja

seriozisht përmbajtja e mesazhit burimor,

të shndërrohet e të mjegullohet, në vend të

e barbarizmave dhe e strukturave të huaja

duke u transformuar. P.sh. shprehja “Albania

përkthimit të saktë kontekstual “Shqipëria

sintaksore, sidomos në publicistikë, është

can”, e përdorur nga ambasadori amerikan

do t’ia dalë”. Kështu, vërehen shumë

një dukuri reale, sa gjuhësore aq edhe

në Tiranë, Aleksandër Arvizu, u përkthye në

përkthime që nuk i përgjigjen origjinalit

sociologjike, prandaj ne, si mirëmbajtës

nga pikëpamja kuptimore dhe, në mjaft

të ligjërimit publik duhet të analizojmë e të

raste, edhe natyrës së shqipes:

nxjerrim në pah, në thellësi, ato procese

“Përfaqësuesit

që e motivojnë përkthyesin të përdorë

e

Pentagonit

një fjalë apo strukturë të huaj. Së paku,

kërkojnë

duhet të shqyrtohen gjerësisht rastet kur

në

manifestohet kulturë e pamjaftueshme

po
tani,

gjuhësore nga ana e përkthyesve, sepse
arsyet e vërteta të nivelit të ulët të përkthimit
në media mund të dalin edhe jashtë fokusit
konkretizimin

të gjuhës.

e kësaj detyre,

Nëse

veçanërisht

nuk

merren

masa

për

një

përmirësimin e kësaj situate, përkthimet

fond prej 10-15 milion

mediatike në gjuhën shqipe do të vijojnë

dollarësh”.

Në

vend

të:

të “lëngojnë” prej

punës

diletante

e

“Përfaqësuesit e Pentagonit, për ta

ngalakeqe dhe, për pasojë, dëmi që do të

konkretizuar këtë detyrë, po kërkojnë

shkaktohet është i madh, sepse jo vetëm

një fond të veçantë prej 10-15 milion

çalon komunikimin e vërtetë kulturor, por

dollarësh”.

pengohet edhe zhvillimi i gjuhës dhe i

Natyra e problemeve gjuhësore që

kulturës sonë.
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Intervistë
Sonila Qazimi

Koleksioni i arsimit, një mori dëftesash
dhe fotografish shekullore
Pasioni për objektet e vjetra dhe me

ka edhe koleksione alternative si kuti

vlera të mëdha historike dhe kulturore

shkrepesh, pankarta ndër vite. Të gjithë

mposht edhe vetë kohën. Një pasion që

antarët e kësaj qendre bashkupunojnë

nis që në vogëli, fillon të rritet çdo ditë e

me njëri-tjetrin pasi gjithsecili prej nesh

mëshumë nga dëshira për ti parë këto

i di interesat që mund të ketë një antar

arkiva të arta të rriten çdo ditë. Shpëtim

dhe në këtë mënyrë ne mund t’i shesim

Sala është një ndër koleksionistët e paktë

ose ti shkëmbejmë me njëri-tjetrin dhe

në Shqipëri që vazhdon ta ruajë dhe t’a

ky është i vetmi burim të ardhurash.

mbrojë me fanatizëm këtë pasion. Ai tregon
se kjo është një ndjenjë që të lind natyrshëm

Jemi para një koleksioni dëftesash

dhe nuk mund t’ia imponosh askujt.

dhe fotografish nga shkollat shqiptare,
çfarë

vlere

mbart

kjo

ekspozitë

?

Kur e keni nisur për herë të parë

Këto koleksione përveç kenaqësisë

të ushtroni pasionin për koleksionimin?

që i japin koleksionistëve, shërbejnë edhe si

Ne koleksionimin e kemi patur traditë

studim për studiuesit. E tillë është edhe kjo

familjare ku grumbullonim objekte antike,

ekspozitë e dëftesave. Në këtë ekspozitë

libra, dokumente, fotografi. Unë këtë

për shkollat janë rreth 200 dokumente që

pasion e kam mësuar nga gjyshi im Sali

në pamje të parë duket si diçka e thjeshtë,

Sala i cili ka lindur në Korçë. Ai ka qenë njeri

por që në të vertëtë tregojnë për historinë

i ditur dhe ia ka ditur vlerën fotografive dhe

e arsimit. Këtu kemi listën e notave të

objekteve që kanë lidhje me histstorinë

asaj kohe, pulla, firmat e personazheve

e saj. Këtu flasim edhe për objekte të

shumë të njohur si Aleksandër Xhuvani etj.

trashëguar nga familja. Që kur kam qenë i

E veçanta qëndron tek fotografia

vogël i ruaja këto libra të botuara në gjuhën

që shoqërom këto dëftesa. Në to mund

shqipe, me kalimin e viteve i kam shtuar.

të gjesh foto të personazheve shumë
të njohur që më pas janë bërë figura

Ju

jeni

kryetar

së

shumë të njohura në Shqipëri. Për

cili

këtë meritën kryesore e ka fotografi.

?

Me anë të kësaj ne jemi në gjendje

Në këtë qendër janë rreth 200

të mësojmë edhe për fotografët tanë.

Koleksionistëve
është

aktiviteti

i

Qendrës

Shqiptarë,
i

kësaj

qendre

anëtarë. Gjithsecili prej tyre ka interesat
e veta, koleksionet e tyre janë libra,
filateli, pulla, kartela postare, objekte
materiale
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dhe

kartolina.

Gjithashtu

Cila
e

vjetër

është
në

fotografia
këtë

më

ekspozitë?

Fotografia më e vjëtër është ajo e

shkollës vllahe në 1809, një tjetër është ajo
e shkollës së vajzave më 1891. Këto fotografi
tregojnë për shkollat dhe nxënësit e saj që
janë mbi 500 një numër relativisht i madh. Ne
mund të kemi shumë foto në të cilën mund të
jenë publikuar vendi ku është marrë, dita dhe
data, por jo emri. Gjithashtu disponojmë edhe
foto të viteve 1904-1911 ku janë të shkruara
të gjithë emrat e nxënësve dhe mësuesve..
Si
pjesë

arrini
të

ti

mblidhni

koleksionit

tuaj

dhe

ti

këto

keni
foto?

Për të na treguar foto të tilla në na vijnë
edhe familjanrë, të cilët na i tregojnë, edhe
ata si ne ndjejnë kënaqësi kur i shohin. Ka
njerëz që na dhurojnë foto apo objekte të
ndryshme, ka nga ato që i sjellin pranë nesh
dhe ne i marrim dhe i saknojmë për ti ruajtur
edhe nëse nuk parqiten në një ekspozitë.
Pjesa tjetrë është në sajë të bashkëpunimit
dhe

blerjes

siç

e

përmenda

më

lart.

Të mbledhesh koleksioni të tilla, sigurisht
që duhet të jetë e vështirë dhe e lodhshme,
çfarë është ajo forcë që ju shtyn në këtë pasion?
Për blerjen dhe ekspozimin e këtyre
koleksioneve nuk ka asnjë rrezik. Përkundrazi
ne duhet që ti ruajme dhe ekspozojmë ato.
Unë personalisht vij këtu (ekspozita në muzeun
kombëtar) pa asnjë pagesë dhe arsyje fitimi.
Përshembull nëse unë marr vesh që dikush në
Gjirokastër ka tre dëftesa, nisem për atje dhe
bëj çmos që ti marr, nëse nuk i marr mërzitem
shumë. Natyrisht pas kësaj pune pasioni
sa vjen e rritet. Ne sakrifikojmë gjithçka.
Ky është një pasion që rrjedh veteëvetiu,
vjaza ime është e interesuar dhe më qëndron
gjithmonë pranë, më ndihmon, merret me
kërkime të ndryshme në internet etj. Ndërsa
djali jo. Unë vetë kam hapur rreth 30 ekpozita,
maretialet i ka të gjitha në shtëpi, kam mbi 2 000
fotografi. Si dhe 40 flamunj shqiptarë ndër vite.
Cilat janë projektet e së ardhmes?
Dua të publikoj në libër me fotot që
diponoj pasi janë një pasuri shumë e
madhe e vendit tonë, historia e fotografisë
shqiptare i cili është një fond shumë i
pasur. Kam kërkuar mbështjen e Ministrisë
së kulturës pasi vetë nuk kam mundësi.
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Reportazh
Elta Liksenaj

Banor i një shtëpie
përrallash
Shtëpi të vogla prej druri, me ato ngjyrat nga kafja e hapur në të errët, me dhoma të bukura e të ngrohta si kutiza përrallore
dhe me shkallë që vijnë gjithë forma fantazuese. Nëse ndërkaq, mendoni se e kam fjalën për ndonjë shtëpi në Finlandë, Angli
apo Francë, mund t’ju siguroj se tashmë ky realitet megjithëse jo dhe aq masiv, ka filluar të materializohet edhe në vendin tonë.
Sidoqoftë, modele të tilla shtëpish në mos i keni parë në ndonjë film të huaj nga ato që shfaqen në pragfestash,
me

siguri

që

edhe

pa

ndonjë

përvojë

ndijore

të

mëparshme,

imazhet

do

t’ju

kenë

kaluar

nëpër

imagjinatë.

Të pranishme si në zonat bregdetare edhe në ato malore, me forma nga më të ndryshmet, tashmë këto shtëpi janë pjesë e peisazhit
arkitektonik shqiptar. Për të kuptuar më tepër se si shqiptarët “përqafuan”’ këtë stil perëndimor dhe nordik jetese, por sidomos për të
parë më nga afër gjithë procesin e planifikimit të një shtëpie prej druri, ne vizituam një nga kompanitë e specializuara në këtë drejtim.
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Jemi në kompaninë “Eco-Alsio” në
Tiranë. Aty gjejmë modelet e gatshme
të shtëpive në projektim e sipër. Shohim
stiva

drurësh

të

ardhur

posaçërisht

nga Bosnja dhe punëtorë që të zhytur
në punën e tyre sa praktike aq edhe
artizanale,

u

japin

formë

binarëve

të një foleze të ardhshme familjare.
Menaxheri i kësaj kompanie që prej
katër vitesh, z. Ilir Xhomaqi na njeh dhe na
shpjegon procesin e detajuar të ndërtimit
të shtëpive të ardhshme. Ai shprehet se kjo
kompani ndër të vetmet që funksionon në
vend, ka lindur pothuajse bashkë me këtë
tendencë të re banimi. Shqiptarët dikur
besnikë të thekur të kullave të larta e të
fortifikuara prej guri, tashmë po adaptojnë
një stil të ri jetese. Pas çdo zgjedhje, fshihet
një shkak dhe në rastin konkret druri ka
qënë pjesë e pandashme e jetesës së
njeriut, që nga kohët më të lashta, kur

vogla, të improvizuara prej druri, të quajtura

ka ndikuar në sjelljen në Shqipëri të

përdorej si mjet mbrojtës e ngrohës e

stane, kanë ekzistuar pothuajse në çdo

versioneve moderne të këtyre shtëpive.

deri në ditët e sotme që shfrytëzohet

dekadë dhe padyshim që në përplotësimin

Duke vlerësuar avantazhet e tyre si faktori

për qëllime më të sofistikuara humane.

e nevojave blegtorale-bujqësore të jetesë

ekonomik, ekologjik i sigurisë apo faktorët

Sidoqoftë,prezencën e këtij elementi

së barinjve, ekzistojnë të shumta edhe sot.

anti-alergjikë, shumë individë e kanë marrë

ndërtimor në trevat tona e hasim sidomos

Por, ashtu siç pohon edhe Xhomaqi,

seriozisht idenë e të pasurit një shtëpi të tillë.

në peizazhet kodrinoro-malore. Shtëpiza të

eksperienca e shqiptarëve në emigrim

Në lidhje me modelet disa nga
klientët e kanë të qartë modelin e shtëpisë
së tyre të ardhshme ndërkaq që të tjerë
klientë pasi kanë dëgjuar nga ndonjë

Lehtësirat
mik apo i afërm, pasi kanë bërë edhe
ndonjë vizitë në ambientet “frymëzuese”,
vijnë për projektimin e shtëpisë së tyre të
ëndrrave. Në varësi të buxhetit të tyre, të
projektit dhe përmasave të dëshiruara si
dhe në varësi të zonës ku do të ndërtohet.
Studimet dhe eksperimentet kanë
treguar që shtëpitë prej druri kanë një
kursim energjie prej 50 – 60 % krahasuar
me të njëjtin ndërtim prej betoni dhe
tulle. Në shtëpitë e drurit temperatura
është e njëjtë si në stinën e dimrit dhe
në atë të verës. Një mur 10 cm prej
druri është i barabartë me një mur 80
cm prej betoni. Pra druri është edhe një
termoizolues

shumë

i

përshtatshëm.

Një tjetër aspekt i rendësishëm
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është ai estetik. Krahasimi me shtëpizat e

Druri është antialergjik dhe eliminon

Muret e drurit e rregullojnë vetë

përrallave nuk ishte rastësor, pasi shtëpi

shumë nga pluhurat e mikroorganizamat që

lagështirën brenda shtëpisë pa qenë nevoja

të tilla reale nuk kanë asgjë më pak se

rëndom gjenden në shtëpitë e zakonshme.

e vendosjes së aparaturave përkatëse.

ato imagjinaret. Mjafton ideja e qartë dhe

Gjithshtu, falë vetive të toelektrostatike

Muret e drurit thithin lagështirën nëse ajo

përmasat e dëshiruara sipas buxhetit dhe

që ai ka, druri nuk është përcjellës i

është prezente dhe e lëshojnë atë kur ajri

në një shtëpi të tillë mund të jeni ju banorë

elektricitetit. Lagështia e ajrit është një

është i thatë. Brenda shtëpisë ajri do të jetë

brenda një periudhe të shkurtër kohe.

faktor i rëndësishëm përveç temperatures.

me vlera optimale, as i lagësht, as i thatë.

Kostoja
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Megjithëse, vëndi ynë nuk bën

Nëse ju vendosni të ndërtoni një

pjesë në një zonë me rrezikshmëri të

shtëpi prej druri do të keni mundësi të

lartë sizmike, sidoqoftë, masat shtesë

shpenzoni brenda mundësive tuaja por

pozitive, të ndërtosh një shtëpi të mirë

për shtëpinë, nuk janë kurrë të tepërta.

edhe të kurseni, nëse krahasohet me

prej druri, duhet t’i besh nje izolim te mire

Shtëpitë e ndërtuara nga druri janë

çmimet e shtëpive analoge prej guri e

kundra djegieve. Sot ne treg ekzistojne

rezistente

ndaj

Nga ana tjetër, përpos

faktorëve

sizmike

tullash. Çmimi varet dhe nga kompleksiteti

vajra të posaçëm per kete qellim që

Edhe pse mund të mos keni të

i projektit, nga sipërfaqja me metër katrore,

njihen për vetitë ngadalësuese të djegies

ardhura me shumë zero mbrapa, shtëpitë

nga lartësia. Ndertimi me dru, cfaredo

së drurit, në rast të ndonjë shkëndie

prej druri në Shqipëri nuk janë më luks

lloj projekti qofte, mund te realizohet ne

elektrike. Por rreziku mbetet potencial

vetëm i të kamurve, por me disa kursime

nje kohe shume me te shkurter se sa

pasi sidoqoftë kjo lëndë megjithëse i

mënjanë,

eksluzivitet

ndertimi me beton. Nese betoni kerkon

ngadalëson nuk i ndalon flakët, prandaj

i një numri më të lartë banorësh.

muaj dhe vite, ndertimi me dru kerkon

edhe vigjilenca duhet të jetë më e lartë.

mund

lëkundjeve

ore, dite dhe maksimumi pak jave.

të

jenë
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Turizëm
Nga Romelda Qose

Shqipëria është e bukur: Ja disa
vende që nuk duhet t’i lini pa vizituar
Shqipëria

vitet

e

fundit

është

klasifikuar nga mediat të ndryshme
botërore (New York Times, Canada.
com, Huffington Post) si një ndër
destinacionet e para që duhet vizituar.
Jo vetëm për turistët e huaj, por dhe
për vetë shqiptarët, Shqipëria mbetet
një vend i paeksploruar dhe posedues
i mrekullive natyrore.
Për të apasionuarit pas turizmit
malor Shqipëria e largët dhe po aq e
afërt, me vetem 70 km larg nga qyteti i
Shkodrës, në zemër të alpeve shqiptare
ndodhet Thethi. Ai shquhet për kontrastet
e relievit alpin, ujëvarave, bimësisë së
dendur, livadheve e sidomos ngjyrave.
Shtëpitë karasteristike të zonës, gatimet
tradicionale, por edhe shumë aktivitete
argëtuese i bëjnë pushimet tuaja të
paharrueshme dhe mbresëlënëse.

Në veri të vendit nuk duhet lënë
pa

vizituar

e

Valbonës

Lugina

një mrekulli më vete. Lundrimi me traget

në

mbi lumin Drin nëpër liqenet Fierzë-

Tropojë. Në bujtinat

Koman paraqet një vozitje magjepsëse

e Valbonës, ndërtesa

dhe tërheqëse të vërtetë turistike për

kryesisht dykatëshe

këdo që viziton Tropojën.

(kulla)

të

stilit

Në juglindje të Shqipërisë gjendet

tradicional me çati të

Voskopoja e lashtë, e cila është një prej

pjerrëta e në të rrallë

fshatrave ku kultura, tradita dhe peizazhi

edhe

tjegulla,

unifikohen në një mënyrë harmonike

gjejnë

për t’i dhënë asaj vlera turistike të

tradicional,

përhershme. Në Voskopojë ndodhen 24

me

vizitorët
ushqim
shtrojë

e

mbulojë,

si dhe zjarr për t’u
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ngrohur. Rruga deri në Valbonë është

kisha me vlera të mëdha historike, të
cilat duhen programuar për vizitën tuaj.

dhe fshatra të vegjël, të cilët shtrihen në
një zonë të artë të rrethuar nga natyra
e bukur.
Ndër vendet më joshëse është gjiri
i Kakomes, një nga zonat më të bukura
detare të bregut ballkanik.
Në bregdetin jonian ndër më të
frekuentuarit është plazhi i Dhërmiut.
Qetësia, bregdeti i pastër, por edhe
gjelbërimi në disa pjesë të tij i bëjnë
të veçanta pushimet në të. Kur zbret
në plazhin e Dhërmiut nuk mund t’i
rezistosh një rikthimi të dytë. Plazhi i
copëtuar në gjatësinë e tij rezervon gjire
të pafund e zona të pashkelura kurrë.
Jala është një tjetër perlë që mbush
mozaikun e plazheve të Detit Jon
Por ata që plazhin e duan me rërë
Deti Adriatik ofron mundësi pa fund.
Ndër më të veçantit është plazhi i Tales
në Lezhë, zonë kjo e konsideruar e
virgjër e gati-gati e panjohur për shumë
kënd.
Destinacionet

e

lartpërmendura

sigurisht nuk janë të vetmet që nuk
duhet

të

humbisni

pa

vizituar

në

Shqipëri. Ky vend ofron shumë mundësi
jo vetëm për turistët e huaj, por edhe për
vetë shqiptarët. Çdo kush që dëshiron të
vizitojë Shqipërinë do të zbulojë dhe do
Shqipëria

është

një

gërshtim

Qafën e Llogarasë dhe Sarandën, ai

të njihet me pasuri të vërteta natyrore

magjepsës midis klimës malore dhe

karakterizohet nga shtëpiza të bardha

dhe kulturore.

lumenjve me liqene të shumtë.
Duke e vizituar nga Podradeci,
Liqeni i Ohrit do t’ju mahnisë dhe nuk do
t’ju zhgënjejë. Po ashtu, po aq tërheqëse
është

edhe

kuzhina

tradicionale

dhe mikpritja qytetare në qytetin e
Pogradecit, Drilon apo Tushemisht.
Shqipëria fantastike kompletohet
edhe me pjesën e bregdetit
Mjafton të afrohesh në qytetin
e

Sarandës

për

të

zbuluar

pjesë

mahnitëse të Detit Jon, aq sa mund
të mos pendohesh që s’je në detin e
Karaibeve, dhe kjo ndjesi të afrohet në
plazhet zinxhir nga Saranda në Ksamil
Plazhi Palas i Vlorës, për shembull,
meriton sigurisht një qëndrim të gjatë. I
shtrirë në bregun e shkëlqyer që përfshin
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SHËNDETËSI
Nga Romelda Qose

Për një lëkurë të shëndetshme
në stinën e verës
Kujdesi ndaj lëkurës gjatë verës

shëndetshëm, të sëmurët, fëmijët e vegjël

të bëjmë ato që na munguan për një vit

përcaktohet nga kushtet natyrore dhe

etj. Nga ana tjetër kur flasim për kujdesin

të tërë. Kështu e tejkalojmë masën e

shoqërore të kësaj stine. Përcaktohet nga

ndaj lëkurës synojmë evitimin e efekteve

ekspozimit në diell gjatë plazhit, shtojmë

veprimi i temperaturave të larta dhe nga

negative ose dëmtimeve afatshkurtra dhe

aktivitetet duke rënë në kontakt direkt

rritja e kontaktit të lëkurës me faktorë fizikë,

atyre afatgjata, rezultatin e të cilave e

me bimët në natyrë, duke rritur kështu

kimikë, të natyrës për shkak të punës dhe

shohim në vitet e ardhshme.

në mënyrë marramendëse mundësinë e

ekpozimit më të madh në natyrë gjatë
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e

traumatizimeve dhe mikrotraumatizimeve

kësaj stine. Gjithmonë këtu kemi parasysh

shëndetshëm, kemi parasysh pushimet

Kur

flasim

për

njerëzit

të lëkurës. Prandaj për t’u ruajtur nga

kujdesin ndaj lëkurës tek njerëzit e

verore, gjatë të cilave shpesh mendojmë

efektet negative të diellit këshillohet:

•

Ekspozimi në diell gjatë kohës së plazhit, për të përmbushur

e pemëve. Të ruhet sidomos për ta edhe orari i ndaluar i

nevojën e organizmit për rrezatim nuk duhet të jetë më i

ekspozimit në diell.

madh se 2 orë në ditë.

•

Gjatë këtij orari rrezatimi është shumë i fuqishëm dhe jep

nën moshën 18-vjeçare rrit shumë rrezikun e shfaqjes së

efektet e tij negative, si ato të menjëhershme (djegia, tharja

kancerit në lëkurë në moshë të rritur.

•

para daljes në diell duhet të këshilloheni me mjekun specialist

vazhdim).

për efektet e mundshme negative ose pozitive të rrezatimit

Përdorimi i kremit mbrojtës ndaj diellit e bën më të mundshme

diellor në sëmundjen tuaj.

•

duke zbatuar rregullat e ruajtjes nga rrezatimi diellor.

mbrojtje 100%.

•

Kujdesi duhet të vazhdojë edhe pas aplikimit të kremit

Në qoftë se jeni në moshë të madhe gjithnjë pas konsultës
me mjekun, ekspozimi në diell duhet të jetë i moderuar dhe

Protecting Factor), por nuk ka asnjë krem që të sigurojë

•

Në qoftë se vuani nga sëmundje të ndryshme të brendshme,

lëkurës dhe rritja e rrezikut të kancerit të lëkurës në vitet në

kohëzgjatjen e qëndrimit në diell në bazë të numrit SPF (Sun

•

Fëmijët nuk duhet të pësojnë djegie nga dielli, pra
rekomandohet të shfaqen gradualisht në diell. Çdo djegie

e lëkurës), ashtu edhe të mëvonshme (plakja më e shpejtë e

•

•

Të eliminohen orët e ekspozimit nga 12:00 deri në 16:00.

•

Në qoftë se vuani nga sëmundjet e lëkurës duhet të

mbrojtës duke e përsëritur atë pas një intervali prej 3 orësh.

këshilloheni me mjekun dermatolog për efektin e rrezatimit

Megjithëse ka kremra që pretendojnë se e ruajnë efektin

diellor. Disa sëmundje si p.sh. psoriasis, përmirësohen nga

e tyre deri në 24 orë, është mirë të respektohet rregulli i

rrezatimi diellor, në të kundërt nuk lejohet ekspozimi në diell

lartpërmendur.

për Lupus eritematodes apo sëmundjet buloze të lëkurës.

Përdorimi i kapelës edhe syzeve është gjithmonë i

•

Në qoftë se konstatoni diçka në lëkurën tuaj pas ekspozimit

këshillueshëm.

në diell duhet të kërkoni menjëherë ndihmën e mjekut

Këshillohet që fëmijët e vegjël nën dy vjeç të mos dalin direkt

dermatolog, sepse mund të jetë një problem i lehtë pa pasoja,

në diell, por të qëndrojnë nën hijen e çadrës ose nën hijen

por mund të fshehë edhe probleme më të rëndësishme.

Për t’u ruajtur nga efektet negative të kontaktit të lëkurës me ambientin e pushimit duhet të kujdesemi sepse gjatë lojërave,
ecjeve, shëtitjeve në natyrë ose edhe në rërën e plazhit, mund të kemi kontakt me bimë, insekte, kafshë apo mikrobe, të cilat mund
të shkaktojnë probleme në lëkurë.

•

Në plazh duhet të eliminohet kontakti i drejtpërdrejtë me
rërën apo shezlonet e përdorimit të përgjithshëm. Këshillohet

•

portë hyrjeje për mikrobe të tjera.

•

vendosja e një peshqiri në mënyrë që të shmangim marrjen e

ndihmon në përhapjen e infeksioneve që mund të kalojnë nga

infeksioneve, sidomos në plazhet jo të pastra.

kafshët tek njeriu, siç janë mikozat e lëkurës.

Këshillohet përdorimi i shapkave apo i sandaleve të plazhit

•

sepse ato jo vetëm që zvogëlojnë kontaktin me papastërtitë
mund të bëhen burime infeksioni.

ndotur se uji në thellësi.

•

fëmijët e tjerë, sepse mund të përhapin infeksionin. Infeksionet

në rast se kemi plagë të ndryshme në trup dhe nuk është

mikrobike të lëkurës përhapen shumë shpejt tek fëmijët.

•

Gjatë aktiviteteve të ndryshme fizike duhet të merrni masa të
mos traumatizoheni sepse temperaturat e larta ndihmojnë në

shpejt në krahasim me periudhën e përkeqësimit.

•

Nëse jeni alergjikë ndaj pickimeve duhet t’i shmangeni atyre,

përhapjen e infeksioneve.

por njëkohësisht duhet të keni në çantën e ndihmës së shpejtë

Në rast traumatizimi duhet të këshilloheni menjëherë me

medikamentet e këshilluara nga mjeku si: Antihistaminikë,

mjekun apo infermierin që të merrni mjekimin e nevojshëm
për të shmangur një infektim të mëtejshëm të plagës.

•

Menjëherë kërkoni ndihmën e mjekut kur fëmija juaj shfaq
diçka në lëkurë. Një problem i vogël mjekohet shumë më

infeksionit për plagën.

•

Fëmijët me infeksione të ndryshme nuk duhet të luajnë me

Uji i detit, sidomos në plazhet e mëdha, bëhet i rrezikshëm
një faktor që i ”përthan” ato. Kështu uji mund të jetë burim i

•

Fëmijët nuk duhet të luajnë për shumë kohë në ujin e cekët
të plazheve të mëdha, sepse uji i cekët është shumë më i

e mundshme, por ruajnë edhe nga mikrotraumatizimet që

•

Kafshët shtëpiake duhen kontrolluar sepse stina e verës

kortizonikë ose edhe adrenalinë për urgjencë.

•

Në çantën e ndihmës së shpejtë duhet të keni pambuk,

Pajisuni me kremra që largojnë mushkonjat ose insektet e

garza, betadinë, alkool si dhe ilaçe të ndryshme që mund t’i

tjera, sepse edhe pickimet e tyre mund të transmetojnë

përcaktoni së bashku me mjekun tuaj të familjes në bazë të

infeksione të ndryshme. Mjekimi i pickimeve është i

problemeve shëndetësore që mund të keni ju ose familja juaj.

domosdoshëm sepse plagët e shkaktuara nga krruarjet janë
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Mesoterapia ka marrë përdorim të gjerë vitet e
fundit për faktin se është një metodë e cila nëpërmjet
disa injeksioneve të vogla e ushqen lëkurën me të
gjitha ato elemente që mungojnë ose janë pakësuar.
Vlera e saj qëndron në faktin se mund të injektojmë
në lëkurë sasinë e duhur të elementeve të duhur, në
thellësinë e duhur, rezultat i cili nuk përftohet dot as me
kremra kozmetike dhe as me barna nga goja. Kështu
efekti i mjekimit është maksimal, për një kohë më të
gjatë dhe pa efektet anësore të barnave të ndryshme.
Nëpërmjet saj dermatologu duke vlerësuar lëkurën
dhe nevojat e saj, përdor elementet e ndryshme për të
cilat ajo ka nevojë. Pas saj përftojmë shkëlqim të lëkurës së fytyrës, hidratim, tonizim dhe rritje të elasticitetit. Kjo metodë
duke përzgjedhur barnat e duhura përdoret
edhe për mjekimin e celulitit, në cikatricet
pas plagëve, në rënien e flokëve etj. Por kjo
metodë përdoret edhe më gjerë në mjekësi si
në dermatologji, ortopedi etj.
Nga ana tjetër, trajtimi HydraFacial është
një hap i ri në teknologjinë e estetikës. Ai u
quajt kështu nga fjala “Hidratim”. Kjo aftësi për
të hidratuar lëkurën e veçon HydraFacial nga
të gjitha procedurat e tjera të përmirësimit të
pamjes së lëkurës. Trajtimi HydraFacial largon
qelizat e vdekura të lëkurës dhe papastërtitë
(pikat e zeza), ndërsa njëkohësisht ”përmbyt”
lëkurën me serume pastrimi, hidratimi, ushqimi
dhe antitoksikimi. Trajtimi është qetësues,
freskues, jo-irritues dhe me rezultate të
menjëhershme dhe të dukshme.
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Shëndetësi
Romina Qama

Kujdes migrenën tek fëmijët!

Ataku i migrenës nuk prek vetëm të rriturit. Fëmijët në moshë të vogël gjithashtu ankohen nga dhimbja e kokës. Migrena është
më e zakonshme te vajzat se sa te djemtë dhe ndikon performancën ditore të fëmijëve të moshës shkollore si dhe lumturinë e tyre të
përditshme. Por ekzistojnë disa faktorë që mund të parandalojnë sëmundjen.
Mjekët specialistë neurologë thonë se konsumimi i reduktuar i ushqimeve me përmbajtje kafeine si çokollatat e koka-kola,
i sheqernave në përgjithësi dhe djathit; mosdëgjimi i muzikës së lartë si dhe kufizimi i kohës së kaluar para kompjuterit mund të
pakësojnë faktorët që shkaktojnë migrenën.
Migrena është një lloj dhimbjeje koke e hasur dendur në popullsi, që shfaqet në formën e atakut, zakonisht me ngrirje të njërës
gjysmë të kokës, të përziera e të vjella, marrje mendsh, shtim të ndjeshmërisë ndaj dritës dhe zërit dhe shoqërohet me çrregullime
të shikimit. Mjekësia ende nuk e ka zbuluar se çfarë ndodh në organizmin tonë kur shfaqet kjo dhimbje. Ekzistojnë teori të shumta
sipas të cilave mendohet se gjatë atakut të migrenës ndodhin ndryshime kimike në sistemin
nervor transmetues si dhe ngushtim i enëve të gjakut në kokë. Migrena karakterizohet
nga dhimbje shumë të forta në gjysmën e kokës dhe mund të zgjasë deri në 48-72
orë ose edhe më shumë. Migrena prek më shumë moshat e reja dhe ka prirje për
t’u zhdukur ose dobësuar me kalimin e viteve.
Përveç dhimbjes së kokës, ky është një shqetësim serioz që ndikon
performancën e fëmijëve në shkollë, te detyrat e shtëpisë, aktivitetet e kohës
së lirë dhe kënaqjen nga jeta e përditshme, prandaj është me rëndësi njohja
e disa faktorëve që mund të parandalohen.

Dhimbja e kokës shfaqet dy herë më
shumë te vajzat
Dhimbja e kokës tërheq vëmendje si
një ankesë që ndeshet shpesh edhe
në fëmijëri ashtu si te moshat e
rritura. Migrena, që është
arsyeja kryesore e kësaj
dhimbjeje,

shfaqet

te

fëmijët në nivelin 3-10%.
Gjatë moshës shkollore
dhimbja e kokës shfaqet
në masë të njëjtë te vajzat
dhe djemtë, ndërsa te të
rriturit del në masën dy herë
më shumë te vajzat.
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A është dhimbja e kokës gjenetike?
Ashtu si edhe me mënyrën e ndodhjes, nuk ka një konkluzion të prerë
në lidhje me këtë çështje, por shfaqja më e shpeshtë e migrenës te fëmijët
që kanë familje të prekur na bën të mendojmë se sëmundja bart veçori
gjenetike. Sipas mjekëve, prania e migrenës te nëna ose babai, ose te të dy
prindërit mund të sigurojë një predispozitë gjenetike ndaj dhimbjes.
Shqetësimet, përzierjet e stomakut dhe vjelljet mund të jenë paralajmëruese të dhimbjes
Migrena klasifikohet si migrenë me aura ose pa aura (shenja paralajmëruese). Para se
të fillojë dhimbja tek fëmijët mund të dalin në pah një sërë treguesish paralajmërues. Tek disa
fëmijë mund të ketë shqetësim, mosndjerje mirë, përzjerje stomaku dhe të vjella. Ndryshe nga
veçoritë e dhimbjes së kokës së migrenës klasike tek të rriturit, migrena gjatë fëmijërisë mund
të ndjehet si dhimbje në të gjithë kokën dhe mund të zgjasë më pak se dy
orë. Ashtu siç mund të krijojë nevojë për gjumë, mund edhe të
rregullohet me gjumë të rëndë.

Larg
çokollatave,
muzikës
zhurmshme dhe kompjuterit
Migrena

humbet

tek

shumica

së

e

fëmijëve në vitet e ardhshme. Është i
rëndësishëm qëndrimi larg faktorëve
që iniciojnë migrenën. Mbajtja e fëmijëve
larg ushqimeve me përmbajtje kafeine si
çokollatat dhe koka kola, ëmbëlsirave
në përgjithësi si dhe djathit është e
rëndësishme për shmangien e faktorëve
nxitës të atakut të migrenës. Shmangia e
dëgjimit të muzikës së lartë dhe të zhurmshme
si dhe kalimit të orëve të gjata para kompjuterit
mund të pakësojë shpeshmërinë e dhimbjeve.
Të padëshirueshëm për migrenën janë edhe i nxehti dhe
i ftohti. Dielli i fortë dhe vapa e madhe nga njëra anë dhe i
ftohti acar nga ana tjetër, së bashku me luhatjet e shumta klimaterike
mund të shkaktojnë atake të forta. Ndërsa të kryerit e ushtrimeve fizike
në mënyrë të rregullt, përmes pakësimit të stresit ndalon shfaqjen e
krizave të migrenës.

Edhe depresioni shkakton migrenë
Tek fëmijët mund të shihet kombinimi i migrenës
me dhimbjet e kokës si pasojë e tensionit ose shkaktimi
i migrenës drejtpërdrejt nga depresioni ose çrregullimet e
ankthi. Problemet e jetuara në shkollë ose brenda familjes
mund të shkaktojnë dhimbje koke. Gjithashtu lodhja fizike
dhe psikologjike, stresi dhe rutina mund të numërohen mes
faktorëve. Mes gjithë këtyre situatave, përcaktimi i shkakut
të dhimbjes së kokës mund të bëhet vetëm nga mjekët
specialistë. Në këtë çështje është i rëndësishëm informimi
i mjekut dhe bashkëpunimi i psikiatrit të fëmijëve dhe
mësuesit me familjen. Në rast nevoje rekomandohet edhe
kërkimi i ndihmës së psikiatrit për fëmijën.
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Duhet përcaktuar shkaku i dhimbjes
Nëse një fëmijë ankohet nga dhimbja e kokës në fillim duhet përcaktuar nëse ka ose jo sëmundje tumorale apo të damarëve
në tru, sëmundje infeksionale, dëmtim të syve, shqetësime psikologjike apo probleme në shkollë a familje. Nëse përjashtohen
këto shkaqe mund të flitet për migrenë ose dhimbje të llojit të tensionit. Nevojitet ndjekja e shpeshmërisë dhe shkallës së
dhimbjes dhe marrja e masave parandaluese duke dalluar faktorët shkaktarë. Përmes mbajtjes së kalendarit tek fëmijët mund
të dallohen simptoma paralajmëruese të dhimbjes si marrje mendsh pa shkak dhe dhimbje barku. Uria, zëri i lartë, drita e fortë,
ndryshimet i nxehtë-i ftohtë, konsumimi i disa ushqimeve ose stresi psikologjik mund të shkaktojnë migrenë.

Familja duhet ta vëzhgojë
fëmijën
Të dhënat që familja mund të mbajë
shënim kur fëmija ka dhimbje koke janë
shumë të rëndësishme për përcaktimin e
diagnozës, monitorimin dhe vlerësimin e
trajtimit. Mes shënimeve të mbajtura duhet
të jenë të dhëna si data, shkaku i fillimit të
dhimbjes, koha e shfaqjes së dhimbjes, lloji,
vendi, shkalla, kohëzgjatja, mënyra e kalimit,
u bë apo jo pengesë për shkollën, mësimin
apo aktivitete të tjera, përdorimi i hapjeve apo
jo. Meqënëse është i rëndësishëm përcaktimi
i shkaqeve të fillimit të dhimbjes, kur fëmijës
i fillon dhimbja e kokës, mund t’i kërkohet
edhe të vizatojë diçka. Mjeku specialist që
vlerëson këto informacione mund t’i japë
familjes këshilla rreth asaj që duhet bërë.

Kujdes me ilaçet!
Dhimbja e migrenës është e atillë që ilaçi duhet marrë që
në shenjat e para të dhimbjes, përndryshe nuk bën më efekt
dhe dhimbja do të vazhdojë sikur të mos ishte
përdorur

ilaç

fare.

Megjithatë

mjekët rekomandojnë të mos
“mësohet” sëmundja me ilaçe,
pasi mund të krijohet varësi, por
të përpiqemi që ta kalojmë duke
pushuar pak në qetësi dhe duke
evituar shkaqet e mundshme. Në
rastet kur migrena ka avancuar
dhe përdorimi i hapjeve është i
domosdoshëm, mjekimi duhet filluar me
doza të pakta dhe të lehta dhe jo direkt
me ilaçet më të forta të gjendshme.
Këshillohet

bindja

ndaj

rekomandimeve dhe ilaçeve të
dhëna nga mjeku dhe të mbajturit
ilaçe pranë fëmijës për përdorim
në situata të nevojshme.
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DOSSIER
Hasan Bello

Si e shpëtoi Selanikun një pasha
shqiptar
Hasan Tahsin Pasha (1845-1918) ishte

nga shtëpitë publike dhe pijetoret apo

të tjerët në gjeste dhe ulërima. Çaste

pinjoll i një familje të shquar me origjinë

ushtarët nga hanet dhe xhamitë e t`i

dëshpërimi

nga fshati Mesare i kazasë së Leskovikut.

nisësh në ballë të luftës”. Në këtë situatë

gjithë vrapuan, u zunë me njëri tjetrin, u

Në ditët e vështira të Luftërave Ballkanike

të mjeruar Hasan Tahsin Pasha i bëri një

përgjëruan, u lutën dhe në fund nxorrën

kryeministri i Perandorisë Osmane Gazi

inspektim trupave osmane të vendosur në

revolet dhe shtinë në askund kot më kot.

Muhtar Pasha, ndonëse ai vinte nga radhët e

front të gatshëm për luftë, e pasi kthehet

xhandarmërisë nga vali të Janinës e emëroi

në zyrën e tij shkruan: “Ora erdhi, ngjarjet

papërkulur

si komandant të përgjithshëm të kufirit grek.

ushtrojnë

rrethuese

rrugën që të çonte drejt Topsit. U

Në kujtimet e tij, Syrja bej Vlora shkruan se,

po zhvillohet tashmë me shpejtësi dhe

mbërthyen me ta, u zunë me grushte,

kur e kishte pyetur se përse e kishte pranuar

përbën kërcënimin më të madh. Trupat

por ishte e pamundur të ndalohej përroi

këtë barrë të rëndë, ai ishte përgjigjur se e

armike të cilat lëvizin kanë kaluar Kisalarin

i rrëmbyeshëm i njerëzve i cili merrte me

kishte refuzuar për shumë arsye por, pasi

dhe kanë vajtur në Pilqoriqi.

vete gjithçka dhe u derdh nëpër rrugë,

presion.

Lëvizja

dhe

tmerri

ekstrem. Të

Të tjerët, ushtarët guximtarë e të
mundoheshin

të

mbyllnin

kryeministri kishte insistuar në një mënyrë

Fatalja erdhi si rrufe. Papritur, një

e cila nxinte nga mijëra gra e fëmijë të

të jashtzakonshme, ishte detyruar që ta

zhurmë e tmerrshme mbuloi, për një çast

tmerruar. Ishte një turmë e ndërkryer e

pranonte. Në Selanik situata e trupave

edhe zhurmën e betejës. Shpërtheu si

cila sa vinte e shtohej dhe rendte drejt

ushtarake osmane ishte krejtsisht konfuze.

fortunë dhe mijëra rezervistë u derdhën,

urës së Vardharit.

Komandantët ishin persona të papërgatitur,

pa asnjë shkak serioz duke rendur si

Ndërsa zhvilloheshin të gjitha këto

shumica prej tyre nuk kishte komanduar në

të demonizuar ose si t`i kish zënë një

skena frike, të papërshkrueshme në

jetë jo divizione, por as edhe një ushtarë.

çmenduri kolektive. Shtynin në rrokopujë

juglindje të Janicës, beteja vazhdonte me

Ata nuk dinin të merrnin e të jepnin urdhëra,
zërin e topave e kishin dëgjuar vetëm në
raste festash zyrtare. Prandaj, posa filloi
lufta ata e humbën toruan. Me pretekst se
do të tërhiqnin municione, iknin dhe i linin
repartet e tyre në lufë. Madje, disa prej tyre
largoheshin aq shumë sa jo vetëm gjylja
nuk arrinte, por as edhe zëri i topit nuk
dëgjohej. Të mbetur pa komandë ushtarët
dezertonin nga radhët e frontit në qytet
ose në rrethinat përreth. Kur Hasan Tahsin
Pasha i dha urdhër komandantit të qendrës
në Selanik, Shefki Pashës, që të zbatonte
ligjet ushtarake për oficerët dhe ushtarët e
padisiplinuar, ai iu përgjigj se: “Materialisht
nuk është e mundur t`i mbledhësh oficerët
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Forcat greke duke hyrë në Selanik

të njëjtin intensitet, por çdo përpjekje dhe

balta.” Raporti i forcave sipas marshallit

rikthyer në atdheun e tyre qeveria greke

sakrificë që bëhej ishin të kota, për shkak

Ahmed Izet Pasha (Kryeministër i P-O-

ishte e detyruar që t`i siguronte ushqim,

të kthesës së papritur e të befasishme që

smane, Ministër i Luftës, Shef i Shtabit të

veshmbathje, etj. Askush nga banorët e

morën ngjarjet.

Përgjithshëm, kandidat për fronin e Sh-

qytetit, myslimanët, të krishterët e sidomos

Çfar rëndësie do të kishte tani më

qipërisë në vitin 1913-1914) ishte dispro-

hebrenjtë që përbënin shumicën nuk do të

betejat e dëshpëruara? Ç`dobi do të sil-

pocional. Kështu, ndërsa forcat osmane

prekej në nderin dhe besimin e tij fetar.

lte vetësakrifikimi i kaq e kaq heronjëve

kishin 18.000 forca dhe 72 topa, ushtria

Administrata gjithashtu duhej të vazhdonte

bashkë me burrërinë e tyre?” Përballë

greke kishte më shumë se dyfishi i tyre,

punën e saj rregullisht.

kësaj situate paniku kur ushtria greke

mbi 44.000 forca, 100 topa fushor dhe

Vite më vonë Hasan Tahsin Pasha

qëndronte e gatshme për sulm vetëm

48 topa malor. Pa llogaritur bullgarët që

do të shkruaj në kujtimet e tij se: “Lufta

pak kilometra larg qytetit dhe kur bul-

ishin duke ardhur për ta marrë qytetin

përfundoi pa lavdi për ne dhe me triumf

lgarët po vërshonin që të hynin para tyre,

përpara grekëve apo serbëve që flitej se

për kundërshtarin. Selaniku u humb, por

Princi Kostandin (komandanti i ushtrisë

po vinin. Prandaj, jo më kot ai shkruan se

nga ana tjetër shpëtoi. E kam ndërgjegjen

greke) i bëri thirrje që ai dhe ushtarët

përpara kësaj situate Hasan Tahasin Pa-

time të qetë, sepse e kreva me përpikmëri

osmanë të pyesnin ndërgjegjen e tyre.

shës si mbetej gjë tjetër veçse të tërhiq-

detyrën time. Për këtë le të më gjykoi

Hasan Tahsin Pasha tani ishte përpara

ej, duke bërë një qëndresë simbolike aty

historia”. Por fatkeqsisht ende dhe sot e

dilemës: gjakderdhje apo kompromis?

këtu, të cilat edhe këto pësuan humbje.

kësaj dite historia e dorëzimit të Selanikut

Historiani Mark Mazower në librin e tij

Me bindjen se vazhdimi i qëndresës do

në

mbi Selanikun, lidhur me dorëzimin e

ta kthente qytetin e bukur të Selanikut

konsiderohet si tradhëtia e një pashai

qytetit shkruan se: “Më 22 tetor, Kës-

në gërmallë të mbushur me lumenj gja-

shqiptar. Kjo për dy arsye, e para se kur

hilli Bashkiak mbajti një mbledhje të ja-

ku, Hasan Pasha vendosi “Këtë vend e

një gazetar e pyeti ato ditë Hasan Tahsin

shtzakonshme dhe i dërgoi një rezolutë

morëm nga grekët dhe vetëm tek grekët

Pashën në formë provokimi se çfar ishte

komandantit të përgjithshëm, gjeneralit

Selanikun kam për ta dorëzuar”.

shqiptar

literaturën

apo

memoarolistike

osman?-ai

iu

turke

përgjigj-

Tahsin Pasha, përmes së cilës e nxiste,

Më 26 tetor 1912 u nënshkrua akti

“sigurisht që jam shqiptar, greqishten dhe

për të mirën e qytetit, të mos vazhdon-

i dorëzimit të qytetit me 16 pika. Akti

kulturën greke i mësova në qytetin tim

te të bënte qëndresë. Fillimisht ai nuk e

është i ngjashëm me atë që nënshkroi

të lindjes, në Janinë”; dhe arsyeja e dytë

mirëpriti këshillën, por pasi ushtria greke

Esat Toptani kur dorëzoi Shkodrën. Një

është se oficerët xhonturq (në shtabin

kaloi lumin e Vardarit, më 24 tetor, u vu

akt dinjitoz, sipas të cilit, ushtria greke

drejtues dhe në Selanik) që kishin fajin

re se për gjendjen e krijuar nuk kishte

ndalohej t`i prekte ushtarët osmanë

kryesor për gjendjen e krijuar në forcat

zgjidhje. Qyteti ishte i rrethuar nga for-

apo t`i quante ata robër lufte; deri sa të

ushtarake, për të shfajësuar veten e

cat kundërshtare dhe idea për krijimin

nënshkruhej marrëveshja e paqes me

tyre, të gjithë përgjegjësinë ia hodhën

e një llogoreje të fundit të qëndresës së

qeverinë osmane ata do të qëndronin në

Hasan Tahsin Pashës që s`kishte vetëm

tyre, tashmë kishte humbur te shiu dhe

një zonë të caktuar, ku në pritje për t`u

pak ditë që i ishte ngarkuar kjo detyrë.
Megjithatë, historiografia dhe studiuesit e
specializuar lidhur me qëndrimin e Hasan
Tahsin Pashës për dorëzimin e Selanikut
tregohen më gjakftohtë. Ndërsa historianët
e artit ushtarak këtë e quajnë një akt
“normal”, të imponuar nga rrethanat.
Hasan Tahsin Pasha vdiq në Lozanë
në moshën 73 vjeçare, i vetmuar dhe i
përbuzur padrejtësisht nga të gjith isheprorët xhonturq. Në vitin 1937 eshtrat
e tij u sollën në një varrezë shqiptare në
periferi të Selanikut, në Trinadia. Ndërsa
më 1983 për shkak se trualli i kësaj
varreze u shtetëzua, eshtrat e tij u nxorrën

Nënshkrimi i aktit të dorëzimit të Selanikut nga Hasan Tahsin Pasha
Pikturë e realizuar nga i biri Qenan Mesarea

dhe u vendosën në një kuti për 23 vjet me
radhë deri më 2006 kur u rivarrosën pranë
të birit, piktorit të njohur Qenan Mesareja.

39

TEKNOLOGJI
Nga Ejup Lila

Të fiksuar pas
“Candy Crash Saga”
Candy
e

cila

njihet

Crush

Saga,

duke patur parasysh se është edhe një

si

të re, njerëzit ulin kokën te telefoni

aplikacion falas për tu zbritur. Të gjitha

apo tablet e tyre dhe përqëndrohen

këto para vijnë nga blerja e funksioneve

është aplikacioni më i zbritur nga

të Candy Crush Saga. Qëllimi i tyre

shtesë për të kaluar nivelet e vështira.

iPhone, iPad, të gjithë smartphonët

është të bashkojnë sa më shumë të

Kto blerja bëhet nga njërëzit e varur nga

dhe tabletat gjatë dy viteve të fundit.

përbashkëta, të thyejnë akullin dhe

loja, të cilët janë relativisht të shumtë.

Si është e mundur që miliona

të kalojnë në nivelin tjetër të lojës.

Ato që blihen më shumë janë

përdorues

i

tre

të

të

këtyrë

edhe

bukuritë e natyrës. Tashmë kemi diçka

përbashkëtave,

bashkimi

ndryshe

loja

aparateve

Loja

teknologjikë të tërhiqen aq shumë nga

popullore

disa ngjyra dhe forma të lojës? Mjafton

Përdoruesit nga kjo faqe sociale kërkojnë

kritikash

të udhëtosh me një linjë treni në qytet

dhe japin ndihmë për miqtë e tyre.

e lojës “King” shprehet se nivelet

e mbipopulluara si Tokio, Londër,
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Candy

gjithashtu
edhe

Crush

është
në

shumë

Facebook.

Saga

“jetët”

duke

ndihmuar

lojtarët

të

kalojnë nivelet. Kjo ka pasur një sërë
por

kompani

prodhuese

sipas

kalohen edhe pa blerë jetë, por

apo New York dhe nuk do të shikoni

informacioneve të marra nga Appdata

janë njerëzit ata që duan ta kalojnë

njerëz duke lexuar një libër, gazetë

fiton 1 milion dollar në ditë. Kjo një

pa vështirësi dhe pa u munduar.

apo duke para jasht xhamit të dritares

shifër që ndoshta i ka habitur të gjithë

Përkushtimi

i

disa

njerëzve

ndaj lojës bën që ata të ndryshojnë edhe
orën e celularit në mënyrë që oferta të
zgjasë sa më shumë. Janë të pakët ata
që e hapin lojën vetëm për pak minuta dhe
pastaj mund të merren me diçka tjetër.
Disa të tjerë thonë që loja është e
mirë për të hequr stresin. Pas një studimi
të gjatë apo një pune të lodhshme shumë
njerëz e shohin si diçka çlodhëse lojën. Këta
janë njerëzit që nuk janë të varur pas lojës.
Candy Crush Saga ka kaluar gjithë
parashikimet. Ajo pati një zhvillim shumë të
shpejtë dhe në një kohë shumë të shkurtër
u bë loja më e shkarkuar nga të gjithë
përdoruesit e smartphone-ve dhe tabletave.
Mënyra e ndërtimit të lojës ka tërhequr
shumë përdorues. Të varurit nga loja mund
të fillojnë që në mëngjes me komjuterin
të shtëpia, gjatë rrugës për në punë dhe
mjaft prej tyre edhe gjatë orarit të punës.
Për të kuptuar se sa të varur janë njerëzit
nga loja le të shohim disa të dhëna nga një
publikim i një studimi në faqen zyrtare të BBC. Fillimisht do të paraqesim ecurinë e lojës që pas daljes së saj dhe deri
muajit dhjetor. Një periudhë kohorë afërsisht 2 vite e gjysëm.

•

Prill 2012: Candy Crush hidhet si lojë në Facebook

•

Nëntor 2012: i gatshëm për pajisjet iOS

•

Dhjetor 2012: Futet në pajisjet Android

•

Shkurt 2013: Loja më popullore në Facebook

•

Nëntor 2013: Arrin 500 milionë shkarkime në

mbarë botën

•

Dhjetor 2013: Zgjerohet pothuajse në gjithë botën

•

Mars 2014: Numër mjaft i madh përdoruesish

•

Qershor 2014: Vazhdon të jetë nga lojrat më të

luajtura në smartphone

Nga studimi mbi disa përdorues të lojës doli se:
•
•

67 % thonë se loja ka pasur një ndikim në jetën e tyre
32 % e lojtarëve injorojnë miqtë dhe familjen e tyre

në facebook

•
•

30 % thonë se janë të varur nga loja
25 % e lojtarëve kanë shpenzuar të holla për Candy

Crush

•

20 % pranojnë se luajnë “shpesh” Candy Crush

Njerëzit janë fiksua kaq shumë pas kësaj loje, ku ka nga ato
që kur mbyllin sytë për të vjetur, shohin figura dhe ngjyra të
lojës.
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Sport
Blerand Ismaili

Brazil 2014 - Botërori botërorëve
“Brazil

2014”,

botëroreve!

kompeticion vetëm një shpallet fitues dhe

para në grup, pasi mposhti Portugalinë (4-

Evenimenti më i rëndësishëm futbollistik,

këtë vit në “Brazil 2014” ishte kombëtarja

0), Shtetet e Bashkuara të Amerikës (1-0)

kryefjala e futbollit botëror këtë vit zbriti në

Gjermane që i “mbijetoi “ të gjitha sfidave

dhe barazoi me Ganën (2-2). Në 16-she

“djepin” e këtij sporti, pikërisht në Brazil.

duke ngritur trofeun e artë dhe çuar në

u përball më Algjerinë që ishte një ndër

Në momentin që u përcaktua nga FIFA

katër numrin e kupave të botës të fituara.

surprizat e këtij botërori. Vetëm pas 120

se cili vend do të priste 32 skuadrat me

Me fitimin e këtij titulli Gjermania barazon

minutash evropianët kaluan në çerekfinale

të mira të planetit, ekspertët e futbollit

Italinë, secila me nga katër botërorë

duke fituar me rezultat të ngushtë 2-1. Në

“paralajmëruan” për një kompeticion jo si

nga njëzet gjithsej që janë organizuar.

çerekfinale e priste Franca në një ndeshje

herët e tjera, po për një eveniment që do

Gjermanisë iu deshën plot 24 vjet për

të quajtur ” klasikja evropiane”. Djemtë e

të hynte në histori.

të ngritur kupën e botës, ndërkohë që

Lëv u kualifikuan falë një goli të mbrojtësit

Kjo u përforcua edhe me shumë pasi u

gjatë kësaj periudhe pritjeje numëron një

Humels që i preu biletën për gjysmëfinalen

hodh shorti për fazën në grupe. Goglat

finale të humbur në vitin 2002 përballë

e madhe përballë Brazilit.

vendosën në grupe përballje të tilla si

Brazilit, dhe katër prezenca radhazi në

Sfida Gjermani–Brazil ishte më shumë së

Spanjë–Holandë,

i

Gjermani–Portugali,

gjysmëfinale (2002,2006,2010,2014).

një ndeshje. Një përballje që vjen rrallë në

Itali–Angli dhe Brazil–Meksikë, disa nga

Nën drejtimin e teknikut Hoakin Lëv

finalet e kupës së botës. Hera e parë dhe

klasiket më të përfolura në botën e futbollit.

“pancerat” zhvilluan një botëror për t’u

e fundit që këto dy skuadra janë përballur

Futbolldashësit nuk mund të kërkonin më

pasur zili, duke e mbyllur rrugëtimin e

ishte finalja e Botërorit 2002 e zhvilluar

shumë nga shorti pasi spektakli ishte

tyre në Brazil 2014 me fitoren përballë

në Japoni dhe Korenë e Jugut, e fituar

i garantuar. Përballjet nuk qëndronin

Argjentinës me rezultatin 1-0, gol i shënuar

vetëm tek emrat dhe historia që këto

në minutën e 113-të nga Mario

ekipe mbajnë mbi shpatulla, por edhe tek

Gëtze në stadiumin mitik të

futbollistet e rinj që pritet të jenë epiqendra

“Marakanas”, Rio Di Janero.

e futbollit për vitet e ardhshme. Sytë

Për të mbërritur në finale

ishin mbi talentet premtuese, si Neymar

Gjermania u rendit e

(Brazil),

Gotze

Rodriguez
Hazard
Por

si

(Gjermani),

(Kolumbi),
(Belgjike)

etj.
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botërori

çdo

nga

amerikano-

latinët me rezultatin e pastër 2-0. Në

2-1 ndaj Bosnje-Hercegovinës dhe 3-2

pretendentet për të ngritur kupën. Koha

Brazil historia u rishkruajt. Gjermanët

përballë Nigerisë). Në 16-she Lionel

e rregullt dhe ajo shtese nuk mjaftuan për

bënë ndeshjen e ëndrrave duke shkaktuar

Mesi më shokë luajtën kundër Zvicrës së

të caktuar finalisten dhe vetëm nga goditja

termët shtatë ballësh në një sfidë që do

shqiptarëve. Argjentinasit kaluan për në

e 11-metërshave Argjentina kaloi për në

shkruhet në historinë e futbollit si më të

çerekfinale vetëm pas 120 minutash me

finalen e madhe përballë Gjermanisë.

errëtat për kombëtaren braziliane. 1-7 për

një gol të Di Marias në minutën e 118-të.

Arbitrimi - Arbitrimi i “Brazil 2014” ishte në

“pancerat” dhe finalja ishte e tyre.

Në çerekfinale i priste Belgjika e talenteve

nivelet më të dobëta duke krijuar shumë

Në krahun tjetër Argjentina e pati më

të mëdha. Edhe këtu “La albiceleste” u

polemika dhe hije dyshimi. Ndeshje si

të lehtë rrugëtimin për në “Marakana”.

tregua cinike duke fituar me një gol të

Brazil–Kroaci,

Amerikano-jugorët u renditën të parët në

vetëm të Higuain në fillim të ndeshjes.

Uruguai dhe Brazil–Holandë kishin shumë

grup më pikë të plota pasi fituan të tre

Gjysmëfinalja i përballi më Holandën e

episode që vunë në pikëpyetje aftësitë e

ndeshjet përkatëse (1-0 kundër Iranit,

furishme që për momentin ishte ndër

gjykimit të arbitrave të zgjedhur nga FIFA.

Holandë–Meksikë,

Itali–

Zhgënjimet
Një eveniment i përmasave të tilla është

bënë figurën më të keqe në historinë

Katër herë kampionët e botës u renditën

gjithmonë i mbushur me emocione dhe të

e futbollit të tyre, duke u eliminuar në

të tretët në një grup ku surprizat ishin më

papritura. Pritshmëria dhe presioni i emrit

gjysmëfinale nga Gjermania me rezultat

të mëdha. Vetëm një fitore përballë Anglisë

i bën shumë ekipe të bëjnë gabime fatale

7-1. I vetmi ngushëllim për tifozerinë dhe

(2-1) shërbeu si ngushëllim për italianët,

duke sjellë zhgënjim për të gjithë fansat e

Kombëtaren do të ishte finalja e vogël për

që humbën dy ndeshjet e radhës përballë

futbollit.

vendin e tretë përball Holandës, por edhe

Kosta Rikës (1-0) dhe Uruguait (1-0).

Në “Brazil 2014” raste të tilla ishin plot.

këtu Brazili zhgënjeu duke humbur 3-0.

Anglia
Spanja

Brazili
5 herë kampion bote në futboll dhe

Si

ish-kampione

në

“Ishullorët” vazhdojnë

fuqi

shihej

më

zhgënjimet

si

e tyre në kupat e botës. Në Brazil

nën statusin e vendit pritës të këtij

pretendente

titullin.

përfaqësuesja angleze u rendit e fundit

evenimenti sportiv, Brazili shihej si një nga

“Mbretërorët” për habinë e të gjithëve

në grup me vetëm një pikë të marrë nga

pretendentët kryesorë për fitimin e kupës.

nuk arritën as të kalonin grupin, duke

barazimi 0-0 me Kosta Rikën. Tre luanët

“Selecaot”

u renditur të tretët me vetëm një fitore

humbën dy përballjet e tjera me Italinë (2-

përballë Australisë (3-0). Ajo çka ishte më

1) dhe Uruguain (2-1).

për

të

mbrojtur

zhgënjyese ishte humbja e thellë përball
Holandës 5-1, që u pasua edhe nga

Portugalia
Portugezët ishin jashtë formës së tyre të

humbja tjetër me Kilin (2-0).

paraqitur gjatë eliminatorëve për në “Brazil

Italia

2014”. Ylli portugez Ronaldo nuk arriti të

“Azzurro-t“ bënë një nga

kualifikonte skuadrën e tij për në 16 më

paraqitjet më të dobëta

të mirat, duke ngecur në vendin e tretë në

në

kupat

e

botës.

grup. Portugalia bëri një start zhgënjyes
duke humbur 4-0 përballë Gjermanisë.
Barazimi 2-2 me SHBA-në i la
shumë mundësi për të kaluar në
1/8-t pavarësisht fitores 2-1
përballë Ganës.
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Surprizat
Kosta Rika
Vendi i vogël nga Amerika Qendrore i habiti të gjithë pasi u rendit
e para në grupin e quajtur “grupi i ferrit” me Anglinë, Italinë, dhe
Uruguain. Në 1/8 Kosta Rika eliminoi Greqinë më penallti duke
kaluar për në fazën çerekfinale. Ishte Holanda që pavarësisht
potencialit shumë herë më të madhe se Kosta Rika, e eliminoi këtë
të fundit pas goditjes së 11-metërshave.

James Rodrigues
Sulmuesi 23-vjeçar i Kolumbisë ishte ndër lojtarët më të spikatur
të “Brazil 2014”. Në 5 ndeshje ai shënoi 6 gola duke u renditur si
golashënuesi më i mirë i fazës finale të Botërorit. Rodrigues arriti
deri në fazën çerekfinale të kupës së botës me Kolumbinë ku u
eliminuan nga Brazili (2-1).

Robie Van Persie
Sulmuesi holandez u quajt ndryshe “ Holandezi Fluturues” pas
golit të shënuar kundër Spanjës në fazën e grupeve. Goli i shënuar
me kokë fluturimthi u konsiderua si goli më i bukur i botërorit.

Louis Van Gaal
Tekniku holandez tregoi aftësitë e tij drejtuese në ndeshjen
çerekfinale ku Holanda e drejtuar prej tij u përball me Kosta
Rikën. Kur ndeshja pritej të mbyllej pas 120 minutave Van Gaal
bëri zëvendësimin e fundit. Në fushë hyri Tim Krul, portieri i dytë
i Holandës në vend të Jasper Cillessen, shkëmbim që shërbeu
vetëm për goditjen e penalltive. Kjo lëvizje u quajt edhe “Kali i
Trojës” për Holandën, pasi ishte Krul ai që priti dy penallti të
kostarikanëve dhe kaloi “tulipanët” në gjysmëfinale.
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Rekorde dhe të veçanta
•

Brazili është skuadra e vetme me 20 prezenca në kupa

bote në 20 të organizuara.
•

Gjermania është skuadra me më shumë ndeshje në finalet

e kupave të botës.
•

Miloslav Klose me golin e shënuar kundër Brazilit në

gjysmëfinale arriti në kuotën e 16 golave në kupat e botës, duke u
bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave. Ai është gjithashtu
lojtari i vetëm që ka luajtur 4 gjysmëfinale radhazi.
•

Gjermania është e vetmja skuadër që ka arritur 4 gjysmëf-

inale radhazi.
•

Brazili shënoi humbjen më të thellë në historinë e saj,

pikërisht në gjysmëfinalen përballë Gjermanisë (7-1).
•

Gjermania është e vetmja skuadër jo amerikano-latine që

fiton kupën e botës në këtë kontinent.
•

“Brazil 2014” solli risinë e teknologjisë në futboll duke përd-

orur sensorë për të shmangur rastet e dyshimta për gol. Për herë të
parë u përdor në ndeshjen France–Honduras.
•

Një tjetër risi në këtë botëror ishte edhe përdorimi i shku-

mës për të përcaktuar murin mbrojtës të lojtarëve në goditjet e dënimit, duke shmangur shkeljet e largësisë të vendosura nga arbitri.
•

Shkodran Mustafi u bë shqiptari i vetëm që ka fituar një

kupë bote.
•

Portierët ishin pikat më të forta të skuadrave në këtë

botëror, duke filluar nga Oçoa i Meksikës tek Neuer i Gjermanisë.
•

Lionel Mesi u shpall lojtari më i mirë i turneut. James  Ro-

drigues golashënuesi më i mirë. Manuel Neuer portieri më i mirë.
Poul Pogba futbollisti i ri më i mirë.
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KLINIKA DENTARE "VRIONI"

Cilësia, pasioni ynë.

IMPLANTOLOGJI IMEDIATE
Të gjithë ju që keni mungesë të një-disa ose
të gjithë dhëmbëve dhe nuk dëshironi të
qëndroni pa dhëmbë apo të mbani proteza të
lëvizshme, mjafton një vizitë tek ne dhe
brenda 24 orëve ju do të keni dhëmbë �ks (të
pa lëvizshëm ) mbi implante.

SEDACIONI
Mjekimi nën efektin e Gazit Gazmor. Në rastet
e frikës nga punimet dentare tek të rriturit apo
fëmijët, kryhen punimet nën efektin qetësues
të protoksidit të azotit.
STOMATOLOGJI ESTETIKE
Ndërthurje e materialeve të gjeneratës së
fundit (IPS Empress,IPS E Max) me
ndërhyrjet kirurgjikale për gingivat.

ORTODONCI
(Drejtimi i dhëmbëve)
Trajtim me aparate të lëvizshëm dhe �kse
metalike, �kse qeramike (estetike të
padukshme), Invisalign, për drejtimin e
dhëmbëve dhe korrigjimin e problemeve të
kafshimit. Konsulta dhe studimi i rastit falas.

KIRURGJI ORALE
Ura Porcelani metal-porcelan, zirkonium,
Alumina (ura krejt qeramike, pa metal)
SHËRBIM KOMPLEKS
Staf mjekësh profesionist, të diplomuar e
specializuar në Turqi & Itali

PËR FËMIJËT
Shërbim i specializuar në një ambient të
dizenjuar enkas për fëmijët ku ata mjekohen,
duke u relaksuar e argëtuar

Adresa:

46

Tek 21 Dhjetori, Rr. Frosina Plaku, ndërmjet hotel “Mondial” dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit,
50 m. nga “Unaza”. Tel: 04222 1637 Cel: 0672005000, 0684079989, 0692306899
www.vrionidental.com

