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Forcohen 
lidhjet Kinë-EQL
Në nëntor 2013 kryeministri 

kinez u takua në Bukuresht 
me homologët e tij nga 

Europa Qendrore e Lindore. Pas 
takimit u publikua programi i 
gjithanshëm i nxitjes së zhvillimit të 
marrëdhënieve midis dy palëve, që 
përfshin dhënien e kredive bankare 
prej 10 miliardë dollarësh amerikanë, 
forcimin e bashkëpunimit të 
institucioneve financiare etj. Që 
prej fillimit të vënies në jetë të këtij 
programi, shkëmbimet dypalëshe 
janë zgjeruar në fushën politiko-
kulturore, turistike, arsimore, 
bujqësore, të investimeve, të 
ndërtimit infrastrukturor etj. 

Ekonomia botërore dhe ajo e Euro-
pës Qendrore e Lindore u ndikuan 
rëndë pas shpërthimit të krizës 
financiare në vitin 2008 e të krizës 
së borxheve dhe rimëkëmbja 

ekonomike u bë fokusi i vëmendjes 
së liderëve të këtyre vendeve. 
Ndërkohë, Kina po zbaton masa 
të reja të reformës dhe të hapjes 
ndaj botës, duke shpejtuar 
industralizmin, urbanizimin dhe 
modernizimin. Gjatë këtij procesi, 
pritet që në pesë vjetët e ardhshëm 
tregu i importimit të mallrave i 
Kinës t’i kalojë 10 trilionë dollarë 
amerikanë, ndërsa investimet 
kineze në botë do të arrijnë deri në 
500 miliardë dollarë amerikanë. 

Nga ana tjetër, Kina është partnerja 
më e madhe e import-eksportit e 
16 vendeve të Europës Qendrore 
e Lindore. Me një rritje vjetore 
mbi 27%, vëllimi i përgjithshëm 
i tregtisë midis dy palëve është 
rritur nga 4.3 miliardë dollarë 
amerikanë në vitin 2001 në 52 
miliardë dollarë amerikanë në vitin 

2013. Megjithatë, në krahasim me 
shumën e shkëmbimeve tregtare 
midis Kinës dhe vendeve të tjera 
europiane (559 miliardë $), kjo 
shifër është ende e vogël. Lidhur 
me këtë, Kina propozoi nxitjen 
e mëtejshme të bashkëpunimit 
ekonomik, në mënyrë që vëllimi 
i tregtisë së saj me partnerët e 
Europës Qendrore e Lindore të 
dyfishohet e të arrijë deri në 100 
miliardë dollarë amerikanë brenda 
pesë vjetëve. Pra, zhvillimi i Kinës 
do të përmirësojë jo vetëm jetën 
e popullit, por do të sjellë shanse 
të mëdha për biznesin në vende të 
ndryshme të botës, duke përfshirë 
sigurisht edhe vendet e Europës 
Qendrore e Lindore. 

Kjo dihet edhe nga liderët e të dy 
palëve. 
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Forcohen 
lidhjet Kinë-EQL

Në takimin e zhvilluar në shtator 2014 me kryeministrin 
rumun Victor Ponta, presidenti kinez Xi Jinping u 
shpreh se Kina mirëpret vendet e ndryshme të botës të 
përfitojnë nga zhvillimi i saj për zhvillimin e përbashkët. 

Për këtë, ish-kryeministri hungarez Viktor Orbán tha 
në mënyrë metaforike: “Meqë kemi dy këmbë, pse të 
rrimë vetëm në një?” Ai propozoi që vendet e rajonit 
“të rrinë me një këmbë” në BE, kurse tjetrën ta kenë në 
ekonomitë e reja, siç është Kina. Faktikisht, në bazë të 
Sistemit të Bashkëpunimit Kinë-EQL 16+1, kontaktet 
dypalëshe janë duke u shtuar pandërprerë në fusha të 
ndryshme. 

2014-a ishte Viti i Nxitjes së Investimeve dhe të 
Bashkëpunimit Ekonomiko-Tregtar midis Kinës dhe 
Europës Qendrore e Lindore. 

Në gusht të atij viti zv. kryeministri kinez Zhang Gaoli 
mori pjesë në takimin e dytë të drejtuesve vendorë 
Kinë-EQL që u organizua në Pragë, ku ishin të 
pranishëm mbi 1300 përfaqësues të pushtetit qendror 
e vendor të këtyre vendeve, si edhe të kompanive 
kineze e të Europës Qendrore e Lindore. Një muaj më 
pas kryeministrat e Shqipërisë, Rumanisë dhe Serbisë 
mbërritën në Pekin për të marrë pjesë në Forumin Veror 
të Davosit që u mbajt në Tianjin të Kinës Veriore. 

Gjatë takimit me homologun shqiptar Edi Rama, 
kreu i qeverisë kineze Li Keqiang u shpreh se Kina i 
kushton vëmendje të madhe miqësisë tradicionale me 
Shqipërinë. Kina dhe Shqipëria kanë perspektiva të gjera 
bashkëpunimi në fushën e energjetikës, të industrisë 
minerare, bujqësisë, infrastrukturës etj., u shpreh z. 
Li, duke shtuar që Kina është e gatshme të importojë 
më shumë produkte cilësore bujqësore dhe minerare 
nga Shqipëria. Kryeministri kinez u shpreh po ashtu se 
qeveria e tij përkrah pjesëmarrjen e kompanive kineze 
në ndërtimin e infrastrukturës shqiptare, veçanërisht 
të autostradës që lidh Shqipërinë dhe Maqedoninë, 
e njohur si Rruga e Arbrit, për të arritur sukses në 
realizimin e projekteve të mëdha mes dy vendeve. 

Ndërsa kryeministri shqiptar Edi Rama tha se qeveria 
shqiptare i mirëpret kompanitë kineze të investojnë 
në Shqipëri dhe do t’u ofrojë atyre lehtësi. Rama kërkoi 
gjithashtu edhe forcimin e këtij bashkëpunimi, në të 
mirë të nxitjes së paqes e zhvillimit të rajonit. 

Projektet e mëdha në fushën infrastrukturore janë një 
ndër kanalet e rëndësishme të zgjerimit të investimeve 

kineze në Europën Qendrore e Lindore. Në vitin 2013 Kina 
nënshkroi marrëveshjen për ndërtimin e hekurudhës 
Beograd-Budapest në bashkëpunim me qeverinë 
hungareze dhe serbe. Më vonë, Rumania nënshkroi një 
sërë dokumentesh me Kinën në fushën e shfrytëzimit 
të energjisë bërthamore. Ndërkohë, kompanitë kineze 
po marrin pjesë edhe në shumë projekte në Hungari, 
Bullgari, Rumani etj. 

Gjatë vitit 2014 janë organizuar rreth 10 forume të nivelit 
të lartë dhe janë krijuar dy sekretariate për bashkëpunim 
midis Kinës dhe Europës Qendrore e Lindore. Por, përveç 
forcimit të bashkëpunimit ekonomik, po forcohen edhe 
lidhjet në arsim, bujqësi etj. 

Më 22 shtator 2014, përfaqësuesit e 12 universiteteve 
të Europës Qendrore e Lindore dhe të 16 universiteteve 
kineze nënshkruan “Deklaratën e krijimit të Shoqatës 
Universitare Kinë-EQL”, duke shpallur zgjerimin 
e shkëmbimeve dypalëshe arsimore. Në bazë të 
konsultimeve, anëtarët e shoqatës do të ndajnë 
informacionet e burimet dhe do të nxisin njohjen 
e ndërsjellë të diplomave. Brenda kësaj kornize, 
universitetet do të zhvillojnë edhe bashkëpunimin për 
dhënien e bursave e në studimin shkencor. 

Ndërkohë, nga 8 deri më 11 qershor 2014, në qytetin 
Ningbo të Kinës Lindore u zhvillua Panairi i Mallrave të 
Europës Qendrore e Lindore, në të cilin u ekspozuan 
produktet e 16 vendeve. 

Ndër produktet e shumta, mallrat shqiptare u lanë 
konsumatorëve kinezë një përshtypje të thellë, pasi ato 
ishin me cilësi të lartë dhe biologjike. 

Kryetari i Dhomës së Tregtisë Shqipëri-Kinë, Idriz Çelmeta, 
u shpreh se kjo është hera e parë që kompanitë shqiptare 
marrin pjesë në një panair ndërkombëtar në Kinë. 

“Kemi parë që, si hera e parë, produktet shqiptare në 
Kinë janë të mirëpritura nga konsumatorët kinezë dhe 
ka pasur një interesim të vazhdueshëm qysh nga dita 
e parë deri më sot. Edhe disa sasi të vajit, mjaltit dhe 
të verërave janë blerë nga konsumatorët. Janë marrë 
edhe mostra për t’u paraqitur. Kemi interesim nga 
firma të ndryshme kineze, të cilat kanë ardhur dhe kanë 
shkëmbyer informacion, me qëllim që të lidhen në një 
kohë sa më të shpejtë,” tha Çelmeta. 

Zhang Yan



I lindur në 6 tetor 2010, ai 
është padyshim 4-vjeçari më 
i famshëm në botë. Po, po! 

Të gjithë e njohim, po flas për 
Instagram-in. Sa pak e njohim 
historinë e tij, e sa shumë e 
përdorim...

Emri Instagram lindi si bashkim i 
instant camera, apo siç i themi ne 
në shqip “foto çasti”, + telegram. 
Ky aplikacion është krijuar në San 
Francisco nga dy programues 
të rinj amerikanë, Kevin 
Systrom dhe Mike Krieger.

Me siguri asnjëri prej djemve 
nuk e ka menduar që krijesa e 
tyre shumë shpejt do të kishte 
mbi 200 milionë përdorues që 
shkrepin dhe ndajnë me njëri 
– tjetrin çdo moment të jetës 
së tyre. E aq më tepër të kenë 
menduar se Instagrami do të 

ndihmonte 

fuqishëm në të ashtuquajturën 
jetë virtuale të njerëzve. 

Instagrami flet aq pak, sa të 
vërteta të mëdha ngelen të 
pathëna. Të tregon një vakt 
fantastik- por jo rrëmujën që 
duhet pastruar më pas! Të shfaq 
një shkrepje të çiftit që duket aq i 
lumtur – por ngelet e pathënë ajo 
zënka e tyre para tre ditësh!   
Aq sa, kohë pas kohe duhet t’i 
kujtojmë vetes se momentet 
e kapura që do të shohim në 
Instagram, shpesh herë do të na 
përplasin me një variant të jetës 
shumë herë më të mirë sesa ajo 
që jemi duke jetuar. 
Epo, duhet ta pranojmë, kështu 
funksionon interneti!

Le ta kthejmë medaljen dhe të 
shohim anën tjetër të saj. Vitaliteti 
dhe diversiteti i Instagramit është 
rritur po aq shumë, sa është rritur 

dhe vetë numri i 

përdoruesve 
të tij. Padyshim duhet 
pranuar se Instagram ka ndikuar 
fuqishëm në mënyrën e të bërit 
PR dhe marketing të një marke, 
politikani, personi të famshëm apo 
qoftë edhe një biznesi të thjeshtë.

I lindur për të pasur foton në 
qendër të tij, e bën Instagramin 
kanalin më të thjeshtë për të 

Marinela Gremi

#JetaSipasInstagramit
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reklamuar veten a produktin që ofrojmë. Përtej të fshehtave që mund të ketë pas, ndjekësit e 
marrin menjëherë mesazhin. Mjafton një foto dhe i ke thënë të gjitha! 

Po të kthehemi pak mbrapa në kohë, në vitet 2000-2001 në fillimet e internetit, pronarë të 
bizneseve të mëdha dilnin me qëndrimin “Ne nuk kemi nevojë për një website.. 
Broshurat po e bëjnë shkëlqyeshëm punën e tyre”. E di.. tingëllon një çmenduri 
për ditët që jetojmë!  
E pra, e njëjta gjë po ndodh sot sërish tek shumë pronarë biznesesh. E 
famshmja World Wide Web  është transformuar në World Wide SOCIAL 
web. Duhet kuptuar se sot të gjithë janë në internet dhe duhet gjetur 
rruga për t’u spikatur në mes të asaj “rrëmuje”. 

“Foto që vlen sa një mijë fjalë”, vërtet, është shprehje klishe, por ama kur 
flasim për Insta-marketing, bëhet realitet. Si do të krijoheshin trend-et e 
modës nëse vetëm do të flisnim për to? Si mundet një studio dizenjimi 
të shpjegojë me fjalë projektet e saj? Po promovimin e turizmit si mund 
ta bësh ndryshe më mirë? Ah! Gjithandej i fut hundët ky Instagrami. 

Sipas një studimi gjerman, ne marrim një sinjal shumë më të qartë dhe të 
nënkuptuar ndaj të qenit i lumtur, i bukur, i pasur, i suksesshëm, nga një foto 
sesa nga një përditësim i statusit në Facebook apo Twitter.  
Shumë persona publikë e kanë kuptuar më së miri këtë. Duke filluar nga 
këngëtarë, aktorë e deri tek politikanët më të rëndësishëm. Dhe këtu nuk e 
kam fjalën vetëm për të famshmit e HOLLYWOOD-it, por edhe për ata që 
ne ndjekim çdo ditë në mediat tona. 

Vetë kryeministri Edi Rama ka një llogari në Instagram, apo këngëtarë të 
suksesshëm si Elvana Gjata, Dafina, Alban Skënderaj e shumë të tjerë. Në 
këtë mënyrë afrohesh edhe më shumë me njerëzit që të ndjekin dhe të 
pëlqejnë. Foto është edhe më e prekshme. Iu tregon ‘fansave’ që 
dhe ti bën të njëjtat gjëra si ta, frekuenton të njëjtat vende 
etj.  
Siç e thamë edhe më sipër foto tregon shumë por edhe 
lë shumë të tjera pa thënë. Ndaj secili zgjedh ta krijojë 
vet imazhin dhe unin që kërkon ta 
njohë bota. 
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Pasi thamë më sipër se sa shumë mund të ndikojë 
Instagrami jo vetëm në jetët e gjithësecilit, por 
edhe në suksesin e profilit të “biznesit” tuaj, më 

poshtë po ju tregojmë disa hapa se si mund ta bëjmë 
këtë gjë. 

 Kjo foto më përfaqëson mua! 
 Men doni sikur në foton e profilit të një firme 

këpucësh të shihni një shishe vodka apo një 
personazh vizatimor. Qesharake! Anglezët thonë 
“First impression lasts forever”, ndaj kushtojini 
pak më tepër kohë asaj që për të tjerët do të jetë 
përshtypja e parë për ju. Vendoseni foton tuaj të 
profilit me kujdes, mos e shihni ate si një rreth të 
vogël që nuk hyn në punë. Jo! Duhet gjithmonë 
të gjeni një foto që reflekton personalitetin e 
markës suaj, apo portretin e imazhit që doni të 
krijoni. 

 Mos nënvlerësoni  ‘biografinë’. 
 Siç thuhet, dita e mirë duket që në mëngjes, pra 

mos e nënvlerësoni mundësinë që aplikacioni 
ju jep për të paraqitur veten. Niseni profilin 
duke bërë një përshkrim dinamik për veten apo 
biznesin që kërkoni të prezantoni. Dhe sigurisht 
mos harroni të vendosni një website apo një link 
që audienca t’ju ndjekë në çdo cep të internetit. 

 Mendoni një strategji për fotot 
 Duke menduar se po i lehtësojmë punë vetes, 

shpesh bëjmë një gabim të madh. Siç është 
postimi i të njëjtave materiale, në të njëjtën kohë 
si në Instagram, Facebook apo Twitter. E vërteta e 
ëmbël është se çdo rrjet social është ndryshe nga 
tjetri, ndaj trajtojini si të tillë. Ashtu siç nuk mund 
të hedhim në një gotë së bashku verë, vodka dhe 
birrë ashtu dhe nuk mund të përdorim të njëjtën 
gjuhë për të gjitha mediat sociale. Zgjidhja më 
e mirë? – krijoni një “axhendë” se çfarë është 
më mirë që të postoni; cila është koha më e 
përshtatshme për të postuar; hidhni jo vetëm 
foto që ju interesojnë juve, por edhe thënie, 
batuta, pyetje që u interesojnë ndjekësve tuaj. 

 Krijoni hashtag-ët (#) tuaj 
 Seriozisht? Mund të lindë pyetja kur lexon këtë 

ide. Por, po! Është e vërtetë. Mundohuni që 
në çdo foto të ekspozoni hashtagë (#) që do 
t’ju ndihmojnë të identifikoheni. Në njëfarë 
mënyre është si të krijoni një markë tuajën. 
Filloni të përdorni të paktën 5-10 hashtagë që 
mendoni se ju shkojnë për shtat dhe njerëzit 
do të fillojnë dalëngadalë t’ju njohin me to, pse 
jo dhe të përhapni një trend edhe për të tjerët. 

Si të kesh 
sukses në 

Instagram..
                                                                                     

Marinela Gremi
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 Mos harroni që çdo pëlqim apo koment është i rëndësishëm
 Në media sociale shiheni veten një me audiencën, me ndjekësit, me klientët apo 

fansat tuaj. Injorimi i pyetjeve apo qoftë edhe komenteve pozitive ose jo, është 
gabimi më i madh. Edhe më sipër u tha se në Instagram është tepër e thjeshtë të 
krijosh vet mënyrën sesi do të të njohë publiku, por kjo maskë ashtu siç krijohet 
shpejt, mund edhe të bjerë menjëherë. Ndaj, kushtojini rëndësi edhe komentit 
më të thjeshtë. Ndërlidhja me ndjekësit, zë një pjesë të madhe në suksesin virtual.

 A e dini se? 

 Profili me më shumë ndjekës në Instagram është i 

këngëtarit Justin Bieber.

 Kim Kardashian & Kanie West në ditën e dasmës 

mbajnë vendin e parë përsa i përket “fotos më të 

pëlqyer”.

 Hashtag-u më i përdorur në historinë e Instagram-it 

është  #love

 68% e përdoruesve të Instagram janë femra, dhe 

vetëm 32% meshkuj.

 Në vitin 2011 ka marrë çmimin “Aplikacioni i vitit” Apple 

Inc.

 Në vitin 2013, 

Instagram pati 20% 

më shumë rritje 

përdoruesish sesa 

Facebook.
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1 Justin Bieber       23,027,135 
Këngëtari i ri kanadez mban vendin e parë për profilin me më shumë ndjekës 
në Instagram. Ai është idhulli i mijëra adoleshentëve në mbarë botën dhe 
kjo gjë dëshmohet dhe në numrin e ndjekësve. Bieber duket se është në një 
“luftë të hapur” me Kim Kardashian e vendit të dytë, jo vetëm për profilin 

por edhe foton me më shumë pëlqime. Të cilën deri 
disa muaj më parë e mbante një “selfie” e tij me 
këngëtaren Selena Gomez. 

2  Kim Kardashian  22,067,150 
Kim ndodhet në vendin e dytë të kësaj renditjeje. “Për çfarë është bërë e famshme 
ajo?” është një pyetje me të cilën shpesh njerëzit ironizojnë figurën e saj. Kim mban 
gjithashtu dhe vendin e parë, përsa i përket fotos më të pëlqyer. Ajo ndoshta nuk 
është figura më e dashur për publikun, por ama një gjë znj. Kardashian 
West di ta bëjë më së miri- të jetë në qendër të 
vëmendjes.

3   Beyonce               20,679,089 
Suksesi i saj duket se nuk mbaron në skenë. Miliona fansa 

e ndjekin Beyoncen edhe në profilin e saj në Instagram. Diva e muzikës pop 
ndan me ndjekësit e saj momente jo vetëm nga koncertet, por edhe nga jeta e saj 

personale. Duke qenë ndër çiftet më të përfolur së bashku me rreperin Jay 
Z, kjo e rrit edhe më shumë kuriozitetin dhe dëshirën e 
njerëzve për të qenë të informuar mbi Beyoncen.

4  Ariana Grande    19,775,302 
Bukuroshja Ariana Grande ndonëse e re në moshë, po korr një sukses të 

menjëhershëm botëror. Shumë prej këngëve dhe bashkpunimeve të saj janë bërë 
hite. Ky sukses pasqyrohet edhe në rrjetet sociale. Pavarësisht se ndodhet e katërta në 
renditje, fansat e saj janë ndër më aktivët me pëlqime dhe komente. Fat 
të mbarë Ariana!

 5  Selena Gomez    17,875,033 
Kënëtarja dhe aktorja Selena Gomez e përmbyll këtë 5-she. 

Duke kaluar nga imazhi i vogëlushes së filmave të Disney 
në një vajzë të rritur, ajo është ndër fytyrat më të dashura 

jo vetëm për publikun amerikan por edhe atë botëror. Kjo reflekton dhe në 
renditjen e saj në vend të pestë, duke lënë pas këngëtarë të tjerë të famshëm si 
Rihanna, Taylor Swift etj. Faktet flasin vetë!  

                                                                                     
Marinela Gremi

5 profilet me më     
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Në Kinë hekurudha me 
shpejtësi të madhe ka 
shkurtuar në mënyrë të 

ndjeshme largësinë mes qyteteve 
të ndryshme, duke ndryshuar 
jetën e banorëve. Në fund të vitit 
2012 u vu në funksionim linja më 
e gjatë e hekurudhës me shpejtësi 
të lartë në botë, ajo mes Pekinit dhe 
Guangzhou-t. Me këtë linjë, 2298 
kilometra të gjatë, udhëtimi nga 
kryeqyteti Pekin për në Guangzhou 
të Kinës Jugore është shkurtuar në 
8 orë, nga 30 orë që ishte më parë. 

Hekurudha e shpejtësisë së lartë jo 
vetëm ofron transport të shpejtë, 
por edhe krijon lehtësi të madhe, 
pasi stacionet hekurudhore shpesh 
ndodhen në qendër të qytetit. 
Tani gjithnjë e më shumë njerëz 
që udhëtojnë ndërmjet Pekinit, 
Shangait dhe Guangzhou-t, 

Hekurudha kineze shkon drejt 
botës me shpejtësi të madhe

zgjedhin hekurudhën në vend të 
aeroportit. 

Zonja Long është një prej tyre: “Po 
të zgjedh aeroplanin, do të harxhoj 
një orë rrugë nga qyteti për në 
aeroport. Për të pritur aeroplanin 
shpesh harxhoj së paku një orë dhe 
aeroplani fluturon për së paku dy 
orë e gjysmë. Pasi të mbërrij, do të 
harxhoj edhe një orë për bagazhet 
dhe për të shkuar në qendër të 
qytetit. E gjithë kjo shkon 6-7 orë. 
Kështu që treni me shpejtësi të lartë 
është një zgjedhje e mirë. Krahas 
udhëtimit të shpejtë, edhe mund të 
flas në telefon gjatë rrugës". 

Në Kinë linja e parë hekurudhore 
e shpejtësisë së lartë, që filloi të 
ndërtohej në vitin 1999, ishte nga 
Qinhuangdao afër Pekinit për në 
Shenyang të Kinës Verilindore. 

Deri në fund të vitit 2013, në Kinë 
u ndërtuan gjithsej 11 028 km 
hekurudhë të shpejtësisë së lartë, 
duke zënë 50 % të gjatësisë së 
përgjithshme të këtyre hekurudhave 
në shkallë botërore. Përveç kësaj, 
janë në ndërtim edhe 12 mijë 
kilometra hekurudha të tilla. 
Ndërkohë, hekurudha me shpejtësi 
të lartë e Kinës ofron transport 
vërtet të shpejtë. Shpejtësia më e 
madhe reale është 380 kilometra 
në orë, ndërsa shpejtësia maksimale 
në testim mund të arrijë në 486.1 
kilometra në orë. Me një zhvillim 
kaq të vrullshëm të hekurudhës 
së shpejtësisë së madhe, sistemi 
hekurudhor kinez ka tashmë 
gjatësinë më të madhe, ritmet më të 
shpejta të ndërtimit dhe shpejtësinë 
më të lartë në mbarë botën. 
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Ndërtimi i hekurudhës së shpejtë-
sisë së lartë është një zgjedhje 
praktike për Kinën, sepse është 
një vend me popullsi të madhe 
dhe burime të pakta. Transporti 
ajror nuk është një rrugë shumë e 
përshtatshme për mbartjen masive. 
Për shembull, në ShBA, ku transporti 
ajror është shumë i përhapur, ka një 

aeroplan për 50 mijë veta, ndërsa 
në Kinë, nëse do të arrihej në 
raportin një aeroplan për 100 
mijë veta, do të harxhoheshin 1.3 
miliardë naftë bruto në vit. Tani në 
Kinë rezerva e zbuluar e naftës arrin 
vetëm në 200 milionë tonë naftë, 
çka është shumë larg kërkesës së 
madhe të tregut. Përveç kësaj, në 
krahinat lindore të Kinës, dendësia 
e popullsisë është 400 banorë për 
kilometër katror, ndërsa në ShBA 
dhe Gjermani përkatësisht 36 

dhe 220 banorë për kilometër 
katror. Kështu, në krahasim 

me këto vende të zhvilluara, 
hekurudha me shpejtësi të 
lartë në Kinë përputhet më 
mirë me gjendjen e vendit. 

Zv.kryetari i përhershëm i 
Shoqatës së Transportit të Kinës 

Wang Derong shprehet: "Modeli 
kryesor i transportit në Kinë dhe 

në të gjitha vendet përcaktohet 
nga gjendja e zhvillimit dhe procesi 
i industralizimit. Gjendja në Kinë 

nuk na lejon të ecim në rrugën e 
vendeve europiane dhe të ShBA-së. 
Veçanërisht sot, kur burimet dhe 
mjedisi janë bërë një problem tepër 
serioz, Kina duhet të gjejë rrugën e vet 
të veçantë. Ndërtimi i hekurudhës me 
shpejtësi të lartë mund të ngushtojë 
hendekun e zhvillimit mes Kinës 
Perëndimore dhe mbarë botës, çka 
mund të ulë mjaft koston e zhvillimit." 

Në vitin 2004, Këshilli i Shtetit i 
Kinës miratoi "Planin afatmesëm 
dhe afatgjatë të rrjetit hekurudhor", 
duke propozuar në mënyrë të qartë 
ndërtimin e një rrjeti hekurudhor 
me teknologji të lartë, i projektuar 
dhe i prodhuar në bashkëpunim dhe 
i markës kineze. Kjo do të thotë që 
ndërtimi i hekurudhës së shpejtësisë 
së lartë në Kinë, duke u mbështetur 
nga teknologjitë e fundit botërore, 
duhet të ndërthurë edhe idetë e 
konceptet e reja, për të krijuar një 
platformë të unifikuar teknologjike 
dhe për të gjetur një rrugë të 
përshtatshme për gjendjen e vendit. 
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Zv.kryemenaxheri i Drejtorisë së 15-të të Korporatës Hekurudhore të Kinës (CREC) Xi Zhongwei tregon se, para disa 
kohësh, gjatë ndërtimit të një hekurudhe, personeli teknik zbuloi që përqindja e çimentos në projektin e paraqitur 
nga një kompani gjermane nuk përputhej me kërkesat e ndërtimit në Kinë. Kështu, inxhinierët dhe teknikët 
mposhtën vështirësitë e shumta, duke gjetur projektin më të përshtatshëm. 

"Kemi bërë shumë përpjekje, kemi bërë mbi 10 mijë prova dhe sigurisht kemi pasur vështirësi të mëdha. Por projekti 
ynë për përqindjen e çimentos ka ndërthurur standardin gjerman me atë vendës dhe ka një ndryshim thelbësor 
nga projekti origjinal i palës gjermane," thotë Xi Zhongwei. 

Në të vërtetë, problemi që kanë hasur Xi Zhongwei dhe kolegët e tij është vetëm një pjesë e vogël e procesit të 
zhvillimit të hekurudhës me shpejtësi të lartë në Kinë. Gjatë këtyre viteve, vetëm gjatë ndërtimit të hekurudhës 
Wuhan-Guangzhou janë siguruar 946 patenta profesionale, duke zotëruar 9 teknologji thelbësore dhe 10 të tjera 
dytësore në këtë fushë. Për këto arritje në fushën e pronësisë intelektuale, ata që janë të përfshirë në ndërtimin e 
hekurudhës së shpejtësisë së lartë ndihen shumë krenarë. Zv.kryemenaxheri i Drejtorisë së Urave pranë CREC-ut 
Wen Wusong është një nga ata. Ai thotë: "Kemi pasur risi në katër drejtime kryesore: materiale, strukturë, pajisje dhe 

standardin e prodhimit. Ato tregojnë arritjet tona në rinovimin e teknologjisë 
për ndërtimin e urave dhe hekurudhave. Vlen të përmendet që çdo arritje është 
bërë me të drejta të pavarura të pronësisë intelektuale dhe që kemi aplikuar 
për shtatë patenta teknologjike në rang kombëtar. Ne i kemi krijuar të gjitha 
këto dhe ato i takojnë të gjithë popullit kinez." 

Hekurudha me shpejtësi të lartë jo vetëm ka ndryshuar jetën e banorëve në Kinë, 
por edhe ka tërhequr vëmendjen jashtëzakonisht të madhe jashtë vendit. Deri 
tani Kina ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi lidhur me hekurudhën me 
shpejtësi të lartë me Laosin, Tajlandën, ShBA-në, Rusinë dhe Brazilin. Ndërsa me 
Mianmarin, Poloninë, Indinë dhe vendet e Azisë Qendrore është arritur konsenus 

për bashkëpunim në këtë fushë. Në fund të vitit 2013, gjatë 
samitit të udhëheqësve të Kinës dhe vendeve të Europës 
Qendrore e Lindore, Kina nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi 
për hekurudhën që do të lidhë Hungarinë me Serbinë, ndërtimi i 
së cilës ka filluar. Në maj 2014, gjatë vizitës së kryeministrit kinez 
Li Keqiang në Afrikë, Kina e Nigeria nënshkruan një kontratë 
kornizë për ndërtimin e një linje hekurudhore në bregdet. 
Krahas kësaj, kryeministri Li deklaroi që Kina do të ndërtojë një 
qendër kërkimore për hekurudhat në Afrikë dhe do ta ndajë 
teknologjinë e vet në këtë fushë me vendet e tjera. 

Jiang Lei
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Në vitin 2014 Grupi “Jiangxi Copper” i Kinës bleu në 
Turqi 50 për qind të aksioneve të “Nesco Metal”. 
Kjo e fundit është ndërmarrja që zotëron 100 për 

qind të aksioneve të shoqërisë “Beralb”, e cila ka marrë 
me koncesion nga qeveria shqiptare vendburimet 
më të rëndësishme të bakrit në Shqipëri, si minierat 
e Munellës, Lakroshit, Karmës, por edhe Fabrikën e 
Pasurimit në Fushë-Arrëz. 

Bakri vlerësohet si metali i dytë më i 
rëndësishëm në Shqipëri, edhe pse vitet 
e fundit industria e tij është goditur 
nga rënia e çmimeve në tregjet 
ndërkombëtare. Kalimi i këtyre 
rezervave në pronësi të grupit 
“Jiangxi Copper” shton 
shpresat për një rigjallërim 
të industrisë së bakrit në 
Shqipëri. 

Grupi i bakrit “Jiangxi 
Copper” u krijua në korrik 
të vitit 1979. Ai është 
një ndërmarrje gjigante 
metalurgjike që merret kryesisht 
me grumbullimin, përpu nimin dhe 
pasurimin e bakrit. Grupi “Jiangxi Copper” 
është prodhuesi më i madhe i produkteve të bakrit në 
Kinë, si dhe një nga prodhuesit kryesorë të lëndëve 
kimike sulfurore. 

Grupi “Jiangxi Copper”, me seli në provincën Jiangxi 
të Kinës Jugore, ka 34 mijë punonjës dhe një kapital 
të përgjithshëm mbi 3.9 miliardë juanë (më shumë se 
625 milionë dollarë). Në vitin 2007, “Jiangxi Copper” 
prodhoi 550 mijë tonë bakër të pasuruar dhe siguroi 

të ardhura prej 50.1 miliardë juanësh (mbi 8 miliardë 
dollarë), duke u renditur në vendin e 87-të ndër 500 
kompanitë më të fuqishme kineze. 

Në vitin 1997, Grupi “Jiangxi Copper” krijoi kompaninë 
aksionare “Jiangxi Copper”, të regjistruar në Bursën e 
Hong-Kongut. Pak kohë më pas, grupi e zgjeroi biznesin 
e vet në tregun europian, duke u futur në tregun 
britanik, me nivel të lartë kërkimi dhe pasurimi të bakrit. 

Me zhvillimin e shpejtë, “Jiangxi Copper” e 
ka zgjeruar biznesin e vet nga nxjerrja 

e pasurimi i bakrit në kërkimin 
dhe përpunimin e metaleve me 

ngjyrë, si ari, argjendi, plumbi 
dhe zinku. Tani ky grup ka 
në zotërim tetë miniera, 
tetë rafineri, gjashtë uzina 
për përpunimin e bakrit, 
tre kompani të prodhimit 
të metaleve të rralla, një 

kompani të elementeve 
të rralla, si dhe kompani 

të tregtisë dhe logjistikës 
ndërkombëtare. Në vitin 2008 

"Jiangxi Copper" realizoi me sukses 
regjistrimin e bizneseve të tij kryesore në 

bursë, duke formuar një sistem modern menaxhimi. 

Pas vitesh përpjekjeje, "Jiangxi Copper" ka fituar vendin 
zotërues në eksplorimin dhe prodhimin e bakrit në 
tregun kinez, duke u renditur në vendin e dytë në botë. 
Vitet e fundit, me rregullimin e strukturës ekonomike të 
Kinës, grupi "Jiangxi Copper" po përpiqet të përmirësojë 
më tej prodhimin dhe të konsolidojë statusin e vet 
udhëheqës në këtë fushë, duke u fokusuar tek eksplorimi 

“Jiangxi Copper”, gjiganti 
kinez në industrinë shqiptare 

të bakrit
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dhe rafinimi i bakrit. Krahas tregjeve tradicionale, 
ky grup ka nisur biznesin edhe në tregjet e reja, si në 
Zambia, Iran dhe Tajlandë, duke marrë me koncesion 
shfrytëzimin e bakrit në Kanada dhe Afganistan. 

Me zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë, publiku 
në Kinë i kushton më tepër vëmendje mbrojtjes së 
mjedisit dhe kompanitë e industrisë minerare janë 
vënë në fokus, pasi ato lëshojnë gaz në sasi të madhe 
dhe ndotin mjedisin. Bashkë me zgjerimin e shpejtë 
të biznesit, "Jiangxi Copper" i ka kushtuar rëndësi 
të madhe mbrojtjes së mjedisit. Që nga shekulli i 
kaluar, grupi ka filluar të këmbëngulë në realizimin 
e prodhimit të gjelbër. "Jiangxi Copper" ka deklaruar 
shpeshherë që do të marrë përsipër përgjegjësinë e 
zhvillimit të shpejtë dhe do të mbajë premtimet për 
mbrojtjen e mjedisit. 

Për këtë qëllim, grupi "Jiangxi Copper" shpenzon në 
vit mbi 1.6 miliardë juanë. Gjatë periudhës së planit 
të 12-të 5-vjeçar, "Jiangxi Copper" planifikon që të 
shtojë investimet për mbrojtjen e mjedisit në mbi 
1.8 miliardë juanë. Për të garantuar efektivitetin e 
këtyre investimeve, grupi "Jiangxi Copper" ka bërë 
investime të shumta edhe në rinovimin e teknologjisë 
së lartë. Ouyang Hui është drejtori i Departamentit të 
Kërkimeve dhe Zhvillimit pranë grupit "Jiangxi Copper". 

Ai shprehet që "Jiangxi Copper" u kushton rëndësi 
jashtëzakonisht të madhe risive teknologjike, duke 
investuar mbi dy miliardë juanë për këtë qëllim dhe 
duke pasur arritje të dukshme. "Në të ardhmen,” 
bën të ditur Ouyang Hui, “do të bëjmë më shumë 
investime, për të pasur përparim të mëtejshëm në 

ngritjen e standardeve, ripërtëritjen e materialeve, si 
dhe dizenjimin e pajisjeve profesionale". 

Li Baomin-i është kryetar i komitetit të partisë të 
grupit "Jiangxi Copper". Ai vë në dukje se vitet e 
fundit ky grup ka pasur rritje të vrullshme. P. sh., në 
vitin 2012, megjithëse gjendja e tregut nuk ishte e 
mirë, "Jiangxi Copper" realizoi të ardhura prej 169.1 
miliardë juanësh (27 miliardë dollarë amerikanë), 24.8 
% më shumë se një vit më parë. Ndërkohë, në vitin 
2013 grupi u klasifikua në vendin e 414-të ndër 500 
kompanitë më të mëdha në botë, duke u renditur në 
vendin e 650-të të listës së revistës "Forbes". Krahas 
kësaj, grupi "Jiangxi Copper" është pozicionuar 
në vendin e 100-të në renditjen e përgjegjësisë 
shoqërore të "Forbes"-it. Por Li Baomin-i theksoi që 
grupi "Jiangxi Copper" nuk do të ndalë hapat e veta 
të zhvillimit: "Synimi ynë është që deri në vitin 2015 
të prodhojmë 1.5 milionë tonë bakër, me të ardhura 
nga shitjet 250 miliardë juanë," thekson Li, duke 
shtuar: "Përveç prodhimit, do të zgjerojmë edhe 
kërkimin. Tani kemi një strategji botërore dhe do të 
shfrytëzojmë burimet në mbarë globin. Atëherë, do 
të ofrojmë mbështetje të fuqishme për zhvillimin e 
Kinës, duke realizuar ‘ëndrrën kineze të bakërt". 

Jiang Lei
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Në vitin 2014 media japoneze 
bëri të ditur se kompania 
kineze “Lenovo” e zëvendësoi 

kompaninë amerikane “Hewlett-
Packard” (HP), duke u bërë prodhuesja 
më e madhe e kompjuterave në 
botë. Në fakt, sipas të dhënave nga 
kompania e njohur e sondazheve 
“Gartner”, “Lenovo” e ka kaluar 
kompaninë “Hewlett-Packard”-in që 
në fund të vitit 2012. Ndërkohë, sipas 
kompanisë së analizave të tregut 
“Canalys”, përqindja e kompanisë “Lenovo” në tregun 
global është rritur në 12 % në fillim të vitit 2014. 

“Lenovo”, e krijuar në vitin 1984, është shndërruar në 
një grup të madh të teknologjisë së informacionit, 
duke zotëruar teknologji të shumëllojshme novatore. 
Presidenti i grupit “Lenovo” Yang Yuanqing shprehet:

“Tani, mbi 60 % e të ardhurave të ‘Lenovo’-s vijnë nga 
jashtë, ndërsa mbi 70 % e kërkim-zhvillimit është bërë 
në Kinë. Ndërkohë, 70 % e punonjësve janë kinezë dhe 
mbi 80 % e produkteve prodhohen në Kinë.”

Në vitin 2001, “Lenovo” paraqiti strategjinë e vet për 
ndërkombëtarizimin. Në vitin 2004, grupi realizoi me 
sukses blerjen e njësisë së kompjuterave të kompanisë 
amerikane IBM. Megjithëse kjo blerje është përshkruar si 
“Gjarpri ha elefantin”: produktet e “Lenovo”-s po mbulojnë 
mbarë botën me një shpejtësi shumë të madhe. Në fakt, 
vlera më e madhe e kësaj blerjeje është që “Lenovo” ka 
siguruar një përhapje ndërkombëtare dhe është bërë një 
kompani e vërtetë ndërkombëtare. Për këtë, zv.presidenti 
i “Lenovo”-s Chen Xudong shprehet:  

“Kjo blerje e ka ngritur shumë famën 
e markës sonë në mbarë botën. Në 
tregun amerikan është rritur shumë 
numri i njerëzve që dëshirojnë të 
blejnë kompjutera ‘Lenovo’. Më parë, 
shifra mbase ishte më pak se 10 %, 
por tani besoj që mbi 50 % e njerëzve 
do ta shqyrtojnë mundësinë e blerjes 
së një kompjuteri ‘Lenovo’.”

Megjithëse ka zotëruar vendin e parë 
në prodhimin e kompjuterave në 

botë, me zhvillimin e shpejtë të internetit të lëvizshëm 
dhe për shkak të rënies së kërkesës për kompjutera 
tradicionalë, “Lenovo”, ashtu si edhe kompani të tjera, 
po përballet me një sfidë të madhe. Nismëtari i krijimit 
të “Lenovo”-s dhe kryeaksionari në të Liu Chuanzhi 
thotë: “Jemi një kompani që prodhon pajisje. Sfida që 
po përballojmë është si të krijojmë një lidhje të ngushtë 
mes pajisjeve dhe shërbimeve në kushtet e internetit të 
lëvizshëm.”

Sipas parashikimit, në vitin 2017 numri i pajisjeve 
SMART do të rritet në mbi 2.3 miliardë, nga 1.5 miliardë 
që ishte në vitin 2013. Në këto kushte, para “Lenovo”-s 

“Lenovo”, prodhuesja më e 
madhe e kompjuterave
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shtrohet kërkesa e ngutshme që 
të ketë përparime të mëdha në 
tregun e këtyre pajisjeve. Në vitin 
2010, kompania “Lenovo” publikoi 
strategjinë e vet të internetit të 
lëvizshëm në Las Vegas të ShBA-së, 
duke publikuar produktet e brezit të 
parë të përputhshme me internetin e 
lëvizshëm. Kështu, “Lenovo” është kthyer 
në një motor të ri të rritjes së biznesit, si edhe 
një shtyllë tjetër për fitime më të mëdha. Presidenti 
i kompanisë Yang Yuanqing shprehet në mënyrë të 
figurshme që tani “Lenovo” mund të përballet me sfidat 
si një elefant që kërcen: i madh, por i shkathët.

“Ne jo vetëm kemi garantuar vendin tonë drejtues 
në tregun e kompjuterit dhe nivelin e fitimeve, por 
edhe e kemi zgjeruar biznesin në disa sektorë të rinj, 
si kompjuterat tabletë, telefonat SMART, pajisjet për 
kompanitë, serverat dhe pajisjet memorizuese. Kështu, 
edhe pse biznesi i kompjuterave është zvogëluar, biznesi 
ynë i ri mund të plotësojë shpejt rritjen e sektorëve të 
vjetër. Gjithashtu, po përmirësojmë biznesin tonë të 
kompjuterave me teknologji më moderne, duke arritur 
edhe fitime më të mëdha. Kështu, kompania jonë po 
zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme dhe fitimet janë 
në rritje,” shprehet Yang Yuanqing.

Në “Lenovo” kërkesa e konsumatorëve është bërë një nga 
motorët kryesorë që nxit risitë në prodhim. Departamenti 
i kërkimeve i kompanisë në mënyrë të pandërprerë po 
bën studime për të siguruar produkte më të mira për 
konsumatorët. Në 2013-n vëllimi i përgjithshëm i shitjes 
së produkteve të ndryshme të “Lenovo”-s arriti në 115 
milionë. Kjo do të thotë që brenda pothuajse një sekonde 
u shitën pesë pajisje “Lenovo”.

Lidhur me biznesin e smartfonave, “Lenovo” po planifikon 
të blejë “Motorola Mobile” nga kompania “Google”. 
Sipas të dhënave nga kompania IDC (International 
Data Company), pas kësaj blerjeje, “Lenovo” do ta kalojë 

kompaninë tjetër kineze 
“Huawei” dhe do të renditet 
në vendin e tretë në botë 
për sa u përket smartfonave. 
Analisti i degës së kompanisë 

IDC në Kinë Wang Jiping bën 
të ditur:

“‘Lenovo’ ka zënë vendin e parë në 
tregun kinez sa u përket kompanive 

vendëse, ndërsa në tregun ndërkombëtar 
biznesi (i smartfonave) i ‘Lenovo’-s është pothuajse zero. 
Kështu që, pas blerjes së kompanisë ‘Motorola Mobile’, 
‘Lenovo’ mund të formojë një grup ndërkombëtar 
shitjeje dhe të sigurojë më shumë patenta dhe licenca 
ndërkombëtare. Pastaj, ‘Lenovo’ do të futet shpejt 
në Amerikën Veriore, Amerikën Latine dhe Europën 
Qendrore e Lindore.”

Të njëjtin sukses me kompjuterat PC dhe celularët, 
“Lenovo” po përpiqet ta arrijë edhe në fushën e 
kompjuterave tablet. Synimi i kompanisë është që të 
krijojë lidhjen e duhur mes këtyre tre platformave. Për 
këtë, “Lenovo” ka krijuar njësinë e shërbimeve Cloud. 
Kjo do të thotë që kompania “Lenovo” në të ardhmen 
do të përmirësojë shërbimet Cloud, me të cilat njerëzit 
mund të ruajnë të gjitha informacionet në një server të 
largët dhe t’i marrin në mënyrë të lirë mes terminaleve 
të ndryshme, si kompjutera dhe celularë.

Për të përballuar sfidat në kohën e internetit të 
lëvizshëm, përveç kompjuterit tablet të njohur “Yoga”, 
“Lenovo” ka krijuar edhe disa programe SMART për 
transmetimin e të dhënave mes platformave të 
ndryshme dixhitale, si “Eggplant-Trans”. Në një kohë kur 
ndodhet mes ndryshimit e rinovimit të madh, “Lenovo” 
nuk do t’i ndalë hapat e veta. Presidenti i grupit “Lenovo” 
Yang Yuanqing thotë:

“Me zhvillimin e internetit të lëvizshëm, ne kemi krijuar 
me teknologji të reja disa aplikacione dhe programe 

të reja, që pëlqehen 
shumë nga tregu. Në të 
ardhmen, konsumatorët 
mund të shohin më 
shumë produkte nova-
tore të ‘Lenovo’-s”. 

Jiang Lei
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Më 19 shtator 2014 kompania 
e njohur kineze e tregtisë 
elektronike “Alibaba” u 

kuotua me sukses në Bursën e Nju-
Jorkut. Në ditën e parë të tregtimit, 
vlera e tregut e kësaj kompanie arriti 
në 231.4 miliardë dollarë. “Alibaba” 
u bë kështu kompania e dytë më e 
madhe e internetit në botë. Ashtu 
si “Alibaba”, edhe kompanitë e 
tjera kineze të tregtisë elektronike 
po favorizohen nga tregu i madh 
i Kinës, si edhe nga politika e saj 
e reformës dhe hapjes. Kompani 
të tilla, me çmimet e ulëta dhe 
shërbimet cilësore, kanë ndryshuar 
mjedisin tregtar, si dhe modelin 
e konsumit të qytetarëve. Falë 
zhvillimit kaq të shpejtë të biznesit 
elektronik, edhe një sektor tjetër, 
ai i postës së shpejtë, po zhvillohet 
gjithashtu me ritme të larta, duke 
dëshmuar ndryshimet e reja në 
strukturën e ekonomisë kineze.

Sipas të dhënave statistikore, në vitin 

2012, numri i dërgesave me postën e 
shpejtë në mbarë Kinën arriti në 5.7 
miliardë. Në vitin 2013, ky numër u rrit 
në 9.2 miliardë, me një sasi ditore mbi 
65 milionë, duke e renditur Kinën në 
vendin e dytë në botë. Rritja mesatare 
e këtij sektori në Kinë për pesë vjet 
me radhë arriti në 43.5%. Huang 
Gang është këshilltar në Aleancën e 
Menaxhimit të Zinxhirit të Furnizimit 
dhe Logjistikës të Kinës. Ai shprehet: 
“9.2 miliardë do të thotë që, nëse 
popullsinë e Kinës e llogaritim në 1.4 
miliardë banorë, mesatarja për frymë 
është 6-7 pako. Kjo do të thotë që 
ka shumë mundësi që Kina t’i kalojë 
Shtetet e Bashkuara dhe të zërë 
vendin e parë për postën e shpejtë.”

Megjithëse vëllimi i përgjithshëm 
i postës së shpejtë në Kinë është i 
madh, niveli mesatar prej 6-7 pakosh 
për frymë është vetëm sa mesatarja 
botërore, ndërsa ekziston ende një 
hendek i madh me nivelin e vendeve 
të zhvilluara, që është 30 pako për 

frymë. Gjithsesi, sektori i postës 
së shpejtë ka pasur ndryshime 
rrënjësore në krahasim me dhjetë 
vjet më parë. Tani, me vetëm një 
telefonatë, postierët mund të çojnë 
dërgesën dhe qytetarët mund të 
zgjedhin shërbime e çmime të 
ndryshme sipas kushteve të tyre.

Tani në mbarë Kinën ka mbi 1 milion 
punonjës në postën e shpejtë dhe 
çdo vit në këtë sektor shtohen më 
shumë se 100 mijë vende të reja 
pune. Me këto përmasa të mëdha, 
posta e shpejtë mund t’u ofrojë 
shërbime mbi 50 milionë klientëve 
në ditë, por përsëri nuk mund të 
plotësojë kërkesat e shumta. Nga 
qendra më e madhe e logjistikës 
në Kinë, që ndodhet në Linyi të 
provincës Shandong, përditë nisen 
mbi 8000 kamionë dhe vëllimi i 
mallrave që dalin nga kjo qendër 
është më shumë se 200 mijë tonë. 
Për shkak të rritjes së shpejtë të 
biznesit, shumë kompani nuk kanë 

Lulëzimi i postës së 
shpejtë në Kinë
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numër të mjaftueshëm punëtorësh. 
Menaxheri i kompanisë “Jinchuan” në 

qytetin Linyi Men Fanzhong shprehet: 
“Kemi shtuar pajisjet, si makinat-pirun 

etj., si edhe një numër punëtorësh.”

Ora rreth 10 e natës është periudha më e 
ngarkuar në qendrën e dispeçerisë të kompanisë 

“ZTO Express”, pasi të gjitha dërgesat duhet të 
nisen në krahinat e ndryshme të vendit nëpërmjet 

kësaj qendre. Presidenti i kompanisë “ZTO Express” 
Lai Meisong shpeshherë kontrollon në këtë qendër 
gjendjen e ambalazhimit dhe mbartjes së mallrave. Ai 
thotë:

“Tani puna fillon në orën 8 të mbrëmjes dhe përfundon 
në 4 të mëngjesit. Zakonisht numri i dërgesave është 
afro 5 milionë në ditë, por në ditë të veçanta mund të 
arrijë në mbi 10 milionë dhe ne duhet të punojmë 24 orë. 
I gjithë transporti bëhet me shpejtësi të madhe. Kemi 
200-300 makina që presin jashtë pikave të ngarkimit. 
Kur ngarkohet 95 % e një makine, futim makinat që po 
presin jashtë. Koha e ndërrimit të makinave zakonisht 
është brenda 2 minutave.”

Kompania “SF Express”, që u krijua në vitin 1993, e nisi 
biznesin e vet me dërgimin e dokumenteve tregtare 
mes Hong-Kongut dhe provincës Guangdong. Tani 
ajo merret me postën e shpejtë brenda e jashtë Kinës. 
Deri në korrik 2014, “SF Express” kishte afro 290 mijë 
punonjës, më shumë se 12 mijë makina transporti dhe 
15 avionë mallrash. Tani kjo kompani ka mbi 9100 pika 
shërbimi brenda e jashtë vendit.

Viti 2003 ishte një pikë kthese për kompaninë “SF Express”. 
Në atë kohë ra epidemia e SARS-it dhe njerëzit nuk dilnin 
nga shtëpia nga frika e kësaj sëmundjeje. Kështu, biznesi 
i postës së shpejtë u rrit në mënyrë të vrullshme në atë 
kohë. Duke shfrytëzuar rënien e çmimeve të transportit 
ajror, kompania “SF Express” nënshkroi marrëveshje me një 
kompani ajrore, duke u bërë kompania e parë dhe e vetme 
private që transporton pako me avionë mallrash. Kjo ka 
krijuar një bazë të mirë për rritjen e biznesit të kompanisë. 
Duke mbajtur në dorë një pako, zv.presidenti i kompanisë 
“SF Express” Du Haoyang shprehet: “Kjo pako e vogël 
përmban biznesin e klientëve tanë, pasi zakonisht ajo 
është një kontratë ose një mostër tregtare. Për këtë arsye, 
ne kemi nisur të kemi një të kuptuar më të thellë të postës 
së shpejtë dhe jemi përqendruar te cilësia e shërbimeve.”

Pas vitit 2003, vëllimi i dërgesave të kompanisë “SF 

Express” është rritur shpejt, duke arritur një mesatare 
vjetore rreth 50 %. Në krahasim me kompani të tjera, 
çmimet e saj janë më të larta. Për shembull, për mbartjen 
e një pakoje nga Pekini në Shangai, “SF Express” kërkon 
22 juanë, afro dy herë më shumë se kompanitë e tjera. 
Por e vërteta është që ende ka shumë njerëz që i 
zgjedhin shërbimet e saj, pasi “SF Express” transporton 
shpejt. Për këtë, Du Haoyang thekson: “Nga ajo kohë 
deri më tani, gjendja nuk ka ndryshuar, sepse kostoja 
për transport me avion mallrash është shumë më e lartë 
sesa marrja me qira e një vendi në avion. Kështu që, 
nëse llogaritim vetëm koston, kjo punë sigurisht është 
me humbje. Por nga perspektiva dhe për të garantuar 
cilësinë e shërbimeve, ia vlen të veprojmë kështu.”

Gjatë më shumë se pesë vjetëve të fundit, konsumi në 
internet në Kinë ka shënuar një rritje mesatare me 70 % 
në vit. Në vitin 2013, vëllimi i shitjeve në internet në Kinë 
shkoi në 1.84 trilionë juanë, duke zënë vendin e parë në 
botë, ndërsa ShBA-ja të dytin. Po ashtu në 2013-n, numri 
i konsumatorëve në internet u rrit në 300 milionë, nga 
7 milionë që ishte në vitin 2008. Analistët parashikojnë 
që, me prirjen e tanishme, në pesë vjetët e ardhshëm, 
rritja e konsumit në internet do të ruhet në mbi 30%.

Presidenti i grupit “Alibaba” Ma Yun është i mendimit 
që ekonomia e re e Kinës, që përfaqësohet nga biznesi 
elektronik, ka nevojë për një sistem logjistik me 
përmasa më të mëdha, me efektivitet më të lartë, 
me një rrjet më të përsosur dhe me shërbime më 
cilësore.

“Tani në Kinë dërgohen rreth 25 milionë 
pako në ditë. Atëherë, pas 10 vjetëve, 
parashikojmë që numri do të arrijë në 200 
milionë pako në ditë. Sistemi i sotëm i 
logjistikës nuk mund të mbështetë 
këtë rritje të madhe. Prandaj, po 
mendojmë me guxim që të 
ndërtojmë një rrjet logjistik 
SMART, me të cilin njerëzit 
e 2000 qyteteve të vendit 
mund të marrin dërgesa 
me shërbim 24-orësh,” 
shprehet Ma. 

Jiang Lei



Gjatë vizitës në Kazakistan në vitin 2013, kryetari i Shtetit i Kinës Xi 
Jinping propozoi për herë të parë konceptin strategjik të Brezit 
Ekonomik të Rrugës së Mëndafshit. Ai sugjeroi krijimin e atij që 

e quajti “megabashkëpunim ndërrajonal” nëpërmjet bashkërendimit të 
politikave, lidhjeve rrugore, lirisë së tregtisë, ndërkëmbimit të monedhave 

dhe kontakteve mes popujve. Rajoni Autonom i Xinjiang-Ujgurit i Kinës 
ndodhet në zemër të Euroazisë dhe luan një rol shumë të rëndësishëm në 

Brezin Ekonomik të Rrugës së Mëndafshit.

Në mbledhjen e dytë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës mbi 
zhvillimin e Xinjiang-ut të mbajtur pak kohë më parë, u kërkua që të shpejtohet 
më tej hapja me jashtë e këtij rajoni dhe të bëhen të gjitha përpjekjet që ai 
të jetë një zonë kyçe e Brezit Ekonomik të Rrugës së Mëndafshit. Xinjiang-u 
tani ndodhet përpara një rasti shumë të mirë zhvillimi. Zhang Chunxian-i 
është kryetar i Komitetit të Partisë të Rajonit Autonom të Xinjiang-ut. Ai 
është i mendimit që tani ky rajon ndodhet në një fazë të artë zhvillimi.

“Vitet e fundit, me mbështetjen nga shteti, janë kryer ndërtimi 
infrastrukturor dhe zbatimi i projekteve në sektorët bazë që kanë lidhje 
me zhvillimin e gjithanshëm dhe afatgjatë të Xinjiang-ut, i cili ka hyrë 
tashmë në fazën e zhvillimit më të shpejtë në historinë e vet. Në vitin 
2013 vëllimi i përgjithshëm i prodhimit në Xinjiang u rrit me 11.1 

%, ndërsa të ardhurat për frymë arritën në 6174 dollarë 
amerikanë. Të ardhurat publike u shtuan me 24.2 % dhe 

investimet në kapitale fikse në mbarë rajonin u ngritën me 
30.2 %. Gjithashtu, të ardhurat e disponueshme për frymë 

në zonat urbane janë rritur me 10.9 %, ndërsa të ardhurat nga 
turizmi kanë shënuar një rritje 16.9 %. Krahas kësaj, me vënien 

në shfrytëzim të linjës së dytë hekurudhore të shpejtësisë së 
lartë Lanzhou-Xinjiang, jemi të bindur që ekonomia e Xinjiang-

ut do të ketë një shans të ri zhvillimi," shprehet Zhang Chunxian-i.

Vënia në përdorim e hekurudhës e parë të shpejtësisë së lartë mes 
qytetit Lanzhou dhe Xinjiang-ut shënon hyrjen e Xinjiang-ut në 

periudhën e linjës së shpejtë hekurudhore. Kryetari i Komisionit të 

Xinjiang-u, 
zona bazë 

e Brezit 
Ekonomik 
të Rrugës 

së Mëndafshit
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Zhvillimit dhe Reformës të Xinjiang-ut 
Zhang Chunlin vë në dukje që një sistem 
i integruar transporti do të shpejtojë më 
tej qarkullimin e personave, mallrave dhe 
informacionit në këtë rajon.

"Me ndërtimin e një sistemi të integruar 
transporti mund të ngremë qendra logjistike, 
kulturore, teknologjike dhe tregtare. Unë 
mendoj që më e rëndësishmja janë rrugët 
që lidhin krahina të ndryshme dhe banorët e 
tyre. Vetëm me një logjistikë efikase mund të 
realizohen përfitime të ndërsjella. Vetëm kështu 
mund të zhvillohemi bashkë dhe të mbledhim së 
bashku frytet e zhvillimit të Brezit Ekonomik të Rrugës së Mëndafshit," 
thekson Zhang Chunlin-i.

Autoritetet e Rajonit Autonom të Xinjiang-ut janë shprehur që në 
të ardhmen zhvillimi i Xinjiang-ut do të përqendrohet më tej te 
niveli i jetesës në këtë rajon dhe kanë theksuar se zhvillimi duhet 
të përmirësojë nivelin e jetesës së banorëve dhe të ndihmojë 
edhe në zhvillimin lokal. Gao Jianlong-u është kryetari i 
Akademisë së Shkencave Shoqërore të Xinjiang-ut. Ai u shpreh 
që fokusimi te niveli i jetesës do të thotë që, gjatë procesit të 
zhvillimit, duhet të pasurohen të gjithë banorët.

"Zhvillimi duhet të përqendrohet te niveli i jetesës së 
banorëve. Ndërtimi i Brezit Ekonomik të Rrugës së 
Mëndafshit duhet të sigurojë përfitime të ndërsjella 
dhe duhet të pasurojë banorët e këtij rajoni, si dhe të 
gjithë popujt që jetojnë përgjatë këtij brezi ekonomik. 
P. sh., me shtimin e shkëmbimit të mallrave, duhet të 
krijojmë lehtësi më të shumta doganore. Ndërkohë, 
me politika më lehtësuese turistike, mund të 
tërheqim më shumë vizitorë në Xinjiang, si dhe 
në mbarë vendin. Pas shtimit të transportit të 
mallrave, me taksa më të ulëta, çmimi i mallrave do të ulet shumë. Kjo do të jetë në të mirë të përmirësimit të jetesës 
së banorëve që jetojnë rreth këtij brezi ekonomik. Zhvillimi, në fund të fundit, duhet të sjellë të mira për banorët e 
thjeshtë," shprehet Gao Jianlong-u.

Kryetari i Komisionit të Zhvillimit dhe Reformës të Xinjiang-ut Zhang Chunlin është i mendimit që, në të ardhmen, 
Rajoni Autonom i Xinjiang-Ujgurit, duke u mbështetur te energjetika, do të zhvillojë edhe sektorët e tjerë, si 
industrinë tekstile, bujqësinë dhe industrinë e përpunimit të produkteve të importuara nga vendet fqinje, për të 
krijuar më shumë vende pune për banorët vendorë. Zhang thekson:

"Ne do të vazhdojmë të ngulim këmbë në sektorin energjetik, duke zhvilluar njëkohësisht me të gjitha forcat 
sektorët me punë intensive, si industrinë tekstile dhe bujqësinë, si edhe sektorin e përpunimit të mëtejshëm 
të produkteve të importuara nga vendet fqinje. Do ta shfrytëzojmë ndërtimin e Brezit Ekonomik të Rrugës së 
Mëndafshit për ta shndërruar Xinjiang-un në një bazë të madhe të industrisë qymyrgurore dhe të energjisë së 
erës, për të dhënë ndihmesë aktive në sigurinë energjetike të vendit." 

Jiang Lei
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Guo, miliarderi 
që fik dritat 

për të kursyer

Nëse keni një “iPod”, një 
“iPhone”, an “iPad”, një 
videolojë “Nintendo”, një 

kompjuter “Dell” a “Hewlett Packard”, 
një celular “Nokia” ose “Motorola”, ka 
shumë të ngjarë që të jetë prodhuar 
në njërën prej fabrikave të mëdha 
të kompanisë “Foxconn” me pronar 
Guo Taiming-un. Në fillimet e 
biznesit Guo flinte në makinë për 
të kursyer para, por edhe tani, 
ndonëse renditet i 263-i në listën e 
revistës “Forbes” të njerëzve më të 
pasur në botë për vitin 2014, dhe i 
katërti në Tajvan, me një pasuri prej 
6.6 milionë dollarësh, sërish ai i fik 
dritat për të kursyer para, madje 
deri pak kohë më parë ulej në zyrë 
në një karrige aq të vjetër, saqë 
mjeku i vet u detyrua ta urdhëronte 
ta ndërronte, sepse po dëmtonte 
shëndetin.

Guo Taiming-u (i njohur edhe si 
Terry Gou ose Terry Tai Ming Guo) 

ka lindur më 8 tetor 1950 në qytetin 
Banqiao të kontesë së Tajpeit në 
Tajvan, në një familje me origjinë 
nga pjesa kontinentale e Kinës. 
Ai ishte më i madhi ndër fëmijët e 
familjes. Edhe dy vëllezërit e tij më 
të vegjël, Gou Taichiang-u dhe Gou 
Taicheng-u, u bënë biznesmenë 
të suksesshëm. Pas përfundimit 
të shkollës, Guo Taiming-u nisi të 
punojë në një fabrikë gome, dhe 
më tej në një firmë farmaceutike, 
deri në moshën 24 vjeç.

Pikërisht në atë moshë, në vitin 
1974, Guo Taiming-u u martua. 
Mbase, për disa, martesa është një 
ngjarje e pafat jo vetëm në jetën 
private, por edhe në biznes, por 
s’mund të thuhet kjo edhe për 
Guon. Ishte mbase martesa pikërisht 
zanafilla e lindjes së perandorisë 
të tij të biznesit. Vajza me të cilën 
u martua i riu Guo Taiming, Serena 
Lin, ishte nga një familje në gjendje 

relativisht të mirë ekonomike. Guo 
nuk vonoi t’i kërkojë së vjehrrës hua 
barasvlerësin e 7500 dollarëve dhe 
me to e me dhjetë punëtorë krijoi 
biznesin e vet. E kështu lindi “Hon 
Hai”, kompania mëmë e “Foxconn”-
it aq të njohur sot në mbarë botën. 
Guo Taiming-u mori fillimisht një 
mjedis me qira në Tucheng, një 
rrethinë e Tajpeit, dhe kompania e 
tij “Hon Hai” nisi të merrej së pari me 
prodhimin e pjesëve plastike për 
televizorët, kryesisht të butonave 
për pultet e telekomandimit, duke e 
çuar Guo-n në rrugën e gjatë të një 
karriere biznesi që do të lulëzonte 
në nivel global.

Një fazë e rëndësishme në këtë 
lulëzim ishte viti 1980, kur “Hon Hai” 
mori një porosi nga gjiganti japonez 
“Atari” për të bërë pjesë për pultet e 
komandimit të videolojërave. Po në 
vitet ‘80 Guo Taiming-u e zgjeroi më 
tej biznesin e vet, në kohën që, pasi 
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mësoi gjuhën angleze, nisi një udhëtim 
11-mujor nëpër ShBA në kërkim të 
klientëve e duke u përpjekur t’i bindte të 
përdornin fabrikën e tij për të prodhuar 
mallrat e tyre. Në një prej intervistave të 
rralla që ka dhënë, Guo Taiming-u flet 
edhe për këtë vizitë të parë në ShBA, 
duke treguar se mori me qira një limuzinë 
për të vizituar zyrat e kompanive të 
tilla si IBM dhe natën flinte në pjesën e 
pasme të saj për të kursyer para. Si një 
biznesmen këmbëngulës, Guo shkonte 
nëpër kompani të ndryshme pa i 
njoftuar më parë, dhe ia doli të sigurojë 
një numër të madh porosish shtesë. Më 
pas ai do t’i përsëriste rregullisht këto 
udhëtime në Shtetet e Bashkuara.

Në vitin 1988 Guo Taiming-u hapi 
fabrikën e vet të parë në pjesën 
kontinentale të Kinës, pikërisht në 
Shenzhen, në pjesën jugore të vendit 
fare pranë Hong-Kongut, ku ende edhe 
sot gjendet fabrika më e madhe e tij. 
Në Kinën kontinentale Guo Taiming-u 
bëri atë që quhet integrim vertikal i 
procesit të prodhimit dhe i objekteve 
për punëtorët. Vendi i prodhimit u bë 
si një kampus universitar që përfshinte 
strehimin, ushqimin dhe kujdesin 
mjekësor për punëtorët. Kështu 
punëtorët edhe tani hanë, flenë dhe 
jetojnë në konvikte të mëdha ngjitur me 
fabrikat ku punojnë. 

Në vitin 1996 "Hon Hai" filloi prodhimin 
e skeleteve për ekranët e kompjuterave 
"Compaq". Po atë vit një tjetër pikë kthese 
do të kishte për Guo Taiming-un dhe 
kompaninë e tij "Hon Hai", kur Michael 
Dell, themeluesi dhe kryeekzekutivi 
i gjigantit "Dell Computers", atëherë 
vetëm 31 vjeç, vizitoi Kinën Jugore. Në 
të vërtetë, viti 1996 do të ishte një vit i 
shënuar edhe për "Dell"-in, sepse atë vit 
filloi shitjen e kompjuterave në internet, 
duke arritur që pa kaluar shumë kohë 
shitjet nëpërmjet uebsajtit "dell.com" 
të kapnin vlerën e 1 milion dollarëve në 

ditë. Po në vitin 1996 "Dell Computers" 
nxori në treg serverat e vet të parë. Guo 
Taiming-u, për të cilin një koleg thotë se 
"e dinte që Michael Dell-i do të ishte një yll 
i së nesërmes", i ofroi këtij të fundit që ta 
shoqëronte deri në aeroport. Megjithatë, 
në vend që ta çonte drejtpërdrejt atje, i 
bëri një ndalesë të papritur në fabrikën 
e vet dhe bisedoi me Dell-in lidhur me 
mundësinë për të punuar së bashku. Me 
"Dell"-in, dhe më pas me "Apple"-in, HP-
në, IBM-in, "Microsoft"-in, "Sony"-in dhe 
marka të tjera globale, nisi të lulëzojë një 
marrëdhënie me përfitime të ndërsjella, 
çka do ta kthente kompaninë e Guo 
Taiming-ut në një gjigant të prodhimit 
të pajisjeve elektronike brenda disa 
vjetëve. Guo Taiming-u ishte një njeri i 
aftë për të prodhuar pajisjet elektronike 
që përdoreshin në mbarë botën, duke e 
bërë një gjë të tillë në mënyrë efikase, 
në një shkallë të gjerë dhe në kushte të 
sigurisë së lartë me rëndësi jetike për të 
mbrojtur interesat e veta tregtare. Dhe 
fabrikat e tij kanë aq shumë sekrete 
teknike dhe prodhimi, saqë disa e 
shohin atë, dhe jo Stiv Jobs-in, si aktorin 
më të rëndësishëm në arritjen e suksesit 
nga "Apple".

Fabrikat e Guo Taiming-ut në Kinë e kanë 
bërë atë mbretin e shitjes me pakicë. 
Falë edhe sasisë shumë të madhe të 
prodhimit të këtyre fabrikave, Kina është 
bërë prodhuesja më e madhe në botë e 
mallrave.

Por "Foxconn"-i ka fabrika të vetat jo 
vetëm në Kinë e në vende të tjera të 
Azisë, si për shembull në Vietnam, por 
edhe në Europë, pikërisht në Hungari e 
në Republikën Çeke. Në këtë të fundit, 
përveç dy fabrikave që ka ngritur, Guo 
Taiming-u bleu në vitin 2001 për 30 
milionë dollarë edhe kështjellën "Roztez" 
të ndërtuar në shekullin e 17-të, të cilën, 
pasi e restauroi plotësisht, e ripagëzoi 
"Casa Serena" në përkujtim të së shoqes 
së ndarë nga jeta. Po në Republikën Çeke 
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Guo ka një aeroplan privat, edhe 
ai me vlerën e dhjetëra milionë 
dollarëve .

Pasuria e Guo Taiming-ut në Europë 
bie dukshëm ndesh me masat 
shtrënguese në fabrikat e tij dhe 
shpenzimet e veta personale në Azi. 
Ai është një njeri që punon 16 orë në 
ditë dhe ka 6.6 miliardë dollarë, por 
nuk pranon të blerë veshje stilistësh 
dhe mundohet të ekonomizojë deri 
edhe në blerjen e orendive të zyrës 
për të kursyer para.

"Foxconn"-i i Guo Taiming-ut e 
llogarit veten si një ndër "dragonjtë 
e fshehur", pra kompani të mëdha 
kineze, por që shpeshherë 
qëndrojnë në hije, larg bujës, dhe 
që prodhojnë mallra për markat 
më të mëdha e më të famshme 
në botë në fushën e elektronikës, 
veshjeve, lodrave dhe pajisjeve 
elektroshtëpiake.

"Foxconn"-i u listua në bursën e 
Tajpeit në vitin 1991 dhe vlen rreth 
40 miliardë dollarë amerikanë. 
Guo Taiming-u tani zotëron 13 % 
të kompanisë së krijuar prej tij e të 
bërë tashmë publike.

"Foxconn"-i është kompania më 
e madhe tajvaneze dhe një ndër 
prodhuesit më të mëdhenj në botë 
të pajisjeve elektronike. "Foxconn"-i 
punëson 1.2 milionë veta dhe është 
eksportuesja më e madhe e Kinës. 
Ai ka 25 000 patenta në mbarë 
botën. Në këtë kompani të thonë 
se koncepti i saj "i veçantë dhe i 
pazakontë" është sigurimi i "kostos së 
përgjithshme" më të ulët për t'i bërë 
prodhimet elektronike me një çmim 
sa më të përballueshëm për të gjithë 
njerëzit. Në të vërtetë, "Foxconn"-i 
është si një grup brenda një grupi e 
ka edhe ai degët ose nëndegët e veta. 
Për shembull, "Foxconn Technology" 
merret me montimin e "iPhone"-ave 
dhe iPad"-ave të "Apple"-it, ndërsa 
një tjetër (nën)degë, "Foxconn 
International", është prodhuesja më e 
madhe në botë e celularëve, por nuk 
merret me prodhimin e "iPhone"-ave.

Megjithëse Guo Taiming-u është një 
drejtues tepër i rreptë dhe ka qenë 
për disa kohë në qendër të kritikave, 
"Foxconn"-i është konsideruar si një 
nga punëdhënësit më të mirë të 
Kinës nga ana e shumë prej grupeve 
kineze të të drejtave të punëtorëve. 
Punëtorët e tij paguhen në kohë 
dhe fitojnë më shumë se punëtorët 
e kompanive të tjera në Shenzhen, 
dhe marrin pagesë shtesë për të 
gjitha orët e punës jashtë orarit. 
"Foxconn"-i ka bërë shpesh rritje 
rroge. Në fakt shtimi i rrogës 
ndonjëherë edhe me dy shifra dhe 
permirësimi i kushteve të punës ka 
sjellë edhe rritje kostos së punës 
për "Foxconn"-in, prandaj kompania 
po planifikon zhvendosjen e një 

pjese të fabrikave të veta nga zonat 
bregdetare të njohura si Delta e 
Lumit të Perlave, ku ndodhen në 
pjesën më të madhe tani, në zonat 
në brendësi të Kinës,

"Shumë provinca në pjesën e 
brendshme të Kinës janë ende 
mjaft mikpritëse ndaj investorëve," 
shprehet Xhefri Krothëlli, redaktori 
i uebsajtit në gjuhën angleze 
të Buletinit të Punës të Kinës, 
një organizatë joqeveritare që 
merret me çështjen e nxitjes dhe 
të mbrojtjes së të drejtave të 
punëtorëve në Kinë. "Ata do ta 
pritnin 'Foxconn'-in me krahë hapur. 
Një uzinë e 'Foxconn'-it do të ishte 
diçka shumë e madhe për ta zëmë 
një qytezë në një provincë si Hubei."

Megjithatë, Guo Taiming-u ka investuar 
që në fillim në pjesën e brendshme 
të Kinës, në provincën Shanxi, por jo 
për arsye biznesi e fitimesh, por …
sentimentale. Sepse kjo provincë, 
më saktë fshati Gewan, është edhe 
vendlindja e të parëve të tij.

Gewan-i ndodhet në rrëzë të 
vargmalit Taihang, që thuhet se i 
ngjan feniksit, një prej dy krijesave 
më të rëndësishme në mitologjinë 
kineze së bashku me dragoin. Dhe 
njëra prej ambicieve të Guo-t është 
ta shohë të rilindur vendlindjen e 
paraardhësve të vet.

Guo Taiming-u ka shpenzuar 
miliona dollarë për të ndërtuar 
një shkollë, një fermë që merret 
me mbarështimin e derrit, dhe 
një fabrikë të "Foxconn"-it në një 
qytezë aty pranë, që punëson 20 
000 veta, megjithëse këshilltarët 
e kanë paralajmëruar Guo-n se 
vepra të tilla nuk kanë shumë vlera 
për sa i përket anës së biznesit. Ai 
restauroi edhe shtëpisë tradicionale 
300-vjeçare me oborr të familjes së 
vet.
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Teksa Guo mund të jetë dorështrënguar 
dhe i kujdesshëm në shpenzimet për 
mjaft gjëra të tjera, qëndrimi i tij prej 
biznesmeni të rreptë zhbëhet kur 
është fjala për provincën e vet. Një 
here ai është cituar se ka thënë: 
"Mund të largohem prej çdo 
vendi ku invenstimi im dështon, 
por kurrë prej Shanxi-së."

Guo kërkon t'i kthejë Shanxi-
së, tani ndër provincat më të 
varfra në Kinë, lavdinë që ka 
pasur në fund të shekulit të 19-
të, kur njihej si Perandoria e Argjendit (duhet thënë 
se në Kinë, përpara Revolucionit të vitit 1911, argjendi 
ishte më i çmuar se ari ). Dhe ai shpenzoi miliona për 
vënien në skenë të një drame madhështore, ngjarjet e 
së cilës vendosen në periudhën e lavdisë së Shanxi-së 
në fushën bankare.

Tregtarët e Shanxi-së kanë qenë të famshëm për 
mprehtësinë në biznes. Kjo provincë ishte qendra 
bankare e Kinës dhe kontrollonte një pjesë të mirë të 
parasë që qarkullonte në vend. Por, me zbulimin aty të 
burimeve të qymyrgurit, Shanxi-a kaloi nga paratë te 
mineralet, duke u bërë zona kryesore e prodhimit të 
qymyrit në Kinë.

Pasuria e stërmadhe e Guo Taiming-ut e ka bërë atë 
biznesmenin më të suksesshëm të lidhur me Shanxi-në.

Fshatarët e Gewan-it, të cilët kanë pothuajse të gjithë 
mbiemrin Guo, e adhurojnë Guo Taiming-un. Njëri prej 
tyre, Guo Quanshan-i, thotë: "Ai ka ndërtuar rrugën, 
urën, shkollën, gjithçka. Pa atë, niveli ynë i jetesës nuk 
do të ishte kaq i mirë"

Guo She, një tjetër fshatar, thotë:"Guo Taiming-u është 
njeri i mirë. Ai na ka ndihmuar shumë. Kur vjen këtu, ai 
viziton tempullin, shtëpinë e tij, dhe varret e familjes, 
dhe pastaj largohet për të bërë më shumë para e për të 
ardhur përsëri për të ndihmuar fshatin."

Shumë nga të rinjtë e fshatit tani punojnë në fabrikën e 
"Foxconn"-it në vend të minierave të qymyrgurit.

"Ai është një shembull për mua", thotë njëri prej tyre, 
Chan Yanpei, i cili merret me pastrimin e lenteve të 
videokamerave në vend që të punojë thellë në galeritë 
e minierave.

Guo Taiming-u e vizitoi Gewan-in për herë të 
parë në 1989, një vit pasi hapi fabrikën e parë 

të "Foxconn"-it në Kinën Jugore. Ai ishte i vendosur 
për të lënë trashëgiminë e vet në vendlindjen e të parëve.

"Dëshira e tij më e madhe është të investojë këtu dhe 
të zhvillojë ekonominë e vendlindljes së vet," shprehet 
për Guo Taiming-un kushëriri i tij Guo Xiaoping. "Atij i 
kanë thënë se nuk është fitimprurëse të investojë këtu, 
e megjithatë ai ka vazhduar pa marrë parasysh asgjë."

Në një pllakë në muret e tempullit të fshatit shkruhet se 
Guo dhuroi 10 milionë juanë (mbi 1.6 milionë dollarë) 
për restaurimin e këtij tempulli e të objekteve të tjera të 
fshatit në vitin 2006.

Në të vërtetë, Guo Taiming-u është mjaft i lidhur me 
tempullin e fshatit nga e ka prejardhjen familja e tij, 
mbase edhe sepse i kujton fëmijërinë e vet në Tajpei, pasi 
ai u rrit aty në një dhomë që ishte aneks i një tempulli 
kushtuar Mazu-së, Zotit kinez të Detrave. Pasi familja e 
tij lëvizi, ajo dhomë u shndërrua në një vend të shenjtë 
për të nderuar Pesë Zotat e Pasurisë sipas taoizmit, çka 
duket se u solli fat banorëve të mëparshëm të saj.

Guo Taiming-u ende e viziton tempullin ku ishte 
dikur shtëpia e tij e fëmijërisë, duke dhuruar para 
për restaurimin e kolonave dhe mureve të ndërtesës 
300-vjeçare. Ai rikthehet aty gjatë çdo Viti të Ri Kinez për 
t'u lutur, sipas mënyrës tradicionale, për shëndet dhe … 
sigurisht (apo çuditërisht) për pasuri.

Një prej kujdestarëve të tempullit thotë: "Shumë prej 
atyre që vijnë këtu, e dinë lidhjen e tempullit me z. 
Guo dhe u luten Zotave të Pasurisë që t’i bëjnë po aq të 
zgjuar dhe po aq të pasur sa edhe ai".

Artan Goga
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Hui Kayan-i ka lindur në vitin 
1958 në provincën e Henan-
it, por studimet e larta i ndoqi 

jashtë vendlindjes së vet, pikërisht 
në Universitetin e Shkencës dhe 
të Teknologjisë të kryeqendrës 
së provincës Hubei Wuhan, ku u 
diplomua për metalurgji në vitin 
1982. E ndonëse nuk do të ishin 
metalet së cilës ai do t’ua kushtonte 
karrierën e vet, sërish Hui Kayan-i nuk 
i ndërpreu lidhjet me universitetin 
ku u diplomua, në të cilin punon si 
profesor në lëndën e menaxhimit që 
prej vitit 2003. Hui Kayan-i gjithashtu 
ka marrë një gradë nderi “doktor” nga 
Universiteti i Alabamës Perëndimore 
në vitin 2008.

Megjithatë, sigurisht nuk ishte 
karriera akademike që do ta bënte 
Hui Kayan-in miliarder dhe do ta 
fuste në grupin e 200 njerëzve më 
të pasur në botë. Në vitin 1996, 
kur pa mundësitë që ofronte 
sektori i ndërtimit në Kinë, ai krijoi 
Grupin e Pasurive të Patundshme 
“Evergrande”, duke qenë kryetar 
i Bordit të Drejtorëve e duke u 

përgjigjur njëkohësisht për hartimin 
e strategjive të gjithanshme 
të zhvillimit të kompanisë. 
Grupi i Pasurive të Patundshme 
“Evergrande”, me seli në provincën 
e Guangdong-ut, është tashmë 
një ndër firmat më të mëdha të 
ndërtimit në Kinë, me projekte që 
përfshijnë ndërtimin e banesave 
dhe të komplekseve turistike. Në 
nëntor të vitit 2009 "Evergrande" u 
listua në Tabelën Kryesore të Bursës 
së Hong-Kongut, duke siguruar 
730 milionë dollarë; për një çast 
Hui Kayan-i ishte njeriu më i pasur 
në Kinë. Sipas raportit financiar të 
kompanisë, vlera e përgjithshme 
e pasurive të saj në fund të vitit 
2011 ishte 179 miliardë juanë (pak 
më shumë se 28 miliardë dollarë 
amerikanë), nga të cilat 28 miliardë 
juanë (rreth 4.5 miliardë dollarë) 
para në dorë. Ndërsa vetë pasuria 
neto e Hui Kayan-it vjet arriti në 
5.8 miliardë dollarë, duke e bërë 
atë të zërë vendin e nëntë në listën 
e njerëzve më të pasur në pjesën 
kontinentale të Kinës (pra, pa 

përfshirë Hong-Kongun, Tajvanin 
dhe Makaon), ndonëse me një 
ulje prej 1.3 miliardë dollarësh në 
krahasim më vitin 2011. Hui Kayan-i 
e kaloi presidentin e "Longfor 
Properties" Wu Yajun, pasuria e 
të cilit llogaritet në 5.7 miliardë 
dollarë, 100 milionë më pak se ajo 
e Hui-t, duke u bërë ndërtuesi më 
i pasur në Kinën kontinentale. E po 
ashtu, me gjithë uljen në pasurinë 
personale, në listën e njerëzve më 
të pasur në botë që hartohet çdo 
vit nga "Forbes"-i, Hui Kayan-i u 
ngjit nga vendi i 200-të që zinte 
në vitin 2011, në vendin e 173-të. 
E kjo sepse vitet e fundit nuk kanë 
qenë të mira jo vetëm për njerëzit 
e thjeshtë në mbarë botën, por 
edhe për më të kamurit, teksa nga 
ana tjetër, ashtu si ndikimi i krizës 
ekonomike botërore nuk ka qenë 
fort i ndjeshëm mbi ekonominë e 
Kinës, e njëjta gjë mund të thuhet 
edhe për miliarderët e saj.

Në të vërtetë, për shkak të masave 
shtrënguese të ndërmarra nga ana 
e qeverisë kineze për të kufizuar 

Njeriu që solli Marçelo 
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rritjen e çmimit të banesave, në vitin 2012, për herë 
të parë në 25 vjetët e nxjerrjes së listës së njerëzve 
më të pasur në pjesën kontinentale të Kinës, nuk 
renditej asnjë biznesmen nga sektori i ndërtimit 
dhe i pasurive të patundshme në pesëshen e parë.

Po me gjithë rënien e përgjithshme të tregut të 
pasurive të patundshme, Grupi "Evergrande" i ka 
shpejtuar hapat për shtrirjen në rajonet kryesore 
të Kinës, veçanërisht në qytetet e mesme dhe të 
vogla, ku çmimi i banesave nuk është shumë i 
lartë. Strategjia e ideuar nga Hui Kayan-i ka bërë 
që "Evergrande" të ruajë një nivel të kënaqshëm shitjesh prej mbi 80 miliardë 
juanësh në vit dhe të jetë tashmë kompania numër dy e pasurive të patundshme 
në Kinë. "Evergrande" ka zbatuar me qindra projekte në mbarë Kinën, ndër më 
të fundit e të cilave mund të përmenden "Oazi me gjelbërim të përhershëm 
Wuhai" në Rajonin Autonom të Mongolisë së Brendshme në veri të vendit më 
një klimë mjaft të ashpër, si edhe "Qyteti i pranverës së përhershme Enping" 
në provincën e ngrohtë jugore të Guangdong-ut, duke treguar edhe një herë 
shtrirjen e Grupit "Evergrande" në mbarë Kinën.

Përveç sektorit të pasurive të patundshme, Hui Kayan-i e ka shtrirë biznesin e 
vet edhe në art e sport. Ai ka tashmë një kompani kinematografike, kurse në 
arenën sportive hyri me ngritjen e një ekipi volejbolli femrash në vitin 2009, 
duke shpenzuar 20 milionë juanë (pak më shumë se 3 milionë dollarë), ndërsa një vit më pas, në 2010-n, bleu 
me 100 milionë juanë (rreth 16 milionë dollarë) skuadrën e futbollit të qytetit të Guangzhou-t, kryeqendrës së 
Guangdong-ut, ku kompania e tij ka selinë, duke e ripagëzuar "Klubi i Futbollit 'Evergrande' i Guangzhou-t". Kjo 
skuadër, që deri së fundmi është drejtuar nga i famshmi Marçelo Lipi, trajner i kombëtares italiane kur ajo fitoi 

Kupën e Botës në 2006, është shpallur kampione e Superligës Kineze për katër vjet rresht, 
nga viti 2011 deri në 2014.

E megjithëse duket se ka shpirtin e kampionit, Hui Kayan-i nuk është egoist, por ka 
një ndjenjë të fortë të përgjegjësisë shoqërore. Nga viti 2007 deri në vitin 2010 Grupi 
"Evergrande" që ai ka themeluar dhe drejton, ka fituar për katër vjet me radhë "Çmimin 
e bamirësisë të Kinës", çmimi më i lartë që jep qeveria kineze në fushën e bamirësisë. Në 
vitin 2005 "Evergrande" fitoi "Çmimin për dhurim me dashuri" të dhënë nga Ministria 
e Çështjeve Civile e Kinës, duke u bërë e para sipërmarrje në provincën e Guangdong-
ut që nderohet me një çmim të tillë. Vetë Hui Kayan-i u përfshi po atë vit ndër "Dhjetë 
bamirësit më të mëdhenj të Kinës", kurse në 2011-n në "Listën e dhjetë filantropistëve më 
të mëdhenj në Kinë" të "Forbes"-it. Ai dhuron çdo vit 10 % nga të ardhurat e veta vjetore 
për çështje të tilla si ulja e varfërisë dhe zhvillimi i arsimit.

Hui Kayan-i ka mbi një çerek shekulli përvojë në fushën e investimeve në pasuritë e 
patundshme dhe të menaxhimit të ndërmarrjeve. Përveçse kryetar i Bordit të Drejtorëve 
të Grupit të Pasurive të Patundshme "Evergrande", ai është tani edhe zv.kryetar i 
Konfederatës së Sipërmarrjeve të Kinës dhe i Shoqatës së Pasurive të Patundshme të 
Kinës. Ai është nderuar gjithashtu me titullin "Punëtor i dalluar" nga Këshilli i Shtetit 
i Kinës. Dhe Hui Kayan-i është vërtet një njeri që e ka ngritur "perandorinë" e vet me 
shumë punë dhe përpjekje të palodhura. 

Artan Goga



1  Fotografi Kurbanjan ka udhëtuar nëpër Kinë qysh nga marsi, duke regjistruar jetën e përditshme të mbi 100 
vetave nga Xinjiang-u që punojnë në 20 qytete kineze.

“Kur largohen nga Xinjiang-u për në qytete të tjera kineze, ata bëhen ‘një pakicë e vërtetë’, sepse flasin gjuhë të 
ndryshme dhe kanë një mënyrë jetese dhe fe të veçantë,” shkruan Kurbanjani.

Fotografi dëshiron që fotografitë e tij t’i ndihmojnë banorët e kombësisë hane 
t’i njohin më mirë njerëzit nga Xinjiang-u. “Ata janë si ti dhe si unë, dhe 

përpiqen për një jetë më të mirë.”

2  “Erdha në Pekin për të realizuar ëndrrën time për t’u bërë aktore. Në 
fillim gjuhën mandarine nuk e flisja mirë kur mora një rol kryesor në 
serialin televiziv ‘Princesha Perlë’, por çdo fjali e shqiptoja me gjithë zemrën 
time. Kjo më ka bërë të kuptoj çfarë do të thotë të punosh për shumë për 

ëndrrat e tua.” Medina Maimaiti, 27 vjeçe, aktore.

3  “Unë jam ujgur, por shumë njerëz më përshëndetin 
me ‘Hello’, dhe unë mund t’u përgjigjem në anglishte. 

Kam lindur në Xinjiang, por jam rritur në Pekin, sepse 
prindërit e mi punojnë atje. Më pëlqejnë edhe Pekini, edhe Xinjiang-u, sepse 
shokët e klasës janë nga Pekini dhe të afërmit janë në Xinjiang.” Ivani, 7 vjeç, 
nxënës në klasën e parë të shkollës fillore “Fendou” në Pekin.

4  “Kam lindur në një familje ujgure me shumë 
fëmijë. Im atë më dha te një familje hane, 

por unë kurrë nuk i kam mbajtur atij mëri 
për këtë gjë, përkundrazi, gjithmonë kam 

dashur t’i takoj prindërit e mi biologjikë. Mua 
më pëlqen të këndoj dhe dua të përmirësoj lidhjet 
hane-ujgure nëpërmjet këngës.” Hong Qi, 41 vjeç, këngëtar.

5  “Neve na pëlqen të flasim në gjuhën mandarine me shokët e 
klasës. Problemi më i madh për ne tani është punësimi, sepse shumë 

kompani nuk na pranojnë. Ne përpiqemi me tërë mënyrat t’i bëjmë 
të tjerët të na kuptojnë. Të gjitha rrugët të çojnë në Romë, prandaj unë 

besoj se mund ta realizoj ëndrrën time në mënyra të ndryshme.” Adili, 24 vjeç, 

Unë jam 
nga Xinjiang-u

Kurbanjan
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majtas, dhe shoku i tij i klasës, të diplomuar në Universitetin e Komunikimit 
të Kinës në Pekin.

6  “Stërgjyshi im erdhi në Shangai për biznes 
në vitin 1920 dhe gjithë familja filloi të 
vendoset atje në vitin 1953. Gjyshja 
ime mund ta flasë shumë mirë 

gjuhën mandarine. Kur e pyesin 
‘Nga je?’, vajza ime përgjigjet: ‘Unë 

jam shangaiase, por me etni ujgure.’” 
Soraya, 34 vjeçe, ujgure, në Shangai.

7  “Babai im ishte mësues dhe erdhi në Xinjiang për të ndihmuar zonën 
e  kufirit në vitin 1964. Ne të gjithë ëndërrojmë kur jemi të rinj, dhe unë e 

lashë Xinjiang-un pasi përfundova shkollën e mesme. 
Kam punuar si kuzhinier dhe shitës. Besimi im 

gjithmonë më ka shpëtuar nga dështimi. Tani 
biznesi im është i qëndrueshëm në Shenzhen 

dhe dëshira ime më e madhe këtë vit është që të martohem me një vajzë 
myslimane.” Zhang Zhiqiang, 35 vjeç, kombësia hane, në Shenzhen.

8  “Filloja të luaja futboll që kur isha i vogël dhe kam qenë mësues i 
edukimit fizik, por u largova nga vendlindja për ëndrrën time. Shumë 
fëmijë ujgurë e kanë ëndërr futbollin, por pak e realizojnë, sepse nuk 
ka shumë mundësi për ta. Megjithëse nuk ishte e lehtë të mësohesha 

me jetën jashtë Xinjiang-ut, më në fund ia dola mbanë. 
Më ka marrë malli për Xinjiang-un.” Arslan, 26 vjeç, 

futbollist në Foshan, në provincën Guangdong 
të Kinës Jugore.

9  “Im atë gjithmonë më thoshte që të bëhem 
një njeri i mirë para se të fitoj para. Një 

herë e lashë një biznes gurësh 
nefriti prej 4 milionë juanësh 

për shkak se babai im 
gjeti se diçka nuk ishte 

në rregull me ata 
gurë. Unë jam nga 
prefektura e Hotanit, 
që është vendlindja e 
nefritit të çmuar Hotan. 
Tani jam tregtar nefriti në 

Shenzhen.” Abou Jose Maiti, 
27 vjeç, ujgur, në Shenzhen.

10 “U largova nga vendlindja, prefektura 
autonome e kombësisë kazake Ili, kur isha 15 vjeç. Si të gjithë njerëzit 

nga Xinjiang-u që punojnë në Pekin, kurrë nuk kam reshtur së kërkuari 
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ushqimet e shijshme të Xinjiang-ut në kryeqytet. Por goja më 
lëshon lëng edhe për ushqimet pekinase.” Albek, 30 vjeç, 
punëtor në një pikë karburanti CNG në Pekin.

11 “Fëmija im i tretë e ka 
ndryshuar krejtësisht 

jetën e familjes 
sime. Ai ka paralizë 

cerebrale dhe 
familja ime duhet 
të harxhojë gjithë 
paratë për të 
kuruar sëmundjen 
e tij. Kam shitur 

shishqebapë për 30 vjet 
në Pekin dhe i jam mirënjohës 

çdokujt që na ka ndihmuar. Dëshira 
ime më e madhe është që djali im të shërohet 

shpejt dhe të marrë një arsimim të mirë. 
Dëshiroj që ai të flasë gjuhën ujgure dhe të 

trashëgojë traditat tona.” Arlek, 61 vjeç, ujgur, në Pekin.

12 “U largova nga Xinjiang-u për herë të parë në vitin 2013, 
dhe kam shitur fruta në Sanlitun në qendër të Pekinit për më 
shumë se 1 vit pa gruan time. Mendoj se pekinasit janë shumë 
të mirë me njerëzit nga Xinjiang-u.” Rozi Mora, shitës ambulant 
në Pekin.

13 “Bashkëshortja ime ka gradën ‘doktor’. Shumë shokë 
më pyesin nëse ndiej presion që jam martuar me 
një grua me një gradë të tillë. Jo, nuk kam aspak. 
Ajo është një amvisë shumë e mirë. Megjithëse 
ne jetojmë në Xian, kryeqendra e provincës 
Shaanxi në veriperëndim të Kinës, kam 
dëshirë të projektoj rrugë për vendlindjen 
sime.” Alijiang, 27 vjeç, ujgur.

Albek
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Fluks studentësh të 
huaj në Kinë

Tregu arsimor në Kinë ka shënuar rritje dekadën e fundit. Madje rritje të 
konsiderueshme ka shënuar dhe numri i studentëve të huaj që marrin 

diploma kineze. Nuk bëhet fjalë vetëm për studentë të huaj që mësojnë 
gjuhën kineze në qytete të ndryshme të këtij vendi të madh, por ata 

diplomohen dhe për mjekësi tradicionale kineze, drejtësi dhe degë të tjera. 
Studentët e huaj konkurrojnë në tregun e arsimit të lartë në Kinë dhe pritet 

që deri në vitin 2020 ky vend të ketë tregun më të madh të arsimit të lartë 
në kontinentin aziatik.

 Statistika zyrtare

Rritja e numrit të studentëve të huaj në Kinë ka ndikuar 
dhe në rritjen e tregut të punës. Sipas të dhënave të 
Ministrisë së Arsimit të Kinës në vitin 2013, numri i 
studentëve të huaj nga 200 vende të botës arriti 365 

mijë. Ata ndjekin studimet në 746 universitete dhe 
institute kërkimore dhe shkencore në mbarë Kinën, 
duke shënuar një rritje 8.6 % në krahasim me vitin 2012.

Në vitin 2013, 147,890 studentë të huaj frekuentuan 
universitetet e Kinës, duke përbërë një pjesë të 
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madhe të numrit të përgjithshëm të studentëve. 
Sipas zëvendësdrejtorit të Institutit të Kërkimeve për 
Zhvillimin e Arsimit “Shekulli 21”, Xiong Bingqi, krahasuar 
me të kaluarën është rritur numri i studentëve nga 
vendet perëndimore që diplomohen në Kinë. Në vitin 
2013, ishte domethënëse rritja e numrit të studentëve 
nga Afrika, Europa dhe Oqeania në Kinë, përkatësisht 
prej 23%, 13 % dhe 8%.

 Statistika ndërkombëtare për studentët e huaj

Nisur nga kërkesa në rritje për burime njerëzore, shumë 
të rinj në mbarë botën zgjedhin të studiojnë në vende 
të tjera. Sipas statistikave të UNESCO-s, në vitin 1990 
numri i këtyre studentëve ishte 1.3 milion, ndërsa në 
vitin 2011 shifra arriti në 4.3 milionë në mbarë botën. 
Destinacionet tradicionale për studime në Azinë 
Lindore dhe Paqësor kanë qenë Australia dhe Japonia , 
po dekadën e fundit ato po përballen me konkurrencën 
e fortë të Kinës. Ndërkohë që, sipas të njëjtave 
statistika, Kina ka numrin më të madh të studentëve që 
arsimohen në universitetet jashtë vendit, por aktualisht 
po bëhet vetë ajo një destinacion për studentët e huaj. 
Kina renditet në vendin e 9-të në listën e vendeve të 
preferuara nga studentët e huaj, ndërsa në tre vendet 
e para renditen ShBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca.

 Një student amerikan në Pekin

Në gusht të këtij viti, 24-vjeçari amerikan, Chris Campbell 
mbërriti në Pekin, i emocionuar për fillimin e një faze 
të re të jetës së tij si student i huaj. Pas përgatitjes së 
dokumentacionit për studimet në Kinë, Chris e dinte 
mirë se këtu e pret një punë e pandërprerë dhe madje 
e lodhshme studentore, pasi duhet të marrë pjesë 6 orë 
në ditë në kurse dhe të përgatitet rreth 4-5 orë në ditë.

I riu amerikan nga një qytet i vogël i Karolinës së Jugut, 
rrëfen se i lindi dëshira pas studimeve universitare në 
vendin e tij, të kryente studimet për “master” në drejtësi 
pranë universitetit të njohur kinez, “Tsinghua”. Chris 
do të studiojë ligjet e Kinës. Ai është i mendimit se në 
vendin e tij ato nuk janë shumë të njohura dhe me 
shumë dëshirë ka mbërritur në Pekin për të realizuar 
synimin e tij.

 Përse të studiosh në Kinë?

Kësaj pyetjeje i riu amerikan Campbell, që ka zgjedhur 
universitetin “Tsinghua” të Pekinit për të studiuar 
drejtësinë kineze, i përgjigjet: “Pa njohje ligjesh nuk ka 
biznes, dhe nuk ka biznes pa Kinën.”

Sipas tij, që të kesh sukses në biznes duhet të 
bashkëpunosh me Kinën. Madje që të kesh sukses 
në vazhdimësi në biznes duhet të përfshish në të një 
partner si Kina. Qëllimi i Chris-it është që, pas marrjes 
së diplomës kineze për ligjet e këtij vendi, të punojë 
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për ndonjë firmë konsulence ligjore amerikane, 
duke shpresuar që studimet e tij të shërbejnë. Chris-i 
mendon se ka shumë mundësi bashkëpunimi me 
Kinën, përfitime ekonomike si dhe krijim njohjesh.

Përpara se të vendoste të kryente këto studime, ai bëri 
një kërkim lidhur me juristët amerikanë 
që kishin studiuar në Kinë. Ai gjeti 
shembuj të juristëve amerikanë 
që kanë gjetur punë të mira në 
kompani të ndryshme dhe 
paguhen mjaft mirë, përveç 
faktit që është shumë e 
vështirë në ShBA që një i ri i 
sapodiplomuar për drejtësi 
të gjejë punë. Madje 
student Chris-i tregon se, 
duke kryer masterin për 
drejtësi në Kinë, ai ka kursyer 
10 mijë dollarë, krahasuar me 
shumën që do t’i duhej nëse do ta 
kishte kryer në vendin e vet.

Një tjetër student është Thierry Titcheu, 26 
vjeçar nga Kameruni, i cili pas studimeve për shkencë 
dhe teknologji në vendin e tij, ka ardhur në Kinë për të 
studiuar inxhinieri kompjuterike në Hefei të provincës 
Anhui. Pas 6 vjet studimesh ai po kryen programin 
master pranë universitetit “Tsinghua”. Pasi ka studiuar 
mirë gjuhën kineze dhe me diploma të një universiteti 
të njohur në Kinë, ky i ri nga Kameruni shpreson të 
punësohet në ndonjë kompani kineze ku preferohen 
punonjësit e huaj.

Për shumë studentë si amerikani Chris Campbell 
apo kamerunasi Titcheu studimet universitare apo 

pasuniversitare nuk janë të mjaftueshme. Ata mësojnë 
gjuhën kineze dhe kërkojnë punë në kompanitë kineze, 
duke rritur kështu përgatitjen e tyre profesionale për 
një të ardhme sa më cilësore në tregun ndërkombëtar 
të punës.

 Sfidat për studentët

Ministria e Arsimit e Kinës ka 
shpallur sfidën që ky vend të 

arrijë deri në vitin 2020 të jetë 
destinacioni më i madh në 
Azi për studentët e huaj. 
Ndërkohë, mësohet se 
numri i studentëve kinezë 
jashtë vendit ka shënuar një 
rritje me rreth 20 % çdo vit 

akademik.

Natyrshëm shtrohet pyetja se si 
universitetet kineze, për të cilat ka 

kërkesa të mëdha nga të rinjtë vendës dhe 
mezi i përmbushin ato, do të tërheqin studentët e huaj? 
Në vitin 2013, 33 mijë studentëve të huaj iu akordua 
bursë studimi nga shteti kinez, shifër kjo që përbën 9.35 
% të numrit të studentëve të huaj në Kinë.

Në Kinë po punohet për rritjen e nivelit cilësor të 
arsimimit, modernizimin e tij në një hap me standartet 
ndërkombëtare, për të konkuruar denjësisht me 
universitetet prestigjioze botërore. 

Eda Merepeza
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Vera kineze synon tregun botëror

Pavarësisht se për shumë biznesmenë të sektorit 
të verërave në Kinë ky treg është ende i ri, disa 
prej tyre tashmë kanë krijuar profilin e tyre 

ndërkombëtar.

Specialistët e këtij sektori janë të mendimit se, ndonëse 
nuk është e lehtë, verërat kineze kanë shumë mundësi 
të paraqiten gjerësisht në tregun ndërkombëtar. 
Kuptohet që është ende herët të themi se verërat kineze 
konkurrojnë ato evropiane apo australiane. Gjatë një 
konference për verërat zhvilluar në korrik 2014 në Pekin 
disa nga ekspertët ndërkombëtarë që degustuan verëra 
të njohura kineze, shprehën mendimin se ato mund të 
konkurrojnë plotësisht në tregun europian, australian 
dhe amerikan.

Njëri prej tyre ka theksuar se shumë shpejt verërat 
kineze do të jenë të kërkuara në tregun ndërkombëtar. 
Madje një ekspert tjetër thotë se vendet e tjera do të 
nisin të importojnë verëra kineze pas pesë apo dhjetë 
vjetësh.

Aktualisht Kina është prodhuesi i 8-të më i madh dhe 
tregu i 5-të më i madh i verërave në botë. Ka edhe 
specialistë që mendojnë se varietetet kineze të rrushit 
nuk janë mjaftueshëm të ëmbla për prodhimin e 
verërave cilësore dhe ndoshta edhe toka ku 
prodhohen vreshtat ka mangësi për 
prodhim cilësor.

Pavarësisht kësaj, disa nga 
markat kineze të verërave 
kanë bërë hapat e parë 
të paraqitjes në vende të 
tjera.

Jean Marie Aurand 
është drejtor i për-
gjithshëm i Organizatës 
Ndërkombëtare të Verërave. 
Për verën kineze ai shprehet: 

“Aktualisht pjesa më e madhe e 
verërave të prodhuara në Kinë, pak a 
shumë konsumohen po në Kinë. Pra markat 
kineze të verërave nuk janë të njohura në tregun e huaj. 
Por unë di se disa verëra të prodhuara në Kinë kanë fituar 
medalje dhe çmime në konkurset ndërkombëtare të 

pesë vjetëve të fundit. Mendoj se kjo është inkurajuese 
për njohjen ndërkombëtare të verës kineze.”

Li Changzheng, zëvendësmenaxher i përgjithshëm i 
“Chateau SunGod”, që ka markën kineze të verës “Great 
Wall”, tregon se vitet e fundit verërat e prodhuara nga kjo 
kompani kanë shënuar suksese në nivel ndërkombëtar.

“Gjatë një konkursi të testimit të pijeve alkoolike të 
zhvilluar në Bruksel, vera jonë zuri vendin e 80-të ndër 
8 mijë marka ndërkombëtare verërash. Kjo është shumë 
domethënëse për ne. Gjithashtu jemi përfshirë në listën 
e 10 verërave më të mira ndërkombëtare, përzgjedhur 
në vitin 2013 nga një revistë franceze për verërat. Vera 
kineze ‘Great Wall’ tashmë është pjesë e konkurrimit 
ndërkombëtar. “

Simon Gilber, pronar i kompanisë australiane “Millon 
Estate”, thekson se eksporti i verërave kineze jashtë 
vendit ka ende rrugë për të bërë: “Shpesh mendoj se 
industria kineze e verërave është e pesta më e madhe në 
botë dhe është përpara Australisë. Shikoj te kompanitë 
prodhuese kineze njohje të prodhimit, udhëheqje 
të drejtë, menaxhim të mirë dhe ekspertizë. Ndaj kjo 
përvojë mund të nisë të bëhet e njohur jashtë vendit.”

Themeluesi dhe presidenti i “Gourmand World 
Cookbook Awards” Edouard Cointreau 

rrjedh nga një familje e lidhur me 
prodhimin e verërave që në vitin 

1270. Ai mendon se duhet 
pak durim për tregtimin në 

tregun botëror të verërave 
kineze: “Në terminologjinë 
e biznesit është e njohur 
thënia ‘Ki durim!’. Jam i 
mendimit se qeveria dhe 

qytetarët që investojnë në 
biznesin e verërave duhet të 

kuptojnë se të arrish sukses, 
do shumë kohë dhe përvojë. 

Familja ime merret me industrinë e 
verërave prej 800 vjetësh. Nga përvoja 

kemi mësuar se ky lloj biznesi ka ulje-ngritjet 
e veta, ndaj duhet të prisni.”

Eda Merepeza
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Blerjet në internet të   
 ndryshojnë jetën

Po të pyesësh cila është qendra më e madhe 
tregtare në Kinë, përgjigjja patjetër do të jetë 
“Taobao”, uebsajti ku mund të gjesh çfarëdolloj 

produkti në miliona dyqane virtuale. Sipas njoftimeve, 
vetëm më 11 nëntor të vitit të kaluar, vëllimi i tregtimit, të 
realizuar midis përdoruesve të internetit dhe pronarëve 
të dyqaneve kibernetike në “Taobao” arriti në 30 miliardë 
juanë (mbi 4.8 miliardë dollarë amerikanë). Bumi aktual 
i blerjeve në internet ka dëshmuar zhvillimin ekonomik 
të vendit, duke ndryshuar edhe jetën e një numri shumë 
të madh kinezësh.

Në shtatorin e vitit 1999, në motorin e kërkimit si “google” 
www.dreamer.com.cn krijuar vetëm dy muaj më parë, 
nisi një veprimtari, që u bë lajmi më i madh teknologjik 
i vitit në Kinë. Në këtë veprimtari, 12 përdorues të 
internetit në Pekin, Guangzhou dhe Shangai, duhej të 
qëndronin të mbyllur në shtëpi, duke jetuar vetëm me 
anën e blerjes në internet. Në qytetin Guangzhou, këtë 
metropol jugor, konkurrenti nr. 5077 fjeti vetëm 2 orë 
ditën e parë dhe nuk arriti dot të përdorte internetin 
që të bënte porosi për ushqim. Faktikisht, ky 18-vjeçar 
s’dinte asnjë gjë për hapat e përdorimit të Windows95 

dhe pasi, po i shteronin fuqitë, u tërhoq nga gara, të 
cilën e vazhdoi 26 orë. Kurse në Shangai, pjesëmarrësit 
ishin në një gjendje më të mirë. Megjithëse nuk arritën 
të gjitha objektivat, ata provuan disa ushqime të veçanta 
që publikoheshin në uebsajt. Kjo ngjarje shërbeu si gur 
themeli i jetës së kinezëve në internet, duke pasqyruar 
edhe nivelin e zotërimit të internetit të kinezëve të asaj 
kohe.

Para 15 vjetësh, askush nuk mund ta përfytyronte 
se blerja në internet, që ka qenë “një veprim që 
harxhon kohë dhe energji”, sot do të bëhej mënyra 
më e rëndësishme e blerjes për konsumatorët kinezë, 
sidomos ata të rinj. Tani është shumë normale që 
përdoruesit kinezë të internetit të futen në uebsajtet 
përkatëse për të bërë pazar. Vetëm pasi klikojnë disa herë 
tastierën dhe bëjnë porosinë, mallrat mbërrijnë te hyrja 
e shtëpisë së tyre me postë të shpejtë. Libra apo artikuj 
kozmetike, ushqim apo veshje, qumësht apo moda e 
fundit e iPad-it, ata që ekzistojnë në jetën reale, gjenden 
patjetër në mapon kibernetike. Siç thotë z. Nie Linhai, 
zyrtar i sektorit të biznesit në internet, pranë Ministrisë 
së Tregtisë të Kinës, tani jo vetëm të rinjtë, por edhe të 
moshuarit kinezë po bëjnë blerje në internet. “Mbi 1.75 
milionë banorë mbi 50 vjeç kanë përvojën e blerjeve në 
internet. Nuk janë të rralla rastet kur konsumatorët mbi 
70 vjeç, madje dhe 80 vjeç, të bëjnë porosi në internet. 
Dyqanet kibernetike dhe shërbimet që ofron hapësira 
kibernetike kanë ndikuar dhe kanë ndryshuar jetën në 
botën reale të konsumatorëve kinezë,” shprehet z. Nie.

“Nëse e urren një femër, thuaji të zbukurojë një 
shtëpi të re”. Kjo është një shprehje me humor, për të 
përshkruar vështirësinë e dekorimit të shtëpisë. Por 
tani, lehtësitë e sjella nga interneti e kanë ndryshuar 
këtë në shprehjen “Nëse e do një femër, le të gëzojë 
tërë procesin e blerjeve për dekorimin e shtëpisë, në 
internet". Kjo nuk është shaka, por e vërtetë. Sipas të 
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dhënave statistikore, vetëm gjatë 10 vjetëve të fundit, 
mbi 2 milionë përdorues kinezë të internetit kanë gjetur 
në dyqanet e “Taobao”-s të gjithë artikujt që u pëlqejnë 
për zbukurimin e apartamenteve të reja.

Sa herë kujton ridekorimin e shtëpisë para 10 vjetësh, 
50-vjeçari Lao Gu ankohet. Kështu ai veproi dhe me 
gazetarin që e intervistoi "Që nga gjetja e firmës për 
dizenjim dhe dekorim deri në blerjen e artikujve ishte 
një proces i gjatë. Ishte verë dhe bënte shumë vapë, 
por nuk mbaj mend sa herë kam shkuar nga dyqanet 
në shtëpi. Në të kaluarën, për të pasur rezultat, punët 
duheshin bërë një nga një", thotë z. Gu.

Por, tani, kur e bija ndjek rrugën e babait, situata është 
krejt ndryshe. "Në ‘Taobao’ ka shumë dyqane që mund 
të ofrojnë paketa të ndryshme dekorimi. Pavarësisht 
stilit apo çmimeve të materialeve, mund të gjesh 
patjetër një që të pëlqen. Pasi bie dakord me teknikët 
dhe dizenjuesit, ata vijnë drejt në shtëpi dhe nisin 
përgatitjet. Vajza ime gjeti një dizenjim të përsosur në 
një dyqan dhe bleu materialet në dyqane të tjera me 
çmime shumë të arsyeshme. Përveç kësaj, ajo mund të 
blejë edhe çdo send dekorativ që do për zbukurimin 
e shtëpisë, pa vajtur në qendra të largëta tregtare, por 
vetëm e ulur në karrigen e shtëpisë me kondicioner. 
Krahasuar me përvojën time, ajo po i gëzohet dekorimit", 
thekson Gu.

Në fakt, interneti nuk ndryshoi vetëm jetën e qytetarëve 
në metropole, por edhe të atyre që banojnë në qyteza 
të vogla ,madje dhe në fshatra. Xha Yongbao ka kaluar 
56 vjet në fshatin malor Xiadian, të provincës Hubei 
të Kinës Qendrore. Ai merret me bujqësi dhe i tregton 
shpesh produktet biomalore mes fshatit dhe qytezës së 
afërt. Si për shumë familje fshatare, fëmijët e tij punojnë 
në qytete të largëta dhe në shtëpi kanë mbetur vetëm 
prindërit e moshuar. Megjithëse xha Yongbao ka mall 
për fëmijët, kjo është jeta.

Rastësisht, ai mësoi se produktet mund të shiten në 
dyqanet e hapura në “Taobao”. Xha Yongbao mendoi se, 

nëse kjo realizohet, fëmijët s'kanë nevojë të largohen 
nga vendlindja. Kështu, ky burrë në moshë me vetëm 
katër klasë shkollë, ndoqi një kurs kompjuteri dhe, me 
ndihmën e miqve, krijoi dyqanin e vet në internet. Për 
të dërguar produktet e shitura, ai duhet të udhëtojë 
50 kilometra deri në distriktin më të afërt ku ka postë 
të shpejtë. Përpjekjet e vazhdueshme sollën rezultate. 
Dyqani i tij njihet nga gjithnjë e më shumë klientë. 
Më vonë, dhjetëra fshatarë u bënë bashkëpunëtorë të 
Yongbao-s si furnizues, nga të cilët, mjalti, kërpudha, 
soja dhe produkte të tjera bujqësore bio nisen nga ky 
fshat malor për në krahina të ndryshme të vendit.

Dhe ëndrra e xha Yongbao-s u realizua më në fund: 
fëmijët e tij u kthyen nga qytetet dhe po e ndihmojnë në 
menaxhimin e dyqaneve në internet. Në saje të tregtisë 
në internet, kjo familje është bashkuar sërish.

Para 10 vjetësh, për konsumatorët kinezë që ishin 
mësuar të blinin në "dyqane reale", interneti nuk dukej 
i besueshëm. Por tani, shumica e të rinjve kinezë nuk 
mund të jetojnë pa "pazarin në internet". Ndryshimi 
gjigant ndodhi brenda 10 vjetëve. Pra, njerëzit po pyesin 
tani se në 10 vjet e ardhshëm çfarë mund të bëjnë tjetër 
me internetin.

Sipas planifikimit të magnatëve që ofrojnë shërbimet 
e informacioneve në internet, në të ardhmen, kur të 
vizitohen te mjekët në spitalet me WI-FI, pacientët 
nëpërmjet celularit mund të kryejnë regjistrimin e 
pagesën, duke parë variantet elektronike të recetave 
dhe rezultatet e analizave. Me celular mund të bëni 
porosi para se të niseni për në restorant dhe, kur të 
mbërrini, të gjitha gjellët janë gati. Për sa i përket blerjes 
në internet, teknologjia e re mund të shkojë edhe jashtë 
përfytyrimit tuaj. Për shembull, nëse ju pëlqen çanta e 
një kalimtari që hasni në rrugë, mund të bëni thjesht 
një fotografi, e përcillni foton në internet dhe gjeni 
shumë shpejt dyqanet ku shitet. Interneti patjetër do ta 
thjeshtojë shumë jetën tuaj.
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Me siguri e kujtoni nga filmat e ndryshëm 
tempullin kinez “Shaolin”, një manastir budist 
mjediset e të cilit janë përdorur për filmat me 

kungfu. Kohët e fundit drejtuesit e tempullit po kërkojnë 
një menaxher komunikimi.

Në shtator të vitit të kaluar në media të ndryshme 
u botua njoftimi për një vend pune si menaxher 
komunikimi pranë tempullit të famshëm, që ndodhet 
në mes të pyjeve të malit Shaoshi në provincën Henan.

Burime nga tempulli njoftojnë se kanë mbërritur rreth 
300 aplikime për këtë vend pune. E veçanta e aplikuesve 
është se 1/4 e tyre kanë studiuar jashtë vendit, njofton 
Yang Tong, kryeredaktor i “Sina Weibo”. Mes aplikantëve 
është një profesor, që ka punuar pranë universitetit 
të Harvardit, një reporter i njohur, dikur i punësuar në 
agjencinë kineze të lajmeve “Xinhua”, si dhe një drejtues 
televiziv 24-vjeçar, i quajtur Hu.

“Unë kam lidhje me kulturën ‘Shaolin’ dhe më tërheq 
shumë ideja për të punuar në një mjedis të qetë,” 
ka thënë i riu Hu për gazetën “Metropolitan”. “Nuk 
kam problem me dietën vegjetariane dhe mund të 
përshtatem mjaft shpejt me mjedisin atje.” 

Jo të gjitha manastiret kërkojnë nga personeli që të 
ndjekin rregullat e rrepta të jetës së murgjve, por të 
punosh në mjedise të tilla nuk është njësoj si të punosh 
në një kompani të zakonshme. Ditët e punës në manastir 

janë të strukturuara në mënyrë strikte dhe disiplina në 
punë në mjedisin fetar të shoqëron gjatë gjithë punës. 
Puna në tempullin “Shaolin” përfshin pak ditë festash 
pushim, madje në disa manastire nuk pushohet as 
në fundjavë. Pagesa është modeste krahasuar me të 
punësuarit në kompani biznesi.

 Përse të rinjtë duan të punojnë në tempull?

Për më shumë se tre vjet, 29-vjeçari Zhu Bingfan ka qenë 
nëpunës në tempullin “Shaolin”. Çdo ditë, ai zgjohej 
në orën 6 të mëngjesit, i shoqëruar nga melodia mjaft 
popullore e filmit të Jet Li-së “Kungfu”, realizuar në vitin 
1982 në tempullin “Shaolin”. Dita e tij kalonte në oborret 
me pluhur të tempullit, që ndodhet mes pyjeve si ato 
të portretizuara në shumë skena të filmit të njohur. Pas 
një filxhani çaji niste dita e punës për Zhu-në. “Disa ditë 
unë merresha me rregullimin e bibliotekës së tempullit 
budist, ndërsa kishte ditë kur ndihmoja në pritjen e 
vizitorëve ose të përfaqësuesve të medias”, tregon Zhu.

Ai u njoh me tempullin, ndërsa punonte për tezën e 
masterit me temë “Paraqitja e tempullit “Shaolin” në 
Perëndim”, kur ishte student në Universitetin e njohur 
“Sun Jat Sen” të provincës kineze Guangdong. Pas 
diplomimit ai nisi punën në tempullin “Shaolin”, por 
si punonjës i Korporatës së komunikacionit “China 
Telecom”.

“Tempulli ‘Shaolin’ është plot njerëz me eksperienca të 

“Shaolin”
Të punosh në tempullin 
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ndryshme jete, “ tregon Zhu, duke shpjeguar përse atij 
i pëlqen të punojë në një manastir. “Dëshiroja të takoja 
sa më shumë njerëz dhe të fitoja sa më shumë njohuri, 
tani që jam ende i ri. “

Pas tre ditësh ai nisi të punonte në tempull si ndihmës 
i murgut budist Shi Yongxin. Pavarësisht emrit të madh 
të tempullit, prindërit e tij nuk ishin të kënaqur me 
zgjedhjen e të birit.

Zhu mendon se prindërit e tij, si shumë të tjerë, 
dëshironin që ai të fitonte sa më shumë të ardhura, ose 
të ngjiste shkallët e karrierës. Gjatë punës në tempullin 
“Shaolin”, Zhu-së iu kërkua të ndiqte një dietë 
të rreptë vegjetariane, duke përjashtuar 
rregulla të tjera të cilave janë të detyruar 
t’u binden murgjit e manastirit. Kjo 
punë kishte dhe vështirësitë e veta.

Zhu tregon se komunikimi me 
murgjit për të nuk ishte shumë 
i lehtë. “Në fillim unë nuk e dija,” 
tregon Zhu, “se murgjve nuk 
duhej t’u drejtohesha me emër. Një 
tjetër rregull ishte se në mjediset e 
manastirit nuk duhet të bëhet zhurmë. 
Në disa raste më thuhej se kisha ofenduar 
murgjit, por unë nuk e kuptoja se cila ishte arsyeja.” 
Me kalimin e kohës Zhu u mësua me ritmin e jetës në 
manastir dhe rregullat e saj. Atij i pëlqente të lexonte 
librat e bibliotekës së tempullit dhe të luante pingpong. 
Ndonëse i pëlqente budizmi, nuk e praktikonte në jetën 
e përditshme. Ai aktualisht është shkëputur nga puna 
për të reflektuar dhe vendosur se çfarë do të bëjë më 
pas. Një nga dëshirat e tij është të nisë biznesin e vet 
për promovimin e kulturës tradicionale kineze. Zhu e 
pëlqen shumë budizmin, pasi sipas tij është i thellë dhe 
një burim i pafund njohurish dhe dijesh. 

 Gjëra më të vlefshme se paratë

Shumë nga aplikantët për vendin e punës si menaxher 
komunikimi pranë tempullit “Shaolin” nuk motivohen 

nga paratë. Zëvendësdekani i Fakultetit të Filozofisë 
pranë Universitetit “Renmin” të Kinës Wei Dedong vëren: 
“Ekzistojnë dy lloje intelektualësh, ndër ata që zgjedhin 
të punojnë në tempuj apo manastire. Lloji i parë janë 
intelektualë që janë ndjekës të fesë budiste dhe 
punojnë në këto objekte kulti për bamirësi. Ndërsa në 
llojin e dytë bëjnë pjesë ata që mendojnë se të punosh 
në tempull apo manastir nuk ka ndonjë ndryshim të 
madh me një vend tjetër pune, me përjashtim të dietës 
vegjetariane dhe rregullave të sjelljes.”

Pjesa më e madhe e aplikuesve për vendin e punës në 
tempullin “Shaolin” i përkasin grupit të parë. 

Madje ka dhe disa prej tyre që punën 
në këto objekte kulti e konsiderojnë 

si të për kohshme në karrierën e 
tyre, ndërkohë që kërkojnë një 

tjetër mundësi punësimi.

Një ndër aplikuesit është dhe 
39-vjeçari Qi Junzhao, i cili 
ka punuar si zëvendësdrejtor 

ekzekutiv i Akademisë së 
Budizmit në Malin Putuo në 

provincën Zhejiang, si dhe ka 
një përvojë 12-vjeçare pune në disa 

manastire dhe tempuj. Sipas tij, të punosh 
në një vend tjetër pune do të marrësh një shpërblim 

financiar për punën e bërë, por të punosh në një tempull 
kompensohesh me të tjera vlera shumë më të mëdha se 
paraja. Ai është diplomuar në Universitetin Qingdao, në 
provincën Shandong në vitin 1997 për artet e bukura. 
Pas një pune 5-vjeçare si piktor, atij iu dha mundësia 
të punonte si drejtor artistik pranë Shoqatës Budiste 
Putuoshan në Zhejiang.

Qi Junzhao-s i pëlqen jeta e thjeshtë. Në mëngjes e 
nis ditën me këngët e murgjve budistë dhe pas pune 
ushtron joga në zonën malore ku ndodhet tempulli.

Kjo është zgjedhja e tij, me të cilën ndihet i lumtur.  

Eda Merepeza

40 Ejani
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Më 27 mars 2014 UNESCO-ja organizoi një ceremoni të 
posaçme për emërimin e “Zonjës së parë” të Kinës, Peng 
Liyuan, si “e dërguar e posaçme për nxitjen e arsimit 
të vajzave e grave”. Peng Liyuan është bashkëshortja e 

kryetarit të shtetit të Kinës Xi Jinping.

Pas marrjes së postit të kryetarit të shtetit të Kinës nga Xi Jinping, 
Peng Liyuan, në cilësinë e “Zonjës së parë”, e ka shoqëruar gjithmonë 
z. Xi në vizitat jashtë vendit. Bukuria, eleganca, besueshmëria, si 
dhe përpjekjet për mirëqenien publike të znj. Peng kanë tërhequr 
vëmendjen e mediave kineze dhe të huaja, që e kanë vlerësuar 
atë si “Zonja e parë kineze e bukur dhe elegante”, “Model kinez”, 
“Kartëvizita e re e Kinës”, “Fuqia e butë e Kinës” etj.

“Modeli kinez”

Kënga “Në fushën plotë shpresa” është një nga këngët që 
janë përhapur më gjerësisht në Kinë gjatë mbi 30 vjetëve. Ajo 
interpretohet nga Peng Liyuan. Peng Liyuan është një soprano e 
njohur kineze me miliona adhurues. Ajo lindi në vitin 1962 në një 
familje të thjeshtë në provincën Shangdong të Kinës Lindore dhe 
filloi të shfaqej në arenën kombëtare qysh në moshën 18-vjeçare. 
Në vitin 1990, Peng mori gradën “master”, i pari master në Kinë në 
degën e muzikës vokale popullore kineze, duke u bërë më vonë 
përfaqësuesja e muzikës vokale popullore kineze. Gjatë mbi 30 

Peng 
Liyuan, 
“Zonja 
e parë” 
kineze
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vjetëve ajo ka punuar në Ansamblin e Këngëve e të 
Valleve të Ushtrisë dhe ka dhënë shfaqje shpesh për 
ushtarakët e thjeshtë, në postat kufitare. Gjithashtu, 
Peng Liyuan ka interpretuar këngë popullore kineze në 
skenat jashtë vendit. Por tani, si “Zonja e parë kineze”, 
ajo shfaqet më shumë në arenën ndërkombëtare 
diplomatike, sesa në atë artistike.

Në mars të vitit të kaluar, Peng Liyuan e shoqëroi Xi 
Jinping-un gjatë vizitës së tij në Rusi, e para vizitë jashtë 
vendit pas ardhjes në fuqi si president. Në çastin kur 
u shfaq në shkallët e avionit në aeroportin e Moskës, 
“Zonja e parë kineze” u bë menjëherë tema e nxehtë e 
mediave në mbarë botën.

Në njoftimin e 23 marsit 2013 në sitin e “Top-Channel”-
it thuhet se Peng Liyuan, bashkëshortja e presidentit 
kinez Xi Jinping, po bën për vete zemrat e kinezëve, 
pasi kishte joshur “veshët” e tyre, përmes profesionit të 
këngëtares. 

“Në rrjetet kineze të internetit po shtohen me ritme të 
shpejta komentet në favor të zonjës, sidomos tani që 
çifti presidencial ka mbërritur në Moskë, për vizitën e 
parë jashtë shtetit.

Një ditë më parë, shkruan shtypi kinez, shumë kinezë 
ishin ngulur përpara televizorit për të parë se si Peng 
Liyuan ishte veshur teksa zbriste në aeroportin e Moskës. 
Që kur u shfaq në shkallën e avionit me të shoqin, fotot 
e saj të marra nga televizioni publik kinez qarkulluan në 
rrjet duke tërhequr përdoruesit e webit.”

Një nga dëshmitë e “entuziazmit” të madh për Peng 

Liyuan-in te përdoruesit kinezë të internetit është se 
pak minuta pas zbritjes nga aeroplani, veshjet si ato të 
saj u shitën në uebsajtin “Taobao”, platforma nr. 1 kineze 
e tregtisë elektronike. Gjatë atij turneu nga Rusia deri 
në Afrikën e Jugut, veshjet e znj. Peng përfaqësuan 
modën kineze. Ato u konfirmuan se janë krejtësisht 
marka kineze, duke bërë që të rritet shumë vlera e 
aksioneve të kompanive përkatëse kineze. Kjo është e 
ngjashme me një rast që ka të bëjë me “Zonjën e parë” 
amerikane Michelle Obama. Para disa vjetëve, disa 
marka amerikane të veshjeve të stilit të lirshëm, si “J. 
Crew” etj. patën përparim të madh, sepse preferoheshin 
nga Michelle.

Gjatë asaj vizite, BBC-ja e vlerësoi Peng Liyuan si “zonja 
e parë kineze model”, ndërsa agjencia kineze e lajmeve 
“Hsinhua” komentoi se “ShBA-ja ka Michelle Obamën, 
kurse Kina ka Peng Liyuan-in”.

“Kartëvizita e re e Kinës”

Tërheqja e vëmendjes së mediave botërore ndodh jo 
vetëm për shkak të bukurisë dhe të elegancës së saj, por 
edhe se Peng Liyuan është përpjekur për mirëqenien 
publike.

Edhe para statusit si “Zonja e parë”, Peng Liyuan është 
aktivizuar për mirëqenien publike dhe ka punuar si 
“ambasadore e Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
për luftën kundër tuberkulozit dhe sidës”, “ambasadore 
e Shoqatës Kineze të Kontrollit të Duhanit” dhe 
“promotore për parandalimin e sidës”.

Në ceremoninë e posaçme të UNESKO-s për emërimin e 
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zonjës Peng Liyuan si “e dërguar e posaçme për nxitjen e 
arsimit të vajzave e grave”, sekretarja e përgjithshme e kësaj 
organizate Irina Bokova tha: “E di që zonja Peng Liyuan 
ka treguar vëmendje të madhe ndaj zhvillimit të kulturës 
dhe arsimit. E falënderoj shumë që pranon të bëhet ‘e 
dërguar e posaçme për nxitjen e arsimit të vajzave e të 
grave’. Këto vite UNESCO-ja ka bërë përpjekje në nxitjen e 
arsimit të vajzave e grave në mbarë botën, sepse kjo lidhet 
ngushtë me pakësimin e varfërisë dhe nxitjen e zhvillimit të 
vazhdueshëm. Në këtë drejtim, Kina ka ecur në krah të 
vendeve të përparuara të botës. Besoj se Kina 
interesohet jo vetëm për zhvillimin e vet, 
por dhe për zhvillimin e botës, dhe 
me bashkërendimin e zonjës Peng, 
koncepti ynë do të përhapet në 
mbarë botën dhe çështja e arsimit 
do të ketë përparim të dukshëm.”

“Fuqia e butë e Kinës”

Gjatë mbi 30 vjetëve të kaluar, 
bashkëshortet e liderëve kinezë nuk 
shfaqeshin shumë para publikut. Edhe 
mediat kineze shmangnin njoftimet për 
jetën private të liderëve. Kjo gjendje ndryshoi disi në 
vitin 1994, kur ish-kryetari i shtetit Xiang Zeming vizitoi 
Europën, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Wang 
Yeping. Kurse Peng Liyuan, si artiste me karrierë, di si ta 
paraqesë figurën e vet.

“Peng Liyuan është shumë e njohur në Kinë dhe vizita e 
saj jashtë vendit si ‘Zonja e parë’, do t’i shtojë Kinës ‘fuqinë 

e butë’,” komentoi drejtori i Qendrës së Studimeve mbi 
Kinën pranë Institutit amerikan “Brookings” Li Cheng. 
Li shpjegoi se Peng Liyuan është aktivizuar në fushatat 
e parandalimit të sidës, të kontrollit e parandalimit të 
tuberkulozit dhe të kontrollit të duhanit, dhe të gjitha 
këto veprimtari mbi sigurinë e shëndetit publik janë 
një aspekt i rëndësishëm për Kinën. Ndërkohë, drejtori 
i Departamentit të Shkencave Politike të Universitetit 
Tsinghua Zhang Xiaojin mendon se “diplomacia e 

bashkëshortes”, si një pjesë përbërëse e diplomacisë 
moderne të kreut të shtetit, do të forcojë 

efektivitetin e diplomacisë publike të një 
vendi.

Ndërkohë, mediat e huaja i 
kushtojnë më shumë rëndësi 
politike “Zonjës së parë”. Në një 
artikull të gazetës amerikane 
“New Jork Times” shkruhet se 

Peng Liyuan është e ngjashme me 
Michelle Obamën, pasi janë femra 

moderne që marrin pjesë aktivisht në 
mirëqenien publike, duke u bërë shembull. 

Sot diplomacia kineze po përpiqet ta ngrejë 
imazhin ndërkombëtar të Kinës dhe shfaqja e Peng 
Liyuan-it përputhet me këto përpjekje. Ndërkohë, 
shumë analistë politikë parashikojnë se Peng-u do të 
ndikojë në lartësimin e figurës së Xi Jinping-ut. 

Wang Lei
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“Sundimi i ligjit”, 
garancia e zhvillimit të Kinës

Më 23 tetor 2014 përfundoi në Pekin Plenumi i 4-t 
i Komitetit Qendror, të zgjedhur në Kongresin e 
18-të të Partisë Komuniste të Kinës. Ky plenum 

me temën “sundimi i ligjit” ka tërhequr vëmendjen e 
opinionit botëror. Po cila është rëndësia e vënies në jetë 
të këtij koncepti për zhvillimin e Kinës.

“Plenumi i 4-t”, në syrin e mediave botërore

Mediat e mbarë botës e njoftuan në faqet e para 
komunikatën e Plenumit të 4-t 

Agjencia amerikane “Asociated Press” njoftoi se nga 
komunikata del që Partia Komuniste e Kinës do të marrë 
më shumë masa për nxitjen e pavarësisë së gjyqësorit 
dhe do të kontrollojë ndërhyrjet politike ndaj gjykatave. 
Sipas “Asociated Press”, kjo komunikatë krijon kornizën 
për qeverisjen e Kinës në vitet e ardhshme.

Agjencia “Reuter” njoftoi se “qeveria kineze premton 
përmirësim të shtetit ligjor”. Në artikullin e “Reuter”-it 
thuhet se pas mbledhjes 4-ditore me dyer të mbyllura, 
përfaqësues të lartë të Partisë Komuniste të Kinës hartuan 
një sërë politikash, që janë shumë të rëndësishme për 
vazhdimin e ekonomisë së tregut në Kinë.

Në artikullin e agjencisë franceze të lajmeve AFP me 
titull “Pekini përqafon sundimin i ligjit me karakteristika 
kineze”, njoftohet se plenumi i 4-t është moment 
kyç për reformën e Kinës në drejtimin e shtetit ligjor. 
“Sundimi i ligjit me karakteristika kineze” nuk do të 
dobësojë drejtimin e PKK-së, thekson AFP-ja. Duke iu 
referuar fjalëve të profesorit Kerry Brown, drejtorit të 
Qendrës së Studimeve mbi Kinën pranë Universitetit 
të Sidnejit, në artikullin e agjencisë franceze të lajmeve 
AFP thuhet se sundimi i ligjit në Kinë drejtohet kryesisht 
kundrejt korrupsionit të zyrtarëve. “Në momentin kyç të 

zhvillimit ekonomik, Partia Komuniste e Kinës i shpall 
luftë korrupsionit, që ka penguar funksionimin politik e 
ekonomik.”

Media ruse “Gazeta” njoftoi se qëllimi kryesor i plenumit 
të 4-t është përqendrimi i sistemit juridik, që ta bëjë 
të pavarur nga administratat lokale, por kjo nuk do të 
ndikojë në rolin udhëheqës të Partisë. Drejtori i Qendrës 
së Kërkimeve Strategjike mbi Çështjet e Kinës Alexey 
Maslov tha se plenumi është moment i rëndësishëm në 
luftën e Kinës kundër korrupsionit.

Në artikullin e botuar në gazetën “New York Times”, 
profesori i Universitetit Yale Paul Geuirtz shkroi se hapat 
aktive drejt sistemit modern të sundimit të ligjit tregojnë 
se udhëheqja kineze po përmirëson sistemin ideologjik. 
“Këto ndryshime nuk janë zbukurime sipërfaqësore, 
por janë përgjigjet e liderëve kinezë për pakënaqësitë 
e publikut.”

Drejtimi i shtetit, nga Partia apo nga ligji?

Në shumë media perëndimore ngrihet shpesh pyetja se 
kush e drejton shtetin kinez, Partia apo ligji? Kjo thënie 
shkakton keqkuptime referuar plenumit. Në analizat e 
disa mediave perëndimore, udhëheqja e partisë dhe 
sundimi i ligjit bien ndesh.

Por si i kuptojnë kinezët marrëdhëniet midis Partisë dhe 
ligjit ?

Gjatë më shumë se dy vjetëve pas marrjes së postit, Xi 
Jinping ka theksuar se udhëheqja e Partisë në dobi të 
interesave të qytetarëve dhe sundimi i ligjit përbëjnë 
një tërësi organike. Presidenti kinez thekson gjithashtu 
se “Partia duhet të drejtojë legjislativin, të garantojë 
zbatimin e ligjit dhe të respektojë e para ligjin.”
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“Marrëdhëniet midis udhëheqjes së 
Partisë dhe sundimit të ligjit janë 
problemi kyç i krijimit të shtetit 
ligjor,” theksohet në kryeartikullin 
e gazetës kineze “Renmin Ribao”, 
organit të Partisë Komuniste të Kinës, 
pas përfundimit të plenumit të 4-t. Drejtimi 
i shtetit sipas ligjit në radhë të parë është 
drejtimi i shtetit sipas Kushtetutës dhe qeverisja sipas ligjit 
është gjithashtu qeverisja në bazë të Kushtetutës, thuhet 
në kryeartikull. “Në Kushtetutën e Kinës, si ligj themeltar 
i shtetit, pasqyrohen arritjet e revolucionit, të ndërtimit 
dhe të reformave të drejtuara nga Partia dhe përcaktohet 
njëkohësisht statusi drejtues i Partisë Komuniste të Kinës 
në alternativat historike nga qytetarët. Këmbëngulja në 
drejtimin e shtetit nga Partia ka rëndësi jetike për Kinën. 
Në Kinë sundimi i ligjit pajtohet me drejtimin nga Partia, 
kjo do të thotë se në drejtimin e shtetit, Partia duhet të 
bazohet te sundimi i ligjit të socializmit, ndërsa sundimi 
i ligjit të socializmit nuk ndahet nga drejtimi i Partisë. Kjo 
është përvoja e Kinës në rrugën drejt shtetit ligjor, që 
ndryshon nga konstitucionalizimi i vendeve perëndimore.”

Sundimi i ligjit në dobi të ekonomisë

Si ekonomia e dytë botërore, zhvillimi ekonomik i Kinës 
ka qenë në fokus të opinionit botëror. Ekspertët janë të 
mendimit se shumë probleme në zhvillimin e ekonomisë 
kineze kanë të bëjnë me mungesën e sundimit të ligjit. 
Nxitja e drejtimit të shtetit ligjor do t’i krijojë lehtësi 
ekonomisë kineze, që ndodhet në periudhën kalimtare, 
dhe gjithashtu do të ulë shumë kostot e saj.

Sipas dr. Zhao Guohong, që punon në Institutin Kërkimor të 
Financave, pranë Ministrisë së Financave të Kinës, sundimi 
i ligjit luan rol kyç dhe të pazëvendësueshëm në sistemin 
ekonomik të një shteti modern. Por në Kinë, ka shumë 
zbrazëti në legjislacion, veçanërisht në fusha të rëndësishme 

ekonomike, si në makrokontrollin e 
ekonomisë, në politikat industriale, në 
zhvillimin e vazhdueshëm, në administrimin 
e kapitaleve dhe të ndërmarrjeve shtetërore, 

në shpërndarjen e të ardhurave etj.

Duke folur për krijimin e përfitimeve për 
ekonominë nëpërmjet legjislacionit, dr. Zhao 

Guohong është i mendimit se në Kinë pavarësia e 
gjyqësorit do të thotë që ky i fundit të jetë i pavarur nga 
institucionet administrative, shoqatat shoqërore dhe 
individët. Në të kaluarën, për shkaqe historike, gjyqësori 
ishte mjet i institucioneve administrative për zbatimin 
e vullnetit dhe të politikave të tyre, si dhe shtojcë e të 
drejtave administrative. Një mjedis i tillë nuk ishte në 
favor të zhvillimit ekonomik.

Sipas dr. Zhao, një sistem ligjor në ndihmë të zhvillimit 
ekonomik duhet të jetë i saktë dhe i përdorshëm nga 
ana teknike, të jetë i pajtueshëm me ligje të ndryshme, 
të zbatohet nga profesionistët dhe të ketë mekanizmin 
e mbikëqyrjes.

Në vitin 1997, koncepti “Drejtimi i shtetit sipas ligjit” 
u përfshi zyrtarisht në raportin e Kongresit të 15-të të 
Partisë Komuniste të Kinës. Pas 17 vjetëve, “sundimi 
i ligjit” hyn në fazën e “zbatimit të gjithanshëm”. Kjo 
thirrje e Kinës nuk është virtuale, por mbështetet në 
përparimet reale të shoqërisë kineze.  

Wang Lei
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Moda 
 në Kinë

Kur flasim për modën kineze 
menjëherë na shkon mendja 

te fustani karakteristik “qipao”, ose 
“cheongsam” siç njihet në Perëndim, 
veshja prej mëndafshi me dragua dhe 
feniks. 
Por moda e sotme kineze është një realitet i 
ri, mbushur me surpriza për mbarë botën.

 China Fashion Week
Është veprimtaria më e madhe e modës aziatike që zhvillohet 
çdo vit në Pekin.  
Në edicionin 2014 China Fashion Week, gërshetoi trende të 
frymëzuara që nga Beatles e deri te folku kinez. Motivi që i 
bashkon stilistët kinezë sot është “Frymëzohemi nga pasarelat 
e Milanos dhe Nju Jorkut dhe synojmë të bëhemi kryeqyteti 
botëror i modës.” 
China Fashion Week u zhvillua në zonën e njohur të artit 
në Pekin, 751D PARK, që konsiderohet si lagjja e re e modës. 
Shumë prej stilistëve kinezë, tashmë të mirënjohur në botë 
kanë atelietë e tyre pikërisht në këtë zonë të transformuar, ku 
dikur ndodheshin uniza elektronike të viteve 70-të. 

Në edicionin e vjetshëm të China Fashion Week u prezantuan  
66 koleksione pranverë-verë 2015.  Veshje sportive por edhe 
“haute couture”, me stilin e sofistikuar të Dong Huaiguang, 
themelues i shtëpisë së modës  “Tom Dong”, apo veshje jeans si 
ato të “D’nim”, të stilistit Chen Wen, parakaluan në pasarela me 
mjaft sukses.  Chen ishte një nga më të suksesshmit e edicionit 
të vjetshëm të China Fashion Week. 
China Fashion Week shërben si vend-takimi më i rëndësishëm i 
industrisë së modës për rajonin e Azi-Paqësorit. Para 10 vjetësh 
Pekini prezantoi për herë të pare projektin për t’u shndërruar 
në njërin nga kryeqytetet e modës dhe tashmë ia ka arritur me 
sukses. 
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 Historiku

Në Kinë vepron Shoqata e Modës, e kryesuar nga Li Dangqi, një nga emrat e 
njohur të elitës kulturore të vendit. Shoqata tashmë ka 800 anëtarë dhe njihet si 

nismëtare e javës së parë të modës, organizuar në Pekin në vitin 1997. «Jemi në 
hapat e parë por synimi ynë është ta bëjmë Pekinin kryeqytet global të luksit dhe 

stilit », thotë Li Dangqi. 
Që nga ajo kohë në Pekin janë organizuar rreth 900 sfilata mode, ku janë paraqitur 

400 marka kineze veshjesh. Cilësia e industrisë së modës shënoi rritje veçanërisht 
në vitin 2011, kur u nënshkrua partneriteti me Mercedes Benz, nga i cili u krijua dhe 
studio për të rinjtë krijues në fushën e modës e njohur si  DHUB. 
Aktualisht bota e modës ka pamjen e një hapësire globale, ndërsa brenda Kinës 
vërehet një konkurrencë e madhe midis Pekinit dhe Shangait. Nëse Shangai 
gjithmonë është dalluar për elegancën e tij, Pekini është shndërruar në kryeqytetin 
e biznesit të modës. Veprimtari të javës së modës me paraqitje të veshjeve të 

stilistëve vendës dhe industrisë së veshjeve zhvillohen dhe në qytetet Qingdao 
dhe Dalian. 

 Pekini-kryeqendra e biznesit të modës

Në Pekin kanë studiot e tyre stilistët e mëdhenj kinezë si Ma Ke, e njohur dhe për 
stilimin e veshjeve të zonjës së pare Peng Liyuan, me markën e njohur  Wu Yong, ku 
koncepti i stilit ndërthuret me pasionin e artit. 

Edicioni i vjetshëm i China Fashion Week nxori në pasarelë veshje të stiluara nga Wang Yutao, koleksionet e të 
cilit kanë shënuar sukses të madh në Londër. Të tjera marka të njohura në modën ndërkombëtare sfiluan në këtë 
veprimtari si linja e veshjeve “Viscap” e dizenjuar nga  Yuan Bing, veshje të  Liu Sicong, i frymëzuar nga stili  Versace 
i viteve 90-të , Liu Wei dhe Yi Ya. 
Ka tërhequr vemendjen e të pranishmëve koleksioni prej mëndafshi origjinal  i Sun Xuefei, që dizenjon për Galerinë 
Fei. Sun Xuefei dhe Zou You, prodhuese e linjës së veshjeve “Youz”, pavarësisht se njihen si stiliste janë profesore të 
Institutit të Studimeve të Modës në Pekin. Në natën finale të China Fashion Week titulli i stilistit më të mirë kinez për 
vitin 2014 iu dha  Pan Yiliang, dizenjues i linjës së veshjeve “Gioia Pan”. 
Gjatë China Fashion Week u paraqitën 66 sfilata, përfshirë 63 koleksione, ndër të cilat 88 të stilistëve kinezë dhe 83 
të stilistëve të huaj. China Fashion Week është veprimtaria më e madhe e modës në rajonin e Azi-Paqësorit.

 Sfidat e industrisë 
kineze të modës

Firmat kineze të veshjeve 
kanë linjat e tyre të 
prodhimit në mbarë vendin 
dhe gëzojnë një klientelë 
të qëndrueshme kryesisht 
të moshës së mesme. Këto 
veshje shpesh bazohen 
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dhe në motivet kineze. Stilisti i njohur Qi Gang shquhet për  
gërshetimin e motiveve folklorike , shpesh qëndisje me dorë, 

në veshjet me paraqitje moderne. 

Stili kinez i veshjeve pranverë-verë 2015, paraqitur në 
sfilatat e Beijing Fashion Week apo Shanghai Fashion Week, 

u dominua nga motivet e pakicave Han ose Man. Kritiku i 
modës Ji Liang thekson se stilistët kinezë të viteve të fundit po 

frymëzohen nga kostumet popullore të pakicave kombëtare, 
duke sjellë motivet e tyre në veshjet moderne të koleksioneve të 

tyre. 
Në China Fashion Week në koleksionin “Ming Li” Haute Couture u paraqit 

fustani kinez tradicional i njohur si “huafu” origjina e të cilit daton që nga 
Dinastia Ming (1368-1644). 

 Moda dhe APEC-u

Gjatë punimeve të Samitit të Bashkëpunimit ekonomik të Azi-Paqësorit 
(APEC) tërhoqi vemendjen e medias botërore fotoja në grup e liderëve 
pjesmarrës të veshur sipas stilit kinez. Kjo foto ka bërë xhiron e botës në 

internet. Kostumet u dizenjuan nga stilistët posaçërisht për samitin e 
APEC-ut dhe materiali i tyre është pëlhurë origjinale kineze në blu të 

errët e qëndisur, sipas teknikës së punimit të tekstileve në periudhën 
e dinastisë kineze Song (960-1279). Për realizimin e kostumeve u 
përdorën  5 mijë metra tekstile, ekskluzive për kostumet e liderëve 

të APEC-ut. Edhe për zonjat e liderëve në APEC u dizenjuan xhaketa me karakteristika 
kineze, ku gërshetohej kultura tradicionale kineze e veshjeve me teknologjinë moderne. 

Kjo markë njihet tashmë si “New Chinese Clothing” dhe tregon origjinalitetin e dizenjuesve 
kinezë të modës.  71 firma veshjesh, 259 dizenjues realizuan në bashkëpunim me 18 

institute mode këto kostume të liderëve në APEC dhe puna për krijimin e tyre ka nisur 
që në dhjetor të vitit 2013. Që nga viti 1993 liderët pjesmarrës në samitin e APEC-ut 

dhe zonjat e  para pozojnë për foton e takimit. Xhaketa e njohur si “duijing” dhe këmisha 
tradicionale “kaijin” ndërthurën stilin perandorak të veshjeve me idenë e bashkëpunimit 

midis vendeve, e shprehur me stilimet e malit dhe detit.

 Kina në “Nju Jork Fashion Week 2014”

Në Javën e Modës në Nju Jork 15 stilistë nga qyteti kinez Shenzhen paraqitën  koleksionet e 
tyre pranverë-verë 2015 në Lincoln Center. Koleksioni i markës “Ellassay” nga Shenzheni hapi 

spektaklin njujorkez të modës me veshje bardhezi. Koleksioni i stilistit Xia Haiping paraqiti një 
ndërthurje të stilit tradicional kinez me materiale moderne. Ndërsa stilisti tjetër nga Shenzheni 

Wang Tao paraqiti koleksionin e parë të tij, ku shquhet kombinimi i kulturës aziatike me ndikimet 
europiane në veshje.”Fashion Shenzhen”, sponsorizuar nga Shoqata e Industrisë së Veshjeve 

të Shenzhenit dhe Komiteti i Informimit, Ekonomisë dhe Tregtisë së këtij qyteti u paraqit për 
herë të parë në qendrën e madhe të modës botërore, Nju Jork. Vitet 
e fundit stilistët kinezë janë gjithnjë e më shpesh të pranishëm në 
pasarelat botërore të modës me markat e tyre 

EDA MEREPEZA
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Viti 2014 ishte 65-vjetori i vendosjes së 
marrëdhënieve diplomatike midis Kinës e 
Shqipërisë. Për këtë vend ballkanik, kryetari 
Mao Ce Dun ka thënë “Kemi miq në këtë 

botë, me ta jemi lidhur fort. Sado larg që jemi, si fqinj 
të mirë i kemi” . Për të rinjtë e sotëm kinezë kjo thënie 
ndoshta nuk është shumë e njohur. Por në vitet ‘60 
të shekullit të kaluar, shumë kinezë kanë qenë në 
Shqipëri për të ndihmuar në ndërtimin e saj dhe 
kanë krijuar lidhje të forta me këtë vend, pasi atje 
kaluan disa vite të rinisë.

Specialisti Zhang Shimin, që ka punuar në CRTV para 
se të dilte në pension, ka qenë në Shqipëri për të 
ndihmuar në ndërtimin e radiostacionit të Shijakut, 
si edhe Televizionit shtetëror, pikërisht në vitet 1969 
dhe 1971. Në vitin 2004, kur përfundoi karrierën e tij, 
Zhang vizitoi sërish Shqipërinë për të marrë pjesë në 
projektin e rindërtimit të radiostacionit të Shijakut. 
Ai ka një ndjenjë të fortë dashurie për Shqipërinë. 
Me krenari Zhang Shimin kujton kohën kur u dërgua 
të punonte jashtë Kinës:

“Ndihesha shumë krenar kur mendoja që kryetari më 
kishte besuar këtë detyrë. Kur miratuan vajtjen time 
në Shqipëri u gëzova shumë. Ishte një ndjenjë e fortë 
krenarie. Në atë kohë nuk mendoja të fitoja para, por 
ndihesha krenar. Unë do të punoja jashtë Kinës dhe 
mbarë familja ime ishte krenare për këtë. ”

Specialistët kinezë kanë punuar me shumë zell në 
Shqipëri, për pasion dhe jo për fitime. Ata shpesh 
punonin për një kohë të gjatë pa pushim. Inxhinieri 
Liu Jinming, që ka punuar në Kompaninë Kimike 

harruar

Kujtojmë, për të   
mos  



50 Ejani

dhe Industriale në Nanjing, ka qenë 
në Shqipëri në vitin 1966 për të 
ndihmuar në ndërtimin e Uzinës së 
Superfosfatit në Laç. Ai tregon se në 
disa raste ka punuar mbi 30 orë pa 
pushim, por ndonjëherë edhe më 
shumë. 

“Kur punonin në Shqipëri, 
specialistët kinezë përpiqeshin 
shumë. Në një rast, kur kishte 
probleme kaldaja, qëndruam në 
punë 40 orë për ta rregulluar. Nuk 
pushuam për asnjë çast. Përgjegjësi 
i punimeve Guo gjithashtu punoi 
bashkë me specialistët deri mbi 40 
orë. Shqiptarët e dinë se sa shumë 
përpiqeshin specialistët kinezë për 
realizimin e punës së tyre,” shprehet 
Liu Jinming.

Ndihmesa në punë përbën vetëm 
njërën anë. Për t’ia përshtatur 
zhvillimin industrial kushteve të 
Shqipërisë, specialistët kinezë 
kryen shumë studime shkencore, 
disa prej të cilave të nivelit të lartë 
botëror. Nëpërmjet studimeve të 
specialistëve kinezë gjatë punës 
së përbashkët në Kombinatin 
Metalurgjik të Elbasanit, u arrit 
realizimi i teknikës së ndarjes së 
nikelit dhe të kobaltit nga hekuri. 
Kjo ishte një teknikë e re botërore 
për kohën. Në këtë mënyrë u hap 
rruga e re e prodhimit të çelikut në 
Shqipëri.

Disa specialistë kinezë sakrifikuan 
jetën e tyre. Duke iu referuar 
të dhënave të kohës, Zhang 
Shimin kujton humbjen e jetës së 
specialistit kinez Zhang Baoyu, i 
dërguar nga Drejtoria Qendrore e 
Radiodifuzionit të Kinës e asaj kohe 
për të ndihmuar në Shqipëri. Zhang 
Shimin tregon:

 “Ato ditë ndodheshim në malin e 
Dajtit, ku po instalonim antenat, 

dhe unë përgjigjesha për pajisjet 
me valë të shkurtëra. Platforma 
në atë terren malor ishte shumë 
e vogël, sipërfaqja ndoshta 
mund të ishte vetëm 10 metra 
katrorë. Zhang Baoyu po drejtonte 
platformën, por nuk kishte në 
atë kohë rrjet mbrojtjeje, sepse 
nuk kishte kohë dhe punohej me 
shpejtësi. Unë po merresha me 
instalimin e antenës dhe e pashë 
kur ai filloi të ecte mbrapsht dhe 
kështu u rrëzua nga një lartësi e 
madhe. Dëgjova klithmën e tij dhe 
e pashë më pas të mbuluar në gjak. 
Një shqiptar e mbajti në krahë dhe 
e dërgoi me makinë në spital, por 
nuk arriti ta shpëtonte. Shqipëria 
zhvilloi ceremoninë zyrtare të 
varrimit të këtij specialisti kinez, 
që ra në krye të detyrës. Ishte një 
ceremoni mortore madhështore, 
me pjesëmarrjen e autoriteteve të 
larta shqiptare, por dhe të mijëra 
qytetarëve, duke u krijuar një 
situatë mjaft emocionuese.” 

Ndihmesa e Kinës ndaj Shqipërisë 
nuk u përqendrua vetë në industri, 
por edhe në kulturë, arsim etj. 
Kështu, me ftesën e qeverisë 
shqiptare, regjisorja Jiang Zuhui 
dhe balerini Zhang Ce nga Ansambli 
Qendror i Baletit i Kinës shkuan në 
Tiranë për të ndihmuar Trupën e 
Baletit të Shqipërisë për vënien në 
skenë të baletit “Detashmenti i kuq 
i grave”.

Provat ishin të lodhshme, por 
regjisorja Jiang Zhuhui vlerëson se 
balerinët shqiptarë punonin me 
zell, madje edhe kur ndonjëherë 
merrnin lëndime: “Mbaj mend dy 
balerina shqiptare që kishin vrarë 
këmbët gjatë kërcimit. Madje njëra 
prej tyre preu me gërshërë këpucën, 
që të vazhdonte provat. U preka 
shumë nga kjo gjë.”

Pas 4 muaj përgatitjesh, shfaqja 
e parë e “Detashmentit të kuq të 
grave ” fitoi duartrokitjet e publikut 
shqiptar dhe liderët e të dy vendeve 
e vlerësuan lart. Kështu, ekspertët 
kinezë të baletit krijuan lidhje të 
ngushta me kolegët shqiptarë, të 
cilat i ruajnë dhe sot, pas 50 vjetësh.

Në gusht 2014 në Nanjing u 
organizuan Lojërat e 2-ta Olimpike 
Rinore. Kur shikoi që delegacioni 
shqiptar në këto lojëra hyri në 
stadium gjatë ceremonisë së 
hapjes, Liu Jinming-u u ngrit në 
këmbë dhe filloi të duartrokiste fort, 
duke shprehur simpatinë e tij për 
Shqipërinë.

“Doja të takoja delegacionin 
shqiptar, të dija nga cilat qytete 
vijnë. Mendoja se ndoshta mund të 
kishte prej tyre nga zona e Uzinës 
së Superfosfatit. Ndoshta po t’u 
thosha emrat e disa miqve të mi 
shqiptarë, ndonjëri mund të ishte 
gjyshi i tyre. Kam njohur shumë 
shqiptarë dhe kam mall për ta,” 
thotë Liu Jinming-u.

Znj. Jiang Zhuhui i kujton shpesh 
kolegët shqiptarë. Ajo u trishtua 
shumë kur mësoi për vdekjen e 
baletmaestrit Agron Aliaj. Madje në 
vitin 2014, me rastin e 50-vjetorit 
të shfaqjes së parë të baletit 
“Detashmenti i kuq i grave”, znj. 
Jiang kishte planifikuar të ftonte 
kolegun dhe mikun e saj shqiptar 
Agron Aliaj në Pekin.

 “Dëshiroja të ftoja Agronin në Pekin 
që të ndiqte shfaqjen. Por mësova 
se nuk jeton më dhe për këtë më 
vjen shumë keq,” shprehet me 
pikëllim regjisorja Jiang Zhuhui për 
humbjen e mikut të saj shqiptar.



Fan Chengzuo është ambasadori i Kinës në Shqipëri. Ai është njëri nga studentët 
e grupit të parë të dërguar nga qeveria kineze në Shqipëri dhe është përkthyesi i 

parë në gjuhën shqipe i kryetarit të shtetit kinez Mao Ce Dun dhe i kryeministrit Çu En Lai. 
Zoti Fan e ka parë nga afër zhvillimin e marrëdhënieve midis Kinës e Shqipërisë. 

Kujtojmë, për të mos harruar, 
Fan ChengzuoFan Chengzuo (majtas) 

Z. Fan, ju keni qenë dëshmitar i fazave të ndryshme 
të zhvillimit të marrëdhënieve kino-shqiptare. 
Ju keni shkruar një artikull ku nënvizoni se këto 
marrëdhënie u ngjajnë katër stinëve të vitit. A mund 
të na e shpjegoni më hollësisht këtë?

Ju doni të dini se si i kanë përshkuar marrëdhëniet 
kino-shqiptare stinët e pranverës, verës, vjeshtës dhe 
dimrit. Në vitin 1986, kur fillova punën si ambasadori i 
10-të i Kinës në Shqipëri, siç ishte rregulli, si ambasador 
i ri duhej të shkruaja një raport pune. Unë e titullova 
raportin tim “4 stinët e marrëdhënieve kino-shqiptare”. 
Në vitet ‘50 të shekullit të kaluar, në kohën e ndërtimit 
të ambasadës sonë në Tiranë, ne kishim marrëdhënie të 
ngrohta, sepse ne e ndihmuam Shqipërinë të zgjidhte 
problemet konkrete të asaj kohe. Ajo ishte periudha e 
pranverës në marrëdhëniet kino-shqiptare.

Pas vitit 1960, Kina dhe Shqipëria kundërshtuan së 
bashku revizionizmin e Hrushovit, dhe pas kësaj 
këto dy vende u afruan më shumë dhe u rrit më tej 
ndihma e Kinës për Shqipërinë. Udhëheqësit e të dy 
vendeve zhvilluan vizita të ndërsjella dhe marrëdhëniet 
dypalëshe ishin shumë të ngushta, prandaj kjo mund të 
vlerësohet si periudha e verës. Në vitin 1971 sekretari 
amerikan i Shtetit Henri Kisinger vizitoi Kinën, ndërsa një 
vit më pas, në 1972, edhe presidenti Riçard Nikson bëri 
një vizitë në Kinë. Shqipëria shprehu pakënaqësi ndaj 

këtyre vizitave, dhe kështu nisi rënia e marrëdhënieve 
midis dy vendeve. Më 7 korrik 1978, qeveria kineze i 
drejtoi një notë zyrtare qeverisë shqiptare, ku theksohej: 
“Përderisa thoni se Kina ka dëmtuar ekonominë e 
Shqipërisë, ne po tërhiqemi.” Me anë të katër avionëve, 
të gjithë specialistët kinezë u tërhoqën nga Shqipëria. 
Kjo ishte periudha e vjeshtës në marrëdhëniet midis dy 
vendeve. Largimi i specialistëve u pasua dhe nga largimi 
i ambasadorëve. Në ambasadën e Kinës kishte vetëm 
10 punonjës të nivelit të lartë. Mediat shqiptare të asaj 
kohe e kritikuan mjaft Kinën dhe kështu nisi periudha e 
ftohtë e dimrit midis dy vendeve tona. 

Deri në fundin e viteve ‘80 dhe fillimin e viteve ‘90 të 
shekullit të kaluar kur nisi punën qeveria e re shqiptare, 
ishte një periudhë e ftohtë në marrëdhëniet mes dy 
vendeve. Partitë e ardhura në pushtet në Shqipëri 
pas vitit ‘90, si Partia Demokratike, ashtu dhe Partia 
Socialiste, kanë mbajtur një qëndrim miqësor me Kinën. 
Kur mbarova misionin tim si ambasador në fundin e 
viteve ’80, e theksova se, pas dimrit në marrëdhëniet 
Kinë-Shqipëri, ka nisur sërish pranvera. Aktualisht 
marrëdhëniet midis dy vendeve tona janë normale dhe 
miqësore.

A mund të na flisni për situatën e përgjithshme të 
ndihmës së Kinës ndaj Shqipërisë ?
Në vitin 1954, kur u ndërtua ambasada e Kinës në 
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Shqipëri, filluam t’i japim ndihmë Shqipërisë. 
Në vitet ‘60 të shekullit të kaluar, situata 
ndërkombëtare ndryshoi kursin e saj. 
Në vitin 1960, për shkaqe ideologjike, 
Kina dhe ish-Bashkimi Sovjetik 
filluan të kenë probleme, që 
ndikuan edhe në marrëdhëniet 
dypalëshe. Në fillim të kësaj 
periudhe Shqipëria tregoi simpati 
për Kinën dhe më pas u forcua 
miqësia midis dy vendeve. Në vitin 
1960, në prag të Festës Kombëtare 
të Kinës, nënkryetari i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor të Shqipërisë 
dhe kryetari i Shoqatës së Miqësisë Kinë-
Shqipëri Abdyl Këllezi vizitoi Kinën. Vizita e 
tij ishte jo vetëm shprehje e miqësisë për Kinën, por 
synonte edhe kërkimin e ndihmës së saj. Në atë kohë 
isha përkthyes i delegacionit shqiptar dhe i shoqërova 
nga Tirana deri në Pekin. Kina e mirëpriti Abdyl Këllezin 
dhe zyrtarët e tjerë të nivelit të lartë, madje ka dhe 
një fotografi të kryetarit Mao duke shtrënguar duart e 
Këllezit, në Fengzeyuan të Zhongnanhai-t. Kjo fotografi 
përfaqëson një çast të rëndësishëm të fillimit të 
ndihmës kineze në përmasa të mëdha ndaj Shqipërisë. 
Domethënia e asaj fotografie ishte se të dy vendet dhe 
dy partitë ishin të bashkuara. Nga ajo kohë, kërkesat e 
Shqipërisë u plotësuan nga Kina.

Ndihma e Kinës për Shqipërinë zgjat për një periudhë 
24-vjeçare, që nga nisja e dhënies së saj nëpërmjet 
114 projekteve e deri në vitin 1978, kur u prishën 
marrëdhëniet.

Gjatë ndihmës ekonomike, shumë specialistë kinezë 
kanë qenë në Shqipëri. Çfarë mund të na thoni për 
këtë mision të tyre ?

Gjashtë mijë specialistë kinezë kanë punuar në Shqipëri. 
Ata u zgjodhën nga sektorë të ndryshëm dhe kishin 
nivel të lartë jo vetëm profesional, por edhe moral, 
ndaj për këtë u vlerësuan nga kolegët shqiptarë, por 
edhe qytetarët e thjeshtë. Ndër shokët tanë që punuan 
në Shqipëri, fatkeqësisht tre prej tyre sakrifikuan jetën 
për të ndihmuar këtë vend. Pasi u kthyen në Kinë, 
specialistët rifilluan punët e tyre duke u bërë drejtues të 
ndërmarrjeve të mëdha kineze, anëtarë të Akademisë së 
Shkencave etj. Këta specialistë kishin aftësi të mira dhe 
kanë dhënë një ndihmesë të rëndësishme në Reformën 
dhe Hapjen e Kinës ndaj botës.

Ju thatë se specialistët kinezë u rritën 
profesionalisht gjatë përvojës 

në Shqipëri, si dhe ndihmuan 
në zhvillimin e Kinës. Çfarë 

mbështetje morën ata 
nga pala shqiptare?

Ndihma nuk ishte e 
njëanshme. Dëshiroj 
të theksoj se Shqipëria 
na ka mbështetur në 

punën tonë, ndaj dhe ne 
i jemi mirënjohës për këtë. 

Së pari, Shqipëria qëndroi 
përkrah Kinës kur kundërshtoi 

Hrushovin. Së dyti, Shqipëria 
përkrahu Revolucionin Kulturor kinez. Së 

treti, Shqipëria luajti një rol të rëndësishëm në rikthimin 
e Kinës në OKB. Dua të ndalem pak tek rikthimi i Kinës 
në OKB. Shqipëria shpenzoi mbi dhjetë vjet për të 
mbështetur projektin që ndihmonte në rikthimin e Kinës 
në OKB, që u përkrah nga mbi dhjetë vende. Shqipëria 
me të gjitha forcat kontribuoi derisa kjo u realizua. 

Përveç kësaj, Shqipëria na ka mbështetur edhe në 
çështje të tjera, pavarësisht nga rëndësia e tyre. Në vitin 
1964, kryeministri Çu En Lai bëri vizitën e tij të parë në 
Shqipëri. Kryeministri shqiptar Mehmet Shehu i ofroi 
10 mijë fidanë ulliri dhe dërgoi dy specialistë shqiptarë 
të ndihmonin në kultivimin e tyre. Pas vizitës së 
kryeministrit Çu në 14 vende, ai urdhëroi që këta fidanë 
të mbilleshin në qytetin Kunming të provincës Yunan të 
Kinës Jugore në pranverën e vitit 1964. Më pas fidanët 
u mbollën edhe në Shanxi dhe një pjesë e tyre u rritën 
shumë mirë. Kryeministri Çu u takua me dy specialistët 
shqiptarë dhe u shprehu kënaqësinë për punën e tyre . 

Nuk duhet harruar se, gjatë Revolucionit Kulturor të 
Kinës, nuk shfaqeshin filma kinezë dhe të huaj, përveç 
disa filmave me temën e luftës kundër Japonisë. Në atë 
kohë filmat shqiptarë hynë për herë të parë në Kinë 
dhe kinezët i pëlqyen shumë ato, veçanërisht filmin 
“Ngadhënjim mbi vdekjen”. Ka edhe një mbështetje 
tjetër nga ana e Shqipërisë, që ndoshta nuk e dinë shumë 
njerëz. Shqipëria, si një vend europian, ka prodhim të 
madh gruri. Në atë periudhë ky vend i ofroi Kinës farë 
gruri të përshtatshme për krahinat e ndryshme kineze. 
Kjo gjë nxiti shtimin e prodhimit të grurit tek ne, ndaj e 
vlerësojmë si një mbështetje të Shqipërisë. 

Çang Çuo 
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“Kujtojmë, për të mos harruar”, 

Zhang Shimin
Zhang Shimin ka ndihmuar për ndërtimin e radiostacionit dhe të televizionit shqiptar. Zhang 
Shimin, që doli në pension pasi punoi në CRTV, ka qenë në Shqipëri për të ndihmuar në ndërtimin 

e radiostacionit të Shijakut, si dhe Televizionit Shqiptar në vitet 1969 deri 1971. Në vitin 2004 kur përfundoi 
karrierën e tij, Zhang e vizitoi sërish Shqipërinë për të marrë pjesë në projektin e rindërtimit të radiostacionit të 
Shijakut. Ai ruan një ndjenjë të fortë dashurie për Shqipërinë.

Si e kujtoni kohën kur ju dërguan me shërbim në 
Shqipëri në vitin 1969?
Isha shumë i gëzuar. Mendova se ishte një detyrë e re 
dhe do të shkoja jashtë vendit për punë, dhe ky ishte 
një rast i mirë. Mund të punoja jashtë vendit dhe u 
gëzova shumë. Atëherë i shkrova një letër familjes, 
dhe e njoftoja se do të punoja jashtë vendit. Të gjithë 
të afërmit e mësuan lajmin e largimit, ndërsa shokët e 
mi më përgëzuan. Ndihesha shumë krenar kur mendoja 
që kryetari më kishte besuar këtë detyrë. Kur miratuan 
vajtjen time në Shqipëri u gëzova shumë. Ishte një 
ndjenjë e fortë krenarie. Në atë kohë nuk mendoja të 
fitoja para, por ndihesha krenar. Unë do të punoja jashtë 
Kinës dhe mbarë familja ime ishte krenare për këtë

Si ishte udhëtimi drejt Shqipërisë?
Në atë kohë aviacioni në vendin tonë ishte i pazhvilluar. 
Në fillim shkova në Shangai, më pas me një avion të 
posaçëm të “Air France” fluturova drejt Phnom Penit, 
më pas në Kajro, pastaj në Francë, dhe më në fund 
në Tiranë. Kjo linjë quhej “linja jugore”. Në vitin 1971 

shkova me “linjën veriore”. Së pari arrita në Irkutsk, 
pastaj udhëtova me një aeroplan të “Lufthansa”-s. Linja 
veriore ishte më e ngadaltë, sepse kishte vetëm një 
avion në javë. U largova nga Irkutsku dhe shkova në 
Moskë, ku qëndrova një javë, pastaj shkova në Budapest 
të Hungarisë, e nga aty në Beograd. Në atë kohë, 
ambasada dërgoi diplomatë të na prisnin në aeroport. 
Në Moskë qëndruam në ambasadën e Kinës. Thuhej se 
kjo ishte ambasada më e madhe në botë dhe brenda 
saj kishte një liqen artificial, fusha basketbolli e tenisi. 
Mbaj mend se ushqimet aty ishin shumë të mira dhe në 
mbrëmje shfaqeshin filma. Në një sallë shumë të madhe 
kishte vetëm pesë njerëz që shikonin filmin. Përgjegjësi 
i atëkohshëm i ambasadës An Zhiyuan na shoqëroi të 
shikonim filmat, gjë për të cilën ishim shumë të gëzuar. 

Si e kujtoni kohën e punës dhe jetës tuaj në Shqipëri?
Mbaj mend që teknikët e Radio-Televizionit Shqiptar 
ishin shumë miqësorë. Ata merrnin pjesë në shumë 
aktivitete, çdo të shtunë e të diel; më shpjegonin 
historinë dhe aktualitetin, më tregonin për pikat 

 Zhang Shimin
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turistike dhe kulturore të Shqipërisë. 
Kishte shumë aktivitete dhe gjatë 
tyre na ofronin çaj dhe ëmbëlsira. 
Organizoheshin mbrëmje vallëzimi, 
por ne nuk merrnim pjesë, sepse nuk 
lejohej. Në fakt, nuk kishte ndonjë 
problem. Mjedisi i punës dhe kushtet e 
jetesës ishin të mira. Në vitin 1971, ne 
banonim në godinën e ministrave dhe 
kushtet e jetesës ishin shumë të mira.

Na trajtonin shumë mirë në Shqipëri, në mensë ushqimet servireshin sipas kërkesave 
tona dhe më herët. Autobusi i punës ishte gjithmonë në orar sipas planit, nuk kishte 

asnjëherë vonesa. Punonjësit ishin shumë miqësore. Më lanë përshtypje shumë të mira. Nga 
përvoja e punës jashtë vendit, mund të them se niveli i shërbimeve në Shqipëri ishte më i 
lartë.

Kur punonim së bashku, shqiptarët kishin shumë zell dhe dëshironin të dëgjonin këshillat 
tona, por edhe kishte disa raste kur këmbëngulnin në mendimet e tyre. 

Inxhinieri Zhang Baoyu i dërguar nga Drejtoria Qendrore e Radiodifuzionit e Kinës në 
atë kohë për të ndihmuar në Shqipëri sakrifikoi jetën e tij. Keni punuar bashkë me të, a 
e kujtoni atë kohë?

Ato ditë ndodheshim në malin e Dajtit, ku po instalonim antenat, dhe unë përgjigjesha për 
pajisjet me valë të shkurtëra. Platforma në atë terren malor ishte shumë e vogël, sipërfaqja 
ndoshta mund të ishte vetëm 10 metra katrorë. Zhang Baoyu po drejtonte platformën, por 
nuk kishte në atë kohë rrjet mbrojtjeje, sepse nuk kishte kohë dhe punohej me shpejtësi. Unë 
po merresha me instalimin e antenës dhe e pashë kur ai filloi të ecte mbrapsht dhe kështu u 
rrëzua nga një lartësi e madhe. Dëgjova klithmën e tij dhe e pashë më pas të mbuluar në gjak. 
Një shqiptar e mbajti në krahë dhe e dërgoi me makinë në spital, por nuk arriti ta shpëtonte. 
Shqipëria zhvilloi ceremoninë zyrtare të varrimit të këtij specialisti kinez, që ra në krye të 
detyrës. Ishte një ceremoni mortore madhështore, me pjesëmarrjen e autoriteteve të larta 
shqiptare, por dhe të mijëra qytetarëve, duke u krijuar një situatë mjaft emocionuese.

Në vitin 2004 shkuat përsëri në radiostacionin e Shijakut. A takuat aty miq të vjetër? 

Po, u takova me një shok. Kur arrita atje, nëpërmjet përkthyesit 
kërkova dhe pyeta. Punonjësit e tanishëm më treguan se drejtori 
i vjetër kishte shkuar në Shtetet e Bashkuara, ndërsa punonjësit 
e tjerë kishin dalë në pension. Mbaja mend një shok që luante 
shpesh futboll dhe pyeta për të. Ai vazhdonte të punonte aty, por 
kur u takuam, siç duket nuk më mbante mend mirë. 

Gjatë procesit të rindërtimit të radiostacionit, përballoheshim 
me shumë vështirësi. Na duheshin njerëz për të montuar antenat 
dhe unë e thirra këtë shok për të na ndihmuar. Ai ishte shumë i 
fortë dhe me pasion dhe ndihmoi duke punuar gjithë ditën. Nuk 
munda ta takoja pas punës në radiostacion. Shpresoj të takohemi 
më vonë. Mendoj se miqësia jonë është e fortë, pavarësisht gjuhës, 
ndjenjat janë të forta.”
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45 vjet më parë, nga një ëndërr e thjeshtë, ata 
nisën atë që do të ishte udhëtimi i gjithë jetës 
së tyre. Si sot 45 vjet më parë, në rininë e tyre, 

ata filluan karrierën e mbarë jetës së tyre. Si sot 45 vjet 
më parë filluan emisionet në gjuhën shqipe të Radios së 
Jashtme të Kinës (atëherë Radio-Pekini).

Me propozimin e liderëve të Kinës dhe të Shqipërisë dhe 
nën përkujdesin e kryeministrit të atëhershëm kinez Çu 
En Lai, në orën 20.30 të 6 qershorit të vitit 1969 nisën 
transmetimet në gjuhën shqipe të Radios së Jashtme të 
Kinës.

Dita e fillimit të emisioneve në gjuhën shqipe, 6 qershori, 
u vendos nga kryeministri Çu En Lai. Drejtori i atëkohshëm 
i redaksisë së gjuhës shqipe të RJK-së Cai Zumiao dhe 
përgjegjësi Zheng Zhongxu e panë këtë 
dokument. Z. Zheng Zhongxu tregon: 

 “Grupi i Kontrollit Ushtarak na thirri 
Cai Zumiao-n e mua dhe lexoi para 
nesh udhëzimin e kryeministrit 
Çu En Lai për datën e fillimit të 
emisioneve të radios sonë në 
gjuhën shqipe. Ne e lexuam 
udhëzimin. Më kujtohet si tani 
se si kryeministri e kishte shkruar 
me laps në raportin e Drejtorisë 
Qendrore të Radiodifuzionit datën e 
fillimit të emisioneve në gjuhën shqipe.”

Folësi i parë kinez në gjuhën shqipe Sun Wanhu e kujton 
shumë mirë ditën e fillimit të transmetimit:  “Zhai Huailu 
si folëse dhe unë si folës incizuam siglën e fillimit të 
emisionit: ‘Ju flet Pekini’. Përveç siglës, lexuam edhe 
paraqitjen e fillimit të emisioneve në gjuhën shqipe prej 
të paktën 500 fjalësh, duke u folur dëgjuesve shqiptarë 
lidhur me misionin tonë për të shpjeguar teorinë e ‘Tre 
botëve’ të Mao Ce Dunit dhe duke folur për rezultatet 
e ndërtimit të socializmit në Kinë dhe për forcimin e 
miqësisë midis dy partive e popujve të dy vendeve.”

“Ju flet Pekini”: një sigël e thjeshtë, por që bashkonte 
përpjekjet e mëdha të shumë njerëzve. Në vitin 1968, 
kryeministri Çu En Lai dhe një udhëheqës shqiptar që mori 
pjesë në veprimtaritë e kremtimit të krijimit të Republikës 

Popullore të Kinës në sheshin “Tiananmen”, 
diskutuan dhe ranë dakord për fillimin e 

transmetimeve në gjuhën shqipe të 
Radios së Jashtme të Kinës. Për këtë 

qëllim, Komiteti Qendror i PKK-së 
hartoi një dokument të veçantë 
për mbledhjen e një numri 
ekspertësh kinezë të gjuhës 
shqipe nga njësi të ndryshme 
pune, për të shkuar në Radio-

Pekini, sot Radio e Jashtme e Kinës, 
e për të formuar redaksinë e gjuhës 

shqipe, për fillimin e transmetimit të 
emisioneve për Shqipërinë.

Me rastin e 45-vjetorit të fillimit të emisioneve në 
gjuhën shqipe të Radios së Jashtme të Kinës

45 vjet 
historia jonë
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Zhai Huailu, që ka punuar tërë jetën e saj në radio, u zgjodh 
nga Shangai. Kur dëgjoi se do të transferohej në redaksinë 
e gjuhës shqipe të Radio-Pekinit, ajo u gëzua shumë dhe 
erdhi në Pekin bashkë me kuadrot e tjerë të radios që 
punonin në Shangai për këtë çështje. Zhai Huailu u bë 
anëtarja e parë e redaksisë së shqipes. Ajo thotë:

 “Isha shumë e kënaqur që Radio e Jashtme e Kinës më 
zgjodhi për organizimin e redaksisë së gjuhës shqipe, 
sepse unë e dua shumë shqipen dhe kisha dëshirë të 
madhe të punoja gjithë jetën me gjuhën shqipe. Një 
arsye tjetër ishte se familja ime ishte transferuar nga 
Shangai në Pekin. Po të punoja në këtë radio, do të isha 
shumë afër prindërve dhe njerëzve të familjes. Unë, si 
anëtarja që u regjistrua e para në redaksinë e shqipes, 
bëra përgatitje paraprake së bashku me kolegët e 
redaksisë së rumanishtes. Ne rregulluam zyrën e 
punës duke transportuar disa herë, me një karrocë të 
madhe, tryezat e punës, raftet e librave, gjashtë makina 
shkrimi e të tjera pajisje, sepse atëherë nuk kishim ende 
kompjuter. Ne sollëm nga shtëpia edhe fjalorë të gjuhës 
shqipe, fjalorë anglisht-shqip, fjalorë rusisht-shqip dhe 
libra të tjera që duheshin për punën.”

Në krahasim me Zhai Huailu-në, kur He Daming-u (Drita-
Damini) mori vesh që u përzgjodh të punonte në radio, 
u trondit disi. Kishte punuar mbi një vit në Shangai 
pasi u kthye në atdhe nga studimet në Shqipëri. Qyteti 
i Shangait ndodhet shumë afër Nankinit, ku jetonin 
prindërit e saj të moshuar. Sidoqoftë, gjatë studimeve 
në Shqipëri ajo kishte ëndërruar të bëhej një folëse e 
gjuhës shqipe. Z. He Daming kujton:

 “Kur isha gjatë studimeve në Shqipëri, një herë në 
kohën e mësimit në klasë në Fakultetin e Histori-
Filologjisë, pedagogia jonë e dashur shqiptare Zana 
më kërkoi të lexoja me zë një tregim për fëmijë. Unë u 
ngrita dhe fillova ta lexoja duke imituar zëra fëmijësh 
me intonacionin e duhur të shqipes standarde, 

që kisha filluar të mësoja me interes të madh 
nga pedagogia. Pasi e mbarova së lexuari me pak 
emocion, pedagogia Zana më lavdëroi menjëherë 
duke thënë: ‘Bravo He Damin, të lumtë goja! Ti do të 
bëhesh patjetër një artiste a një folëse e shkëlqyer 
e gjuhës shqipe në të ardhmen!’ Pikërisht këto fjalë 
të pedagoges Zana më nxitën të ëndërroja për të 
qenë folëse e gjuhës shqipe, se për artiste nuk kisha 
mundësi. Asokohe, ky mendim naiv mund të quhet 
sot ëndrra ose ideali i madh i rinisë.”

Për këtë ëndërr, He Daming-u u largua nga prindërit 
dhe erdhi në Pekin.

Ëndrra e He Daming-ut ishte të bëhej folëse e gjuhës 
shqipe, ndërsa ëndrra e mbarë anëtarëve të redaksisë 
shqipe të RJK-së ishte krijimi i emisioneve sa më të 
bukura e tërheqëse.

Yang Aizhu, bashkëshortja e drejtorit të parë i redaksisë 
së gjuhës shqipe, të ndjerit Cai Zumiao, edhe ajo 
pjesëtare e këtij grupi, kujton: 

“Cai Zumiao është bashkëshorti im. Unë dhe ai u 
zgjodhëm të dy nga Ministria e Punëve të Jashtme e 
Kinës për të punuar në radio. Në fillim, përveç nesh, 
anëtarët e tjerë të redaksisë ishin beqarë. Zyra na ishte 
bërë si shtëpi, dëshironim të krijonim emisione sa më 
të mira. Si drejtor, Cai kujdesej që çdo punë të kryhej 
siç duhej dhe bisedonte me anëtarët se si mund të 
përmirësoheshin edhe më shumë emisionet. Ne, të 
gjithë anëtarët e redaksisë, ishim të vendosur për të bërë 
sa më mirë atë që duhej bërë, prandaj edhe emisionet 
sa vinin e bëheshin më të mira.”

Në atë kohë, të gjithë anëtarët e redaksisë punonin 
me përpjekje të mëdha dhe e ngritën nivelin e punës 
në drejtime të ndryshme. Hou Yuping (Pina), e cila, 
sapo mbaroi lejen e lindjes, u zgjodh nga Drejtoria e 
Marrëdhënieve me Jashtë pranë Komitetit Qendror të 
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Partisë Komuniste të Kinës për të punuar në redaksinë 
e shqipes, kujton: 

“Mënyra e vetme ishte të mësoja dhe të shtoja 
përpjekjet, ndaj lexoja materiale të korrigjuara dhe të 
transmetuara, përktheja më shumë e më shpejt lajme dhe 
korrespondenca, pasi materialet ishin të stileve dhe gjinive 
të ndryshme dhe kishin kërkesa të ndryshme në përkthim. 
Në të njëjtën kohë, duhej të lexoja dhe të korrigjoja 
gabimet e të metat në shqiptim. Në atë kohë kushtet e 
punës nuk ishin aq të mira, kishte pak studio incizimi, 
prandaj leximin e bëja në shtëpi, duke u kujdesur edhe për 
fëmijën e vogël, dhe ndihesha se isha shumë e lodhur. Në 
të njëjtën kohë, duhej të mësoja edhe punën profesionale 
të radios, se emisioni 30-minutësh i gjuhës shqipe kishte 
përmbajtje shoqërore, kulturore, ekonomike, sportive 
etj. Unë jo vetëm duhej të zotëroja një fjalor të pasur, por 
edhe duhej të njihja karakteristikat e gjuhës që përdoret 
në radio.”

Atë kohë, liderët e niveleve të ndryshme u kushtonin 
rëndësi emisioneve në gjuhën shqipe, por anëtarët e 
redaksisë së shqipes nuk kishin përvojën e punës së 
promovimit për botën e jashtme, prandaj u dërgua 
redaktori i vjetër e me përvojë i redaksisë së gjuhës ruse 
Fan Xinlong që t’i ndihmonte. Për z. Fan, këta të rinj kishin 
guxim e vizion dhe cilësia e emisioneve të tyre ishte e mirë.

 “Emisionet e gjuhës shqipe promovonin miqësinë mes 
popullit kinez dhe popullit shqiptar. Ne tregonim kujdes 
të veçantë të përdornim materiale mbi specialistët 
shqiptarë në Kinë dhe studentët e specialistët kinezë 
në Shqipëri. Emisionet ia dolën me sukses të vënë në 
qendër marrëdhëniet midis dy vendeve.”

Në disa raste, lajmet e rëndësishme shtoheshin në çastin 
e fundit dhe kjo ishte e zakonshme. Guo Min, një prej 
themeluesve të redaksisë së gjuhës shqipe, ishte shumë 
kërkues mbi këto gjëra. 

 “Lajmet e rëndësishme vinin në orën një ose dy të natës. 
Ato kishin vetëm afro njëqind hieroglife, por duhet 
të vendoseshin në krye të emisionit, prandaj duhej ta 
bënim përsëri nga e para emisionin. Punonim shumë 
intensivisht. Shpesh vraponim për të shkuar në studio. 
Ishim si në luftë dhe s’mund të flinim gjumë për arsye të 
shqetësimit e emocioneve.”

Kështu, niveli i emisioneve në gjuhën shqipe të RJK-së 
vinte duke u rritur, por gjatë 45 vjetëve atyre iu deshën 
të përballen me dallgë të ndryshme. Në fundin e viteve 
‘70 të shekullit të kaluar, marrëdhëniet kino-shqiptare 
nisën të ftohen dhe emisioneve në gjuhën shqipe nisi 
t’u kushtohet më pak rëndësi, madje ekzistonte rreziku i 
ndërprerjes së tyre. Drejtori i redaksisë së gjuhës shqipe 
në atë kohë Zheng Zhongxu mbushet me brengë kur 
kujton vështirësitë e atëhershme:

“Në atë kohë, disa prej drejtuesve të radios sonë 
propozuan ndërprerjen e emisioneve në gjuhën shqipe, 
në gjuhën bullgare etj. Ishim shumë në vështirësi. Numri 
i punonjësve të redaksisë sonë nuk ishte i mjaftueshëm 
dhe gjendja shpirtërore e të gjithëve nuk ishte e 
qëndrueshme.”

Si shefi i redaksisë, Zheng Zhongxu kërkoi shumë mënyra 
rrugëdaljeje. Lidhur me numrin e pamjaftueshëm 
të punonjësve, ai zbatoi parimin e tij: “Të them sa më 
shumë fjalë të mira për të tjerët”, duke ndihmuar 
kështu në punësimin e një anëtari të ri, Wang Sihai-t. 
Pas diplomimit, Wang-u nuk kishte pasur asnjë lidhje 
me gjuhën shqipe dhe pothuajse e kishte harruar atë. 
Por Zheng-u e ndihmoi Wang Sihai-n të rifreskonte 
njohuritë për gjuhën shqipe. Me një tabelë të zezë dhe 
një kuti me shkumësa, ai filloi t’i jepte Wang-ut mësime 
në kohë të caktuara. Sa për gjendjen shpirtërore të 
anëtarëve të redaksisë, Zheng u lidh me shumë palë dhe, 
me rastin e organizimit të seminarit të gjuhës shqipe në 
Kosovë, vendosi kontakte me Radio-Prishtinën dhe nxiti 
shkëmbimet e personave të të dy palëve. Më në fund, 
redaksia e shqipes mbijetoi. 

Gjatë 45 vjetëve, emisionet e gjuhës shqipe në valë të 
shkurtra të Radios së Jashtme të Kinës janë shndërruar 
në një platformë të gjithanshme multimediale, si 
emisione në FM, në valë të mesme, internet, revistë etj. 
Shpresojmë se e ardhmja e redaksisë së gjuhës shqipe të 
Radios së Jashtme të Kinës do të jetë më e suksesshme. 

Çang Çuo 
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45 vjet historia jonë, 
Zheng Zhongxu

Zheng Zhongxu është një ndër veteranët e redaksisë së gjuhës shqipe 
të Radios së Jashtme të Kinës dhe ish-drejtues i kësaj redaksie. 

 1999,në CRI,seminari i shqipflolësve kinezë

Gjatë viteve kur ju punuat si shef i redaksisë, dikush 
prej drejtuesve paraqiti propozimin për të ndërprerë 
emisionet e radios sonë në gjuhën shqipe. Na thoni 
diçka për këtë. Si punonit në ato rrethana?

 Unë pata një kohë mjaft të gjatë pune si kujdestar grupi 
dhe, më pas, si përgjegjës grupi, kurse pata vetëm disa 
vjet pune si shef i redaksisë. Që në fillim, isha një nga 
dy “kujdestarët e grupit”. Në vitin 1973 më dërguan 
për kalitje fizike në shkollën “7 Maji” në një fshat të 
provincës Hënan. Pas një viti, u ktheva dhe, që në ditën 
e parë të punës sime në zyrë, zv.drejtori i radios Zhao 
Guang më thirri në zyrën e tij dhe më tha se Cai Zumiao, 
që kishte qenë njëri nga “kujdestarët e grupit ”, ishte 
emëruar si shef i redaksisë, ndërsa unë jo. Ai tha: “Por, 
do të vazhdosh bashkë me shefin përgjegjësinë për 

punën e redaksisë së gjuhës shqipe.” Ai kërkoi që të bëja 
përpjekje për t’u bërë anëtar partie. Kështu që unë u 
shndërrova nga “kujdestar grupi” në “përgjegjës grupi”. 
Pasi marrëdhëniet ndërmjet Kinës dhe Shqipërisë u 
ftohën, shefi Cai Zumiao u largua nga redaksia e gjuhës 
shqipe dhe u bë shef i zyrës së radios sonë. Fill pas 
largimit të tij, Sun Vanhu u emërua si shef i redaksisë, 
ndërsa unë u emërova si zv.shef. Në atë kohë, unë isha 
kandidat partie, kurse ai ishte anëtar partie. Pa kaluar 
shumë kohë, edhe Sun Vanhu dhe disa të tjerë u larguan. 
Mbetëm vetëm 6 veta për të vazhduar emisionet në 
gjuhën shqipe. Unë u emërova si shef i redaksisë në 
rrethana të vështira.

Ku ishin vështirësitë tona në ato rrethana? Në radhë 
të parë, numri i punonjësve të grupit tonë nuk ishte i 

58 Ejani



mjaftueshëm dhe gjendja shpirtë-
rore e të gjithëve nuk ishte e 
qëndrueshme. Ne nuk kishim si 
të pajtonim nga jashtë ndonjë 
specialist të gjuhës shqipe. Përveç 
kësaj, disa persona prej drejtuesve 
të radios sonë propozonin 
ndërprerjen e emisioneve në 
gjuhën shqipe dhe në disa gjuhë 
të tjera. Ne i jemi mirënjohës të 
ndjerës drejtoreshë të radios sonë, 
Ding Yilan, e cila nguli këmbë në 
ruajtjen e emisioneve në gjuhën 
shqipe. Mirëpo ne nuk kapërcenim 
dot vështirësinë e shkaktuar prej 
pamjaftueshmerisë së punonjësve. 
Pikërisht në atë kohë, doli dikush 
që shprehu dëshirën për të punuar 
në redaksinë tonë. Ky ishte Wang 
Sihai. Një drejtues më porositi të 
provoj atë dhe të paraqit një raport 
për këtë çështje. Në raportin që i 
paraqita sektorit të kuadrit, unë 
zbatova parimin tim: “Të them më 
shumë fjalë të mira për të tjerët” 
dhe, si rezultat, Wang Sihai erdhi 
pa asnjë pengesë për të punuar 
në grupin tonë. Ai i kishte mbaruar 
studimet në degën e gjuhës shqipe 
në Universitetin e Gjuhëve të Huaja 
të Pekinit, mirëpo, si pasojë e punës 
në një njësi që nuk kishte aspak 
lidhje me shqipen, ai pothuajse 
e kishte harruar këtë gjuhë. Nuk 
mund të bëja gjë tjetër, përveçqë 
ta ndihmoja për të studiuar përsëri 
gjuhën shqipe. Përgatita një dërrasë 
të zezë dhe një kuti me shkumësa 

dhe fillova t’i jepja mësime në kohë 
të caktuar. 

Si ta stabilizonim gjendjen shpirtë-
rore të punonjësve tanë? Në këtë 
drejtim, unë i jam mirënjohës shefit 
të atëhershëm të sektorit të jashtëm 
të radios sonë, Lin Xingcan, i cili më 
përkrahu që të shkoj në Kosovë si 
pjesëmarrës në Seminarin e Gjuhës 
Shqipe, për të kërkuar mundësinë 
e lidhjeve me Radio-Prishtinën. Më 
pas, me përpjekjet e mëtejshme të 
sektorit të jashtëm, na u dhanë raste 
për specializimin e punonjësve tanë 
në Radio-Prishtina. Krahas kësaj, 
Radio-Prishtina dërgoi radhazi dy 
delegacione për vizitë në Kinë dhe 
ne filluam të pajtonim specialistë 
të gjuhës shqipe disa vjet me 
radhë nga Kosova. Në ato vite, unë 
kisha detyra shumë të rënda, duke 
punuar shpeshherë në kohën e 
lirë për të redaktuar tekstet që i 
kishin përkthyer të tjerët. Pikërisht 
në ato vite vuaja nga hiperplasia e 
kockave të zverkut. Kisha dhimbje 
të padurueshme dhe, si pasojë e 
mungesës së furnizimit të trurit 
me gjak, më merrej mendja shumë 
shpesh. Kështu që u detyrova të jap 
dorëheqjen nga detyra e shefit të 
redaksisë.

Por edhe pse nuk isha më shef, 
unë kujdesesha vazhdimisht për 
punën e redaksisë. Një ditë, Kristaq 
Teneqexhiu, i cili punoi për 7 vjet 
me radhë në radion tonë, na mori në 

telefon nga Shqipëria. Ai pyeti për 
punën e redaksisë. Kur unë e pyeta 
nëse ai kishte dëshirë të vinte përsëri 
për të punuar në radion tonë, ai tha: 
“Po.” Unë, pa pyetur të tjerët, i thashë 
se do të bënim përpjekje që të vinte 
sa më parë. Në atë kohë, shefe 
ishte He Daming-u. Me përpjekjet 
e saj dhe të të tjerëve, Kristaqi erdhi 
përsëri për të punuar në redaksinë 
tonë si specialist i gjuhës shqipe. 
Me ndihmën e tij, emisionet tona në 
gjuhën shqipe patën përparim të ri. 
Ato vite, kur Kristaqi punoi bashkë 
me ne për here të dytë, unë i quaj 
si pranvera e dytë e emisioneve në 
gjuhën shqipe. Në fund të vitit 1998, 
unë mbusha 60 vjeç dhe dola në 
pension. Pak më vonë, Kristaqi, i cili 
ishte moshatar me mua, u kthye në 
Shqipëri.

Pas pesë vjetëve të daljes në 
pension, kur gjendja ime shëndet-
ësore ishte përmirësuar për 
mrekulli, Radioja e Jashtme e Kinës 
me pajtoi përsëri dhe punova 6 
vjet të tjerë në redaksinë e gjiuhës 
shqipe. Ato vite të punës bashkë me 
anëtarët e brezit të ri kanë qenë vite 
të gëzimit të madh në jetën time. E 
kam kuptuar në praktikë se ata janë 
shpresa e redaksisë së shqipes. Jam 
i bindur se ata do të punojnë shumë 
më mirë se ne punonjësit e brezit të 
vjetër.

Mars 1965-Çu Ënlai 
në Tiranë
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Znj. Hou Yuping 
(Pina) është një 

ndër veteranet e redaksisë 
së gjuhës shqipe të Radios 

së Jashtme të Kinës. Ajo 
ndihet e lumtur që është 
pjesë e historisë së kësaj 

radioje, dhe në përgjithësi 
e kryerjes së misionit për 

krijimin e urave të lidhjes 
dhe forcimin e miqësisë 

shqiptaro-kineze.

 CRISHQIP në vitin 2003

45 vjet historia jonë  
Hou Yuping

Si ishte situata pas fillimit të punës në radio?

Më kujtohet si tani kur erdha në Radion e Jashtme të Kinës. 
Pas pushimeve të lindjes së vajzës, erdha në punë më shumë 
se 2 muaj pas fillimit të transmetimit të emisioneve në shqip. 
Duke parë entuziazmin e kolegëve të rinj që punonin me vrull, 
përkthenin e incizonin me mund, unë nxitoja shumë, sepse isha 
ndryshe nga të tjerët. Të gjithë anëtarët e redaksisë e kishin 
studiuar gjuhën shqipe në Tiranë, vetëm unë në Institutin e 
Studimit të Gjuhëve të Pekinit, kështu dashje pa dashje kisha 
njëfarë trysnie. Ç’të bëja? Mënyra e vetme ishte të mësoja dhe 
të shtoja përpjekjet, ndaj lexoja materiale të korrigjuara e të 
transmetuara dhe përktheja më shumë e më shpejt lajme e 
korrespondenca, pasi materialet ishin të stileve e gjinive të 
ndryshme dhe kishin kërkesa të ndryshme në përkthim. Në 
të njëjtën kohë duhet të lexoja dhe të korrigjoja gabimet e të 
metat në shqiptim. Në atë kohë kushtet e punës nuk ishin aq të 
mira, kishte pak studio incizimi, prandaj leximin e bëja në shtëpi, 
duke u kujdesur edhe për fëmijën e vogël, dhe ndihesha se isha 
shumë e lodhur. Në të njëjtën kohë, duhej të mësoja edhe punën 
profesionale të radios, se emisioni 30-minutësh i gjuhës shqipe 
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kishte përmbajtje shoqërore, kulturore, ekonomike, sportive etj. Unë jo vetëm duhej të zotëroja një fjalor të pasur, 
por edhe duhej të njihja karakteristikat e gjuhës që përdoret në radio. 

Pas përpjekjesh këmbëngulëse në një periudhë të shkurtër, niveli i përkthimit dhe i leximit u përmirësua dukshëm 
dhe u vlerësova nga kolegët e specialisti shqiptar Kristaq Teneqexhiu. Edhe unë kisha besim tek vetja. Sigurisht ky 
ishte vetëm fillimi, duhet të bëja përpjekje të mëdha e të vazhdueshme në të ardhmen.

Punuat për 40 vjet në redaksinë e gjuhës shqipe. A ndiheni e lumtur tani? 

Ç’është një jetë e suksesshme për ne? Kur ti je marrë me një punë që të pëlqen me dijet e njohuritë që ke mësuar. Që 
nga fillimi i transmetimit të programeve në shqip kam punuar 40 vjet në këtë detyrë. Duke kujtuar gjithë karrierën 
si punonjëse në Radion e Jashtme, jam shumë e kënaqur se kam punuar me gjuhën shqipe që e kam studiuar. Gjatë 
këtyre vjetëve puna në radio ka pasur lavdi, zigzage, por edhe rënie. Duke filluar nga fundi i viteve ‘70, marrëdhëniet 
midis Kinës e Shqipërisë nuk kanë qenë të mira dhe emisionit në shqip nuk iu kushtua vëmendja e duhur. Në këtë 
situatë, një pjesë e anëtarëve të 
redaksisë shkuan në poste të 
tjera. Edhe unë mund të kisha 
bërë të njejtën gjë, por isha e 
vendosur të punoja në radio. Së 
bashku me kolegët që mbetën, 
kemi punuar me gjithë zemër 
deri në pension, duke i kushtuar 
gjithë forcën dhe energjinë 
tonë punës në radio. Pas daljes 
në pension, kam punuar edhe 8 
vjet në këtë detyrë.

 

Veteranët e CRISHQIP(Pina, e para majtas) 

  2004, Du 
Tuanwen(majte),He 
Daming(mes) dhe 
Wang Lei(djathte) 
në Tiranë,takim me 
dëgjuesit e radios
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  He Daming në 
redaksinë e shqipes 
në vitet 90

He Daming përkthyer gjatë vizitës së ish-
kryeparlamentarit shqiptar Servet Pëllumbi në Kinë

1999,He Daming dhe Fan Lupeng duke intervistuar ish-
presidentin Rexhep Meidani

Ç’menduat kur mësuat se ju kishin caktuar të 
punonit në Radio-Pekini?

Pasi mora urdhëresën për transferimin me punë nga 
Shangai në Pekin, isha pak e tronditur. Kisha punuar 
mbi një vit në Shangai pasi u ktheva në atdhe nga 
studimet në Shqipëri. Qyteti i Shangait ndodhet shumë 
afër qytetit Nankin, ku jetonin prindërit tim të dashur 
e të moshuar. Kur më kujtohej babai, doja të qaja, më 
vinte shumë keq për të, sepse një ditë kur ai po më 
shkruante letër nga mallëngjimi i madh për mua që isha 
duke studiuar shqipen në Shqipëri nga viti 1964, ra nga 

karrigia, u rrëzua përtokë dhe u paralizua. Prandaj më 
merrte malli për të dhe doja të kthehesha shpesh në 
Nankin për ta parë e për t’u kujdesuar. 

Por më tingëllonte fort në vesh thirrja e Partisë për 
fillimin e emisioneve në gjuhën shqipe të Radio-Pekinit 
dhe isha shumë e emocionuar. Mendova se duhet t’i 
bindem udhëzimit nga qendra, që ishte pikërisht thirrja 
e kryeministrit Çu En Lai. Si të mos i shërbeja atdheut 
pasi kisha përvetësuar gjuhën shqipe? Atdheu më 
përgatiti me shpenzime të larta.

Sidoqoftë, gjatë studimeve në Shqipëri kisha ëndërruar 

45 vjet 
histori jonë

  Drita Damini
Znj. Drita Damini (He Daming) është njëra prej themeluesve të redaksisë shqipe të Radios së Jashtme të 

Kinës. Bashkë me kolegët e koleget e saj, ajo është rritur duke punuar që në moshë të re bashkë me fillimin e 
emisioneve, duke pasur shumë kujtime të bukura nga rruga 45-vjeçare plot djersë të përshkuar nga redaksia e 

gjuhës shqipe e Radios së Jashtme të Kinës. 

Ashtu si edhe kolegët e saj, ajo qëndron pranë punëve të redaksisë me përkushtim edhe tashmë që ka dalë 
në pension, duke vënë re me kënaqësi zhvillimin e formave të reja e të ndryshme mediake dhe shtimin e 

pasurimin e përmbajtjes së programeve të krijuara nga redaksia e gjuhës shqipe e Radios së Jashtme të Kinës.
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të bëhesha një folëse e gjuhës 
shqipe, që me zërin tim të 
transmetoja ndjenjat miqësore 
midis popullit kinez e popullit 
shqiptar. Tani po ju tregoj se 
si filloi kjo dëshirë, kjo ëndërr. 
Kur isha gjatë studimeve 
në Shqipëri, në Fakultetin e 
Historisë e të Filologjisë, një 
herë në mësim pedagogia jonë 
e dashur shqiptare, Zana, më 
kërkoi të lexoja me zë një tregim 
për fëmijë. Unë u ngrita dhe 
fillova ta lexoja duke imituar 
zëra fëmijësh me intonacionin 
e duhur të shqipes standarde, 
që kisha filluar të mësoja 
me interesim të madh nga 
pedagogia. Pasi e mbarova së lexuari me pak emocion, 
pedagogia Zana më lavdëroi menjëherë duke thënë: 
“Bravo He Damin, të lumtë goja! Ti do të bëhesh patjetër 
një artiste a një folëse e shkëlqyer e gjuhës shqipe në 
të ardhmen!” Pikërisht këto fjalë të pedagoges Zana më 
nxitën të ëndërroja për të qenë folëse e gjuhës shqipe, 
se për artiste nuk kisha mundësi. Asokohe, ky mendim 
naiv mund të quhet sot ëndrra ose ideali i madh i rinisë. 
Mirëpo atëherë nuk kisha fare ide si ta realizoja këtë 
ëndërr, vetëm dija të studioja e të punoja me librat, me 
kokën ulur. Por në vitin 1969 m’u dha rasti i ëndërruar për 
të punuar si folëse në Radio-Pekini! Partia dhe atdheu 
më thirrën të merrja pjesë në radhët e punonjësve të 
Radios së Jashtme të Kinës!

Kështu, pasi i mbarova të gjitha punët private, shkova e 
vendosur në Pekin. Liderët më porositën që të filloja sa 
më shpejt punën. Të nesërmen fillova punën dhe po atë 
ditë unë bashkë me specialistin shqiptar, Kristaqin, dhe 
me ndihmën e tij, incizova emisionin e lajmeve të asaj 

dite. Ky ishte një nder dhe besim 
i madh që më dha radioja mua, 
duke më ngarkuar menjëherë 
punën e rëndësishme të folëses 
së gjuhës shqipe. Mund të them 
se qysh nga ajo kohë ëndrra ime 
e rinisë u bë realitet dhe fillova 
të shkrihesha në armatën e 
punonjësve të Radios së Jashtme 
të Kinës, dhe njëkohësisht fillova 
ta adhuroja këtë çështje të madhe 
e të shenjtë të transmetimeve në 
gjuhën shqipe për Shqipërinë, 
dhe për këtë çështje dhashë 
rininë dhe energjinë time të 
gjithë jetës pa u kursyer!

Qysh nga ajo kohë dhe deri në 
daljen në pension, por edhe 7 vjet pune të mëtejshme 
pas kësaj së bashku me kolegë e koleget, kemi punuar 
ditë e natë, vite me radhë, pandërprerë si folës, 
përkthyes dhe redaktorë të gjuhës shqipe. Gjatë më se 
40 vjetëve unë pothuajse nuk i kisha shfrytëzuar lejet 
për kthimin në shtëpi për t’i vizituar prindërit, përveç 
rasteve të lindjes së vajzës dhe varrimit të babait në 
Nankin. Jo pse nuk kisha dëshirë, jo sepse nuk më 
kishte marrë malli për familjen, por isha me të vërtetë 
e ngarkuar me punë ashtu si shokët e shoqet e tjera 
të redaksisë, sidomos gjatë më shumë se 18 vjetëve që 
isha shefe e redaksisë, duke përfshirë edhe tre vjet si 
zv.shefe. Lejet ua jepja gjithmonë kolegëve të mi, pasi 
dhe ata kishin dëshirë të ktheheshin në vendlindje 
për takim me familjen. Unë e shtyja vit pas viti lejen 
time... Por punoja pa asnjë pendim e ankim dhe me 
gjithë dëshirë e shpirt, në këtë post të thjeshtë, por 
njëkohësisht të shenjtë, sipas mendimit tim, por edhe 
shumë me ngarkesë e të lodhshëm.
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45 vjet historia jonë  
Zhai Huailu

Zonja Zhai Huailu është 
një nga themelueset e 

redaksisë shqipe të Radios së 
Jashtme të Kinës, punonjësja e 
parë femër e kësaj redaksie dhe 
veterane e dalë në pension në 
fund të vitit 2006. 

 1987,Zhai Huailu duke dhënë intervistë për mediat 
shqiptare

Keni një dashuri të fortë për Shqipërinë dhe lidhje të 
ngushtë me shqiptarët. A mund të na flisni për këtë 
lidhje tuajën? 

Gjate këtyre 45 vjetëve, kam pasur kontakte të shumta 
me miq shqiptarë të fushave të ndryshme. Në shekullin 
e kaluar, kam shoqëruar Ansamblin Kombëtar Popullor 
të Shqipërisë, grupin turistik shqiptar, delegacionin 
ushtarak të kryesuar nga ministri i Mbrojtjes etj. Në këtë 
shekull, kam pritur delegacionin parlamentar shqiptar, 
delegacionin e Prokurorisë së Përgjithshme shqiptare 
etj. Bashkë me grupin e CCTV-së, kam intervistuar mbi 
30 artistë veteranë të filmave të vjetër shqiptarë. Me këtë 
rast, do të falënderoj shumë ambasadorin e Shqipërisë 
në Kinë Kujtim Xhani. Ishte ai që siguroi ardhjen në 
Kinë të regjisorit të njohur shqiptar Piro Milkani për t’i 
dhënë një intervistë CCTV-së. Kam një mirënjohje të 
posaçme edhe për regjisorin e ndjerë Viktor Gjika, që 
më ka dhënë ndihmë shumë të madhe për organizimin 
e këtyre intervistave dhe për përgatitjen e programit 
televiziv të CCTV-së “Magjia e filmave artistikë”. 

Gjate punës sime në radio kam sjellë edhe shumë miq 
shqiptarë për vizitë, ndër të cilët kryetarin e Shoqatës së 
Emigrantëve Shqiptarë në ShBA Filip Lala, këngëtaren 
Elsa Lila dhe artistë veteranë shqiptarë të mirëpritur në 
Kinë. Po ashtu kanë ardhur në Kinë përkatësisht nga 
Greqia dhe Franca aktoret Eglatina Kume dhe Elida 
Cangonji, si edhe shkrimtarja shqiptare Natasha Lako, 
profesorja e Universitetit të Tiranës Vera Lazo etj. 

Pasi dola në pension në fund të vitit 2006, nuk i ndërpreva 
lidhjet me redaksinë e gjuhës shqipe të Radios së 
Jashtme të Kinës, duke vazhduar disa vjet punën në 
këtë redaksi. Edhe pse jam në pension, jeta ime është 
shumë e pasur dhe një pjesë e saj janë edhe lidhjet që 
kam mbajtur gjithmonë me Shqipërinë. Përveç pritjes 
së biznesmenëve shqiptarë që kanë ardhur në Kinë, 
duke i ndihmuar ata jo vetëm në përkthim, por edhe në 
gjetjen në Kinë të mallrave dhe makinerive që u duhen, 
kam shoqëruar edhe biznesmenë kinezë gjatë vizitave 
të tyre në Shqipëri. Në gusht të vitit 2011 mora pjesë 
në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë e 
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Kulturën Shqiptare dhe mbajta aty kumtesën me titull: 
“Filmat e vjetër shqiptarë dhe jehona e tyre në Kinë”, që 
tërhoqi vëmendjen e medieve kosovare dhe që u prit 
shumë mirë nga pjesëmarrësit në seminar. Aty pata 
rastin të njihem me drejtuesin e seminarit, zotin Bardh 
Rugova, dhe me profesorë të Universitetit të Prishtinës, 
si dhe me shqipfolës nga vende të ndryshme të botës. 
U takova po ashtu edhe me mikun e vjetër kosovar 
Shaban Arifaj, që na ka dhënë ndihmë të madhe në 
specializimin e të folurit në radio dhe në redaktimin 
e përkthimeve. Së bashku me dy seminaristë të tjerë 
kinezë, u ftuam si mysafirë në shtëpinë e tij dhe të vajzës 
së tij. Megjithëse ky takim u bë 24 vjet pas largimit tonë 
nga Kosova, ne nuk do të harrojmë kurrë kontributin e 
tij për kualifikimin e katër anëtarëve të redaksisë. 

Në vitin 2011 dhe në vitin 2013, unë shoqërova dy grupe 
turistësh kinezë për një javë në Shqipëri dhe Kosovë. Më 
1 tetor 2011, pas arritjes në Shqipëri, grupi i turistëve 
kinezë u prit nga zv.ministrja e Turizmit, Kulturës, Rinisë 
dhe Sporteve, znj. Suzana Turku, në selinë e kësaj 
ministrie. Znj. Turku e nisi pritjen me këngën kineze 
“Lindja është e kuqe”, e me të u bashkuan gjithë të 

tjerët, duke krijuar një atmosferë shumë të ngrohtë e 
miqësore, pikërisht kur Kina kremtonte me madhështi 
festën kombëtare. Pas këngës së njohur kineze sërish 
të gjithë kënduan së bashku edhe këngën nga filmi 
shqiptar “Ngadhënjim mbi vdekjen”. Prandaj turistet 
thanë: “Kemi ardhur për miqësi e nostalgji”. 

Natyra shumë e bukur, kërshëritë arkeologjike dhe 
mikpritja shumë e ngrohtë e shqiptarëve u kanë lënë 
përshtypje shumë të thella turistëve kinezë. Ata thanë 
se në Shqipëri patën përditë surpriza të këndshme. 

Pra, në këtë shekull, kam qenë gjashtë herë në Shqipëri 
dhe tre herë në Kosovë, ku pashë me sytë e mi ecurinë e 
madhe dhe ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur aty. 

Shqipëria, si një vend shumë i bukur bregdetar dhe 
malor, ka jo vetëm burime shumë të pasura nëntokësore, 
ujore, dhe malore, por edhe turistike. Si një margaritar 
në brigjet e Adriatikut e të Jonit, ajo po tërheq gjithnjë 
e më shumë turistë e investues të huaj dhe jam e bindur 
që, në disa vitet e ardhshme, do të ketë një ndryshim 
dhe një rritje edhe më të madhe dhe më të shpejtë. 
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   5 destinacionet
më tërheqëse për pushime 
dimërore në Shqipëri. 

Kur pushimet dimërore janë afër, nuk ka arsye përse të ngrini bashkë me temperaturat. 
Nëse kërkoni shkëputje nga rutina e përditshme, një arratisje romantike me më të 

dashurin tuaj apo një udhëtim argëtues me familjen, nuk është nevoja të shkoni shumë 
larg. Fshatrat turistike shqiptare janë plot me shtëpi dhe hotele që kanë hapur dyert për 

t’ju ngrohur zemrën në ditët e ftohta.    

                                                                                                                    
Lorin Kadiu 

1  Razma

Po e nisim udhëtimin tonë nga Alpet e Shqipërisë. Vetëm 
41 km në veri të Shkodrës, mbi 900 m mbi nivelin e 

detit, ndodhet zona turistike e Razmës, e cila paraqet 
një reliev me kontraste befasuese. Mundësitë e 

akomodimit në Razmë janë të shumta,  duke 
filluar nga hotelet luksoze  si “Razma Natyral 
Resort”,  ku mund të gjeni  paketa shumë 
interesante pushimesh, e deri tek bujtinat 
karakteristike të banorëve, që gjithmonë i 

mbajnë dyert e tyre hapur për vizitorët. Klima 
tipike malore me vlera kurative dhe 

kënaqësia e  gatimeve tradicionale 
ndërthuren me peisazhin fantastik, duke 

sjellë kështu një përvojë të paharrueshme.

2  Parku Kombëtar i Luginës së Valbonës.

Nëse kërkoni të përpiheni nga bukuri natyrore përrallore dhe 
të mësoni për mikpritjen dhe traditat e malësorit shqiptar, 
atëherë duhet të zgjidhni luginën e Valbonës. E vendosur 25-30 

km në veriperëndim të qytetit të Bajram Currit, lugina e Valbonës 
konsiderohet si mrekullia e Alpeve shqiptare.  Udhëtimi në Valbonë 

gjatë dimrit është një aventurë e bukur. Veç hoteleve të mirëfillta,  
akomodimi mund të bëhet dhe në shtëpitë-kulla tradicionale që janë 

përshtatur sipas traditës për turistët.  Aty mund të njiheni me traditat e 
zonës e të prekni nga afër historinë dhe kulturën e tyre.
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3  Parku Kombëtar i Dajtit.

Këtë herë banorët e kryeqytetit nuk do t’i çojmë shumë larg, por, do 
t’i ngjisim lart. Mali i Dajtit është një nga pikat më të frekuentuara 
dimërore, jo vetëm për lehtësinë e të shkuarit atje, por edhe për 
qetësinë dhe pamjet mahnitëse që ofron.  I njohur ndryshe 
dhe si “ballkoni i Tiranës”, Dajti është një nga destinacionet 
e parapëlqyera jo vetëm për kryeqytetasit.  Teleferiku “Dajti 
express”, i cili të ngre 1230 m mbi nivelin e detit në vetëm 15 
minuta,  të ofron një shëtitje të këndshme, duke kaluar mbi 
kullota, liqene dhe shkëmbinj të pjerrët e duke të dhuruar në fund 
të 4 kilometrave të tij një pamje të mrekullueshme të kryeqytetit 
shqiptar dhe mundësinë e një fundjave të këndshme  plot aktivitete. 

4  Voskopoja

Merrni disa veshje të ngrohta, njerëzit e zemrës 
dhe asgjë tjetër! Nisuni për në Voskopojë. 

Dikur një qendër e zhvilluar qytetërimi, 
me plot 30 mijë banorë, Voskopoja kishte 
25 kisha me afreske nga më të lakmuarat, 
Akademi, Bibliotekë dhe shtypshkronjë, të 
cilat u dogjën dhe u shkatërruan tre herë 
gjatë historisë. Megjithatë ky vend ruan ende 

gjurmë  të shkëlqimit të vet të dikurshëm. 

Voskopoja sot është kthyer në një nga destinacionet 
kryesore për turistët shqiptarë e të huaj.

Ish-Kampi i Pionerëve, i restauruar dhe i pagëzuar me emrin 
“Akademia”, pista e skive dhe restorantet me gatime tradicionale 

të zonës, ofrojnë gjithë kushtet e nevojshme për disa ditë të bukura 
pushimi.

5  Dardha

Nëse vizita në Voskopojë nuk ju ka mjaftuar, nuk ka nevojë të 
largoheni shumë. Fshati turistik i Dardhës është një mundësi 
që nuk duhet humbur. Një fshat përrallor vetëm 19 km larg 
qytetit të Korçës, i gjendur midis maleve dhe pyjeve me 
një bukuri të rrallë natyrore.  Klima malore dhe ajri i pastër 
e bëjnë Dardhën një vend shumë të pëlqyer nga turistët 
shqiptarë e të huaj.  Udhëtimi nga Tirana në Dardhë zgjat 
rreth 4 orë, rruga është e bukur dhe të ofron mundësinë 
të ndalosh në qytete si Pogradeci dhe Korça, që në stinën 
e dimrit ofrojnë peisazhe fantastike. Mikpritja e banorëve të 
zonës dhe pista e skive në Dardhë do t’jua bëjnë udhëtimin edhe 
më të bukur. 
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Turizëm
Kina-një përrallë dimri

 Harbini-Qyteti i akullit

Kur u thashë kolegëve dhe miqve se do të vizitoj 
Harbinin, që njihet si “Qyteti i akullit”, më panë dyshues， 
pasi temperatura atje shkon deri në -20 gradë. Thjesht 
nga fotot që kisha parë dhe dokumentarët e ndryshëm 
e ndjeja se të vizitosh këtë qytet duhet të jetë një 
eksperiencë e rrallë jetësore.
Nisemi për Harbin!
Treni i shpejtësisë së lartë ta bën udhëtimin të ngjashëm me 
fluturimin me avion. Harbini ndodhet në verilindje të Kinës 
dhe ka fatin që në çdo stinë të vitit të ketë dyndje turistësh 
vendës dhe të huaj. Pasi dimri këtu është vërtet përrallor.  
Koha më e mirë për të vizituar qytetin e akullit është në festën 
e përvitshme tradicionale Festivali i Akullit dhe Dëborës, që 
përkon me fundin e janarit dhe fillimin e shkurtit.  Mbarë 
Kina në atë periudhë përfshihet nga festa e 
vitit të ri kinez, por kur arrin në Harbin 
dhe sheh vepra skulpturore prej 
akulli apo dëbore në qendër dhe 
në rrethinat e tij, të duket vetja 
si në një kartolinë dimërore. 
Sapo mbërrin në qytet mëson 
se mund të vizitosh disa 
ekspozita të skulpturave prej 
akulli dhe dëbore  si  “Bota prej 
Akulli dhe Dëbore”, “Kopështi 
i Fenerëve prej akulli”, “Ishulli i 
Diellit”, resorti i skive Yabuli apo 
parku Zhaolin. 

 Festivali i Akullit dhe Dëborës në Harbin

Është një veprimari e përvitshme që ka nisur që në vitin  
1985 dhe kremtohet çdo vit nga 5 janari e zgjat rreth një 
muaj. Është një nga katër festivalet botërorë të skulpturave 
prej akulli në botë. Mijëra turistë nga Kina dhe jashtë saj 
mund të takosh  në pedonalen e qytetit, nëpër restorante, 
dyqane, por mbi të gjitha në ekspozitat prej akulli në natyrë. 
Klima arktike e kësaj province i siguron çdo vit qytetit borë 
dhe akull të mjaftueshëm, kryesisht për skulptorët, të cilët 
krijojnë veprat e tyre të artit, të ekspozuara në qytet.  Në 
fund të bulevardit kryesor të qytetit, që në fakt  është një 
pedonale e zbukuruar nga të dyja anët si një galeri arti në 
qiell të hapur,  me skulptura prej akulli dhe dëbore, të pret 
lumi i ngrirë Songhua. Gjatë ditës deri në mbrëmje fëmijë, 

të rinj dhe të rritur shëtitin në sipërfaqen 
e akullt të lumit me slita në formë 

karrigeje për të vegjlit, karroca me 
kuaj, por edhe me qen. Pasi ke 

përshkuar lumin ndodhesh 
në një zonë vilash, 

restorantesh e hotelesh 
turistike, ku përsëri të 
sheh syri skulptura prej 
dëbore dhe akulli. 
Mbrëmja në Ekspozitën 
e skulpturave prej akulli 

dhe dëbore është unike 
dhe e paimagjinueshme. 

Pavarë sisht temperaturave 
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nën zero të gjithë vizitorët presin sa 
të bjerë mbrëmja për të fokusuar këtë 
mrekulli prej akulli në foto. Skulptura 
të përmasave të mëdha prej akulli 
shfaqin para nesh Koloseun, Kullën 
Eifel, Kremlinin e plot mrekulli të 
tjera të arkitekturës botërore, në 
ndriçimin shumëngjyrësh. Kjo botë 
skulpturore prej akulli dhe dëbore, 
më e madhja në botë e nisi shfaqjen 
e saj për publikun e gjerë që në vitin 
1999, duke u shndërruar tashmë 
në një përvojë unike për turizmin 
botëror.
Një tjetër mrekulli turistike është 
Festivali i fenerëve prej akulli, që ka 
nisur  në vitin 1963, ku turistët mund 
të shohin personazhe të përrallave 
të njohura kineze dhe evropiane të 
gdhendura në akull. Festat e akullit 
dhe dëborës e bëjnë Harbinin një 
nga 35  stacionet më të njohura 
turistike të Kinës. Në festivalet 

dimërore marrin pjesë skulptorë 
vendës, por dhe të ardhur nga SHBA-
ja, Kanadaja, Singapori, Japonia dhe 
Rusia. Vepra skulpturore të Festivalit 
të fenerëve prej akulli të Harbinit 
janë prezantuar në qytete të tjera të 
Kinës, por edhe jashtë vendit , në të 
gjitha kontinentet.
Harbini-perla në qafën e mjellmës 
Heilongjiang është provincë kineze 
në verilindje të vendit , që nëse do ta 
shihni në hartë ngjan me një mjellmë. 
Kryeqendra e provincës Harbin, 
ndodhet në jug të provincës dhe 
është një qendër politike, ekonomike, 
arsimore dhe kulturore. Në shumë 
shkrime Harbini vlerësohet si perla 
në qafën e mjellmës. Si çdo turist që 
viziton një vend për herë të parë, kur 
kërkova në internet informacion për 
historinë e tij mësova se Harbini është 
vendlindja e dinastive kineze Jin 
(1115-1234) dhe Qing (1644-1911),  

me një 
ndikim të 
dukshëm 
në histo-
rinë e Kinës 
moderne.  Në 
fund të shekullit 
të 19-të në këtë 
zonë rusët ndërtuan 
Hekurudhën Qendrore Lindore, gjë 
që shpjegon ndikimin rus në Harbin. 
Në atë periudhë mbi 160 mijë të huaj 
nga 33 vende të botës migruan në 
këtë qytet duke nxitur zhvillimin e 
ekonomisë së tij. 
Kur viziton Harbinin e ndien 
ndikimin rus, por edhe atë francez  
në objekte të vjetra historike 
përfshirë Katedralen ortodokse ruse  
Shën Sofia në qendër të qytetit, por 
edhe në restorantet e baret e stilit 
rus dhe francez. 

 Festivali i Akullit dhe Dëborës Nadam 

Rajoni Autonom i Mongolisë së Brendshme është mikpritës i Festivalit të Akullit dhe Dëborës, që zhvillohet në 
Rrafshnaltën Hulun Buir. Panairi i Nadamit, tashmë tradicional për këtë rajon të Kinës sjell veprimtari të larmishme 
për vendësit por dhe turistët e shumtë. Ata kanë rast të ndjekin lojra tradicionale, ceremoninë e madhe të hapjes së 
veprimtarisë, festivalin e skive, maratonën e dëborës dhe plot argëtime të tjera dimërore. 
Një nga sportet më tradicionale të rajonit 
Nadam është gara e kuajve të rracës mongole, 
të njohur për shpejtësinë dhe rezistencën e 
tyre ndaj motit të ftohtë. Por Panairi ofron 
për pjesëmarrësit dhe veprimtari artistike, 
si koncerte me këngë dhe valle folklorike të 
Rajonit Autonom të Mongolisë së Brendshme, 
gara sportive dhe ekspozita arti.  
Përfaqësuesi i Zyrës së Turizmit të këtij Rajoni 
thotë se në periudhën e dimrit dhe pranverës 
shumë turistë nga vendi por edhe të huaj e 
vizitojnë këtë zonë. Por kulmin sezoni e arrin me 
Festivalin Nadam dhe organizimin e Panairit,  
ku turistët ndjekin nga afër  sporte argëtuese 
tradicionale dhe jetën nomade të banorëve. 
Çdo sezon dimëror  Rrafshnalta Hulun Buir 
mbulohet nga dëbora dhe ofron argëtim pafund.  Rajoni Autonom i Mongolisë së Brendshme me organizimin e 
përvitshëm të festivaleve me karakter artistik, kulturor dhe sportiv promovon vlerat natyrore, kulturore por dhe 
turistike të zonës. 
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Pushime dimërore në 
çatinë e botës 

Sanya –Parajsa tropikale e Kinës 
Sanya është një parajsë tropikale e Kinës, që shtrihet në skajin më jugor të provincës 
Hainan. Me një vijë bregdetare prej 209 km ky qytet ofron shumë mundësi për 
zhvillimin e turizmit.  Sanya është një qendër e rëndësishme e tregtisë me vende të 
tjera, ndaj shpesh quhet “Porta jugore e Kinës”.
Sanya shquhet për zhvillimin e vrullshëm të turizmit dhe resorteve malore, detare, 
lumore por dhe në brendësi të qytetit.
Një verë e nxehtë dhe tre stinë të tjera të ngrohta e bëjnë këtë qytet tepër të preferuar për 
turistët vendës dhe të huaj.  I gjithë qyteti shtrihet buzë detit dhe të ofron një eksperiencë 
unike të klimës dhe jetesës në një vend tropikal oqeanik, të pakrahasuar me qytete të 
tjera të Kinës. Turistët që vijnë këtu për pushime më së shumti zgjedhin stacione si 

Sanya Bay, Dadonghai dhe  Asian Dragon Bay  . Ajri i ngrohtë, flladi i 
detit dhe ajri i pastër e bëjnë Sanyan të admirueshme për çdo 

vizitor. Për ata që i kanë pasion sportet ujore, ishulli Wuzhizhou 
është i famshëm për sfidat dhe misterin që u dhuron turistëve. 

Kultura kineze e përfaqësuar nga mbi 20 grupe etnike ndër të 
cilat Han, Li, Miao, Hui është një tjetër vlerë e turizmit në Sanya. 
Në çdo periudhë të vitit ky rajon turistik i Kinës është plot vizitorë. Ndërsa në veri të 
vendit temperaturat shënojnë minus gradë, Sanya me ngrohtësinë dhe thesaret e 
saj bëhet e parezistueshme për turistët në çdo kohë.
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“Vizito Tibetin në dimër dhe shijo 
rrezet e diellit”, ky ishte titulli i një 
takimi promovues organizuar në 
Pekin, kushtuar turizmit në këtë 
rajon autonom. Tibeti si një nga 
stacionet më të vizituara turistike 
të Kinës tashmë frekuentohet 
edhe gjatë dimrit. Autoritetet 
lokale synojnë që kjo trevë e pasur 
kulturore të jetë në itinerarin turistik 
në çdo stinë të vitit. Qendrat më të 
njohura turistike të Tibetit si Pallati 
Potala janë të hapura për vizitorët 
në çdo stinë. 
Madje për nxitjen e turizmit dimëror 
në Tibet çmimi i biletave në këtë 
destinacion ka ulje, po kështu edhe 
çmimet e hoteleve apo mjetet e 
tjera të transportit. Gjatë dimrit, kur 
festohet dhe Viti i ri tibetian turistët 
kanë rast të ndjekin nga afër festime 
të shumta tradicionale, por dhe 
kulturore dhe artistike.
Tibeti njihet si “Çatia e botës” dhe 
gjithnjë e më shumë po tërheq 
turistë gjatë dimrit. Nuk duhet 
harruar se zhiva në termometër 

gjatë stinës së dimrit në Tibet shkon 
shumë nën zero. Ndonëse për 
shumë turistë Lhasa gjatë dimrit 
është shumë e ftohtë, disa prej tyre 
zgjedhin ta vizitojnë pikërisht në 
këtë stinë, kur panorama e saj është 
mahnitëse. Nën petkun e bardhë të 
dëborës në Lhasa nuk përballesh 
me fluksin e jashtëzakonshëm të 
turistëve që e vizitojnë gjatë verës, 
apo stinëve të tjera të vitit. Një 
vizitë në Pallatin Potala dhe ngjitja 
në majë të Tibetit të vjetër u shfaq 
vizitorëve qiellin më të kthjellët 
dhe më të bukur, që kanë parë 
ndonjëherë. Madje nga kjo lartësi të 
duket se e prek me dorë atë.
Janë qindra tempuj për tu vizituar 
në Tibet dhe disa prej tyre pjesë e 
trashëgimisë botërore shpallur nga 
UNESCO.
Në zemër të Lhasës së vjetër 
ndodhet Tempulli   Jokhang, një 
ndër më të rëndësishmit në Tibet. 
Të ecësh përreth tempullit në të 
ashtuquajturin Rrethi Bharkor 
është një eksperiencë e rrallë që 

e provojnë të gjithë pelegrinët 
budistë,  por edhe turistët. Gjatë 
ecjes ke rast të blesh suvenire 
të ofruara nga tregtarët e zonës.  
Udhëtimi turistik në Rajonin 
Autonom të Tibetit ofron dhe 
ekskursione  në Manastirin Ganden  
ku njihesh me fshatin tibetian, si dhe 
në liqenin e magjishëm Yamdrok, 
në një distance prej dy orësh nga 
Lhasa. 
Gjatë udhëtimit në sezonin dimëror 
në Tibet, pasi njihesh nga afër 
me historinë, kulturën, traditën, 
peizazhet e këtij rajoni të veçantë 
nuk mund të largohesh, pa ndonjë 
suvenir. Shitësit në tregjet e 
Lhasës por edhe në vende të tjera 
turistike ofrojnë sixhade dhe qilima 
tibetianë, piktura tangka. Me një 
suvenir të tillë do të ruani në kujtesë 
këtë udhëtim të magjishëm.

Eda Merepeza
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1. Munih / Orë me qyqe
A ka një send tjetër që mund të pasqyrojë nivelin e lartë të zejtarëve nga jugu i 
Gjermanisë sesa një orë me qyqe? Mund të gjesh një orë unike në dyqanet buzë liqenit 
“Königssee” në Munih.

2. Zelandë e Re / Produkte prej leshi merino
Nëse fati ju çon në qytezën Kuins të Zelandës së Re, duhet 
të merrni patjetër një shall, një palë doreza, një kapelë ose 
aksesorë të tjerë prej leshi merino, që të keni ngrohtësi kudo të 
shkoni. 

3. Zimbabve/ Prodhime zejtarie
Në tregun Avondale të Harares, kryeqyteti i Zimbabves, prodhimet 

e zejtarisë me lule ose figura tradicionale të bien në sy menjëherë, dhe për fat të 
mirë këto gjëra nuk kushtojnë shumë

4. Izrael / Kozmetikë
Izraeli shfrytëzon teknologjinë e vet të lartë, por 
edhe burimet e pasura natyrore në prodhimin 
e produkteve kozmetike. Ju këshillojmë të zgjidhi kremërat dhe 

maskat me ekstrakte nga Deti i 
Vdekur dhe tonikët me livandë dhe 

trëndafil.

5. Stokholm/ Këpucë druri

Kush tha që këpucët e drurit nuk janë të rehatshme dhe kanë 
dalë jashtë mode? Kush tha vetëm në Holandë prodhojnë këpucë druri dhe janë 
shumë të rënda? Në Suedi besoj se mund të gjeni një palë këpucë druri ideale.

6. Hong-Kong / Pajisje elektronike
“Parajsa për pazar”, kështu quhet Hong-Kongu. Taksat e 
ulëta i bëjnë kamerat, celularët, laptopët, orat dhe mallrat e tjera elektronike të shiten 
këtu me një çmim më të ulët sesa gjetkë, madje edhe sesa vendet e 
prodhimit. 

7. Kanada / Shurup panje
Në Kanada pothuajse në çdo qoshe gjendet një dyqan që shet shurup 

panje, por shurupi më i mirë është nga Ontario.

Kemi zgjedhur 20 dhurata nga vende të ndryshme 
që duhet t’i blini nëse shkoni për turizëm në to. Suveniret, që 
përfaqësojnë më shumë kulturën e vendit të prodhimit të tyre, janë 
dhuratat më të mira për veten dhe për shoqërinë tuaj.

Blerje nëpër botë
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8. Kroaci / Dantellë
Murgeshat në ishullin kroat Hvar jo vetëm janë të afta në të kënduar, 
por gjithashtu për të thurur oja. 

9. Honululu/ Kafe
A e dini që në Havai prodhohet kafeja më e mirë në 

botë? Prej kokrrave që dalin nga toka e këtij ishulli 
mund të fermentoni një filxhan kafe “Kona” plot me aromë. 

10. Moskë / Vodka
Vodka! Vodka! Vodka!

A ka gjë tjetër që mund të sjellë gëzim më të madh se një shishe autentike 
vodke nga Rusia?

11. Dublin / Gota qelqi
Nga linjat e prodhimit të kryeqytetit të Irlandës për vit dalin mbi 7.5 milionë tonë 

produkte qelqi. 

12. Dubai / Bizhuteri
Diamanti është miku më i mirë i femrave. Kjo shprehje vërtetohet gjithkund, 

por veçanërisht në Dubai. Byzylykët, varëset, zinxhirat janë prodhuar nga 
duart e mjeshtërve të bizhuterive. Vetëm këto thesare shkojnë për të dashurën tuaj.

13. San Paolo / Sandale
Pa një palë sandalesh shumëngjyrëshe ose bikini, s’mund të 
kaloni në pikat doganore. Pra, me çfarë do të shkoni në plazhet e 

Brazilit?

14. Spanjë / Vaj ulliri dhe Jamón
Nëse jeni në Madrid, duhet të shkoni në “Espana en 

la Mesa” për pazar, ku ofrojnë gatimet dhe përbërësit më të shijshëm të 
kuzhinës spanjolle, sidomos “Jamón”, proshutë që prodhohet në Andaluzi. 

Mos harroni të merrni edhe një shishe vaj ulliri ekstra virgin. 

15. Vietnam / Enët e emaluara
Në Hanoi gjenden enë, kryesisht prej druri, të emaluara, qoftë me 
vetëm një ngjyrë të spikatur, qoftë me zbukurime tradicionale. 

Blerje nëpër botë
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1  Ski dëbore, kostum për ski, kokore, këpucë për ski dhe aksesorë të tjerë- JO! 
Nëse nuk jeton në Polin e Veriut dhe nuk i përdor në mëngjes për të shkuar 
në punë  është shumë më e thjeshtë dhe ekonomike t’i marrësh me qera. 

 
2  Një kapuç për kokën është sekreti për të mbajtur ngrohtë.  Kapuçi 

perfekt është ai që i përshtatet stilit tënd, të mbulon veshët dhe qafën 
dhe nuk ka shumë topa dhe litarë të rëndë të varur. Nuk ka asgjë më të keqe se 

veshët e ngrirë  kështu që aksesori që nuk duhet harruar është padyshim kapuçi. 
 

3  Syze të errëta dhe krem kundër diellit- nuk përdoren vetëm për pushimet 
verore sepse reflektimi i diellit në dëborë mund t’ju shkaktojë djegie dhe 
të skuqura  që nuk i keni provuar as në ditët më të nxehta.  
 
4  Këpucë të mira- Nuk ka ndjesi më të mirë se ajo kur heq nga 

këmba çizmet e dëborës. Sigurohuni të merrni një palë këpucë të  
rehatshme, të ngrohta dhe rezistente ndaj ujit.Gjeni një palë këpucë 

që i bëjnë ballë shiut dhe dëborës por duken mjaftueshëm mirë dhe për 
një darkë në restorant.  Një këshillë: Lërini takat e larta në shtëpi.  

 
5  Çorape të holla- duket e  çuditshme sepse natyrisht çorapet e trasha 
janë për këmbët e ftohta. 
Por çorapet e holla të përbëra nga një material i thatë dhe elastik janë 
zgjedhja e duhur për një xhiro me ski. 
 
6  Dorezat- Koha e dorezave të leshta dhe të mëdha ka kaluar, të 

paktën për udhëtarët e zgjuar. Mund të gjeni lehtësisht doreza të holla, 
rezistente ndaj ujit dhe njëkohësisht shumë të ngrohta që do të zënë 

vetëm pak centimetra vend në valixhen tuaj. Ato janë të përkryera për të luajtur 
me dëborë dhe nuk do t’ju pengojnë nëse dëshironi të shkrepni një fotografi.  
    

Si të përgatisni 
    valixhen për 

pushimet dimërore?
Të prenotosh një paketë pushimesh super është e thjeshtë. Çfarë të fusësh në valixhe për disa ditë të 

bukura në të ftohtë dhe dëborë? Jo dhe aq e thjeshtë.  
Është gati e pamundur të përgatisësh një valixhe të vogël dhe të lehtë për pushimet dimërore. 

Megjithatë, me anë të këtyre këshillave ju mund të merrni me vete gjithçka ju duhet pa qenë nevoja të 
ngarkoheni shumë. 

                                                                                                                                
Lorin Kadiu 
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1. Pula “Kung Pao” 

Pulë pikante me kikirikë. E thjeshtë për t‘u gatuar, përgatitet në kohë 
rekord. Pula ‘Kung Pao’ është ndoshta gatimi më i njohur kinez, i cili 
përgatitet me mish pule, spec, kikirikë etj. dhe preferohet shumë si 
brenda, ashtu dhe jashtë vendit. Kjo pjatë është pjesë e kuzhinës së 
Sichuan-it.
Përbërësit për 4 persona
2 fileto pule
2 lugë verë e bardhë
2 lugë salcë soje
2 lugë vaj susami
2 lugë miell misri 
2 lugë sheqer
3 qepë 
1 lugë hudhra

Kuzhinierët e famshëm kinezë 
ndajnë me ne recetat e tyre

Albana Aliaj

Kuzhina kineze është nga më të shquarat 
dhe më të pasurat në botë, me mbi 5000 
lloje gatimesh. Kuzhina në Kinë është një 

ndërthurje harmonike e ngjyrave, aromave, shijeve, 
formave dhe finesës.

Që para mijëra vjetësh, Konfuci ka thënë se ushqimi 
është nevoja e parë e njerëzve. Ndonëse nuk mund 
të thuash nëse nga respekti për filozofin e madh 
apo është thjesht për rastësi, por kinezët e shohin 
ushqimin jo vetëm me respekt të madh, po edhe 
me pasion. Dhe, ashtu si edhe në çdo aspekt tjetër 
të jetës së përditshme në Kinë, filozofia është e 

pranishme edhe në artin e gatimit. Për kinezët 
kuzhina e tyre është “perla më e shkëlqyer” e 
kulturës mijëravjeçare të Kinës dhe ata me të drejtë 
janë shumë krenarë. Në Kinë ushqimi nuk shërben 
vetëm për të mbushur stomakun; ai është plot me 
kuptim e domethënie. Këtë mund ta vësh re lehtë 
gjatë kremtimeve të festave të ndryshme. Çdo gjë që 
shtrohet në tryezë ka domethënien e vet: portokajtë 
e pulat për të uruar fat; peshku pasuri; gështenjat të 
ardhura më të larta etj

Po cilat janë disa gatime të famshme kineze të cilave 
nuk u rezistojnë dot vendasit dhe të huajt：
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kikirikë
pak piper i kuq
uthull 

Përgatitja 
1. Shtojmë kikirikët në një tigan me vaj susami (mund të përdorni dhe vaj 
të thjeshtë). Lërini për rreth 3 minuta derisa të marrin një ngjyrë në kafe.
2. Presim filetot e pulës në kubikë dhe i marinojmë në një tas me salcë 
soje, verë të bardhë dhe miell misri dhe i lëmë për 30 minuta.
3. Në një tas të veçantë vendosim qepët, hudhrat, salcën e sojës, 4 lugë 
uthull, sheqerin, një lugë verë, kripë dhe miellin e misrit.
4. Në një tigan skuqim specat e kuq.
5. Shtojmë filetot e pulës të marinuara.
6. E skuqim mishin e pulës derisa të marrë ngjyrën e dëshiruar.
7. Shtojmë përgatitjen me qepë dhe hudhra dhe i lëmë të skuqen së bashku për 7-10 minuta.
8. Në fund shtojmë kikirikët.

2. Spring Rolls

Spring Rolls  (byreçkat kineze) janë një nga recetat më tipike e më të famshme 
kineze. Ato përgatiten me petë orizi ose edhe me brum të zakonshëm, siç 
përgatisim byreçkat e mbushura me perime. 
Përbërësit për 10 byreçka: 
10 petë të vogla 
2 karota 
1 qepë 
4 gjethe lakre 

1 lugë salcë soje 
200 gr mish pule i grirë 
2 thelpinj hudhre të grirë hollë 
Kripë, piper, vaj 
1/4 gotë ujë dhe pak niseshte 
Përgatitja: 
1. Në një tas përzieni salcën e sojës, piperin dhe niseshten. Shtoni mishin e 
pulës dhe përziejini mirë. Lëreni të marinohet për 10-15 minuta. 
 2. Pastroni, lani dhe prisni perimet në rripa të gjatë e të hollë 

 3. Në një tigan hedhim disa lugë vaj dhe nisim fërgimin e perimeve. Së pari 
nisim me qepën dhe më pas shtojme karrotat dhe në fund lakrën. I hedhim 
kripë, pak piper dhe pak ujë. I mbulojmë dhe i lëmë të marrin valë për rreth 
10 minuta. 
 4. Më pas shtojmë mishin e skuqur më parë (mishi duhet gatuar veçmas 
nga perimet). 
 5. Pasi mbushja të jetë gatuar mirë, e lëmë të ftohet pak dhe nisim me 
mbushjen e petave si në figurë. 
 6. Pasi t’i keni përgatitur si në figurë, është koha për t’i skuqur. Shtoni vaj 
në një tigan të thellë dhe, kur vaji të jetë nxehur mirë, vendosni spring 
rolls dhe nisni skuqjen. 

 7. I heqim dhe i vendosim në një pjatë me letër kuzhine për t’i hequr vajin e tepërt 
dhe më pas i vendosim në pjatën që do të shërbejmë. Mund t’i shoqëroni me salcë soje.
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Jen Lin Liu shkruan për ushqimin, 
kulturën dhe udhëtimet për “New 
York Times”, “The Wall Street Journal” 

dhe “Newsweek”. Libri i saj i fundit, “Në 
Rrugën e Makaronave”, paraqet një 
udhëtim që u kushtohet makaronave 
përgjatë asaj që sot njihet me emrin 
“Rruga e Mëndafshit”.

Ajo shprehet se e gjithë kjo nisi në kurset e 
gatimit me Andrean, shefin e një restoranti 
të famshëm.

Pas hapjes së restorantit, ai i mësoi Jen-it si 
të përgatiste brumin për spageti. Më pas, 
Andrea i mësoi si të përgatiste orecchiette 
– që kinezët i quajnë “veshët e maces 
“ – dhe më pas tagliatelle-t. Jen zbuloi 

Nga Pekini në Romë 
- Me dashuri dhe 
makarona
Albana Aliaj

JenLinLiu 
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se kuzhina kineze kishte diçka të ngjashme me 
makaronat italiane.

Por, lind pyetja: A ka qenë Marko Polo ai që i çoi 
makaronat nga Kina në Itali? 

Sigurisht që jo, sepse makaronat italiane kanë 
ekzistuar që nga koha e venetikasve. 

Në Kinë, makaronat më të vjetra u gjetën në një 
rrënojë 2-3 mijë vite para Krishtit, në Lajia, në afërsi 
të Lanzhou-t. 

Pas Italisë, Jen erdhi në Pekin me bashkëshortin e 
saj amerikan, i cili nuk ishte aq entuziast sa ajo për 
t’u rikthyer në Romë përmes “Udhës së makaronave” 
në Rrugën e Mëndafshit. Ajo udhëtoi përgjatë 
Rrugës së Mëndafshit, duke shijuar lloje të ndryshme 
makaronash gjatë gjithë rrugës dhe duke ndarë me 
ne detajet që zbuloi. 

Libri i saj është më tepër se një studim mbi gatimin; 
ajo shpjegon arsyet pse ushqimi është kulturë dhe 
që njerëzit janë me të vërtetë ajo ç’ka hanë. Ajo 
udhëtoi nga Kashgari në Samarkand, nga Teherani 
në Bodrum.

Jen Lin Liu thotë se makaronat e shpejta u krijuan 
në fund të Luftës së Dytë Botërore, jo nga japonezët, 
por nga një prift italo-amerikan me emrin John 
(Giovanni) Romaniello, i cili ushqente refugjatët e 

varfër në Rajonin e Posaçëm Administrativ të Hong-
Kongut. Ai mori nofkën “prifti i makaronave” dhe, si 
rezultat, nisi një kapitull i ri interesant në historinë e 
“dashurisë së makaronave” mes Kinës dhe Italisë.

Jen-i përdor shumë ngjyrime në librin e saj. 

Libri “Rruga e Makaronave” duhet lexuar nga 
gjithkush që ka interes për marrëdhëniet kulturore 
mes Lindjes dhe Perëndimit. 

Lexuesi do të gjejë gjithashtu shumë fakte të tjera në 
librin e Jen Lin Liut.

Në këtë libër ajo hedh poshtë mitin se Marko Polo 
i solli në Itali makaronat, që njiheshin atje shumë 
kohë para Marko Polos.

Udhëtimi e çon atë nga Kina në Kirgistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Iran dhe Turqi,dhe më pas 
në Romë. 
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 Dieta spartane

Leximi i këtij libri mund t’ju shndërrojë në epikurian. Përmban rreth 30 receta për gatimet më të shijshme 
kineze, si ravioli (jiaozi) me mish qingji dhe kungull, pulë persiane me arra e salcë shege dhe orecchiette 
italiane.

Megjithatë, pavarësisht titullit, Lin Liu zbuloi në Rrugën e Makaronave se, kur arrin në Azinë Qendrore dhe 
Iran, makaronat janë zëvendësuar me bukë dhe oriz.

Kultura e ngrënies së makaronave në Azi

Etika e ngrënies është shumë e ndryshme në 
botë. Kultura e të ngrënit makarona në Azi është e 
ndryshme nga ajo në vendet perëndimore. Sipas 
rregullave të tavolinës në Perëndim, nuk duhet të 
bëni zhurmë kur hani spageti. Shihet si sjellje jo e 
mirë kur gjatë ngrënies së makaronave hani vetëm 
gjysmën dhe pjesën tjetër e lejoni të bjerë në pjatë, 
pasi e keni këputur me dhëmbë. Por në Azi ndodh 
e kundërta. p. sh., kur hani makarona në Japoni 
shihet si mungesë edukate nëse nuk bëni zhurmë 
gjatë ngrënies. Zhurma shihet si një kompliment për 
personin që e gatoi. Nëse i hani makaronat në qetësi, 
kjo do të thotë që shija e tyre nuk ju pëlqen dhe ju 
nuk e vlerësoni punën e “kuzhinierit”. 

Besohet se makaronat e kanë origjinën nga Kina 
dhe më pas u përhapën në vendet e tjera aziatike si 
Japoni dhe Kore. Pas shumë vitesh pothuajse çdo 
vend aziatik ka mënyrën e vet të të 
gatuarit të makaronave. Makaronat 
më të famshme në Kinë quhen gan 
mian. Përveç orizit, makaronat janë 
një tjetër element i rëndësishëm 
në kuzhinën aziatike. Makaronat që 
bëhen nga tërheqja e brumit në fije 
të holla, ndonjëherë duke i shtuar 
edhe kripë, quhen la mian. Pasi bëhen 
makaronat, u hidhet sipër niseshte që 
mos të ngjiten së bashku. Makaronat 
e tjera që bëhen me miell orizi janë 
gjithashtu tepër të famshme në Kinë. 
Makaronat e thata të orizit, ose mi fen, 
mund të përdoren për skuqje. Chow fen, 
që bëhen nga miell orizi dhe niseshte 
patateje dhe misri, mund të përdoren për 
supë. 

Në Japoni, makaronat quhen menrui. Makaronat 
japoneze janë kryesisht nga mielli. Ka shumë lloje 
makaronash në Japoni, Udon është një prej tyre. 
Ato janë makaronat me pak trashësi dhe forma të 
ndryshme. Kishimen janë të gjëra dhe të sheshta pak 
a shumë si tagliatelle-t. Hiyamugi janë të trasha në 
formë rrethore dhe shërbehen zakonisht të ftohta. 
Megjithatë, lloji më i njohur i makaronave japoneze 
janë makaronat Ramen, dhe e kanë origjinën nga 
Kina. Në Kore makaronat quhen guksu ose myeon. 
Makaronat tajlandeze quhen mee.

Në Kinë, banorët kanë zakon të hanë makarona 
për ditëlindje, pasi kjo gjë simbolizon jetëgjatësinë. 
Fijet e makaronave janë të gjata dhe kinezët hanë 
makarona në këtë ditë të veçantë në jetën e tyre, si 
dëshirë për të jetuar më mirë dhe më gjatë.



Në fillim të vitit 2014 CRI Shqip paraqiti një seri programesh me temën “Ismail Kadare me lexuesit 
kinezë”, duke ftuar lexuesit shqiptarë të rekomandojnë vepra të Kadaresë. Fatbardh Brami, i cili është 
një lexues i madh i librave të shkrimtarit shqiptar me famë botërore, 

na rekomandon dy vepra:

“Kam qenë 
lexues i fortë dhe 
vazhdoj të lexoj.”

Fatbardh Brami, Itali

“Prilli i thyer” -  Libër që trajton temën e Kanunit. Ky ligj i krijuar qysh më 

1400, ishte i vetmi ligj që u përdor në malësitë shqiptare deri më 1945. 

Romani tregon pasojat e zbatimit të këtij ligji në shoqërinë patriarkale 

të malësisë shqiptare. Mbi këtë roman janë bërë dy filma, një shqiptar në 

1986 dhe një franko -zviceran më 2001 me titull “Avril brisé”. 

 

“Gjenerali i ushtrisë së vdekur” - Është ndoshta libri më i njohur i 
Kadaresë  në të gjithë botën. Ai trajton ngjarjet e Luftës së Dytë 
Botërore të para nëpërmjet kujtimeve të një prifti dhe një gjenerali 
italian, që kishin ardhur në Shqipëri për të mbledhur eshtrat e 
ushtarëve të vrarë gjatë luftës. Edhe mbi këtë roman janë bërë dy filma, 
një shqiptar me të njëjtin titull dhe më 1983 një italian me titullin “Il 
generale dell’armata morta.”
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Tenori me famë botërore Agim 

Hushi vjen në këtë intervistë për 

revistën « Ejani » me një rrëfim të 

sinqertë për udhën e jetës e të karrierës 

së tij, e cila nis që nga fëmijëria, kur 

dëgjonte në një radio të thjeshtë në 

shtëpinë e vet në Kavajë tenorët më të 

mëdhenj të botës, pa e ditur se një ditë 

do të bëhej një prej tyre. Artisti i madh i 

skenave operistike botërore flet edhe për 

lidhjen e veçantë që ka me Kinën, e nisur 

edhe ajo që në fëmijëni nga kontaktet 

me specialistët kinezë që kishin shkuar 

në Shqipëri për të dhënë ndihmën e 

tyre të pakursyer, lidhje që e ka bërë që 

ta vlerësojë vendin e madh e të largët, 

por shumë të afërt e të dashur për të, si 

atdheun e vet të dytë. 

Zoti Hushi, si filloi karriera juaj artistike, sa e lehtë apo e vështirë ishte 
ajo? Dhe si ia dolët?

Unë u rrita në një qytet të vogël të Shqipërisë buzë detit, Kavajë. Një qytet 
tërësisht kinez do të thosha, e gjithë jeta e të cilit varej nga fabrikat që kishin 
ndërtuar miqtë kinezë, si ajo e letrës, e gozhdave, e qelqit... Në qytetin tim, në 
fëmijërinë time të hershme, i kam parë ata njerëz të mirë e punëtorë, që shpesh 
edhe më merrnin në krahë e më përqafonin me shumë dashuri prindërore. 
Këto përqafime të ngrohta njerëzore të atyre kinezëve të mirë e miqësorë më 
kanë mbetur sot e kësaj dite në kujtesë dhe janë pjesë e ndërgjegjes sime.

Unë jam rritur në një familje të thjeshtë, në kushte të vështira ekonomike 
dhe pa shumë mundësi për të qenë vërtet i lumtur. Por libri dhe një radio e 
thjeshtë e bënin jetën time ndryshe nga ajo e bashkëmoshatarëve të mi. Kam 
mësuar të lexoj që 5 vjeç. Atëherë kam lexuar edhe librin tim të parë. Darkave, 
pas emisionit të përrallave për fëmijë në Radio-Tirana, kërkoja përmes botës 
magjike të ndërrimit të stacioneve që të gjeja diçka të bukur për veshët dhe 
mendjen time akoma fëminore. Dhe pothuajse në të njëjtën orë të mbrëmjes 
dëgjoja ca tinguj mahnitës, në një program të quajtur « Italia sera ». Ishte një 
program me këngëtarë, tenorë të famshëm italianë, me ariet më të bukura 
nga opera të ndryshme. Ishte pikërisht ajo botë magjike, në ato netë të varfra 
në Kavajë, që ushqyen ëndrrën time për t’u bërë një ditë tenor...

Dhe si e realizuat këtë ëndërr?

Në të vërtetë u deshën vite. Pas mbarimit të gjimnazit vazhdova studimet 
universitare për letërsi. Në atë kohë unë nuk e dija as vetë se çfarë pasurie e 
lindur fshihej pas kordave të mia vokale dhe dashuria ime e parë ishin librat 
dhe letërsia. Atëherë unë kisha shkruar e botuar plot vjersha, tregime apo 
edhe drama në shtypin e asaj kohe, madje isha vlerësuar edhe me çmime 
kombëtare. Edhe pse diploma për letërsinë nuk do të më vlente formalisht në 
të ardhmen, ato studime do të ktheheshin në themel të artit tim vokal, duke 

Agim Hushi: 
“Kina, atdheu im i dytë”
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i dhënë një përmasë të veçantë interpretimit tim gjatë 
karrierës si tenor operistik.

Pasi kreva studimet, kuptova se nuk mund të jetoja pa 
kënduar. Zëri im dhe pasioni për të kënduar e tejkalonin 
vetëpërmbajtjen time dhe më shtynin drejt idesë së 
frikshme se që të jesh një këngëtar në opera është një 
ëndërr shumë e madhe, është gati e pamundur. Por 
dirigjenti i famshëm Mustafa Krantja, drejtori i parë 
i Operës Shqiptare, pasi më dëgjoi, bëri një vlerësim 
përtej imagjinatës sime. Ai deklaroi se një kombi i 
duhen 50 vjet që t’i vijë një zë i tillë. Pas kësaj, filluan 
të më dëgjojnë të gjithë ekspertët shqiptarë të vokalit, 
legjendat e operës shqiptare, si Marije Kraja, Ramiz 
Kovaçi, Avni Mula, Edit Mihali, Nina Mula, Simon Gjoni, 
Feim Ibrahimi etj.

Ministri i Kulturës i asaj kohe, profesori i 
famshëm i estetikës, Alfred Uçi, mori 
vendimin më të jashtëzakonshëm 
në historinë e Operës Shqiptare. 
Unë u emërova solist ne 
Operën Shqiptare pa pasur 
asnjë ditë arsimim muzikor. 
Ishte një ndryshim i madh, i 
paparë në jetën time. Përveç 
zërit, tashmë më duhej që të 
tregoja edhe mjeshtërinë time 
interpretative përkrah yjeve të 
operës shqiptare, siç ishin tenorët 
Ibrahim Tukiçi, Hysen Koçia, Tatjana 
Kora, Shqipe Zani, Rozmari Jorganxhi, 
Mentor Xhemali, Petrika Rëmbeci etj. Ndaj kërkova 
të bëja studime të plota të rregullta në Konservatorin e 
muzikës në Tiranë (sot Akademia e Arteve), studime që i 
kreva me rezultate të shkëlqyera në vitin 1991.

Një vit më vonë, pas premierës së operës « Tosca » dhe 
përgatitjes së roleve kryesore nga opera « Trovatore » dhe 
« Cavaleria Rusticana », fitova të drejtën e specializimit të 
plotë pasuniversitar në Akademinë e Muzikës « Ferenz 
Liszt » në Budapest. Atje, që në provimet e vitit të parë, 
komisioni vendosi që unë të ushtroja kanton si solist në 
Operën e Budapestit. Pas tre vjetësh studimi, pikërisht 
në vitin 1995, unë u emërova solist me kontratë të plotë 
në Operën Kombëtare Hungareze. Atje filloi karriera 
ime ndërkombëtare. Pas interpretimit në kryerolet e 
operave « Tosca », « Manon Lescaut » «  Il Tabarro », «  I 
Lombardi  » etj., me ftesën e Operës së Australisë së 
Jugut unë udhëtova drejt kontinentit të largët.

Si e përjetuat shkëputjen nga Europa?

Nuk ishte e lehtë shkëputja. Sapo kisha vënë këmbët në 
një skenë prestigjioze. Megjithatë, bashkë me familjen 
time - me djalin e vogël dhe bashkëshorten - u nisëm për 
një jetë të re. Dhe fati siç dukej ishte me mua. Dirigjenti i 
famshëm Richard Bonynge, zbuluesi i Pavarotit të madh 
dhe bashkëshorti i sopranos legjendare Joan Sutherland, 
që drejtoi produksionin, u shpreh se bashkëpunimi me 
Agim Hushin ishte zbulimi më i madh në jetën e tij. 
Suksesi i “Manon Lescaut” ishte i jashtëzakonshëm dhe 
bashkë me partneren time Laura Niculesku u cilësuam 
si interpretuesit më të mirë në botë. Kështu, nga Opera 
e Adelaides, Opera e Sidneit hapi dyert për mua, e 
bashkë me të edhe bota. Në Australi m’u bënë të gjitha 

vlerësimet e mundshme: mora tituj nderi, 
u bëra qytetar australian me motivin 

“talent botëror”, më krahasuan 
me Beniamino Gigli-n dhe më 

quajtën “tenori më i mirë i 
kontinentit në 70 vjet”. 

Ka qenë një udhëtim i 
gjatë, i bukur, i lodhshëm, 
shpeshherë dhe me 
zhgënjime, por e tillë 
është rruga e artit: një 

kompleks ndërthurjesh që 
ngjajnë me bukurinë e një 

meteori në qiellin e një nate 
vere.

Po aktualisht, në cilën fazë është 
karriera juaj ?

Tashmë prej tetë vjetësh jam vendosur bashkë me familjen 
në kryeqytetin e muzikës, në Vjenë. Prej këtu e kam më të 
lehtë që të udhëtoj në çdo skaj të Europës dhe të botës. 
Po ashtu edhe që të këndoj në Operën e Tiranës, ku kam 
fatin të jem Radamesi i parë shqiptar, Kalafi i parë shqiptar, 
Kavaradosi i parë shqiptar dhe Manrico i produksioneve 
historike të TKOB-it në operat «  Aida  », «  Turandot  », 
« Tosca » dhe « Trovatore ». Po ashtu vazhdoj me shumë 
sukses edhe koncertet e mia recitale nëpër botë.

Çfarë mund të na thoni për lidhjet tuaja me 
Kinën?

Shpirtërisht Kina është atdheu im i dytë pas Shqipërisë. 
Në Kinë jam ndier jo vetëm i mirëpritur, i respektuar, por 
edhe i vlerësuar maksimalisht. Universiteti i Qingdaos 
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më ka dhënë titullin “Profesor nderi”. Kam dhënë 
koncerte në Qingdao, Tianjin, Pekin, Harbin. Gjithashtu 
kam dhënë mësime në programet “master” në shumë 
qytete të Kinës. Kam edhe studentë të shkëlqyer kinezë, 
të cilët jo vetëm më duan e më respektojnë, por edhe më 
ndjekin në koncertet e mia nëpër botë. Janë studentë 
të shkëlqyer, me shpirt të madh, ashtu si kombi dhe 
kultura mijëravjeçare që ata përfaqësojnë.

CD-ja juaj « Amore Grande » është konsideruar si 
një sukses. Ç’mund të na thoni?

Mund të them pa frikë se «  Amore Grande  » është 
ngjarja më e bukur e jetës sime. Një grumbullim përvoje 
shumëvjeçare, një akumulim shpirtëror i dhimbjeve dhe 
i gëzimeve të jetës sime, i ëndrrave dhe i zhgënjimeve të 
mia njerëzore dhe artistike, i përvojës sime vokale dhe 
i maturitetit tim muzikor e profesional. Është produkti i 
një përvoje njerëzore në të gjitha përmasat e saj, po të 
kemi parasysh edhe lëvizjet e mia nëpër botë si këngëtar 
opere, por edhe si banor i Budapestit, Adelaides, Sidneit, 
Singaporit, Kuala Lumpurit, Munihut, Milanos, Vjenës, 
Londrës, Parisit...

« Amore Grande » erdhi si një fryt i ëndrrave të mia. Duke 
filluar nga ditët e largëta të fëminisë sime të varfër, tek 
dëgjoja i mahnitur atje në shtëpinë time përdhese në 
Kavajë mrekullinë e zërave të Di Stefanos, Tito Skipos, 
Ferrucio Tagliavinit. Atje në qytetin tim të lindjes unë 
dëgjova për herë të parë edhe Franko Korelin, mësuesin 
tim të ardhshëm, Pavarottin, Domingon, Carreras...

Ëndrrat e mia të karrierës ishin kthyer në një realitet 
të prekshëm të jetës sime prej tenori në pjesën më të 
madhe të tyre. Megjithatë, dalja me një CD timen për 

publikun botëror vazhdonte të qëndronte para meje 
si një sfidë edhe më e madhe se vetë Sydney Opera 
House apo edhe se role të tilla si Radamesi, Deus Grieux, 
Manrico apo Calafi, Turiddu apo Canio. Këto kryerole 
të tenorit unë i kisha kënduar me shumë sukses në 
skena të vogla e të mëdha, i vlerësuar maksimalisht 
dhe gjithmonë i krahasuar nga publiku dhe kritika me 
tenorët më të mëdhenj të botës. « Amore Grande » erdhi 
gjithashtu si një kërkesë e kohës sonë, për të plotësuar 
atë nevojë të dashamirësve të artit të belkantos që 
sot, çdo ditë e më shumë, po zëvendësohet me një 
stil të kënduari të thatë, ku skrupuloziteti teknik dhe 
matematik i muzikës po zotëron mbi kantilenën dhe 
vetë mesazhin shpirtëror të pjesës muzikore.

Dhe në njëfarë mënyre nuk kishte si të mos ndodhte ai 
reagim pozitiv që erdhi, me gjithë frikën dhe ankthin 
tim të natyrshëm të fillimit, pas tërë asaj përgatitjeje 
kolosale të studimit të repertorit, stilit, detajit artistik të 
çdo pjese; të një orkestre aq të shkëlqyer si New Europe 
Simfonik Orkestra, dhe punës së jashtëzakonshme të 
dirigjentit austriak Andrija Pavliç. 

Richard Winter, president i «  Gramola  »-s, shtëpisë më 
të vjetër diskografike në Austri, ishte i pari që, pasi 
dëgjoi CD-në, më telefonoi në Vjenë i entuziazmuar dhe 
më tha: «Zoti Hushi, ju jeni një tenor i madh! Për mua, 
megjithëse kam 50 vjet në biznes, CD-ja juaj ’Amore 
Grande’ është pa dyshim më e bukura e botës sot, një 
vazhdim i denjë i asaj mënyre të interpretuari dhe arti 
të të kënduarit, që u ndërpre diku në ditët më të mira 
të Di Stefanos. Ka kaq shumë emocion dhe art në zërin 
tuaj dhe pa asnjë dyshim që nuk mund të krahasohet 
me asnjë tjetër sot... » 

Ëndrrat e mia të 
karrierës ishin kthyer 

në një realitet të prekshëm 
të jetës sime prej tenori në 
pjesën më të madhe të tyre.”
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Këto fjalë më emocionuan pa masë. Z. Winter më kërkoi 
që ta lejoja t’ia dërgonte CD-në mikut të tij, z. Hayman, 
pronarit të « Naxos » në Hong-Kong. Por unë i thashë 
z. Winter, vjenezit fisnik, se do t’ia jepja ekskluzivitetin 
« Gramola »-s në Austri, por i shpjegova se ia kisha lënë 
në dorë menaxherit tim në Berlin, z. Richter, t’i gjente 
vendin e duhur « Amore Grande »-s, ndërkohë që edhe 
« Deutche Gramaphone » dhe disa kompani shprehën 
vlerësime të jashtëzakonshme.

Mund të them se kush e ka dëgjuar “Amore Grande”-n, 
është shprehur maksimalisht dhe pothuaj i entuziazmuar 
për të. Kam marrë mesazhe të panumërta nga shumë 
prej atyre që e kanë dëgjuar CD-në time. Më lejoni që t’i 
referohem një burri të mençur dhe artdashës shkodran, 
artist dhe hulumtues i artit dhe historisë së Aleksandër 
Moisiut dhe diasporës këtu në Vjenë, z. Pjetër Logoreci. 
Ja çfarë shkroi ai në “Facebook”-un e tij: «Agim, nuk pushoj 
së ndigjuemit diskun.... s’ka të numrueme sa herë... e kam 
vu në Ipod dhe zani jot asht frymëzimi i ditës, pranvera e 
çilun nëpër sythat e pemve, flladi i lehtë qi përkund valët e 
Danubit, gzimi e dashnija për familjen, kanga e zogjve të 
prandverës qi vjen e shtohet....nuk di ma çka me shkru.... 
DISKU YT ASHT NJI VULLKAN NDJENJASH, PASIONI E 

MIRËSIET.... i lumi ti për kte vepër madhështore 
qi ka me mbet në historinë e muzikës.... 

ke arritë majat.... të tjerët janë 
tanë mbas tejet.....

RESPEKT ».

Kuptohet se çfarë ndien një artist kur lexon se si 
vlerësohet kënga e tij, kur zëri dhe mesazhi tij shpirtëror 
kthehen në një impakt të fuqishëm emocional, 
frymëzues tek dëgjuesit e tij. 

Në shpjegimin që i keni bërë titullit «  Amore 
Grande  », keni thënë që bota ka nevojë për më 
shumë dashuri. Cila është ndjenja që ju karakterizon 
për momentin dhe cila ndjenjë karakterizon botën 
sipas jush?

Në historinë e incizimeve unë kam bërë për herë të parë 
një gjetje artistike që hap CD-në, si një parathënie, një 
bashkëbisedim muzikor i këngëtarit me dëgjuesit e 
tij. Dhe aty unë theksoj me fjalët e mia nën shoqërinë 
e një muzike gati hyjnore faktin se «  Amore Grande  » 
ka si qëllim të sjellë më shumë dashuri te secili prej 
dëgjuesve, kushdo qoftë ai dhe kudo qoftë, në shtëpi 
apo në makinë. Të sjellë më shumë dashuri në çdo 
shpirt, të zbusë sa më shumë dhimbje e të frymëzojë 
sa më shumë humanizëm, ashtu siç në thelb e duam 
dhe e ëndërrojmë të gjithë realitetin në të cilin jetojmë. 
Njerëzit me gjithë hallet e tyre, kanë nevojë më shumë 
se kurrë për artin e madh që e bën shpirtin njerëzor 
jo vetëm më të bukur, por dhe më të arsyeshëm, më 
rezistent ndaj agresionit mediatik ku e vërteta ka pak 
rëndësi para fitimit dhe parasë.

Në një botë kaq të agravuar si kjo jona sot, jo vetëm 
ekonomikisht, por dhe me luftëra e urrejtje, kur edhe 
artit të vërtetë po ia zënë vendin shitësit e shpirtrave dhe 
menaxherët biznezmenë, ku pak ose aspak mendohet për 
vlerat e vërteta dhe për efektin shkatërrues që shkakton 
në shoqërinë njerëzore mungesa e edukimit shpirtëror, 
sentimental, ndjenja e së bukurës reale, « Amore Grande » 
vjen si një apel për shërim shpirtëror të botës që po jetojmë 
dhe rikthim në vlerat e artit të vërtetë.

« Amore Grande » shpreh gjithashtu dashurinë time për 
gjithçka kam dhënë e kam bërë në këtë CD dhe sheh me 
sytë e shpirtit tim botën ku jetojmë dhe dëshirën time 
të sinqertë për të jetuar të gjithë dhe kudo në harmoni. 
«  Amore Grande  » është një amalgamë e fuqishme 
emocionesh pozitive, që bashkë me momentet 
sentimentale, ndoshta dhe me ca pika lotësh, sjell forcë 
dhe rizgjim për çdo shpirt të fjetur njerëzor.

Keni marrë urime pafund për këtë album nga njerëz 
të njohur, kryeministra, presidentë etj., por asnjë urim 
zyrtar apo jozyrtar nga presidenti apo kryeministri 
shqiptar. Ju ka lënduar kjo indiferencë e tyre?
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Të jem i sinqertë me ju, reagimet e para për CD-në ishin 
kaq befasuese, sa ato nuk kaluan pa u vënë re nga zyrtarët 
e rangjeve të ndryshme. Ishte ideja e menaxhmentit tim 
që t’ua dërgonte edhe disa personaliteteve botërore CD-
në si dhuratë, nisur nga fakti se CD-ja në vetvete ishte 
një arritje e nivelit botëror. Dhe reagimi nuk vonoi. Kam 
marrë letra me fjalët më të bukura dhe mjaft prekëse 
nga presidenti italian Giorgio Napoletano, kancelarja 
gjermane Angela Merkel, Mbretëresha Elisabeta II e 
Anglisë, kryetari i KE-së Hose Manuel Barroso etj.

Cili ka qenë mesazhi më i bukur që keni marrë 
nga fansat tuaj?

Mesazhet janë shumë dhe nuk mbahen mend të 
gjitha. Nga mesazhet më të bukura mund të rendis 
atë të gazetares Anila Basha, që tha: «  Nëse doni ta 
jetoni jetën më bukur, dëgjoni ‘Amore Grande’ të Agim 
Hushit  »  ; mesazhin që përmenda më sipër të Pjetër 
Logorecit; atë të Robert Brandshtoter-it, drejtorit të 
« Viena Konservatorium », që më tha: « Kjo është CD-ja 
e parë në jetë që e kam dëgjuar dy herë familjarisht pa 
e ndaluar për asnjë çast... » ; Deuthche Gramafone », që 
e ka quajtur një lumë i furishëm ndjenjash... Janë vërtet 
shumë.

Malajzia, Singapori, Greqia, Maqedonia, 
Danimarka, Bullgaria, Qipro, Britania e Madhe, 
Hungaria, Kina etj., janë disa prej shteteve ku keni 
interpretuar. Cili nga këto koncerte ju ka dhuruar 
më shumë emocione dhe që do ta vlerësonit më të 
suksesshmin?

Pa dyshim, çdo koncert apo evenimet artistik, sado i 
vogël apo i madh qoftë, ka vlerën e vet unike. Njohja 
me kultura të ndryshme, takimet me liderë dhe 
personalitete të ndryshme të botës, i kanë dhënë 
karrierës sime larmi dhe e kanë pasuruar. Kam lënë 
gjurmë në “Lyric Opera Malaysia”, në produksionin e 
parë historik të kësaj kompanie, duke kënduar dhe 
marrë vlerësimet maksimale me operën “Tosca”, në rolin 
e Kavaradosit.

Kam kënduar me gjithë shpirt dhe kam marrë jo vetëm 
duartrokitjet, po dhe vlerësimet maksimale nga mijëra 
spektatorë nëpër botë dhe kritikët janë shprehur me 
nota maksimale kudo ku kam interpretuar. Të këndosh 
për njerëzit, të lëvizësh shpirtin e tyre, është diçka që 
vetëm forca religjioze e Zotit dhe e artistit të vërtetë 
mund ta bëjë...

Kudo ku kam shkelur, kam dhënë nga shpirti im dhe 
kam marrë urime nga e gjithë bota. Në Manila, ku isha si 
i ftuar i Gloria Arroja-s, jam mahnitur kur, pas koncertit 
tim, presidentja në darkën e shtruar me këtë rast më tha 
se dramaturgu më i madh filipinas, Francisco Balagtas, i 
cili quhet edhe “Sheksipiri filipinas”, disa nga ngjarjet e 
dramave të tij i kishte vendosur në Shqipëri.

Keni marrë një sërë çmimesh, në Australi, 
Shqipëri etj. Cili çmim ka qenë më i rëndësishmi për 
ju?

Pa dashur të tregohem modest, ju siguroj se çmimi më 
i madh për artistin janë njerëzit e zakonshëm. Përditë, 
kudo ku më takojnë, më shprehin mirënjohjen dhe 
vlerësimin e tyre për artin tim. Nuk ka çmim më të 
madh sesa kur njerëzit, pavarësisht dekoratave apo 
vlerësimeve formale, luajnë CD-në tënde në shtëpitë, 
në makinat e tyre...

Sigurisht që edhe vlerësimet institucionale janë 
shprehje të vlerësimit zyrtar dhe nuk mund të rri pa 
falënderuar në këto momente presidentin Bamir Topi 
për çmimin « Mjeshtër i madh », Bashkinë e Kavajës për 
titullin « Qytetar nderi », kryeministrin e Australisë për 
titullin « Emerging Artist of the Year 2000 », Fondacionin 
« Jean Potter » për « Titullin e karrierës », Universitetin e 
Qingdaos në Kinë për titullin « Profesor ».

Çdo titull është një vlerësim, por dhe një mirënjohje nga 
ana ime, që me kalimin e kohës veç rritet për të gjithë 
ata persona të mëdhenj dhe institucione që nderuan 
kaq shumë punën dhe arritjet e mia. Por s’mund ta 
fsheh se titulli «  Qytetar nderi  » nga qyteti im, Kavaja, 
është gëzimi dhe nderi më i madh, që i është bërë jetës 
dhe arritjes sime profesionale.

Ka pasur çaste në jetën tuaj kur keni dëshiruar 
të bëni diçka tjetër   dhe jeni ndier ndonjëherë i 
penduar për zgjedhjet që keni bërë?

Jo. Asnjëherë s’kam menduar se kam gabuar në 
zgjedhjen time. Operën e kam dashur dhe punën me 
zërin e konsideroj si një nga misteret më të mëdha dhe 
ende të pazgjidhura të qenies njerëzore, me hapësira 
dhe potencial të jashtëzakonshem ende të paeksploruar 
plotësisht.

Australia, një shtet ku keni bërë karrierë, por dhe 
jeni vlerësuar. Cilat janë kujtimet tuaja më të bukura 
aty?
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Australia është vendi që kurorëzoi 
ëndrrat e mia, së pari për një jetë 
më të mirë për mua dhe familjen 
time. Vendi që më bëri shtetas të 
saj për 9 muaj me motivin “Talent 
botëror”, vendi që më dha nderet 
dhe ato mundësi të jetoj me dinjitet 
si qenie njerëzore, por dhe si artist, duke 
punuar në një nga operat më të bukura të 
botës, Sidney Opera House, dhe me personalitete 
botërore si Richard Boninge apo bashkëshortja e tij, znj. 
Joan Sutherland. Këta u bënë edhe miqtë e përkrahësit 
e mi më të mirë në kontinentin e largët. Çdo ditë që 
kam jetuar në Australi është e mbushur me kujtimet më 
të bukura në skenë, me njerëzit e mrekullueshëm dhe 
me natyrën magjepsëse të saj. 

Shumë persona ju konsiderojnë si tenorin më 
të mirë që është gjallë. Si ndiheni kur dëgjoni këto 
fjalë nga njerëz që e njohin shumë mirë zhanrin e 
muzikës tuaj?

Është e vërtetë kjo, megjithëse ka një relativitet në çdo 
vlerësim, ashtu si dhe subjektivitet. Por, duke u nisur 
nga kriteret e vlerësimit profesional të vokalit, nuk 
është e vështirë për një specialist të vërtetë të dallojë 
një tenor të madh nga një tenor i zakonshëm apo dhe 
mediokër, që paguan për të bërë zhurmë të madhe në 
media e kudo. E të tillë sot në botë ka plot, që paguajnë 
të ashtuquajturit menaxherë dhe kompani PR për t’u 
bërë reklamë dhe krijuar emër. Por zhurma dhe emri në 
fund zbehen dhe ajo që mbetet është vetëm zëri.

Sot bota nuk është më ajo e dikurshmja. Është sofistikuar 
biznesi dhe vlerave reale ua kanë zënë vendin vlerat 
e fitimit. Është fat që unë vazhdoj të këndoj, kur në 
fakt me cilësitë e mia vokale konkurroj pikërisht me 
të mëdhenjtë për të cilët kompanitë e mëdha bëjnë 
investime kolosale për emrin e tyre. Mjafton të dëgjoni 
disa nga linket e mia në « Youtube » me disa nga emrat që 
mbahen për të mëdhenj sot në botë dhe mund të nxirrni 
edhe vetë përfundimin - pa qenë domosdoshmërisht 
specialist i mirëfilltë - se kush është Agim Hushi. Ka plot 
nga ata që e thonë me zë të lartë këtë, siç e përmendni 
edhe ju , edhe artistë shqiptarë që më njohin dhe kanë 
punuar me mua, kritikë dhe artistë të huaj, specialistë. 
Por gjithsesi për fat të keq Shqipëria dhe bota e artit 
operistik këtu vazhdon të ushqehet me ushqim PR-je 
që kalon nga dyert e paspecializuara të redaksive të 
gazetave dhe të rubrikave kulturore, dhe do të duhet 

kohë që njerëzit të dallojnë tingullin 
e vërtetë përtej zhurmës së paguar. 
Personalisht ndihem plotësisht në 
paqe me veten dhe arritjet e mia, e 
mbi të gjitha e di shumë mirë se kush 

jam dhe cilat janë vlerat e mia.

Mendoni që në të ardhmen të 
riktheheni në Shqipëri?

Unë në Shqipëri kam filluar karrierën time qysh shumë 
i ri dhe është normale që jo vetëm të kontribuoj për 
atdheun tim, por jam i bindur se do të kthehem një ditë 
në atdhe i mirëpritur nga publiku im, që më ka ndjekur 
dhe duartrokitur në vite.

Cilat janë planet tuaja të ardhme?

Janë vërtet shumë. Unë nuk jam supersticioz, por s’më 
pëlqen të flas për ato që do të bëj, por për ato që kam 
bërë. Mund t’ju them se do të jap koncerte nëpër botë. 
Për këtë qëllim, jam duke përgatitur një projekt të 
përbashkët me “AML Consulting”, një kompani e re, e 
cila drejtohet nga një person shumë dinamik, i formuar 
në Europë dhe në Kinë, njohës shumë i mirë i Azisë, folës 
i gjuhës kineze dhe i disa gjuhëve të tjera europiane 
dhe aziatike. Kam kënaqësinë të çmoj seriozitetin e 
kësaj kompanie, e cila, edhe pse e orientuar në fushën e 
investimeve e të tregtisë ndërkombëtare, e ka vlerësuar 
bashkëpunimin me mua si një aset shumë të çmuar në 
veprimtarinë e saj. Përveç koncerteve, do të përgatis 
një CD tjetër me ariet më të bukura për tenorë, do të 
kompozoj, do të përfundoj librat e mi, do të organizoj 
mësime masteri, do të hap edhe ekspozitën time të parë 
të pikturës...

Dhe në fund, cilat janë pasionet tuaja? Si ju pëlqen 
ta kaloni kohën e lirë?

Hobet e mia janë gatimi, kafshët, të ecurit gjatë me orë 
të tëra dhe ... gjumi! 
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Kjo metodë përdoret prej mijëra vitesh për të shëruar të gjithë ata që 
kanë probleme me ftohjen apo dhe me shqetësime të tjera. Kupat i 
gjejmë në materiale të ndryshme. 

• Kupa prej qelqi 
• Kupa prej bambuje etj, 
Mbështetësit e kësaj terapie besojnë se hedhja e kupave mobilizon qar-
kullimin e gjakut. 
Nga shumë studime të përbashkëta australiano-kineze, në vitin 2012 rezultoi 
se hedhja e kupave, nëse kombinohet me trajtime të tjera si akupunktura etj, 
ndihmon në shërimin e: 
-Akneve 
-Paralizave faciale 
-Spondiliartrozës 
Po ashtu kupat heqin të ftohtin dhe largojnë toksinat nga trupi. 
Kjo metodë është përdorur që nga gjyshet tona, të cilat mesa duket ia dinin vlerën kësaj 
terapie. 
Kupat e qelqit ku brenda ndodhen fitila me alkool apo substanca bimore ngrohen dhe 
vendosen mbi shpatullat e të sëmurit. 
Lihen disa minuta derisa krijojnë vakum, i cili shkakton fryrje dhe skuqje të lëkurës për 
shkak të zgjerimit të enëve të gjakut. Zakonisht kupa lihet nga 5-10 minuta. 

 Përfitimet e hedhjes së kupave 
Shoqata Britanike e Hedhjes së Kupave bën të ditur se kjo terapi mund të trajtojë 
një sërë problemesh në organizëm si: 
Aneminë 
Sëmundjet reumatizmale si artriti 
Çrregullimet gjinekologjike 
Problemet me lëkurën si ekzemë dhe akne 
Hipertensionin 
Migrenën 
Ankthin dhe depresionin 
Mbështetësit e kësaj terapie besojnë se hedhja e kupave mund të reduktojë 
dhimbjen në trup. Po ashtu kjo metodë mund të nxisë relaksimin fizik dhe mendor 
si dhe ndjenjën e mirëqenies. 
Po cilat janë përfitimet nga hedhja e kupave? 
Mjekësia kineze shpjegon se akupunktura dhe barnat bimore janë terapi 
shëruese. Hedhja e kupave, e cila është edhe pjesë e mjekësisë orientale ofron 

Hedhja e kupave, ja pse përdoret edhe nga vipatHedhja e kupave është një formë e mjekësisë alternative kineze, ku kupat vendosen mbi lëkurë. Këto kupa me origjinë 

nga Lindja e Largët kanë mbi 5000 vjet që përdoren, por kohët e fundit kanë nisur të preferohen edhe nga vipat. 
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një eksperiencë shëruese 
dhe të këndshme. Një 
nga dokumentet e para 
lidhur me hedhjen e 
kupave është shkruar 

nga një herbalist taoist, 
Ge Hong 300 vjet para 

Krishtit. 
Hedhja e kupave është një 

metodë e kundërt me masazhin, 
në vend që të ushtrohet presion mbi muskujt, përdoret 
metoda për tërheqjen e tyre lart. Për shumë pacientë, kjo 
është shumë relaksuese me një ndjenjë çlirimi. 
Zakonisht, gjatë trajtimit hedhja e kupave kombinohet 
me akupunkturën, por mund të përdoret dhe veçmas. 
Hedhja e kupave çliron muskujt dhe nxit qarkullimin e 
gjakut. Kjo metodë përdoret për çlirimin e dhimbjeve të 
qafës dhe shpinës, muskujt e tendosur, ankthin, madje 
dhe celulitin. Hedhja e kupave për të rënë nga pesha 
dhe trajtimi kundër celulitit bëhet duke aplikuar më 
parë vajin në lëkurë, dhe më pas punohet me kupat në 
pjesët përkatëse. 
Ashtu si akupunktura, kupat ndjekin linjën e meridianëve. 
Në shpinë ndodhen 5 linja meridianësh, dhe këto janë 
zonat ku vendosen më shpesh kupat. Duke përdorur këto 
pika, hedhja e kupave ndihmon në çlirimin e energjisë 
“chi”, po ashtu edhe për funksionet e përmendura më 
sipër. Duke shënjestruar kanalet e meridianëve, kupat 
‘hapin’ këto kanale imagjinare – të cilat janë rruga ku kalon 
energjia e jetës në trup duke mundësuar një rrjedhje të 
lirshme të forcës së jetës “chi”. Toksinat çlirohen, pastrohen 
bllokimet, dhe venat e arteriet pastrohen me këtë metodë. 
Në fakt kupat mund të hidhen edhe në duar, kyçe, e këmbë 
në raste të veçanta. 
Ky trajtim është i vlefshëm po ashtu edhe për mushkëritë, 
dhe mund të luajë rol pozitiv në trajtimin e astmës. 
Faktikisht, problemet me frymëmarrjen janë problemet 
që kupat i zgjidhin mirë. Tre mijë vjet më parë, në librat e 
lashtë kinezë rekomandohej që kjo metodë të përdoret 
për trajtimin e tuberkulozit pulmonar (të mushkërive). 
Nëse dikush ka stres, ose ka probleme me supet, shpinën etj., 
energjia në trupin e tyre mund të jetë e bllokuar,’ shpjegon 
Ian Stones, anëtar i Këshillit Britanik të Akupunkturës, që 
praktikon hedhjen e kupave prej 6 vitesh. 
Ai shprehet se praktikuesit kanë pranuar se kjo metodë 
largon dhimbjen e muskujve, zhduk celulitin dhe madje 
edhe depresionin. 
Hedhja e kupave do t’ju lehtësojë pa masë, thotë ai, 

duke shtuar se pas trajtimit do të keni disa shenja në trup 
që janë të përkohshme dhe se nuk duhet të alarmoheni. 
Praktikuesi i kupave në Mbretërinë e Bashkuar, Dr Nish 
Joshi, duket se është përgjegjës për shenjat e aktores 
Gwyneth Paltrow, e cila u paraqit në premierën e filmit 
të vitit 2004 me shenja kupash në kurriz. 
Në uebsajtit e Dr. Nish Joshi rekomandohet se kupat janë 
të vlefshme për qarkullimin e duhur të limfës në trup, 
përmirësimit të qarkullimit të gjakut, duke ndihmuar 
që lëkura të duket më e shëndetshme dhe duke larguar 
celulitin’. 
 
Dr. Joshi është një personazh i dashur jo vetëm për 
aktoren Gwyneth Paltrow, e cila e ka cilësuar atë si një 
person shumë të veçantë dhe shumë të dashur për të, 
por edhe personazhe të tjerë si Sadie Frost, Patsy Kensit 
dhe Ralph Fiennes. 
Një tjetër aktore e mirënjohur e botës së kinemasë, 
Jennifer Aniston ka shtuar spekulimet e kohëve të 
fundit se po përpiqet të mbetet shtatzënë, pasi disa 
mbështetës të terapisë së kupave pranojnë se kjo 
metodë rrit fertilitetin. 
 
Specialisti i hedhjes së kupave Saud Hadi thotë: 
‘Ekzistojnë një numër pikash në çdo anë të shtyllës 
kurrizore që korrespondojnë me organet përkatëse. 
Organi më i rëndësishëm për pjellorinë është veshka, e 
cila konsiderohet si burimi i jetës në mjekësinë kineze. 

‘Nga pamja e shpinës së Aniston-it, mund të them se 
kishte shenja kupash në anën e djathtë, pikat trajtuese 
për fertilitetin. Nëse një pacient ka shëndet të mirë dhe 
ushqehet shëndetshëm — si Aniston — atëherë trajtimi 
me kupa për mbetjen shtatzënë mund të punojë për rreth 
5 ditë.’ 
Por Stones ka dyshime. 
“Bëj shumë trajtime që lidhen me fertilitetin dhe 
hedhjen e kupave nuk do ta rendisja në vendin e parë,’ 
thotë ai. 
‘Vendodhja e shenjave të Jennifer Aniston mund të 
tregojë se ajo ka probleme me dhimbjen e shpinës.’ 
Ai shton se megjithëse hedhja e kupave është totalisht 
një praktikë e sigurt, nuk do t’ua këshillonte grave 
shtatzëna. 
Në Kinë, hedhja e kupave është pjesë integrale e 
mjekësisë dhe praktikohet në spital për një sërë 
problemesh.
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Si të përballoni presionin 
psikologjik në punë

Sot, konkurrenca në punë është bërë më e ashpër dhe më e ndërlikuar. Njerëzve u është hequr qilimi nën 
këmbë dhe ndjenja e tyre e sigurisë është lëkundur. Punët e rënda dhe me stres të madh duket se janë 
përgjegjëse për sëmundjet mendore apo problemet në shëndetin e akademikëve. Shumë punonjës që 

sapo janë diplomuar, për shkak se ata janë ende të rinj ndoshta vazhdojnë qëndrim të shkujdesur ashtu si 
në mjedisin shkollor. Megjithatë, me t’u futur në një mjedis tjetër me konkurrencë të ashpër dhe presion 

të lartë ata duhet të adaptohen me mjedisin e ri. Sot do të fokusohemi tek mënyrat si të eleminojmë 
stresin dhe presionin e të rinjve në punë. 

1. Kalimi nga universiteti në punë 

Të sapopunësuarit duhet të kuptojnë që ambienti 
dhe përgjegjësia që kërkohet në punë është 
shumë e ndryshme nga universiteti. Për shumicën 
e vendeve të punës, objektivi është tek fitimi, 
ndërsa objektivi kryesor i mësimit është për të 
arritur rezultate të larta. Prandaj të gjithë të rinjtë 
duhet të jenë në gjendje të bëjnë dallimin. 
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2. Qëndrimi modest në 
mjedisin  e punës 

Nëse sapo jeni punësuar, 
për të krijuar një opinion të 
mirë këshillohet të mbani 
një qëndrim modest dhe 
të dëgjoni dhe mësoni më 
shumë nga kolegët e tjerë. 
Nuk është e përshtatshme 
që të shfaqni menjëherë 
karakteristikat personale. 

Sipas kulturës kineze, ky 
qëndrim modest është edhe për t’u vetmbrojtur në vendin e panjohur. 

3. Jini tolerantë dhe mos reagoni vrullshëm 

Përveç përvojës dhe aftësisë në punë, duhet të jeni më tolerantë dhe 
të duruar në punë. Mos synoni vetëm për përfitimet afatshkurta, duhet 

të shfrytëzoni kohën e punës edhe për të kalitur durimin dhe arritjen e qëndrueshmërisë emocionale, që janë 
elemente të rëndësishme për suksesin në karrierë dhe në jetë. Prandaj, nuk ju sugjerojmë që të ndryshoni shumë 
shpesh vendet e punës, veçanërisht në fillim të karrierës suaj. Paqëndrueshmëria emocionale është pengesë për 
suksesin në karrierë dhe ndikon negativisht edhe në jetën tuaj. 

Këto 3 sugjerime ndihmojnë të sapo punësuarit të përshtaten me vendin e punës. Pas kalimit të periudhës fillestare 
do të keni aftësinë të njiheni më mirë me marrëdhëniet e ndërlikuara mes kolegëve dhe profilin e veçantë të 
kompanisë. Disa punonjës mund të bien pre e konflikteve të ashpra dhe kjo do të pengojë zhvillimin. Më poshtë, ju 
sjellim disa parime për të lehtësuar presionet psikologjike si rezultat i marrëdhënieve në zyrë. 

1. Hiqni dorë nga thashethemet për kolegët 

Të flasësh për të tjerët, të merresh me thashetheme është diçka normale në ditët tona. Për disa thashethemet për 
të tjerët janë thjesht kalim kohe, për disa të tjerë ato bëhen për të njohur më mirë kolegët pikat e tyre të forta e të 
dobëta. Por askush sot nuk ka dëshirë që informacionet private të përhapen tek të tjerët dhe për këtë ata e mbrojnë 
me fanatizëm jetën e tyre private. Shkelja e privatësisë është fenomen i dënueshëm. 

Thashethemet në vendin e punës krijojnë një situatë jo të përshtatshme punonjësit ndahen në grupe apo klane dhe 
flasin për njëri-tjetrin duke krijuar një gjendje jo të mirë në mjedisin e punës. Ky fenomen është tepër i dëmshëm 
sidomos për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e kompanisë. 

Prandaj, mirë është të mos merreni me thashetheme dhe të respektoni privatësinë e të tjerëve, duke krijuar një 
imazh dhe figurë të mirë për veten tuaj në punë. Kështu do të fitoni respektin e të tjerëve. 

2. Mos u ankoni në punë 

Ndrydhja e emocioneve ju çon drejt depresionit apo problemeve të tjera psikologjike. Po, kjo nuk vlen në mjedisin 
e punës. Kolegët tuaj mund të jenë ose jo miqtë tuaj. 

Nëse ankoheni shpesh për stresin që ju shkakton puna, ata do të mendojnë se ju nuk jeni ambicioz, nuk keni dëshirë 
të punoni për një karrierë të suksesshme. 

Për këtë ata do të ulin nivelin e bashkëpunimit me një person që ankohet shpesh. Prandaj sugjerohet që të mos 
ankoheni në punë, por vetëm me familjarët dhe miqtë tuaj tepër të ngushtë.
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Mëngjesi, sipas orës biologjike, është një vakt i 
rëndësishëm. Pas tetë orëve pushim gjatë natës, 
organizmi i ka mbaruar rezervat normale të 

sheqerit, sidomos duke i depozituar ato në mëlçinë e 
zezë dhe në muskuj në trajtë glikogjeni për t’i’ përdorur 
në rast nevoje. Për këtë arsye organizmi ka nevojë për 
lëndët ushqimore energjike për të filluar aktivitetin e tij 
ditor. Është i gabuar dhe i dëmshëm zakoni i disave për 
ta kaluar mëngjesin vetëm me një kafe. Mirë është që 
mëngjesi të jetë i mirë si në proteina ashtu edhe në fibra. 
Psh, mëngjesi anglez përbëhet nga vezët, proshuta, 

salçiçet, kërpudhat dhe fasulet. Mëngjesi anglez 
është ushqim që ka thyer kufijtë dhe tashmë është 
një ushqim i kërkuar në shumë shtete tjera të botës. 

Është plotësisht e sigurt se gjithçka që konsumohet në 
mëngjes përdoret nga organizmi në orët e para të ditës 
dhe nuk tepron për t’u depozituar e për të rritur peshën 
trupore. 

Ja disa nga mënyrat si mund të mbani trupin në formë 
pa mbajtur dietë 

mënyra si të 
dobësohemi pa dietë

Organizmi i njeriut funksionon si një orë biologjike e brendshme me ritme 
të përcaktuara nga natyra. Për këtë arsye duhet të ushqehemi në një 

mënyrë korrekte, të dimë kohën dhe mënyrën se si duhet të hamë. 
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1  Hani ngadalë, përtypeni mirë ushqimin 
Kur gëlltisim ushqimin me shpejtësi, sistemi i tretjes 
nuk ka kohë për të dërguar sinjalin e ngopjes në tru. 
Ekspertët këshillojnë se duhet të përtypemi gjatë dhe 
të marrim kohë për të shijuar ushqimin. Mjaftojnë 
20 minuta për t’i dërguar mesazhin trurit. Kur hamë 
shpejt, organizmi reagon keq dhe si pasojë shtojmë në 
peshë. Pra; hani ngadalë nëse doni të dobësoheni! Nëse 
hani ngadalë për të paktën 1 muaj, do vini re më pak 
kilogramë në peshore. 

2  Më shumë gjumë, më pak kile 
 Studiuesit e Universitetit të Miçiganit pretendojnë se 

gjumi është përgjigjja më e mirë për t’u dobësuar. Ata 
thonë se fjetja një orë më shumë se normalja çdo natë 

mundëson rënien e mbi 6 kg në vit. Pagjumësia jo 
vetëm që të bën të ndihesh më i lodhur, por edhe 
të shëndosh. Profesori Ken Wright, i Universitetit 
të Kolorados, deklaroi: “Nëse një njeri do të flerë 
më shumë gjumë, nuk do të hajë ushqime plot 
me kalori që konsumohen për të shtyrë kohën. 
Nëse qëndroni zgjuar në dy të natës, normale që 
do të konsumoni ndonjë biskotë apo çokollatë.” 

3  Më shumë perime 
Konsumoni më shumë perime sidomos të gjalla. 

Konsumoni të paktën 5 lloje perimesh çdo ditë. 
Fibrat e larta do t’ju japin ndjenjë ngopjeje dhe do të 

konsumoni më pak. Mirë është mos t’i gatuani për një 
kohë të gjatë, avulli është një nga metodat më të mira 
për ruajtjen e vlerave ushqimore tek perimet. Mos i 

konsumoni me yndyrë, mirë është 
t’u shtoni pak lëng limoni dhe 

erëza. 

4  Konsumoni më 
shumë supë 
Konsumi i supës 
mund të jetë sekreti 
i dobësimit. Sipas 

studiueses Kirk, autore 
e shumë librave mbi 

dobësimin, konsumimi 
i supës përditë ju lejon të 

humbisni deri në 10 kg në muaj. 

“Supa është nje mrekulli për të humbur 
peshë” siguron ajo 

“Një pjatë supë përmban 
sasi të lartë proteinash, 

gjithashtu vitamina dhe minerale të nevojshme për të 
pasur energji. Perimet që përmban supa mundësojnë 
furnizimin e një niveli të mirë me fibra.” 

5  Mëngjesi ndihmon për rënien në peshë 
Nëse për mëngjes konsumoni proteina dhe fibra, sipas 
ekspertëve nga Universiteti i Misurit, do ta zgjatni 
ndjenjën e të qenit të ngopur. 

Pra, mos dilni asnjëherë pa mëngjes. Studimet e fundit 
kanë analizuar se një mëngjes i mirë jo vetem na jep 
energjinë e duhur për të nisur ditën pas gjumit, por 
bën që në vaktet e mëvonshme trupi të marrë një sasi 
më të ulët kalorish. Gjithashtu, studimet tregojnë se 
adoleshentët që zakonisht e nisin ditën pa mëngjes, 
ishin subjektet më të rrezikuar që kur të 
rriteshin të ishin mbipeshë. 

6  Më shumë oksigjen 
Ajri i pastër është një kusht i 
domosdoshëm për përthithjen 
e ushqimit nga organizmi. Pa 
oksigjen organizmi i njeriut 
nuk mund të jetojë. Këtu bëjnë 
pjesë lëvizja, veprimtaria 
fizike, gjimnastika, shëtitjet 
në ajër të pastër etj. Duhet 
të kemi parasysh që edhe 
pse ushqimi mund të jetë 
cilësor, pa oksigjen dhe lëvizje 
të mjaftueshme, jo vetëm që nuk 
mund të përvetësohet, por bëhet 
edhe i dëmshëm, sepse lë mbetje të 
shumta në organizëm, duke e dëmtuar 
atë. 

7  Pini shumë ujë… 
Gjithnjë thuhet se duhet të pimë 8 deri 10 gota ujë 
në ditë dhe kjo është e vërtetë. Ujin nuk duhet ta 
zëvendësojmë me asnjë pije tjetër. Trupi ynë do të jetë 
gjithnjë i hidratuar dhe gjithashtu veshkat do ta kenë 
më të lehtë të nxjerrin jashtë toksinat. Me pirjen e 
mjaftueshme të ujit trupi juaj do të jetë në gjendje të 
shkrijë dhjamin më lehtë. 

8  Zgjidhni një picë më të shëndetshme 
Kur porosisni në restorant apo kur e përgatisni vetë 
picën mirë është të shtoni më shumë perime e më pak 
mish. Gjithashtu evitoni picat që përmbajnë djathë me 
yndyrë apo proshutë. 
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9  Mos konsumoni sheqer apo pije me gaz 

Zëvendësojeni pijen me sheqer si koka-kola soda-t 
etj, me ujë apo çaj. Në këtë mënyrë ju do të evitoni 
përdorimin e një sasie të madhe sheqeri. Më i 
preferueshëm është uji me limon, mund t’i shtoni edhe 
pak mjaltë. 

Personat që konsumojnë shumë pije me gaz si pepsi 
sprite apo edhe lëngje frutash jo natyrale mund të 
shtojnë deri në 3 kg në javë. Për të evituar shtimin e 
këtyre kilogramëve këshillohet ndërprerja e këtyre 
pijeve, të cilat nuk sjellin asnjë përfitim për shëndetin. 

10  Më pak alkool nëse doni të dobësoheni 
Shpeshherë na bie rasti të shkojmë nëpër festa 

apo një fundjavë me miqtë kur alkooli 
është pothuajse gjithnjë i përfshirë. 

Alkooli jo vetëm që të shëndosh, por 
është edhe i dëmshëm për trurin, 

po ashtu edhe për familjen dhe 
mbarë shoqërinë. Por, nga 
studimet e fundit thuhet se 
birra është një pije që lufton 
shumë sëmundje si ftohja, 
gurët në veshka, këshillohet 
për shëndetin e kockave, të 

zemrës etj. Edhe pse te shumë 
persona ekziston koncepti që 

birra të shëndosh, kjo nuk është 
e vërtetë. Birra nuk ju shëndosh 

sepse ajo nuk përmban shumë kalori. 
Një gotë 250 gramë mban 85 kalori, më 

pak sesa një gotë lëng frutash kutie e pasur 
me sheqer dhe përbërës artificialë. 

11  Konsideroni pirjen e çajit jeshil 
Çaji jeshil mund të shërbejë gjithashtu për të rënë 
nga pesha. Disa studime kanë treguar se kjo mund të 
ndodhë si pasojë e veprimit të katekinës. Ajo është një 
përbërës që përshpejton punën e metabolizmit. 

Katekina, një nga përbërësit e parë kimikë me bazë 
bimore të studiuar për cilësitë kundërkanceroze dhe 
që gjendet në çajin jeshil, njihet prej kohësh për 
parandalimin dhe pakësimin e rasteve me kancer të 
gjirit dhe lloje të tjera kanceri. 

12  Më shumë joga 
Femrat të cilat merren me joga peshojnë më pak se 
të tjerat, sipas një studimi të “Journal of the American 

Dietetic Association”. 
Si realizohet kjo? 
Personat që ushtrojnë 
joga kanë një kontroll më të 
madh gjatë ushqimit. Për 
shembull, megjithë se 
pjata e tyre mund të 
ketë porcion të madh 
ushqimi ata hanë 
deri në momentin 
që ndihen të ngopur. 
Studiuesit janë të 
mendimit se qetësia 
e brendshme tek një 
person e arritur nëpërmjet 
jogës ndih mon njerëzit të kontro -
llojnë veten gjatë ngrë nies. 

13  Hani më shumë në shtëpi sesa jashtë 
Hani të paktën 5 herë në javë në shtëpi. Një 
studim i fundit tregon se ushqimet e shpejta 
jashtë apo ato në disa restorante mund të 
mos jenë të shëndetshme aq sa ato të cilat 
mund t’i gatuani vetë. 

14  Llogarisni kaloritë 
Për të mbajtur një peshë të caktuar, 
në mënyrë që të mos ju ndryshojë 
herë pas here, është e nevojshme të 
ushqeheni me produktet të cilat nuk 
kanë shumë kalori. 

Për shembull lëngu i limonit është i 
mrekullueshëm pasi është i pasur me 
vitaminë C. Është mirë që limoni të jetë 
përbërës në çdo sallatë sidomos në atë 
jeshile, pasi jo vetëm i jep një shije të mirë por 
është zëvendësues i shumë frutave të tjera që 
do ishin të nevojshme. 

Përsa i përket vajit përdorni vajra të perimeve, 
siç është vaji i ullirit. Edhe kosi pa yndyrë është i 
rekomandueshëm për një mëngjes të lehtë ose një 
vakt para darkës. Përmban shumë proteina, kalcium, 
dhe pak zink. 

15  Përtypni çamcakëz me mente 
Përtypni çamcakëz pa sheqer me shije të fortë menteje. 
Kjo do t’ju largojë urinë. Mund ta përdorni gjatë kohës 
që jeni duke parë një film kur dëshira për snacks është 
e lartë. 
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16  Përdorni pjata të vogla 
Sipas një studimi ka rezultuar se sasia e madhe e 
ushqimit në pjatë ka prirje që të duket sikur ha pak dhe 
kështu rrezikon ta mbushni përsëri pjatën, por po të 
zgjedhësh një pjatë të vogël mund të të bëjë të ndihesh 

i ngopur shpejt. 

17  Porcioni ka rëndësi 
Zakoni kryesor i perso-
nave të dobët është 
tek porcioni modest i 
ushqimit që ata konsu-

mojnë çdo vakt. Mos vend-
os ni në pjatë sasi të madhe 

ushqimi. 

18  Provo që pjata të jetë me ngjyrë të 
errët 
Ngjyra blu e errët do të ishte zgjedhja më e 
mirë nëse doni të humbisni në peshë pasi 
kjo ngjyrë largon oreksin. E kemi thënë 
dhe më parë se ngjyra e zjarrit, e kuqja, 
portokallia apo e verdha shtojnë oreksin. 
Kujtoni logon e Mc Donald’s dhe e kuptoni 

që zgjedhja e ngjyrave nuk është një rastësi. 

19  Provoni rregullin 80 me 20 
Zakonisht amerikanët hanë deri sa të jenë 

të ngopur plotësisht, ndërkohë që japonezët 
hanë deri sa të jenë 80% të ngopur. Ata kanë dhe 

një emër për këtë zakon që duket se është sekreti 
i tyre për të qenë në formë: hara hachi bu. Të gjithë 

ata që duan të bien nga pesha mund ta provojnë këtë 
metodë duke ngrënë 20% më pak se normalja, sipas 
studiuesit Brian Wansink. 

20  Restoranti 
Shpeshherë kur dalim në restorant për drekë me miqtë 
dhe duam të dobësohemi jemi në dilemë se çfarë të 
porosisim. Këshillohet që të porosisni sallatë në 
vend të antipastave dhe peshk në vend të mishit. 
Më mirë të pini një gotë verë cilësore se sa një 
sprite apo coca-cola. 

21  Zgjidhni salcën e kuqe për makaronat 
Zgjidhni salcën e kuqe për maka-

ronat pasi kjo salcë ka 
më pak kalori 

dhe më pak 
ynd y rë se 

salcat me bazë kremi. Por kini kujdes pasi madhësia e 
porcionit ka rëndësi. 

22  Mos konsumoni shpesh mish të kuq 

Të konsumosh më tepër ushqime vegjetariane është 
një zakon që të mban trupin në formë. Vegjetarianët 
peshojnë kryesisht më pak se ata që konsumojnë 
mish shpesh. Ndërkohë që ekzistojnë një sërë arsyesh 
për këtë, bishtajat mund të luajnë një rol shumë të 
rëndësishëm. 

23  Digjni mbi 100 kalori 
 Humbi 7 kilogramë në vit pa dietë vetëm duke djegur 
100 kalori çdo ditë. Provoni një nga aktivitetet e 
mëposhtme 

- Ecni mbi 1 km çdo ditë ose për rreth 20 minuta 

- Merruni me punë shtëpie 

- Bëni vrap për 10 minuta çdo ditë 

24  Festoni 
Kur keni arritur një fitore të tipit që keni hequr dorë nga 
pijet me gaz apo nga mbingrënia bëjini një dhuratë 
vetes ose festoni me një mik. Ose mund të shkoni tek 
parukieri, mund të blini një veshje të re—ose në ndonjë 
rast të veçantë mund të shkoni edhe për një copë të 
vogël “cheesecake” 

25  Sekreti i francezeve 
Francezet janë ato që dallohen për nga 

mënyra se si kujdesen për trupin 
dhe ushqimin që zgjedhin. Për të 
qenë sa më elegante sekreti i tyre 
qëndron në mospërdorimin e kripës 

si dhe ushqimeve të gatshme dhe 
gjysmë të gat shme. 

Ato nuk përdorin gjithashtu 
uthull si dhe erëza të forta, 

që në vendet ballkanike 
përdoren më tepër. Ato 
shmangin gjithashtu 
sheqerin. Janë të 

kujdesshme dhe me 
produktet e qumështit 
apo me djathrat veça-
nërisht.
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Mirë se vini në uebsajtin “radioejani.al”, me këngët pop 

më të pëlqyera, videot e përzgjedhura më interesante 

dhe lajmet argëtuese më tërheqëse, “radioejani.al” ju 

hap një dritare për të parë një botë plot ngjyra.


