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o Yan lindi në 1955 në qytetin Gaomi 
te provincës Shandong nga një familje 

fermerësh. Mo ishte 11 vjeç kur filloi revolu-
cioni kinez, në atë kohë ai la shkollën për të 
punur si fermer. Në 1976, me përfundimin e 
revolucionit kinez, Mo nisi të shkruante kur 
ishte ende ushtar. Gjatë periudhës së post rev-
olucionit ku ai u afirmua si nje shkrimtar i lit-
eraturës epike dhe lirike kineze, gjithashtu dhe 
përkthyes i autorëve te huaj si William Faulk-
ner dhe Gabriel García Márquez, shënuan një 
impakt të rëndësishëm në jetën e tij. Mo Yan 
e filloi karrierën e tij duke shkruar një sërë 
historish të shkurtra dhe novelash në gjuhën 
kineze.  Në 11 tetor 2012, Akademia Suedeze 
shpalli Mo Yan fitue të çmimit nobel në letërsi.
Peter Englund u shpreh në mënyrë formale që 
: “Ai ka një menyrë unike të të shkruarit, mjaf-
ton te lexoni një faqe nga krijimtaria e Mo Yan 
për ta dalluar menjëherë se cili është.

Ejani

        Autografi i Mo Yan-it   
“Kur flitet për Shqipërinë, 
unë ndiej një ngrohtësi në 
zemër, pasi, kur kam qenë 
i ri, kam parë shumë filma 
shqiptarë.”
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1- Red Sorghum

2-Life and Death are 
Wearing Me Out

3-The Garlic Ballads

4-The Republic of 
Wine

5-Shifu, You’ll 
Do Anything for a 
Laugh

6-Bretkosa(Përk-
thimi parë në gjuhën 
Shqipe)

6 titujt më të 
mirë të autorit

Bio e shkrimtarit kinez Mo Yan

Iljaz Spahiu 
Përkthyesi i nobelistit kinez Mo Yan

M

Përkthyesi Iljaz Spajiu me 
nobelistin MoYan
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Përse zgjodhët për të përkthyer 
veprën e Mo Yan-it?
E kam zgjedhur shkrimtarin Mo Yan për disa arsye. 
Arsyeja kryesore është, sepse Mo Yan-i në vitin 2012 
fitoi çmimin “Nobel” për letërsi dhe menjëherë u bë 
një shkrimtar mjaft i famshëm jo vetëm në Kinë, por 
edhe jashtë saj. Mendova se, duke sjellë veprën e një 
shkrimtari nobelist, kjo do të ngjallte më shumë in-
teres te lexuesi shqiptar, sikurse edhe ndodhi. 
Në fakt, unë e kam pasur gjithmonë mendimin që 
të përktheja diçka nga letërsia kineze, pasi pavarë-
sisht nga marrëdhëniet shumë të mira, të veçanta, që 
Kina dhe Shqipëria kanë pasur prej vitesh, ka qenë 
një boshllëk në marrëdhëniet tona, sidomos në përk-
thimin e veprave letrare nga gjuha kineze në shqipe. 
Lexuesi apo publiku shqiptar e njeh pak letërsinë dhe 
kulturën kineze në përgjithësi. Dhe ky ishte shkaku që 
vendosa të përktheja një libër nga kjo letërsi dhe, siç 
thashë, zgjodha Mo Yan-in sepse ai ishte një shkrim-
tar nobelist dhe do të ishte një goditje më e fortë për 
publikun shqiptar.

Mo Yan-i ka shkruar një sërë ve-
prash. Përse zgjodhët “Bret-
kosën” si librin e parë për të përk-
thyer nga ky shkrimtar?
Zgjodha “Bretkosën” sepse është romani i fundit i Mo 
Yan-it. Është një roman që nuk është përkthyer as në 
gjuhën angleze dhe unë kisha dëshirë që në punën 
time të mos kisha ndikime nga gjuhë të tjera. “Bretko-
sa” është përkthyer së fundmi në gjermanisht, italisht, 
spanjisht e disa gjuhë të tjera, por jo në anglisht. 
Gjithashtu zgjodha romanin “Bretkosa”, sepse ai tra-
jton një temë mjaft delikate jo vetëm në Kinë, por të 
debatuar edhe në botë, atë të planifikimit familjar dhe 
zbatimit të tij në fshat. Në të pasqyrohet edhe jeta e 
fshatit, në këtë rast e fshatit kinez. Në fakt, gjuha dhe 
tema e trajtuar mendova se është pak më e afërt, më 
e kuptueshme për publikun shqiptar, për lexuesin 
shqiptar, duke qenë se edhe ne kemi kaluar periudha 
të ngjashme me ato që ka kaluar Kina dhe që Mo Yan-i 
i shpjegon në libër. Dhe, në fakt, ashtu ndodhi: shumë 
lexues në Shqipëri e kanë kuptuar shumë mirë librin 
e Mo Yan-it dhe reagimi i tyre ka qenë mjaft pozitiv.

Për sa kohë e keni përkthyer këtë 
libër? Keni hasur ndonjë vështirë-
si, e si e keni zgjidhur?
Kam menduar për përkthimin më shumë se gjashtë 
muaj, po si kohë reale kam shfrytëzuar 4-5 muaj. 

Sigurisht kam hasur vështirësi, kryesisht të karakter-
it gjuhësor, të ndryshimeve sidomos në mënyrën e 
jetesës, në mënyrën e të shprehurit, në zakonet e tra-
ditat që janë në Kinë e në Shqipëri. 
Kinezishtja është një gjuhë krejt e ndryshme, së cilës 
në shumë raste është shumë e vështirë t’ia gjesh fjalët 
analoge në shqip. 
Këto vështirësi i kam 
zgjidhur duke studi-
uar, duke parë më 
shumë, por më ka 
ndihmuar, sidomos, 
eksperienca ime, koha 
e gjatë që kam jetuar 
në Kinë, që të arrij të 
futem në botëkupti-
min, në mentalitetin 
e kinezëve e të gjuhës 
kineze. Sigurisht, më 
kanë ndihmuar edhe 
miqtë kinezë. 

Si është reagimi nga tregu shqip-
tar dhe kritika shqiptare për këtë 
libër?
Me sa di unë dhe nga informacionet që kam nga 
shtëpia botuese, reagimi ka qenë shumë i mirë. Shitjet 
kanë vazhduar normalisht. Libri është pritur shumë 
mirë, e para si romani i një nobelisti, e dyta si romani 
i një nobelisti kinez, si një vepër letrare e një shkrim-
tari bashkëkohor kinez. Është hera e parë që botohet 
vepra e një shkrimtari bashkëkohor kinez në Shqipëri, 
dhe për më tepër hera e parë që botohet e përkthyer 
drejtpërdrejt nga gjuha kineze në gjuhën shqipe. 

Ekspres

5

“Unë nuk do të 
pushoj së punuari 

për kulturën kineze 
dhe për ta bërë atë 
sa më të njohur në 
Shqipëri, jo vetëm 

me anë të përk-
thimeve, por edhe 
të medias, me in-

tervista, me biseda 
etj.”

Iljaz Spahiu

www.facebook.com/RadioEjani



Ekspres
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Reagimi ka qenë shumë i mirë edhe nga media shqip-
tare, e cila e ka pasqyruar botimin e këtij libri. Unë 
jam intervistuar nga mediat kryesore shqiptare. Jo për 
mungesë modestie, por ka pasur një reagim shumë të 
mirë edhe për nivelin e përkthimit të librit. Reagimi 
ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë i mirë jo vetëm në 
Shqipëri, por edhe në Kosovë.   

A ju pëlqen stili i Mo Yan-it dhe si 
do ta përshkruanit atë?
Mua më pëlqen stili i Mo Yan-it, është një stil mjaft 
realist, me shumë metafora, me shumë përshkrime 

interesante. Për 
shembull, roma-
ni “Bretkosa” ka 
ironinë brenda, ka 
metafora shumë të 
bukura. Disa për-
shkrime të natyrës 
aty janë gati-gati 
shekspiriane. Është 
një stil mjaft in-
teresant, mjaft i 
kuptueshëm. Ajo 
që më bën përsh-
typje te librat e Mo 
Yan-it, është se ai 
është një shkrimtar 

mjaft i kuptueshëm, mjaft i qartë, me shumë fantazi, 
me shumë ironi. Sidomos temën e fshatit ai e trajton 
mjaft bukur dhe mjaft të plotë. Mendoj, se do të vazh-
doj të përkthej nga Mo Yan-i edhe vepra të tjera.

Domethënë, keni në plan të boto-
ni edhe vepra të tjera të Mo Yan-
it?
Kam në plan për këtë vit të botoj një tjetër vepër të 
Mo Yan-it, për të cilën shtëpia botuese “Onufri” ka 
marrë të drejtën e autorit. Është fjala për romanin 
“Meli i kuq”, i cili ka bërë bujë edhe jashtë, edhe 
në Kinë, për më tepër që është realizuar edhe film 
nga një regjisor i famshëm kinez, Zhang Yimou. 
Prandaj edhe e kam zgjedhur këtë libër.

Keni biseduar ballë për ballë me 
vetë autorin Mo Yan, si ndiheni? 
Ishte një nder shumë i madh për mua që ai më priti 
në shtëpinë e tij. Ajo që më bëri përshtypje është se 
ai është një shkrimtar i madh dhe një njeri shumë i 
thjeshtë. Besoj, se ka mbetur po ai Mo Yan që duhet të 

ketë qenë përpara. 
Unë nuk e kam njohur më parë, por ai nuk kishte as-
pak ndryshim me një njeri të zakonshëm. Ne ndenjëm 
bashkë dhe shkëmbyem mendime për gati një orë. Ai 
ishte shumë i lumtur që vepra e tij është përkthyer në 
shqip, pasi edhe në autografin që më dha në libër ka 
shkruar: “Kur flitet për Shqipërinë, ndiej një ngrohtë-
si në zemër, pasi kur kam qenë i ri kam parë shumë 
filma shqiptarë.” Domethënë, ai i përket atij brezi që e 
njeh Shqipërinë, ka një nostalgji për të, për kulturën, 
filmat shqiptarë, madje ndër romanet e para që kishte 
lexuar ishte “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” i Ismail 
Kadaresë. 
E vetmja pyetje që i bëra Mo Yan-it ishte se, kur do të 
vinte në Shqipëri. Më premtoi që këtë vit do të plani-
fikonte një vizitë në Shqipëri, që do të ishte një ngjarje 
shumë e rëndësishme kulturore për lexuesin shqiptar. 

Pra, ju nuk jeni thjesht një përk-
thyes i letërsisë kineze, por edhe 
një ndërlidhës mes kulturës shqip-
tare dhe kulturës kineze. Përveç 
përkthimit, çfarë planesh të tjera 
keni për nxitjen e shkëmbimeve 
shqiptaro-kineze në sferën kul-
turore? 
Unë nuk do të pushoj së punuari për kulturën kineze 
dhe për ta bërë atë sa më të njohur në Shqipëri jo 
vetëm me atë përkthimeve, por edhe të medies, me 
intervista, me biseda etj. Përveç letërsisë, kam në plan 
që të përkthej edhe diçka nga historia kineze apo edhe 
nga filozofia kineze, pasi lexuesi shqiptar është i in-
teresuar për kulturën kineze, e di se është një kulturë 
e lashtë, por pak njohuri ka, konkretisht, se ç’është kjo 
kulturë dhe kjo filozofi. 
Për më tepër, edhe njohja e aktualitetit kinez, men-
doj, se është pak e cunguar, pak e njëanshme, kështu 
që është detyra jonë, edhe juaja si media, që të ketë 
një njohje sa më të plotë dhe më objektive për realite-
tin kinez. Sivjet është 65-vjetori i vendosjes së mar-
rëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë e Kinës dhe 
unë shpresoj që, në bashkëpunim edhe me instituci-
one të tjera, përfshirë edhe seksionin e gjuhës shqipe 
të Radios së Jashtme të Kinës, të ndihmojmë në nx-
itjen e shkëmbimeve kulturore mes dy vendeve tona.  

Sivjet është 65-vjeto-
ri i vendosjes së 
marrëdhënieve 
diplomatike mes 
Shqipërisë e Kinës 
dhe unë shpresoj që 
të ndihmojmë në nx-
itjen e shkëmbimeve 
kulturore mes dy ven-
deve tona.  

www.facebook.com/RadioEjani





Çiftet e reja: Fëmija i 
dytë, ta lindim apo jo?

ë plenumin e Komitetit Qendror të Partisë 
Komuniste të Kinës, që u zhvillua nëntorin 
e vjetshëm, u mor vendimi që çiftet, ku njëri 
prej bashkëshortëve është fëmijë i vetëm, do 

të lejohen të kenë fëmijë të dytë. Parashikohet që, pas 
zbatimit të politikës së re në mbarë Kinën, lindjet të 
shtohen me një milion në vit. Rregullat e reja do të 

zbatohen pasi të mira-
tohen nga asambletë 
kombëtare popullore 
lokale.

SipSipas z. Wang 
Peian, zv.kryetar i 
Komisionit Kombëtar 
të Shëndetit dhe Plan-
ifikimit Familjar, vitet 
e fundit Kina është 
gjendur para ndry-
shimesh të mëdha 
demografike. “Nëse 
vazhdojmë me poli-
tikën e tanishme, 

me zhvillimin ekonomiko-shoqëror, shpejtimin e 
urbanizimit dhe ndryshimin e konceptit të njerëzve 
për martesën dhe lindjen e fëmijëve, rënia e numrit 
të popullsisë brenda një kohe të shkurtër do të arrijë 
kulmin. Parashikohet që me këto ritme, deri në vitin 
2050, të moshuarit të zënë gati një të tretën e popull-
sisë së përgjithshme”, tha z. Wang. 
Përveç kësaj, tani në Kinë ka mbi 150 milionë familje 
me vetëm një fëmijë. Kështu që, po t’i ndodhë ndonjë 
fatkeqësi këtij fëmije të vetëm, familja do të përballet 
me vështirësi dhe, pa dyshim, aftësia e saj për të për-
balluar rreziqet do të ulet. “Por, po të hiqet menjëherë 
kufizimi për fëmijën e dytë për të gjitha familjet, do 
të kemi luhatje të madhe të lindjeve duke sjellë edhe 
trysni të madhe mbi arsimin, shëndetësinë etj.”, para-
lajmëroi z. Wang. 

Sipas një sondazhi, 
politika e re mund të 
favorizojë 15 milionë 
deri në 20 milionë veta 
dhe mbi 50% e tyre 
kanë dëshirë të kenë 
fëmijë të dytë. 
Por dëshira është 
dëshirë. Ta lindin apo 
jo fëmijën e dytë? Kjo 
bëhet një zgjedhje e 
vështirë për shumë 
çifte të reja kineze. 
Në të vërtetë, sonda-
zhet e kohëve të fundit 
kanë treguar se tani 
njerëzit me dy nivele të 
skajme jetese kanë më shumë se një fëmijë: pikërisht 
më të pasurit dhe më të varfrit. Por të dy këto grupe 
kanë gjithashtu një pikë tjetër të përbashkët, që është 
mungesa e kohës për të qëndruar me fëmijët e tyre. 

N

“Gjatë 30 vjetëve të 
kaluar, për të fren-
uar shtimin tepër të 
madh të popullsisë, 
në qytete, vetëm kur 
të dy bashkëshortët 
ishin fëmijë të 
vetëm, ata lejohesh-
in të kishin dy fëmi-
jë. “

Prof. Zhai Zhenwu, zv.kryetar i 
Shoqatës së Studimit të Popullsisë 
të Kinës, thekson se nga rezultatet 

e sondazheve del gjithashtu që, 
megjithëse gati 60 % e qytetarëve 
të pyetur kanë shprehur dëshirën 

për të pasur fëmijë tjetër, vetëm 
afro 20 % e tyre mund ta realizojnë 

një gjë të tillë. “Kushtet ekono-
mike, zhvillimi i karrierës së fem-
rave, arsimimi i fëmijëve etj., janë 

bërë faktorë që pengojnë zbatimin 
e rregullave të reja”, shprehet prof. 

Zhai.

Ejani

8 www.facebook.com/RadioEjani



Kurse njerëzit e shtresës së 
mesme, që janë në gjendje të of-
rojnë arsim dhe kushte relativisht 
komode jetese për fëmijët e tyre, 
lindin vetëm një fëmijë për shkak 
të politikës së kaluar. Ndërkohë, 
shtimi i kostos së jetesës, ardhur 
prej ngritjes së çmimit të bane-
save, të shpenzimeve për shkol-
limin etj., po frenon pasionin 

e çifteve të shtresës së mesme të lindin më shumë 
fëmijë. Kjo ndodh pasi, në krahasim me njerëzit në 
gjendje të vështirë ekonomike, prindërit e shtresës së 
mesme kanë kërkesa më të larta për cilësinë e jetesës 
dhe kushtet që mund t'u ofrojnë fëmijëve, por fat-
keqësisht, në ndryshim nga të pasurit, një fëmijë tjetër 
sigurisht do të ndikonte shumë në këto drejtime. 
Znj. Liu, që banon në qytetin Guangzhou të Kinës Ju-
gore, ka një djalë 2-vjeçar. "Pasi lindi fëmija, shpen-
zimet mujore na janë shtuar gati 1000 dollarë amer-
ikanë, duke përfshirë 500 dollarë për një dado etj.," 
tha ajo. Kurse znj. Luo, që ka një vajzë 3-vjeçare dhe 
që ka shumë dëshirë të ketë edhe fëmijë tjetër, është 
e detyruar të mos e vërë në jetë këtë dëshirë. "Blemë 
një apartament të ri me kredi nga banka, duke mba-
ruar gjithë kursimet tona. Por e lashë punën pasi linda 
vajzën. Kështu që ndiejmë presion të madh nga ana 
ekonomike", tha ajo. 
Ndërkohë, po ndryshon edhe koncepti i njerëzve, 
sidomos i femrave kineze. 
36-vjeçarja Fangfang ka një vajzë të vogël 5 vjeçe. Ajo 
e pranon se fëmija e ndihmoi të rritet dhe të bëhet 

më e pjekur nga shumë anë. Por Fangfang-u është e 
mendimit gjithashtu se jeta e saj ka më tepër vlerë se 
përqendrimi i përjetshëm i fokusit te fëmijët. 

Shoqëri
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"Nuk dua të lind një bebe tjetër. Një 
arsye është se sapo ndryshova punë 

dhe kjo s'më lejon të kem tani për 
tani një fëmijë tjetër. Vajza ime është 
5 vjeçe dhe nuk do të doja që fëmija 

i dytë të kishte diferencë të madhe 
moshe me motrën e vet, pasi kjo nuk 
do të ndihmonte në lidhjen mes tyre. 
Përveç kësaj, e kam ushqyer vajzën 
me qumësht gjiri për 20 muaj. Kësh-

tu që, duke filluar nga shtatzënia deri 
në ndërprerjen e ushqimit me gji, për 
gati 3 vjet - koha e rinisë që duhej të 
ishte më e çmuara për mua - nuk ki-

sha shumë kohë të lirë të dilta jashtë, 
as të bëja permanentin e flokëve, as 

të punoja, se detyra më e madhe e 
atëhershme ishte që të haja shumë 

përditë për të prodhuar mjaft qumësht 
për foshnjën. Jam e bindur se nuk 

kam forcë ta përjetoj edhe një herë 
këtë përvojë", thotë Fangfang-u. 
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Krahas përdorimit gjithnjë e më të gjerë të pajisjeve 
elektronike, në mbarën botën po shtohen edhe ata që 
cilësohen si "të varur ndaj telefonave smarfonë”, të cilët 
i gjen gjithmonë duke përdorur jo vetëm celularë, por 
edhe iPad-ë, MP3 etj., pavarësisht në çfarë rasti dhe 
se ku ndodhen. Njerëz të tillë në gjuhën kineze quhen 
ditouzu (“fisi i kokulurve”), pasi ata 
i sheh gjithmonë me kokën të ulur 
dhe të përqendruar te pajisjet që po 
mbajnë në duar. Në Kinë ata mund t'i 
gjesh në autobus, metro, bare, qendra 
tregtare dhe pothuajse kudo. Ata janë 
kryesisht të rinj që janë duke për-
dorur internetin, duke luajtur, duke 
parë video ose të zënë me gjëra të 
tjera që kanë lidhje me pajisjet në du-
art e tyre dhe jo me njerëzit përreth. 
28-vjeçarja Chen Wenwen, që u 
martua vjet, shkoi bashkë me bash-
këshortin Li Gang në qytetin e bukur 
bregdetar Sanya të provincës Hainan të Kinës Jugo-
re për të kaluar "muajin e mjaltit". Mirëpo, nusja e re 
zbuloi shumë shpejt "rivalen” e vet, që ishte telefoni 
smartfon i të shoqit. Li ishte i fiksuar pas disa novelave 
që përditësoheshin në internet, prandaj, pavarësisht se 
ku ndodhej, në aeroport, autobus, madje edhe duke 
diskutuar me të shoqen, ai nuk e mbante dot veten, 
por nxirrte celularin për të parë episodet e reja që ven-
doseshin në internet. 

Më në fund shpërtheu konflikti. Në një pikë shumë të 
njohur turistike, Chen i kërkoi të shoqit t'i bënte një 
fotografi para simboleve të dashurisë së përjetshme. 
Por Li, me kokën të ulur te celulari, i tha që të priste 
derisa të mbaronte paragrafët e fundit të novelës. Pa 
e kuptuar ai e acaroi të shoqen dhe, pas një grindjeje 

të ashpër, "muaji i mjaltit" i çiftit të 
ri përfundoi. Ndërkohë, gazetarët e 
agjencisë së lajmeve “China News”, 
që zhvilluan intervista në qyte-
tin Shijiazhuang të Kinës Veriore, 
arritën në përfundimin se “fisi i 
kokulurve” mund të gjendet kudo 
në këtë qytet. Shumica e të intervis-
tuarve pranuan se, në shumë raste, 
janë “me kokë të ulur”. Ata thanë 
se nëpërmjet celularit mund të lid-
heshin në çdo kohë me internetin 
dhe të ruanin kontaktet me të njo-
hurit e tyre. Celulari është një send 

i domosdoshëm në jetën e tyre. Ndërsa shumë të tjerë 
pohuan se janë të dhënë pas celularit e se, po të harro-
jnë ta marrin atë me vete, janë të shqetësuar vazhdi-
misht. Disa prej tyre, madje, nuk mund të flenë gjumë 
pa luajtur lojërat në celular. Li, një banore e moshuar, 
shprehet se në të kaluarën, gjatë udhëtimit me tren 
për në vendlindjen e saj, udhëtarët diskutonin me 
njëri-tjetrin dhe ishin dashamirës. Mirëpo tani çdo-
kush është i zënë me celularin e vet. 

Të  varur nga elektronika
Njerëz të tillë në gjuhën kineze quhen ditouzu (“fisi i kokulurve”), pasi ata i sheh 
gjithmonë me kokën të ulur dhe të përqendruar te pajisjet që po mbajnë në duar 
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"Celulari synonte, fil-
limisht, të lehtësonte 
komunikimin mes 
njerëzve. Nuk e men-
doja se do të bëhej 
një pengesë në këtë 
drejtim", shprehet e 
zhgënjyer Zhang

Shoqëri
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Kurse një zonjë tjetër, e quajtur Zhang, ankohet se di-
kur kur takohej me shoqet kishin shumë për të bisedu-
ar, teksa tani ato parapëlqejnë më shumë të përdorin 
celularët duke qëndruar kokulur. 
Një sondazh i zhvilluar nga Qendra e Këshilli-
meve Psikologjike pranë Universitetit Pedagogjik të 
Kryeqytetit të Kinës konfirmon në shkallë kombëtare 
rezultatet e anketave të gazetarëve në një qytet. Sipas 
sondazhit, 77% e përdoruesve kinezë të celularit e lënë 

atë hapur për më 
shumë se 12 orë në 
ditë, ndërsa mbi një 
të tretat nuk e fikin 
kurrë. Ndërkohë, 
65% e pjesëmar-
rësve shprehen se 
do të ndiheshin të 
shqetësuar nëse 
ishin pa celular. 

Profesori Feng Guilin i Akademisë së Shkencave Sho-
qërore të provincës Hubei të Kinës Qendrore thotë se, 
përdorimi i tepërt i celularëve është jo vetëm një shkak 
për shtimin e “fisit të kokulurve”, por është kthyer në 
mënyrë jetese për një grup njerëzish. Ai është i men-
dimit se kjo mënyrë jetese mund të dëmtojë shëndetin, 
të shmangë kultivimin e sjelljeve të përshtatshme sho-
qërore, të sjellë mospërfilljen ndaj çështjeve publike 
e të njohurve etj. Me përhapjen e smartfonave, janë 
raportuar edhe jo pak aksidente rrugore të shkaktuara 
nga humbja e vëmendjes së drejtuesit të automjetit, i 

cili ka qenë duke përdorur celularin.
Ekspertët këshillojnë që “ithtarët” e “telefonit të 
zgjuar" të forcojnë vetëkontrollin, ose të gjejnë inte-
resa të tjera për të larguar përkohësisht vëmendjen. E 
kështu, disa të rinj në qytetin Wuhan të Kinës Qen-
drore kanë gjetur mënyra për “ta ngritur kokën lart” 
në takime me shokët, ose për t'u kthyer në orbitën 
normale të jetës së çorientuar nga celulari. 
Një përdorues interneti shkroi në një forum se, tani 
kur takohen me shokët njëri prej tyre përgjigjet për 
mbledhjen e celularëve të të tjerëve, për të mos patur 
kontakt me ta. Me të mbaruar, të gjithë shokët mund 
t’i marrin prapë celularët. 
Kurse një përdorues tjetër, me pseudonimin "Shëndet 
i përjetshëm", tha se ka vendosur një alarm në celular 
për të kufizuar kohën që harxhon duke u marrë me 
të. "Për shembull, orën 8 deri në 9 të mbrëmjes, e kam 
përcaktuar si kohën për të luajtur lojëra në celular, 
ndërsa pas orës 9 nuk e zë më me dorë aparatin. Në 
fundjavë mundohem të dal së bashku me familjen për 
të parë filma, për të kënduar në karaoke, për të shkuar 
në rrethina ose në parqe", tregon ai. 
"Fisi i kokulurve" pasqyron prirjen e thellimit të in-
diferencës së njerëzve nëpërmjet abuzimit të pajisjeve 
elektronike. Është e rëndësishme që njerëzit të jenë në 
gjendje të shpëtojnë nga varësia ndaj këtyre pajisjeve. 
Në fund të fundit, siç e vuri në dukje edhe zonja Zhang 
më lart, celulari u shpik për të lehtësuar komunikim-
in dhe jo për të shmangur kontaktet e drejtpërdrejta 
njerëzore. (Zhang Yan)
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 Sipas sondazhit, 
77% e përdoruesve 
kinezë të celularit e 
lënë atë hapur për 
më shumë se 12 orë 
në ditë, 
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Nga viti 2004-2012, numri i meshkujve kinezë që janë 
martuar me femra ruse është dyfishuar, në krahasim 
me numrin e vajzave kineze të martuara në Rusi. Edhe 
në Japoni po rritet numri i martesave me meshkuj ki-
nezë, ndërkohë që as Koreja e Jugut nuk mbetet prapa. 
"Burrë kinez dhe grua ruse, çift i përsosur", ky është 
titulli i një reportazhi të publikuar në uebsajtin e ag-
jencisë ruse të lajmeve “RIA Novosti”, sipas të cilit nga 
viti 2004 deri në vitin 2012, numri i burrave kinezë 

të martuar me femra ruse 
u dyfishua. Kjo dukuri 
është më e dukshme në 
zonat bregdetare kufitare 
me Kinën, ku në marte-
sat e përziera ruso-kineze 
ato mes meshkujve ki-
nezë e femrave ruse janë 
shtatëfishuar, në krahasim 
me martesat e meshkujve 
rusë me femrat kineze. 

"Me sa duket Rusia ka nevojë për burrat kinezë", 
shkruhej në artikull. 
Për këtë, disa analistë rusë thonë se, duke u martuar 
me një vajzë ruse, mashkulli kinez ka shanse të jetojë 
në një vend më të zhvilluar e me më shumë mundë-
si për të bërë tregti. Por biznesmeni Lu Yuping, që 
ka jetuar në Rusi për 7 vjet me bashkëshorten, një 
avokate ruse, nuk është i një mendjeje me ta: "Jo të 
gjithë burrat kinezë dëshirojnë të qëndrojnë në Rusi. 
Përkundrazi, shumë të njohur të mitë po përpiqen të 
kthehen në atdhe. Nga personat me të cilët kam kryer 
studimet, vetëm dy kanë mbetur në Rusi: unë dhe një 
shoku im. Pa përmendur faktin se askush nuk ka pa-
sur ndër mend të qëndronte në Rusi a të martohej me 
vajzë ruse." 

Në Singapor, ku po shtohet shpejt numri i emigrantëve 
kinezë, meshkujt nga Kina janë më të preferuarit nga 
vajzat e atjeshme. Sipas gazetës së Singaporit "The 
Strait Times", pas përhapjes dikur gjerësisht të prirjes 
"burrë nga Singapori me grua nga Kina", tani shumë 
femra po kërkojnë meshkuj kinezë. 
Tan Aili, 30 vjeçe, është një stiliste e fejuar me një in-
xhinier kompjuterash nga Pekini. Aili shpjegon se, 
në krahasim me meshkujt nga Singapori, kinezët që 
punojnë aty, kanë më shumë ambicie për të përparuar 
në karrierën e tyre. 
Sipas një studimi, dukuria e shtimit të dhëndurëve 
me prejardhje kineze vjen nga fakti se gjithnjë e më 
shumë profesionistë dhe kinezë të klasës së mesme po 
shkojnë në Singapor, dhe se aftësitë e tyre janë të spi-
katura. 
Kurse në Korenë e Jugut dhe Japoni ka arsye krejt të 
ndryshme për parapëlqimin e një burri kinez. Në këto 
dy vende, edhe pse statusi i gruas në shoqëri është në 
rritje e sipër, për shkak të ndikimit të traditës, shumë 
femra, pasi martohen, duhet të heqin dorë nga puna 
dhe t'i përkushtohen jetës familjare. Përkundrazi, bur-
rat japonezë e koreanojugorë, pas punës, nuk nxito-
jnë të kthehen në shtëpi, por shkojnë për takime ose 
të pinë me shokët e kolegët në lokale. Kthimi shumë 
vonë i burrave në shtëpi, sjell edhe pakënaqësinë e 
ankesat e grave. 
Sipas një sondazhi të zhvilluar në Korenë e Jugut,  
numri i vajzave nga ky vend të martuara me kinezë 
gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar është dhjetëfishuar. Për 
koreanojugoret, burrat kinezë kujdesen më shumë 
për familjen, ndihmojnë në punët e shtëpisë dhe janë 
më punëtorë. Këto karakteristika mungojnë te shumë 
meshkuj koreanojugorë.

Meshkujt kinezë,
më të pëlqyerit në rajon
Shumë femra në Singapor dëshirojnë të kenë një burrë kinez, del nga një son-
dazh i gazetës së këtij vendi "The Strait Times". Parapëlqimi për bashkëshortë 
kinezë gjatë viteve të fundit po shtohet edhe në vendet fqinje të Kinës, si Rusia, 
Japonia e Koreja e Jugut. 

"Burrë kinez 
dhe grua ruse, 
çift i përsosur. 
Me sa duket 
Rusia ka nevojë 
për burrat ki-
nezë".

12

Shoqëri

www.facebook.com/RadioEjani



Martese ne kinen moderne

Në Japoni mund të gjesh shumë martesa të përziera 
kinezo-japoneze dhe numri i tyre i kalon 10 mijë në 
vit. Por në të kaluarën, kryesisht ishin vajzat kineze 
që martoheshin me burra japonezë. Në vitet ’80-‘90 
të shekullit të kaluar, shumë vajza kineze, për shkaqe 
ekonomike, martoheshin qoftë 
edhe me të moshuar japonezë. 
Atëkohë, rrallë kishte vajza ja-
poneze që merrnin burra kinezë, 
madje edhe më të rralla ishin ras-
tet që ato vendosnin të shkonin e 
të jetonin në Kinë.
Ndërsa gjatë viteve të fundit 
meshkujt kinezë konsiderohen 
nga femrat japoneze si kandi-
datë idealë për martesë. Sipas 
të dhënave statistikore të publi-
kuara nga Ministria e Shëndetë-
sisë, e Punës dhe e Mirëqenies së 
Japonisë, në dallim me faktin që 
po pakësohet numri i vajzave ki-
neze që martohen me meshkuj ja-
ponezë, shumë vajza japoneze po 

lidhin kurorë me kinezë. 
Sipas sociologëve të Universitetit të Osakës, me zhvil-
limin ekonomik të Kinës, shumë kompani japoneze 
po e zgjerojnë biznesin e tyre në tregun kinez. Ndër-
sa pjesa kryesore e kinezëve që jetojnë në Japoni 

janë studentë pasuniversitarë dhe 
punonjës që u duhen kompanive 
vendore. Pra, ata janë të arsimuar 
e me të ardhura të mira. 
"Një tjetër fakt është se, në sho-
qërinë kineze statusi i femrave 
është më i lartë se në shoqërinë 
japoneze. Po të gjejnë një burrë 
kinez, femrat japoneze gëzojnë më 
shumë respekt dhe nuk kanë nev-
ojë të heqin dorë nga synimet për 
të përparuar në karrierë. Të gjithë 
këta faktorë bëjnë që meshkujt ki-
nezë, të cilët janë mirë nga gjend-
ja ekonomike, por me më pak 
egoizëm mashkullor, të preferohen 
nga femrat japoneze", theksojnë 
sociologët japonezë. (Zhang Yan)

Sipas të dhënave 
statistikore të publi-
kuara nga Ministria e 
Shëndetësisë, e Punës 
dhe e Mirëqenies së 
Japonisë, në dallim me 
faktin që po pakësohet 
numri i vajzave kineze 
që martohen me mesh-
kuj japonezë, shumë 
vajza japoneze po 
lidhin kurorë me kinezë. 
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Ejani

Më 15 dhjetor sonda kineze “Chang’e 3” bëri një zbrit-
je të butë në Hënë dhe kërkimet shkencore në satelitin 
e Tokës janë në zhvillim e sipër. Disa medie kanë anal-
izuar se, me fuqizimin ekonomik, edhe potenciali i gji-
thanshëm i Kinës është forcuar shumë. Kjo pasqyrohet 
tek aftësia e Kinës për kërkime në hapësirën e thellë 
kozmike. Për sa i përket eksplorimit të Hënës, konkur-
renca e ardhshme nuk kufizohet vetëm në zbritjen dhe 
marrjen e disa mostrave aty, por në shfrytëzimin ma-
siv të burimeve të Hënës për të përmirësuar jetesën 
në planetin tonë.

Në artikullin “European Times”, të botuar në ki-
nezishte në një gazetë franceze më 16 dhjetor 2013, 
thuhet se programet kozmike të ShBA-ve dhe të 
ish-Bashkimit Sovjetik i kanë sjellë njerëzimit 
mjaft përvojë, por i kanë dhënë edhe mundësinë 
të mësojë nga gabimet, si konsumi i panevojshëm 
gjatë “Luftës së yjeve”, aventurat me teknologji jo 
të përsosur, shpërfillja e ekonomisë dhe e jetesës 
së banorëve të thjeshtë në ish-Bashkimin Sovjetik 
etj.

Sipas artikullit, në kohën e sotme duhet të për-
vetësohen mësimet e paraardhësve. Kina është e 
gatshme dhe në gjendje të shërbejë për botën si 
shembull i ri i zhvillimit të hapësirës kozmike 
në mënyrë paqësore.

Në artikull theksohet, gjithashtu, se Kina 
është jo vetëm një treg i madh, por edhe vend-
lindja e shumë teknologjive të larta. Teksa 
kinezët po tregohen të pjekur dhe kanë më 
shumë vetëbesim në fushën e fluturimeve koz-
mike, Kina po thellon edhe reformat në fush-
at politike, ekonomike, shoqërore dhe ligjore. 
Kemi arsye të besojmë, thuhet më artikullin e  
“European Times”, se kinezët janë në gjendje 
t’i bëjnë si duhet punët.

Kërkimet në Hënë dhe potenciali i Kinës

Zbritja e sondës “Chang’e” në Hënë tregon potencialin e Kinës
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Hi-Tech

Talentet e reja janë motivi i zhvillimit 
të vazhdueshëm

Në një artikull të gazetës tajvaneze 
“China Times” vihet në duk-
je se, megjithëse mjetet kozmike 
të ish-Bashkimit Sovjetik dhe të 
ShBA-ve kanë zbritur me sukses në 
Hënë, pas vitit 1976 asnjë mjet flu-
turimi nga Toka nuk ka bërë zbrit-
je të butë në Hënë. Japonia kishte 
parashikuar të zbriste sondën e saj 
“Selene 2” në Hënë në vitin 2012, 
por ky projekt u shty për në vitin 
2014 ose më vonë.
Megjithëse ka pasur përvojë të 
mëparshme, misioni i sondës ki-
neze “Chang’e 3” në Hënë nuk 
është një gjë e lehtë. Në artikullin 
e “China Times” thuhet se veprim-
taritë shkencore kineze në Hënë 
kanë shumë risi, si përdorimi i te-
leskopit jooptik (që përdor dritë të 
pashikueshme) në Hënë, depërtimi 
me radar i dherave dhe shkëmbin-
jve hënorë etj. Krahas këtyre, janë 
vërejtur edhe disa elemente të tjera.

Së pari, gjatë procesit të uljes, sonda 
“Chang’e 3” e rregulloi vazhdimisht 
pozicionin e vet dhe përcaktoi 
pikën përfundimtare të zbritjes në 
Hënë, pasi analizoi me kompjuter-
in që mbartte me vete fotografitë 
e bëra gjatë uljes në sipërfaqen e 
Hënës. Kjo teknologji ka potencial 
të madh për t’u përdorur edhe në 
drejtimin e raketave.
Së dyti, pas ngritjes në hapësirën 
kozmike më 2 dhjetor, sonda 
“Chang’e 3” ka realizuar shumë 
veprime kyçe, si ndryshimi i or-
bitës, ngadalësimi, rregullimi i 
qëndrimit e qëndrimi pezull para 
zbritjes në Hënë, si edhe lëshimi 
i mjetit të kërkimeve “Yutu” në 
Hënë. Të gjitha këto veprime u 
kryen me sukses njëherësh, duke u 
transmetuar drejtpërdrejt në tele-
vizion. Kjo tregon besueshmërinë 
dhe saktësinë e lartë të sistemit të 
ndërlikuar të kontrollit, duke përf-

shirë rrjetin e ndërlidhjes të tele-
komandimit në Tokë, qendrën ko-
manduese, sondën “Chang’e 3” dhe 
mjetin e kërkimeve “Yutu”.
Së treti, zbritja në Hënë u real-
izua nga “Chang’e” dhe “Yutu”, 
gjë që mishëron edhe aftësinë e 
Kinës në projektim dhe adminis-
trim, potencialin për vepra mad-
hore inxhinierie, bazën e fortë 
tekniko-shkencore dhe nivelin e 
lartë të prodhimit.
Së katërti, në projektin e kërkimeve 
në Hënë merr pjesë një kontingjent 
i madh punonjësish të rinj. Krye-
projektuesi i sondës “Chang’e 3” 
Sun Zezhou është vetëm 43 vjeç 
dhe shumë specialistë më të rinj se 
ai janë në armatën e teknologjisë 
kozmike të Kinës. Ata janë motivi 
për zhvillimin e vazhdueshëm të 
çështjes së fluturimeve kozmike të 
Kinës.

Do të ngrihet jashtë vendit një stacion vëzhgimi i 
kozmosit të thellë 

Në gazetën hongkongase “Ta Kung 
Pao”, duke iu referuar fjalëve të 
kryeinxhinierit të Qendrës së Kon-
trollit të Fluturimeve Kozmike të 
Pekinit Zhou Jianliang, njoftohet 
se Kina do të krijojë jashtë vendit 
një stacion të ri për vëzhgimin e 
kozmosit të thellë. Kina ka krijuar 
dy stacione të tilla përkatësisht në 
Verilindje dhe në Veriperëndim të 
vendit, por ato nuk janë të 
mjaftueshme. Kina para-
shikon të krijojë edhe një 
stacion të ri, që të jetë në 
gjendje të vëzhgojë, në të 
gjitha kushtet e motit, gjur-
mët e mjeteve fluturuese në 
kozmosin e thellë.
Sipas kryeinxhinierit 
Zhou, potenciali i kërkimit 
në kozmosin e thellë varet 
nga aftësia në dy aspekte, 

ajo në kozmos dhe në Tokë. Nëse 
sonda do të jetë e fuqishme në 
kërkim, nuk do të ketë presion të 
madh mbi aparaturat e pajisjet në 
Tokë; kurse nëse këto të fundit do 
të kenë aftësi të lartë kërkimore, 
atëherë kërkesat për sondën do të 
ulen.  Kështu, largësia e kërkimit 
në kozmosin e thellë është rezul-
tat i bashkërendimit të sondës me 

pajisjet në Tokë. Mbështetur në dy 
stacionet ekzistuese dhe te stacioni 
i ardhshëm jashtë vendit, aftësia e 
Kinës për eksplorimin e kozmos-
it të thellë do të shkojë më larg se 
tani, duke arritur në 64 milionë ki-
lometra.
Lidhur me domosdoshmërinë e 
krijimit të stacionit të ri të vëzh-
gimit të kozmosit të thellë, zoti 

Zhou Jianjiang tha se dy sta-
cionet ekzistuese ndodhen 
përkatësisht në Jiamusi, në 
Verilindje, dhe në Kashgar, 
në Veriperëndim. Por me 
vetëm këto dy stacione, Kina 
ka ende një hapësirë 8-10 
orëshe mosvëzhgimi të koz-
mosit të thellë. Për të plotë-
suar këtë mungesë, Kina 
patjetër duhet të krijojë një 
stacion të ri jashtë vendit.
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2014, Viti i Kalit

Ejani

Horoskopi kinez bazohet në 12 shenja kafshësh. 
Ato janë Miu, Kau, Tigri, Lepuri, Dragoi, Gjarpri, 
Kali, Delja, Majmuni, Gjeli, Qeni dhe Derri. 



Viti 2014 është vit i kalit. Kaliështë një nga kafshët e preferuara të kinezëve. Për-
para se të shpikeshin automobilat, kuajt ishin një mjet transporti i mirë dhe i 
shpejtë. Kali nuk është vetëm një simbol i udhëtimit, por dhe një shenjë e suksesit 
dhe e shpejtësisë. Kalit i pëlqen të ndihmojë të tjerët. Ai lufton me këmbëngulje 
për arritjen e lirisë, pasioneve të tij dhe të qenit lider. 
Në vitin e Kalit të gjitha shenjat e tjera do të kenë një agjendë të ngjeshur dhe 
shumë plane për të realizuar. Sipas horoskopit kinez, orët e Kalit variojnë nga 
11:00 deri në 13:00 dhe karakterizohen nga ngrohtësia. Kali është shumë i lidhur 
me të nxehtin, zjarrin dhe ngjyrën e kuqe. 
Ata që i përkasin shenjës së Kalit i pëlqejnë veprimtaritë shoqërore, pasi duan të 
nxjerrin veten në pah. Mjaft e lidhur me shoqërinë dhe e çmendur pas së kuqes, 
shenja e Kalit lidhet shumë me dashurinë, ndaj është një shenjë romantike në 
horoskopin kinez. 
Personat që i përkasin shenjës së Kalit janë të përkushtuar ndaj veshjes, sjelljes 
dhe të folurit. Në teorinë kineze të pesë elementeve, Kali i përket grupit të zjarrit.
Në rubrikën Speciale të këtij numri të revistës, paraqesim karakteristikat e të 
gjitha shenjave, që të keni një panoramë për fatin e gjithë vitit. Në rubrikën “His-
tori pasurimi”, kemi zgjedhur dy tajkunë kinezë me mbiemrin Ma (që do të thotë 
kalë), pikërisht Ma Yun dhe Ma Huateng, të pasuruar në epokën e internetit duke 
shfrytëzuar mirë shanset e krijuar. 

Vit të mbarë! Paçi fat!

Speciale



Shenja e parë e 
horoskopit kinez 
është Miu, që në 
gjuhën kineze quhet 
“Shu”. Kësaj shenje 
i përkasin të gjithë 
ata që kanë lindur 
në vitet 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 
1996 dhe 2008. 

M I U

Ambicioz por i ndershëm, 
Miu nuk krijon miqësi afat-
gjata, por shkon më shumë 
me shenjën e Dragoit dhe 
Majmunit. Të lindurit e 
shenjës së Miut janë shumë 
shoqërorë dhe u pëlqejnë 
daljet me shoqërinë, jeta 
e natës. Sa i përket karak-
terit, Miu rri në mbrojtje 
dhe është mjaft dyshues. Të 
tjerët lidhen shpejt me per-
sonat e shenjës së Miut dhe 
u besojnë atyre çdo gjë, por 
kujdes se Miu e shfrytëzon 
mirëbesimin tuaj. Miu është 
sa gjakftohtë, aq indiferent, 
sa manipulues, aq edhe i 
zgjuar. 
Të lindurit në këtë shenjë 
kanë aftësi për biznes dhe 
për zgjidhje të shpejta, pasi 
nuk dorëzohen kurrë para 

vështirësive. Miu nuk shpen-
zon pa ndonjë arsye të fortë 
dhe e ruan shumë paranë. 
Në lidhje dashurie Miu është 
mjaft i dobët dhe i pavendo-
sur, pasi nuk shpreh emoci-
one të fuqishme. Duke qenë 
egoistë dhe xhelozë, person-
at e shenjës së Miut dashu-
rojnë me pasion dhe janë 
shumë besnikë, deri pose-
sivë ndaj partnerit.

Miu nuk ka mardhënie 
të mira me kalin, ndaj fati 
i personave që i përkasin 
shenjës së Miut gjatë vitit 
2014 nuk do të jetë i mirë. 
Sipas horoskopit kinez, Miu 
është shenjë uji, kurse Kali 
është shenjë zjarri. Viti 2014, 
viti i Kalit, bën pjesë në vitin 
e dytë të ciklit të zjarrit. Kjo 
do të thotë që, nëse shenja 
juaj ka pasur fat dhe sukses 

gjatë vitit 2013, dhe në vitin 
2014 do të ketë mbarësi. Në 
të kundërt, nëse gjatë 2013 
keni pasur fat të keq, përgat-
ituni që edhe në vitin 2014 
të keni probleme. Pjesa më 
e madhe e veprimtarisë së 
Miut gjatë vitit 2014 do të 
jetë e lidhur me paratë dhe 
miqësinë. Personat e shenjës 
së Miut do të kenë mungesë 
energjie gjatë 2014-s.

Karakteristikat e shenjës
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G jatë vitit 2014, karriera e Miut nuk do të jetë 
shumë pozitive. Kjo ndodh sepse Miu dhe Kali 
nuk kanë marrëdhënie të mira. Karriera e Miut 
gjatë 2014-s do të jetë e paqëndrueshme. Të 
lindurit e shenjës së Miut mund të kenë shanse 
për punë, por diku larg. Gjithashtu, mund të 
shfaqen mundësi për një punë të re. Nëse nuk i 
pranoni sfidat, do të humbisni mundësinë për 
ndryshim. Nëse ankoheni për punën që keni, 
nuk do të jeni të lumtur në mjediset e saj. Edhe 
pse mund të ndërroni pronar ose vend pune, 
nuk do të ndodhë ndonjë ndryshim pozitiv te 
ju. Marrëdhëniet tuaja me të tjerët gjatë vitit të 
Kalit nuk do të jenë të shumta. Ju këshillojmë 
të tregoheni të duruar dhe të mos konfliktohe-
ni me të tjerët. Përndryshe, do të hasni penge-
sa gjatë karrierës.

Për të shtuar fitimet gjatë vitit 2014, njerëzit 
e shenjës së Miut do të konsumojnë shumë 
energji, lodhje mendore. Viti i Kalit do të jetë 
i ngarkuar me punë, ndaj duhet  të gjeni kohë 
për të pushuar. Nëse gjatë vitit të kaluar keni 
pasur shqetësime të veshkave dhe sistemit 
kardiovaskular, duhet të kontrolloni shënde-
tin dhe të parandaloni përkeqësimin e tij. 

Për shenjën e Miut do të ketë rritje të të ar-
dhurave gjatë vitit 2014. Personat e shenjës së 
Miut do të kenë mundësi për të fituar para, 
por duhen shumë përpjekje për ta realizuar 
këtë. Përpjekjet për përmirësimin e gjendjes 
financiare do të jenë të lodhshme dhe nuk 
do të ndiheni të lumtur për këtë. Njerëzit e 
shenjës së Miut kanë nevojë për shumë njo-
huri për të menaxhuar financat e tyre. Ata do 
të shqetësohen lidhur me ndonjë investim të 
mundshëm gjatë vitit 2014. Nëse do t’u nev-
ojiten partnerë për investime është mirë të 
bashkëpunojnë me persona të shenjës së Ma-
jmunit apo të Dragoit. Ata mund t’i ndihmo-
jnë të përballojnë presionin e Kalit dhe të ru-
ajnë shëndetin. 

Marrëdhëniet dashurore për shenjën e Miut 
gjatë vitit 2014 do të jenë të varfra. Meshku-
jt e shenjës së Miut kanë më shumë mundësi 
të takojnë partneren e tyre. Ju mund të arri-
ni sukses në kërkim të dashurisë, nëse do të 
shmangni konfliktet me miqtë. Nëse jeni be-
qar dhe në kërkim të dashurisë, hapi i parë 
është të shpenzoni lekë për veprimtari me 
shoqërinë. Ju mund të takoni apo të njihni 
dikë që jeton larg jush, ndaj për ta takuar atë 
duhet të udhëtoni me makinë. 
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KAU

Kau, që në gjuhën 
kineze quhet “Niu”, 
është shenja e dytë 
e horoskopit kinez. 
Kësaj shenje i përka-
sin personat e lindur në 
vitet 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 
2009.

Jemi në vitin e Kalit dhe siç 
dihet Kau, ashtu si Kali, jeton 
në fermë. Por duket se Kali 
është më i privilegjuar nga 
njerëzit sesa Kau, ndaj ky i 
fundit mund 

të bëhet xheloz për Kalin. Mes 
tyre marrëdhëniet nuk janë 
shumë të mira. Në horosko-
pin kinez, Kau është shenjës 
Toke, kurse Kali shenjë Zjarri. 

Personat e lindur në shen-
jën e Kaut janë të duruar, por 
dhe shumë frymëzues për të 
tjerët. Ata shkojnë mjaft mirë 
me Gjarprin dhe Gjelin, por 
keq me Delen. Të lindurit 
në këtë shenjë janë analitikë 
dhe konstruktivë, janë perso-
na me këmbë në tokë dhe me 
shumë vullnet. Ata nuk nxito-
hen në marrjen e vendimeve. 
Shpeshherë u pëlqen të mos 
varen nga të tjerët dhe duan 
një mjedis miqësor pune. 
Personat e kësaj shenje janë 
të vendosur, me energji dhe 
të besueshëm. U pëlqen të 
vlerësohen nga të tjerët. Janë 
shumë të kujdesshëm ndaj 
shëndetit të tyre. Në mar-
rëdhëniet me të tjerët të lin-
durit në shenjën e Kaut janë 
të ndershëm dhe besnikë. Në 
lidhjet intime u mungon ro-
mantizmi, por nëse Kau gjen 
partnerin e duhur, e dashuron 
marrëzisht. Kau nuk e duron 
dot mashtrimin, ndaj bëhet 

shkatërrues për personin që 
e mashtron. Personat e kësaj 
shenje janë shumë punëtorë 
dhe nuk e humbasin kohën 
kot. Njerëzit kanë shumë 
besim te të lindurit e kësaj 
shenje. Në shoqëri ata janë të 
besueshëm dhe kanë miq të 
vërtetë. Dallohen si organiza-
torë të mirë dhe janë shumë të 
rregullt. Persona të famshëm 
të shenjës së Kaut janë Charles 
Chaplin, Napoleon Bonaparti, 
Johann Sebastian Bach, Paul 
Newman dhe Clark Gable.
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Viti 2014 është i mbarë për karrierën e 
njerëzve që i përkasin shenjës së Kaut, ndaj 
ata e përqendrojnë vëmendjen aty. Nëse do të 
dalin probleme në marrëdhëniet profesionale, 
Kau do t’i përballojë me ndihmën e të tjerëve. 
Karriera e Kaut do të jetë shumë më e mirë se 
gjatë vitit 2013. Njerëzit e shenjës së Kaut janë 
shumë punëtorë dhe nuk ankohen lehtë. Për 
këtë arsye shefi i ngarkon me punë jashtë orar-
it dhe kanë pak kohë të lirë. 

Njerëzit e shenjës së Kaut kanë mar-
rëdhënie të mira me të tjerët dhe mundë-
si për takime sentimentale gjatë vitit 2014. 
Marrëdhëniet dashurore të Kaut në 2014 do 
të jenë të vështira, pra do të jetë e pamun-
dur për lidhje afatgjata dashurore. Nëse 
jeni i dashuruar apo i martuar, kushtojini 
më shumë vëmendje partneres. Dashuria te 
njerëzit e shenjës së Kaut është plot dyshime, 
kritika dhe pakënaqësi. Ndaj ju këshillohet 
të jeni tolerantë, të pranoni dhe të falni per-
sonin që ju dashuron. Kjo është mënyra e 
vetme për të shmangur konfliktet mes jush.

Kau di si të kujdeset për shëndetin. Meg-
jithatë, nëse udhëtoni gjatë vitit 2014 duhet 
të kujdeseni për shëndetin. Ju këshillohet të 
jeni të kujdesshëm nëse ngisni makinën, që 
të shmangni aksidentet. Gjithashtu ju këshil-
lohet të bëni ushtrime fizike dhe të pushoni 
më shumë këtë vit. Mund të keni shqetësime 
në sistemin tretës, kryesisht në stomak dhe 
zorrë. 

Fati për para në vitin 2014 për Kaun është 
pak a shumë i njëjtë me vitin e kaluar. Mmund 
të kërkoni një punë të qëndrueshme ose rrit-
je rroge. Nuk këshillohet të investoni, por 
mund të investoni në pasuritë e paluajtshme. 
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TIGRI

Tigri është shenja e 
tretë e   horoskopit ki-
nez dhe në gjuhën ki-
neze quhet “Hu”. Kësaj 
shenje i përkasin të 
lindurit në vitet 1938, 
1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010.

Tigri ka marrëdhënie të 
mira me Kalin. Në teorinë 
kineze të 5 elementeve Tigri 
është shenjë e drurit. Sipas 
horoskopit kinez Tigri dhe 
Kali tërhiqen nga njëri-tjetri. 
Kjo është diçka e mirë për ata 
që i përkasin shenjës së Tigrit. 
Por parashikohet që 

gjatë  2014-s do të shfaqet Ylli 
i fatkeqësisë për Tigrin dhe 
fati i kësaj shenje do të ketë 
ditë të mira dhe të këqija. Ka 
mundësi që persona xhelozë 
për suksesin tuaj të përpiqen 
t’ju pengojnë. Ndaj parashi-
kohet që personat e shenjës së 
Tigrit të mos kenë shumë fat 
gjatë vitit 2014.

Të lindurit në këtë shenjë 
janë guximtarë, të sinqertë 
dhe të ndjeshëm. Ata shkojnë 
shumë me shenjat e Qenit dhe 
Kalit, por jo me Majmunin.  
Tigri ka shumë energji, i merr 
shpejt vendimet dhe i pëlqen 
të rrezikojë. Personat e kësaj 
shenje duan të jenë në qendër 
të vëmendjes dhe të gëzojnë 
respekt, por ata dallohen për 
bujarinë e tyre. Janë shumë të 
talentuar dhe synojnë majat 
e suksesit. Sjelljet impulsive 
ndonjëherë sjellin pengesa në 
marrëdhëniet personale dhe 
në marrëdhëniet me kolegët. 
Kompromisi nuk bën për Ti-
grin, që është i drejtpërdrejtë. 
Fati i shoqëron në jetë person-
at e kësaj shenje. Për Tigrin 
çdo situatë është një sfidë dhe 
ai është shumë optimist. Ka 
vullnetin të merret me ide dhe 
projekte të reja.
Në dashuri Tigri është i 
ndjeshëm dhe pasionant dhe 

nëse gjen njeriun e zemrës, i 
përkushtohet tërësisht. Kujdes 
në marrëdhënien me Tigrin, 
sepse nëse lëndohet, ai ju mo-
hon gjithë jetën. Lidhur me 
biznesin, Tigri mërzitet shpejt 
dhe kërkon ide të reja. Tigri ka 
pak miq, por i ka përjetë. Per-
sonat e famshëm të lindur në 
këtë shenjë janë Marie Curie, 
Charles De Gaulle, Marilyn 
Monroe, Ho Chi Min, Oscar 
Wilde, Ludwig Van Beetho-
ven dhe Eisenhower.
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Tigri do të përmirësojë aftësitë profesionale 
dhe do të rriten përgjegjësitë e tij. Këtë vit Ti-
gri do të fuqizohet në aspektin e karrierës. Ai 
është një shenjë e prirur për të udhëhequr. 
Ata që e rrethojnë, përkrahin iniciativat e tij 
dhe shfaqin kreativitetin para të tjerëve. Gjatë 
vitit 2014 Tigri do të ketë rritje të rrogës dhe 
të ardhura shtesë, si dhe shance për promov-
im profesional. Aktiviteti i tepërt profesional 
mund ta lodhë Tigrin, por në këtë mënyrë ai 
do të tregojë aftësinë e tij para kolegëve. Tigri 
do të jetë i aftë të tejkalojë sfidat e këtij viti në 
karrierë.

Tigri do të ketë një pagesë të mirë dhe të 
qëndrueshme gjatë vitit të Kalit. Tigri nuk i fi-
ton lehtë lekët, as me llotari dhe as me bixhoz, 
por me mund dhe punë. Viti 2014 do të jetë 
për Tigrin viti i mundësive për fitime. Miqtë 
e ndihmojnë Tigrin në investime financiare. 
Në investime duhet të jeni të kujdesshëm që të 
mos keni humbje. Përderisa jeni shumë të lid-
hur me karrierën, nuk duhet të shqetësoheni 
për rritjen e të ardhurave. 

Marrëdhëniet dashurore të Tigrit gjatë vi-
tit 2014 do të jenë shumë të mira, krahasuar 
me vitin e kaluar. Nëse jeni i lidhur me dikë, 
duhet të jeni më të afërt me të. Tigri, Kali dhe 
Qeni mund të jenë partnerë shumë të mirë. 
Nëse jeni në kërkim të dashurisë, përpiquni 
të gjeni dikë të shenjës së Kalit apo të Qenit. 
Nëse marrëdhënia e dashurisë është e paqën-
drueshme, duhet të gjeni personin që ndë-
rhyn në lidhjen tuaj me partnerin. Ju duhet 
të ndërtoni një marrëdhënie të qëndrueshme 
dhe mos lejoni emocionet të ndërhyjnë në 
lidhjen tuaj. Përndryshe, rivali juaj në dashuri 
do të fitojë. 

Personat që i përkasin shenjës së Tigrit do 
të jenë plot energji në vitin e Kalit. Tigri do 
të ketë një gjendje të mirë emocionale, sepse 
shkon mirë me të tjerët. Veprimtaritë tuaja në 
kohën e lirë do të shtohen dhe do të udhëto-
ni shumë. Ndaj ju këshillojmë të jeni të kuj-
desshëm gjatë udhëtimeve. Kujdes gjymtyrët 
kur bëni ushtrime fizike se mos lëndoheni. 
Nëse keni shqetësime të sistemit kardiovasku-
lar apo të tretjes, ka ardhur koha të bëni një 
kontroll mjekësor. 
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LEPURI

Shenja e katërt e 
zodiakut kinez është 
Lepuri, që në gjuhën 
kineze quhet “Tu”. 
Të lindurit e kësaj 
shenje u përkasin 
viteve 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 
1999, 2011.

Në teorinë kineze të 
pesë elementeve, Lepuri i 
takon grupit të drurit dhe 
viti 2014 do të jetë i mbarë. 
Këtë vit për Lepurin do të 
ndrisë ylli i fatit, i lumtur-
isë, i romantikës 

dhe ngrohtësisë. Lepuri do 
të ketë sukses në karrierë 
dhe marrëdhënie të mira 
shoqërore, familjare dhe 
intime. Një ngjarje shumë 
e lumtur do të ndodhë pa-
pritur për shenjën e Lepurit 
gjatë vitit 2014.

Është një shenjë me fat, 
e talentuar dhe e komu-
nikueshme. Tepër miqë-
sor, por i ndrojtur, Lepuri 
është në kërkim të qetë-
sisë. Shkon shumë me Del-
en dhe Derrin, por jo me 
Gjelin. Personat e lindur 
në këtë shenjë janë të kuj-
desshëm dhe të rezervuar. 
Janë diplomatë në sjell-
je dhe mund të kuptojnë 
shpejt qëllimet e të tjerëve. 
Lepuri është një shenjë që 
krijon besim dhe kujde-
set për të tjerët. Personat 
e kësaj shenje kanë shumë 
miq dhe janë të disiplinu-
ar. Nuk mund të përfitosh 
prej tyre, megjithëse janë 
emocionalë dhe ndikohen 
shpejt. Në lidhjet dashu-
rore Lepuri është tekan-
joz dhe i paqëndrueshëm, 

ndonëse nuk priret nga 
pasioni apo aventurat. Janë 
tipa shumë të ndjeshëm 
dhe shfaqin besnikëri ndaj 
partnerit. Lepuri do qetë-
si dhe nëse ka një partner 
me të cilin ndan të njëjtat 
mendime, lidhja e tyre 
shkon gjatë. Lepuri ka aftë-
si për biznes. Respektohet 
nga të tjerët dhe admirohet 
për punën e bërë. Ndonëse 
nuk e pëlqejnë rutinën, 
personat e kësaj shenje janë 
shumë punëtorë dhe nuk 
i kanë shumë qejf festat 
shoqërore. Personat më të 
famshëm të shenjës së Lep-
urit janë Mbretëresha Vik-
toria, Andi Warhol, peran-
dori kinez Shi Huangdi 
(ndërtuesi i Murit të Madh 
), Agatha Christie dhe Al-
bert Einstein.

兔
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Viti 2014 do të sjellë për Lepurin mbështet-
je të miqve dhe kolegëve. Talent dhe lekë do 
të ketë Lepuri gjatë vitit të Kalit. Njerëzit e 
shenjës së Lepurit do të përballojnë çdo sfidë 
gjatë vitit 2014 dhe të realizojnë fitime të kën-
aqshme. Lepuri është i këndshëm, i qetë dhe i 
talentuar. Gjatë vitit 2014 do të ketë shumë ide 
fitimprurëse. Lepuri ka energjinë e duhur  për 
të realizuar nismat e veta. Në mjedisin e 

punës Lepuri ka marrëdhënie të mira dhe do 
të përmirësojë ndjeshëm komunikimin me 
kolegët. Të gjitha këto veçori do ta ndihmojnë 
karrierën profesionale të Lepurit.  Gjatë 2014-s 
Lepuri nuk do të ketë ndonjë ngritje në detyrë, 
por pritet të ketë rritje të të ardhurave. Lepuri 
duhet të ketë kujdes nga suksesi, se mund ta 
bëjë arrogant dhe mendjemadh.

Do të ketë shumë fat Lepuri lidhur me paratë 
në vitin 2014.  Ai do të përdorë talentin, pam-
jen fizike dhe reputacionin për të fituar sa më 
shumë. Nëse punoni për vete apo për të tjerë, 
do të përdorni aftësitë tuaja për rritjen e të ar-
dhurave. Të ardhurat gjatë 2014 do të jenë të 
mira, por nuk do të kurseni shumë. Lepuri do 
të shpenzojë shumë në daljet me shoqërinë. 
Nuk është ide e mirë t’u jepni para miqve tuaj. 
Nëse një mik ju fton në ndonjë aventurë fi-
nanciare, kjo nuk është ide e mirë. Ka mundë-
si të humbisni para gjatë vitit 2014 nëse do 
të ndiqni këshillat e miqve për përdorimin e 
lekëve. Përdorni intelektin tuaj dhe të ardhu-
rat do të rriten. 

Në vitin e Kalit do të shtohet lumturia dhe 
do të jeni shumë romantik. Marrëdhëniet e 
Lepurit me të tjerët do të jenë të shkëlqyera. 
Nëse po kërkoni dashurinë, atëhere dilni me 
shoqërinë dhe njihni njerëz të rinj. Paraqitja 
juaj dhe komunikimi do t’u bëjnë përshtypje të 
madhe të tjerëve. Kështu do të lindin miqësitë 
e reja. Nëse jeni të dashuruar duhet të ndërto-
ni një marrëdhënie më të rëndësishme. Keni 
mundësi për fejesë apo martesë gjatë këtij viti. 
Duhet të respektoni ndjenjat e partnerit tuaj. 
Nëse jeni të martuar dhe planifikoni një fëmi-
jë, viti 2014 është i duhuri. 

 Ashtu si në vitin 2013, Lepuri duhet të për-
dorë shumë energji intelektuale për karrierën 
dhe marrëdhëniet me të tjerët. Lepuri duhet 
ta planifikojë sa më mirë kohën për punën, 
familjen dhe shoqërinë. Për një shëndet të 
mirë Lepurit i këshillohet çlodhje dhe qetësi. 
Lepuri gjatë vitit 2014 mund të udhëtojë më 
shumë se një vit më parë, ndaj duhet të jetë i 
kujdesshëm në timon. 
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Dragoi është eksentrik dhe ka 
një jetë komplekse. Është mjaft 
pasionant dhe i shëndetshëm. 
Shkon mjaft mirë me shenjat e 
Majmunit dhe Miut, por duhet 
të shmangë Qenin. Të lindurit 
në këtë shenjë nuk kalojnë asn-
jëherë pa rënë në sy. Ata kanë 
një qëndrim të spikatur dhe 
kanë shumë besim në vetvete, 
por mund të jenë dhe arrogantë 
dhe snobë. Ata i pëlqejnë gjërat 
e reja, por mërziten shpejt me 
to. Personat që i përkasin shen-
jës së Dragoit janë energjikë, me 
humor, të qejfit dhe bujarë me 
miqtë, por me një temperament 
shpërthyes. Ata i pëlqejnë sfidat 
dhe situatat e vështira, në të 
cilat shpenzojnë shumë energji. 
U pëlqen liria, natyra dhe nuk 
rrinë në mjedise të mbyllura, 
madje as në shtëpi. Ata mund të 
kenë shumë miq dhe i pëlqejnë 
lëvdatat. Në lidhjet dashurore, 

Dragoi nuk duron monotoninë, 
por kur gjen personin e duhur, 
dashuron me shumë pasion, 
por njëherësh me xhelozi dhe 
posesivitet. Dragoi do që të 
gjithë ta adhurojnë. Nga kjo 
shenjë njerëz të famshëm ndër 
vite janë Kery Grant, John Len-
non, Sigmund Freud, Salvador 
Dali etj.

Shenja e pestë 
e zodiakut kinez 
është Dragoi, që 
në gjuhën kineze 
quhet “Long”. Të 
lindurit e kësaj 
shenje u përkasin 
viteve 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 
2000, 2012.

DRAGOI
Dragoi është një element 
i qiellit, prandaj ai nuk ka 
shumë të përbashkëta me 
Kalin. Të dyve u pëlqen roli 
i liderit. Megjithatë, ata nuk 
kanë një konflikt të drejt-
përdrejtë, pavarësisht se nuk 
arrijnë të jenë miq të 

ngushtë. Viti i Kalit nuk sjell 
shumë lumturi për Dragoin. 
Kjo shenjë do të përballet me 
vështirësi gjatë vitit 2014. Për 
t’i zgjidhur ato, Dragoi duhet 
të bëjë shumë përpjekje, pasi 
nuk mund ta ndihmojnë as 
miqtë. 

龙
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Gjatë vitit 2014 marrëdhëniet e Dragoit me të 
tjerët do të shënojnë ulje. Dragoi duhet të dal-
lojë miqtë e vërtetë nga armiqtë e tij. Në fushën 
e karrierës Dragoi duhet të tregohet ambicioz 
dhe këtë ta shfaqë para të gjithëve. Ndërrimi 
i vendit të punës gjatë fillimit të vitit të Kalit 
nuk është një lëvizje e zgjuar. Ka shumë paqa-
rtësi në fatin e karrierës së Gradoit gjatë vitit 
2014, ndaj edhe do të ketë ulje e ngritje. Ka ar-
dhur koha të mbani afër miqtë tuaj, pasi ata do 
t’ju ndihmojnë kur të keni vështirësi. Mund të 
mbani parasysh opinionet e miqve lidhur me 
karrierën tuaj. Në këtë mënyrë mund të keni 
arritje në karrierë gjatë vitit 2014.

Dragoi do të jetë me fat gjatë vitit 2014, pasi 
shumë nga personat që i përkasin kësaj shenje 
do të kenë mundësi të pasurohen. Gjithashtu, 
Dragoit do t’i shtohen mundësitë për fitime, 
por kjo nuk do të thotë se do të pasurohen 
lehtësisht. Personat e shenjës së Dragoit do 
të kenë shumë fat me paratë në 2014-n, por 
ata mund të bëjnë investime të rrezikshme 
gjatë këtij viti. Megjithatë Dragoi duhet të 
shfrytëzojë energjinë dhe mendjen për të pa-
sur sa më shumë para. Për kryerjen e inves-
timeve duhet të këshilloheni me një ekspert 
financiar përpara se të nisni veprimtarinë. In-
vestimet e Dragoit mund të kryhen në trans-
port, në sektorin e pijeve, në media, në fushën 
shoqërore dhe internet.

Gjatë vitit 2014 dashuria për Dragoin do të 
jetë në nivelin e duhur. Megjithatë Kali nuk 
sjell shumë takime dashurie të sukseshme 
për Dragoin. Nëse jeni beqar dhe në kërkim 
të dashurisë, duhet të keni durim, pasi nuk 
shihet ndonjë romantizëm i lartë për shenjën 
tuaj, gjatë vitit 2014. Mundësitë më të mira për 
lidhje dashurie i keni gjatë muajve mars, gusht, 
shtator dhe nëntor. Nëse jeni të dashuruar, 
lidhja juaj do të jetë e ngadalshme. Nëse jeni të 
martuar, ndoshta do të jeni shumë të zënë me 
karrierën dhe të ardhurat. Ju këshillojmë të 
ruani qetësinë dhe të qëndroni pranë familjes. 

Dragoi do të ketë disa shqetësime shënde-
tësore gjatë vitit 2014, si pasojë e stresit për 
karrierën, të ardhurat apo çështjet e dashurisë. 
Nervozizmi dhe depresioni do ta shoqërojnë 
vazhdimisht Dragoin. Ju këshillojmë të flisni 
me miqtë tuaj të afërm për problemet që ju 
shqetësojnë. Kjo do të ndihmojë trupin dhe 
mendjen tuaj, duke u përcjellë energji pozi-
tive shpirtërore. Personat e shenjës së Dragoit 
duhet të kenë kujdes gjatë udhëtimeve, për të 
shmangur aksidentet e ndryshme rrugore. Ve-
primtaritë që lidhen me detin, oqeanin, si të 
lundruarit apo të notuarit, nuk ju këshillohen 
gjatë vitit 2014. Për të siguruar qetësinë, duhet 
të flini mirë dhe të relaksoheni sa më shumë. 
Megjithatë gjatë vitit të Kalit, shenja e Dragoit 
do të jetë plot shëndet dhe energji për të për-
balluar sfidat. 
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GJARPRI

Shenja e gjashtë 
e Horoskopit kinez 
është Gjarpri, që në 
gjuhën kineze quhet 
“She”. Ju i përkisni 
kësaj shenje nëse 
keni lindur në vitet 
1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 
2013.

Viti 2013 nuk ishte 
shumë i mirë për shenjën 
e Gjarprit, pasi shumë prej 
tyre kanë tabu. Ndërsa viti 
2014, viti i Kalit, sipas te-
orisë kineze të 5 elementeve 
i takon grupit të zjarrit. Ndaj 
parashikohet që viti 2014 të 
jetë i mirë për 

Gjarprin. Fati do të vijë tek 
Gjarpri në sferën ekono-
mike, në karrierë, por dhe 
në dashuri. Ka ardhur koha 
të bëni ndryshime në jetë. 
Gjarpri duhet të mësojë nga 
Kali, i cili lëviz shpejt për të 
arritur qëllimet për veten 
dhe familjen. 

Personat e kësaj shenje 
janë të fortë dhe të bukur. 
Snob dhe me temperament, 
Gjarpri shkon shumë me 
Gjelin dhe Kaun, por jo me 
Derrin. Personat e lindur në 
këtë shenjë janë të qetë dhe 
të ngathët, por dinë të jenë 
të mençur dhe aktivë. Janë të 
mirorganizuar dhe e gjejnë 
shpejt rrugën për të vepruar. 
Kanë prirje të jenë misteri-
ozë dhe të vetëkontrolluar. 
Ata janë punëdashës dhe 
ambiciozë. Gjarpri i urren 
njerëzit që ndërhyjnë në 
punët e tij dhe nuk pranon 
këshilla nga të tjerët. Ata 
mund të jenë mizorë dhe 
të distancuar, por shumë të 
ndjeshëm. U pëlqen miqë-
sia dhe të ndihmojnë të 
tjerët. Askush nuk duhet 
të përpiqet të përfitojë nga 

Gjarpri, se do të pendohet. 
Në lidhje dashurie Gjarpri 
është sensual, pasionant, por 
i fsheh emocionet. Gjarpri 
e ruan me fanatizëm jetën 
private dhe nuk do të jetë në 
qendër të vemendjes. Njihen 
si njerëz të ftohtë, xhelozë 
dhe egoistë. U pëlqen të 
flirtojnë, madje dhe kur i 
duan partnerët e tyre. Ka 
raste kur një gjarpër tradh-
ton thjesht për kuresht-
je. Kanë shumë shoqëri 
dhe i dëgjojnë problemet 
e shokëve dhe shoqeve me 
vëmendje dhe mirëkuptim. 
Persona të famshëm të shen-
jës së Gjarprit janë Pablo Pi-
caso, Greta Garbo, Zhaklin 
Kennedy-Onassis, Mahatma 
Gandhi, Bob Dilan, John 
F. Kennedy, Martin Luther 
King.

蛇
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Përgatitja, disiplina që ju ka karakterizuar 
vitin e kaluar do të sjellë rezultate të mira për 
ju të shenjës së Gjarprit në vitin 2014. Pritet 
të ketë rritje në karrierë për Gjarprin, nëse ai 
do të ruajë marrëdhënie të mira me të tjerët. 
Ndonëse të ardhurat e Gjarprit në vitin 2014 
nuk do të jenë të qëndrueshme, do të ketë rritje 
të tyre. Nëse jeni student, do të keni përmirë-
sime në rezultatet tuaja. Personat e kësaj shenje 
që konkurrojnë për ndonjë punë të re të rëndë-
sishme, do të kenë sukses. 

Personat e shenjës së Gjarprit patën rritje të 
ngadaltë të të ardhurave gjatë vitit të kaluar, 
por në vitin 2014 Gjarpri do të ketë sukses në 
fushën financiare. Ju do keni ide krijuese dhe 
mendje të hapur gjatë vitit të Gjarprit. Mund 
të nisni një projekt të ri investimesh që do të 
rritë të ardhurat, si dhe të keni mundësi për 
rritje rroge. Meshkujt e shenjës së Gjarprit 
do të fitojnë më lehtë para gjatë këtij viti sesa 
femrat.

Në horoskopin kinez, Kali dhe Gjarpri janë 
shenja që tërhiqen.Ndaj Gjatë vitit të Kalit, 
personat e shenjës së Gjarprit do të kenë fat 
në dashuri. Madje tek disa dashuria do të jetë 
e përkryer. Nëse jeni beqarë, ka ardhur koha 
të zgjeroni rrethin e njohjeve ku mund të gje-
ni dashurinë. Nëse jeni të dashuruar, mar-
rëdhënia juaj do të bëhet më e sigurt dhe më 
e bukur. Nëse jeni të martuar, në vitin 2014 
bashkëjetesa juaj do të jetë e shkëlqyer. Ndërsa 
nëse keni marrëdhënie jashtëmartesore, viti i 
Kalit do të sjellë probleme për ju. 

Gjatë vitit 2014 për personat e shenjës së 
Gjarprit do të ketë shqetësime të lehta shën-
detësore. Nëse do të flini dhe të ushqeheni 
mirë, do ta rifitoni shpejt shëndetin. Person-
at e moshuar që i përkasin kësaj shenje do 
të kenë më shumë shqetësime shëndetësore. 
Gjithsesi ata mund të shmangin përkeqë-
simin e shëndetit, nëse shmangin udhëtimet 
e gjata në verë. Problemet shëndetësore do të 
shfaqen në sistemin kardiovaskular dhe në 
atë urinar.
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Shenja e shtatë e zo-
diakut kinez është Kali, 
i cili në gjuhën kineze 
quhet “Ma”. Ata që i 
përkasin kësaj shen-
je kanë lindur në vitet 
1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 
2014.

Kali
Shenja e Kalit në vitin e Ka-
lit sipas horoskopit kinez nuk 
do të kenë një vit të mbarë. 
Personat e shenjës së Kalit do 
të kenë vështirë

si, kurse marrëdhëniet e 
tyre miqësore, financiare, të 
dashurisë apo profesionale 
do të jenë të kufizuara gjatë 
vitit 2014.

Personat e kësaj shenje 
janë tërheqës, por shpesh 
kapriçiozë. Shkojnë mjaft 
mirë me Tigrin dhe Qenin, 
por shumë keq me Miun. 
Ata janë plot pasion dhe me 
shpirt luftarak, si dhe nxisin 
simpati, madje dhe zili tek 
të tjerët. Shenja e Kalit ka 
nevojë të vazhdueshme për 
ndryshim, udhëtime. Janë 
agresivë dhe ambiciozë, por 
nga ana tjetër janë shumë bu-
jarë dhe të kujdesshëm me të 
tjerët. I kanë qejf thasheth-
emet dhe bisedat. U pëlqen të 
jenë në qendër të vemendjes 
dhe ndihen të lumtur për 
këtë. Të lindurit në shenjën 
e Kalit janë të pakontrollue-
shëm e impulsivë dhe kjo 
shpeshherë bën të jenë me 
humor të ndryshueshëm. 
Në lidhjet e dashurisë Kali 
është i butë dhe romantik. 
Nëse partneri nuk i kushton 
vëmendje të plotë dhe pasion, 
ai mërzitet. U pëlqen joshja 
dhe ka raste që krijojnë lidh-

je jashtëmartesore. Kali është 
i devotshëm, por jo shumë 
besnik dhe kalon nga një 
lidhje në tjetrën. Të lindurit e 
kësaj shenje nuk janë shumë 
të interesuar për biznes, pasi 
janë shumë të dhënë pas fes-
tave dhe qejfit. Në lidhje me 
paranë janë mendjelehtë dhe 
e jetojnë jetën ditë pas dite. 
Rrethohen nga miq të dev-
otshëm dhe të vërtetë. Per-
sonalitete të famshme që i 
përkasin shenjës së Kalit janë 
Theodor Rusevelt, Frederic 
Chopin, Isak Newton, Frank-
lin D. Rusevelt.

马
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Karriera e Kalit do të përmirësohet në as-
pektin e lidershipit dhe ai do të jetë në garë për 
të fituar kreun. Por për të arritur këtë, shen-
jës së Kalit do t’i duhet shumë punë. Duhet të 
kaloni shumë kohë me miqtë që ju përkrahin 
për të zgjidhur çështjet e biznesit. Nëse nuk do 
të fitoni garën, atëherë reputacioni juaj do të 
pësojë rënie. Ju këshillojmë të jeni të duruar. 
Nëse ndërtoni marrëdhënie të mira miqësore, 
ato do t’ju ndihmojnë në karrierë. Dëgjoni 
me vëmendje opinionet dhe sugjerimet e të 
tjerëve, para se të ndërmerrni një veprim të 
rëndësishëm.  

Kali do të realizojë shumë veprime financia-
re gjatë vitit 2014. Do të keni shumë burime të 
ardhurash dhe të tjerët do të duan të përfito-
jnë nga kjo. Ka persona që do të bëhen shumë 
kureshtarë për shpenzimet tuaja. Kujdes, mos 
u ngatërroni me miqtë për çështje parash, 
sepse rrezikoni të humbisni miqësinë e tyre. 
Viti 2014 mund të jetë një vit i keq për sa i 
përket investimit në biznese të paqarta. Kuj-
desuni për të ardhurat tuaja, veçanërisht gjatë 
verës, pasi ato do të shtohen pas pushimeve 
verore.

Shenja e Kalit do të gëzojë shumë popullaritet 
gjatë vitit 2014. Kjo do të ndikojë që personat e 
kësaj shenje të realizojnë lehtësisht takime sen-
timentale. Megjithatë, marrëdhëniet dashurore 
për Kalin do të jenë me ritme të ngadalta. Nëse 
jeni student, kushtojuni më shumë vëmendje 
studimeve, pasi nëse harxhoni kohë me perso-
nin e zemrës, do të keni rezultate më të dobëta. 
Nëse jeni i martuar, ju këshillojmë të fokusohe-
ni në problemet e karrierës dhe të menaxhimit 
të të ardhurave. 

Kali do të gëzojë shëndet të mirë fizik dhe 
mendor gjatë vitit 2014. Nëse do të sëmureni, 
shëndeti juaj do të përmirësohet shpejt, pasi 
të kujdeseni që të pushoni normalisht. Por 
Kali nuk ka një gjendje të mirë shpirtërore. 
Ju këshillojmë të bëni kontrollin e përvit-
shëm mjekësor. Një tjetër këshillë për person-
at që i përkasin kësaj shenje, është të ngasin 
ngadalë makinën dhe të shmangin sportet e 
rrezikshme. Kujdesuni për sistemin tuaj kar-
diovaskular dhe urinar.

31

Speciale

Kristen Stewart 

Jackie Chan

Paratë 

Dashuria

Shëndeti

Karriera

www.facebook.com/RadioEjani



DELJA

Ata që i përkasin 
kësaj shenje kanë 
lindur në vitet 
1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003.

Sipas horoskopit kinez, Delja 
dhe Kali tërhiqen nga njëri-tje-
tri. Kjo siguron që Delja të ketë 
fat gjatë vitit 2014. Personalitete 
të famshme që i përkasin shen-
jës së Deles janë: Christopher 
Columbus, Alexander Pushkin 
dhe Honore de Balzac.

Përgatitja, disiplina që 
ju ka karakterizuar vitin e 
kaluar do të sjellë rezultate 
të mira për ju të shenjës 
së Gjarprit në vitin 2014. 
Pritet të ketë rritje në kar-
rierë për Gjarprin, nëse ai 
do të ruajë marrëdhënie të 
mira me të tjerët. Ndonëse 
të ardhurat e Gjarprit në 
vitin 2014 nuk do të jenë 
të qëndrueshme, do të ketë 
rritje të tyre. Nëse jeni stu-
dent, do të keni përmirë-
sime në rezultatet tuaja. 
Personat e kësaj shenje që 
konkurrojnë për ndonjë 
punë të re të rëndësishme, 
do të kenë sukses. 

Personat e shenjës së Gjar-
prit patën rritje të ngadaltë 
të të ardhurave gjatë vitit 
të kaluar, por në vitin 2014 
Gjarpri do të ketë sukses 
në fushën financiare. Ju 
do keni ide krijuese dhe 
mendje të hapur gjatë vitit 
të Gjarprit. Mund të nisni 
një projekt të ri investimesh 
që do të rritë të ardhu-
rat, si dhe të keni mundësi 
për rritje rroge. Meshkujt 
e shenjës së Gjarprit do të 
fitojnë më lehtë para gjatë 
këtij viti sesa femrat.

Në horoskopin kinez, Kali 
dhe Gjarpri janë shenja që 
tërhiqen.Ndaj Gjatë vitit 
të Kalit, personat e shenjës 
së Gjarprit do të kenë fat 
në dashuri. Madje tek disa 
dashuria do të jetë e përkry-
er. Nëse jeni beqarë, ka ar-
dhur koha të zgjeroni rre-
thin e njohjeve ku mund të 
gjeni dashurinë. Nëse jeni 
të dashuruar, marrëdhënia 
juaj do të bëhet më e sigurt 
dhe më e bukur. Nëse jeni 
të martuar, në vitin 2014 
bashkëjetesa juaj do të jetë e 
shkëlqyer. Ndërsa nëse keni 
marrëdhënie jashtëmarte-
sore, viti i Kalit do të sjellë 
probleme për ju. 

Gjatë vitit 2014 për per-
sonat e shenjës së Gjarprit 
do të ketë shqetësime të leh-
ta shëndetësore. Nëse do të 
flini dhe të ushqeheni mirë, 
do ta rifitoni shpejt shënde-
tin. Personat e moshuar që 
i përkasin kësaj shenje do 
të kenë më shumë shqetë-
sime shëndetësore. Gjithse-
si ata mund të shmangin 
përkeqësimin e shëndetit, 
nëse shmangin udhëtimet 
e gjata në verë. Problemet 
shëndetësore do të shfaqen 
në sistemin kardiovaskular 
dhe në atë urinar.

羊
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MAJMUNI

Ata që i përkasin 
kësaj shenje kanë 
lindur në vitet 
1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004.

Në horoskopin kinez thuhet se mes Majmunit dhe Kalit ekziston një lidhje e veçantë. Para-
shikohet që Majmuni të përballet me disa trysni gjatë vitit të Kalit. Majmuni shquhet si një 
kafshë inteligjente, ndaj duhet të përballojë me sukses sfidat e këtij viti. Gjatë vitit 2014 Ma-
jmuni do të ketë një agjendë të pasur me udhëtime, pasi atij i pëlqen të gjejë mundësi të reja 
për jetën, që do ta zhvendosin nga vendlindja. Personalitete të famshme që i përkasin shenjës 
së Majmunit janë Celine Dion, Michael Douglas, Tom Hanks dhe Gerhard Schroeder. 

Stresi i punës për Maj-
munin do të jetë pothuajse i 
njëjtë si gjatë vitit të kaluar. 
Do të udhëtoni më shumë 
dhe do të jeni shumë i zënë 
me punë. Ndaj duhet të për-
dorni inteligjencën tuaj për 
të shmangur stresin. Këto 
përpjekje do të shpërblehen 
me rritje të të ardhurave gjatë 
vitit 2014.

Viti 2014 do të sjellë shumë 
mundësi fitimesh për Ma-
jmunin, por duhet të gjeni 
rrugën e duhur për t’i sigu-
ruar ato. Majmuni duhet të 
punojë shumë dhe me ritëm 
të shpejtë për të rritur të ar-
dhurat. Kjo nuk do të jetë 
e lehtë, pasi Majmuni do të 
shpenzojë shumë energji 
dhe kohë. Një ide e mirë do 
të ishte të udhëtoni jashtë 
qytetit për t’u relaksuar.

Do të shfaqen probleme në 
jetën dashurore të Majmunit 
gjatë vitit 2014, por do të 
zhduken shpejt. Nëse dëshi-
roni të gjeni partnerin ideal, 
do t’ju duhet ende shumë 
udhë për të bërë. Nuk mund 
ta gjeni njeriun e zemrës 
në mjediset që frekuentoni. 
Nëse jeni të dashuruar, do të 
ruani marrëdhënien që keni. 
Do të jetë disi e vështirë për 
Majmunin, pasi ka një ag-
jendë të ngjeshur pune. Nëse 
jeni të martuar, do të keni 
mosmarrëveshje të vogla në 
familje, por me inteligjencën 
tuaj do t’i shmangni. 

Karriera dhe sigurimi i të 
ardhurave mund të ndikojnë 
në shëndetin tuaj. Majmunit 
i duhet gjumë i mjaftueshëm 
dhe ushqim i mirë për të 
përballuar stresin dhe lodh-
jen e ditës. Ai do të ketë një 
verë shumë të lodhshme, 
sepse do të punojë larg 
shtëpisë. Kujdes kur ngisni 
makinën dhe mos u merr-
ni me sporte të rrezikshme. 
Ndoshta njerëz të moshuar 
në familjen tuaj gjatë këtij 
viti do të kenë probleme me 
shëndetin. Nëse keni njerëz 
të dashur larg, duhet të kuj-
toheni për ta, qoftë edhe me 
një telefonatë.
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GJELI

Ata që i përka-
sin kësaj shenje 
kanë lindur në 
vitet 1955, 1967, 
1979, 1981, 
1993, 2005

Kali dhe Gjeli nuk kanë marrëdhënie shumë të mira. Madje, sipas horoskopit kinez, Gjeli 
ka frikë nga Kali, megjithatë parashikohet që viti 2014 të jetë mjaft i mirë për të. Për personat e 
shenjës së Gjelit ndriçon ylli i Lumturisë dhe Dashurisë në 2014. Personalitete të famshme që i 
përkasin shenjës së Gjelit janë Elisabeth Amalie Eugenie, Rabindranath Tagore, Javier Bardem 
dhe Catherine Zeta Jones.

鸡
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Gjatë vitit të Kalit, Gjeli do 
të ketë mundësi të reja për 
punë, por edhe shumë pre-
sion e lodhje. Gjeli do të gjejë 
shumë përkrahje për real-
izimin e karrierës. Ka mundë-
si që personi që ju ndihmon, 
të jetë femër. Nuk duhet të 
harroni se marrëdhëniet me 
kolegët dhe shefat në punë 
janë tepër të rëndësishme, 
ndaj duhet të jeni të kuj-
desshëm në ndërtimin e tyre. 
Nëse rrini të vetmuar apo 
të izoluar, nuk do të gjeni 
ndihmën dhe mbështetjen e 
kolegëve. Gjeli do të përbal-
lojë me vështirësi stresin që i 
shkakton karriera. 

2014-a do të jetë një vit pozi-
tiv për të ardhurat e per-
sonave të shenjës së Gjelit. 
Përpara se të merreni me 
çështje parash, largoni stres-
in. Nuk duhet të flisni shumë 
me të tjerët për planet tuaja 
financiare, sepse do të ndiko-
jnë negativisht në realizimin 
e tyre. Pra, përpiquni të 

jeni të rezervuar. Ka shumë 
mundësi që gjatë këtij viti të 
fitoni shumë para dhe kjo ju 
ndihmon të shijoni jetën.
 

Sipas horoskopit kinez, mes 
Gjelit dhe Kalit mund të 
lindë një dashuri e veçantë. 
Gjeli ka shumë fat në dashuri. 
Në vitin 2014 ylli i dashurisë 
do të ndriçojë për shenjën e 
Gjelit. Madje shumë persona 
të shenjës së Gjelit do të nji-
hen në rrjetet sociale, si dhe 
do të kenë shumë mundë-
si për të takuar partnerë të 
mundshëm. Personat mesh-
kuj të shenjës së Gjelit do të 
kenë shumë mundësi për të 
gjetur të dashur, madje dhe 
gruan e jetës. Gjeli i dashuru-
ar do të ketë shumë mundësi 
për të thelluar marrëdhënien 
me njeriun e zemrës. Ka 
shumë mundësi që gjatë vi-
tit 2014 lidhja juaj dashurore 
të kthehet në martesë. Nëse 
keni lidhje jashtëmartesore, 
ka shumë mundësi të hum-
bisni shuma të mëdha parash. 
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QENI

Ata që i përka-
sin kësaj shenje 
kanë lindur në 
vitet 1946, 1958, 
1970, 1982, 
1994, 2006.

Shenja e Qenit dhe e Kalit kanë të përbashkët inteligjencën dhe besnikërinë. Sipas horo-
skopit kinez, Qeni do të ketë marrëdhënie të mira miqësore gjatë këtij viti. Fati i personave të 
shenjës së Qenit do të përmirësohet ndjeshëm gjatë vitit 2014, duke u sjellë mundësi të mira në 
karrierë, në fushën financiare dhe të dashurisë. Viti 2014 do të jetë me shumë fat për shenjën 
e Qenit. Dhe të shquarit me këtë shenjë janë Konfuci, Winston Churchill, Tim Burton, Pierre 
Cardin dhe Michael Jackson.

Michael Jackson

狗
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2014-a do të hapë mundësi të 
reja për karrierën e personave 
të shenjës së Qenit. Rritja në 
karrierë do të jetë e lehtë për 
ta. Madje karriera e Qenit do 
të ngrihet në nivele të larta 
drejtuese. Por në të njëjtën 
kohë, Qeni do të sulmohet 
nga armiq dhe konkurrentë të 
tij në karrierë. 

Në sferën financiare Qeni nuk 
do të ketë shumë sukses gjatë 
vitit. Të ardhurat më të mëdha, 
personat e shenjës së Qenit do 
t’i sigurojnë nëpërmjet rrogës 
dhe do të arrihen me shumë 
punë. Investimet afatshkurt-
ra të parave nuk do të sjellin 
fitime, kurse investimet afatg-
jata duhet të këshilloheni me 
një ekspert të fushës. 

 
Qeni do të ketë marrëdhënie 
të mira intime gjatë vitit 
2014 dhe kjo arrihet pasi do 
të shpenzojë kohë me sho-
qërinë. Ai do ta ketë të lehtë 
të lidhë miqësi këtë vit. Nëse 
jeni beqar, viti 2014 do të jetë 
i mbarë për një lidhje të re. 
Për femrat beqare 2014-a do 

të sjellë një të dashur ose një 
bashkëshort. Nëse jeni beqare 
e shenjës së Qenit, viti 2014 
është viti ideal për gjetjen e 
partnerit ideal. Nëse jeni duke 
jetuar një marrëdhënie në çift 
ka ardhur koha ta forconi atë, 
por interesohuni mirë për 
familjen e të dashurit ose të 
dashurës suaj. Nëse jeni të 
martuar, bashkëjetesa juaj do 
të jetë e mbushur me dashuri. 
Femrat e kësaj shenje duhet të 
shpenzojnë më shumë kohë 
për bashkëshortët e tyre.

Personat e shenjës së Qenit 
mund të ndihen të stresu-
ar gjatë vitit 2014, si pasojë e 
karrierës. Madje lodhja men-
dore dhe stresi mund të sjel-
lin dobësim të shëndetit dhe 
sëmundje. Ju këshillojmë të 
shtoni orët e gjumit për të kalu-
ar pa pasoja shqetësimet që ju 
sjell stresi në punë. Ndërkohë, 
personat e shenjës së Qenit do 
të rritin veprimtarinë e tyre 
shoqërore dhe do të udhëto-
jnë shumë. Për këtë duhet të 
jeni të kujdesshëm kur ngisni 
makinën dhe shmangni spor-
tet e rrezikshme. Ju këshillo-
jmë të pini sa më shumë ujë.
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DERRI

Ata që i përka-
sin kësaj shenje 
kanë lindur në 
vitet 1947, 1959, 
1971, 1983, 
1995, 2007

Në horoskopin kinez Derri trajtohet si shenjë me fat. Por Derri dhe Kali mund të krijojnë 
shqetësime për njëri-tjetrin, pasi janë natyra shumë të ndryshme. Në teorinë kineze të pesë 
elementeve, Derri i përket grupit të Ujit, ndaj dhe nuk krijon harmoni në marrëdhëniet me 
shenjën e Kalit. Megjithatë viti i Kalit do të jetë i qetë për shenjën e Derrit. Viti 2014 do të jetë 
fatsjellës për Derrin. Yjet e fatit dhe ata të tersit përzihen gjatë vitit 2014. Derri në 2014-n do 
të ketë më shumë fat se vitin e kaluar. Personalitete të famshme që i përkasin shenjës së Derrit 
janë Ernest Hemingway, Elton John, Steven Speilberg dhe Henry Alfred Kissinger

猪

36

Speciale

Edward Snowden

 
Gjatë vitit 2014, personat e 
shenjës së Derrit do të jenë 
shumë të zënë me punë. Për 
të realizuar këtë Derrit i nev-
ojitet shumë energji fizike dhe 
mendore. Gjatë vitit 2014 një 
mikeshë femër do ta ndihmo-
jë Derrin për ngjitjen në kar-
rierë. Kjo punë do të ndikojë 
në rritjen e të ardhurave tuaja. 
Duhet të përgatiteni fizikisht 
dhe mendërisht për të për-
balluar sfidat me të cilat do të 
përballet karriera juaj. Nëse 
do të shmangni përtacinë që 
shpesh ju karakterizon, mund 
të realizoni arritje pozitive në 
karrierë.

 
Për shtimin e të ardhurave 
personat e shenjës së Derrit 
do të përdorin gjithë njohu-
ritë e tyre. Marrëdhëniet sho-
qërore për Derrin gjatë vitit 
2014 do të jenë të shkëlqyera. 
Derri do të jetë i aftë të mar-
rë këshilla mjaft të vlefshme 
financiare nga të afërmit apo 
miqtë e ngushtë. Pritet një 
rritje e dukshme pasurore 
e Derrit gjatë vitit 2014. Do 
të bëni marrëveshje që lid-

hen me financat, gjatë vitit të 
Kalit. Kujdes: me rritjen e të 
ardhurave, do të shtoni dhe 
shpenzimet. Mënyra më e 
mirë për shpenzimin e parave 
është të investoni për famil-
jen e të afërmit tuaj, si edhe 
të bëni bamirësi. Ndërsa do të 
shpenzoni para, do të jeni të 
kënaqur se po bëni diçka me 
vlerë. 

 
Për personat e shenjës së Der-
rit që janë beqarë, gjatë vitit 
2014 do të shfaqen shumë 
mundësi për gjetjen e dashu-
risë. Do të keni disa vështirë-
si të përshtateni në shoqëri. 
Ju nuk i gjykoni njerëzit nga 
pamja e jashtme, ndaj do të 
keni mundësi për njohje të 
reja. Derri nuk ka dëshirë ta 
bëjë publike dashurinë e tij. 
Ai nuk flet me të tjerët për 
lidhjen e tij intime. Nëse jeni 
të dashuruar apo të martu-
ar, marrëdhënia juaj në çift 
do të jetë mjaft e mirë gjatë 
vitit 2014. Nëse keni lidh-
je jashtëmartesore do të keni 
shqetësime të mëdha, madje 
mund të humbni partnerin 
tuaj zyrtar. 
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Njeriu që u pasurua me 
"Fjalët" e të tjerëve

Ma Huateng

Për shumë të tjerë ai përbën një lloj misteri. Rrallë 
pranon të japë intervista, por emri i tij shfaqet në 
media pothuajse përditë. Përfshihet rrallë në debate 
publike, por për shkak të suksesit që ka në industrinë 
e internetit në Kinë, është pa dyshim një personazh 
publik, pjesë e jetës së qindra milionë përdoruesve ki-
nezë të internetit. Ai është Ma Huateng-u, themeluesi 
dhe zyrtari kryeekzekutiv i "Tencent"-it, kompania më 
e madhe e mesazheve të shkurtra në Kinë. 
Ma Huateng-u është gjithmonë i buzëqeshur dhe, 
ndryshe nga mjaft prej kolegëve të tij, ngjason më 
shumë me një të sapodiplomuar të turpshëm, sesa 
me një biznesmen të sofistikuar. Kompania "Tencent", 
që ai ka krijuar, "është rritur e maturuar" përgjatë më 
shumë se 15 vjetëve që prej krijimit. 
Megjithatë, 43-vjeçari Ma është modest dhe i ndërg-
jegjshëm se suksesi nuk është vetëm meritë e tij. "Kur 
ishim një kompani e vogël, kishim nevojë për të qën-
druar mbi supet e gjigantëve për t'u rritur", parafrazon 
ai shprehjen e fizikanit të madh Isak Njuton. "Nëse 
unë kam parë më larg, kjo ka ndodhur sepse kam qën-
druar mbi supet e gjigantëve." 
Por Ma shton se, të mësuarit nga të tjerët nuk është i 
njëjtë me kopjimin. "Kopjimi i të tjerëve nuk të bën të 
madh. Çelësi është se si ta lokalizosh një ide të madhe 
dhe të krijosh risi brenda vendit", është shprehur ai në 
një prej të paktave konferenca për shtyp që ka dhënë.  
Në të vërtetë, ashtu si edhe për shumë të tjerë në fush-

ën e internetit në Kinë, suksesi i Ma-së filloi me idetë 
e marra nga kompanitë e huaja. 
Në vitin 1998 Ma, i diplomuar në Universitetin e Shen-
zhen-it, la punën e vet të parë në kompaninë e shër-
bimeve të telekomunikacionit "Runxun" dhe krijoi në 
qytetin jugor të Shenzhen-it, bashkë me pesë shokë 
të universitetit, kompaninë "Tencent", që merrej me 
prodhimin e pejxhërave (pajisje të vogla elektronike 
për marrjen dhe dërgimin e mesazheve të shkurtra) 
për operatorët vendorë të telekomit. 
Një herë Ma ishte i pranishëm në një paraqitje të ICQ-
së, i pari shërbim mesazhesh të çastit në internet në 
botë, i krijuar nga një kompani izraelite në vitin 1996. 
(Para kësaj mund të dërgoheshin mesazhe dixhitale 
vetëm përmes e-mail-it). 
Edhe pse ICQ-ja ishte shumë e parapëlqyer në Perën-
dim në atë kohë, nuk kishte asnjë version kinez të saj. 
I frymëzuar nga ideja dhe popullariteti i pejxhërave 
në Kinë, Ma dhe ekipi i tij shpejt krijuan një program 
të ngjashëm në shkurt 1999 me ndërfaqe kineze dhe e 
quajtën atë OICQ (Open ICQ, pra "ICQ-ja e hapur"). 
Në të vërtetë, Ma fillimisht nuk e priste që softueri i ri 
do ta bënte të pasur. Në atë kohë, qëllimi i tij ishte t’ua 
shiste softuerin operatorëve telefonikë për ta pasur si 
pjesë të shërbimit të tyre të marrjes e dërgimit të me-
sazheve të shkurtra. Por, meqë pak kompani ishin të 
gatshme të paguanin një çmim të përshtatshëm, Ma 
vendosi ta mbajë softuerin për vete.

      Tencent është një kompani ki-
neze që ushtron veprimtarinë e saj 
në prodhimin e programeve komp-
juterike. Programet më të suksesshme 
kanë qënë QQ dhe OICQ (shërbime 
për shkëmbimin e mesazheve në in-
ternet)

“

“
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Më pas ai bëri një lëvizje të guximshme: e vendosi 
softuerin në internet, duke u lejuar përdoruesve ta 
shkarkonin atë falas, çka më vonë shkaktoi një rritje 
tepër të shpejtë të përdorimit të tij. Në fund të vitit 
1999, nëntë muaj pas nxjerrjes së softuerit, numri i 
anëtarëve të regjistruar të OICQ-së i kaloi 1 milionët, 
duke e bërë atë një prej softuerëve më të mëdhenj të 
mesazheve të çastit në Kinë. 
Por teksa biznesi i Ma-së po hynte në binarët e duhur, 
për "Tencent"-in filluan telashet. Në mars të vitit 2000, 
AOL (American Online), që e bleu ICQ-në në vitin 
1998 për 407 milionë dollarë amerikanë, e paditi "Ten-
cent"-in për emrat e domenit OICQ.com dhe OICQ.
net, të cilat sipas AOL-it shkelnin të drejtat e pronësisë 
intelektuale të ICQ-së. 
Për shkak të ngjashmërisë mes emrave OICQ dhe 
ICQ, "Tencent"-i e humbi shpejt gjyqin dhe i mbylli 
uebsajtet e OICQ-së. Ma filloi të mendojë për ndry-
shimin e emrave të produkteve të "Tencent"-it, për të 
shmangur paditë e mëtejshme. 
Në dhjetor të vitit 2000, "Tencent"-i nxori versionin 
e vet të fundit të OICQ-së, por emri i softuerit ndry-
shoi zyrtarisht në atë që është tashmë mjaft i njohur 
në Kinë si QQ. Kjo lëvizje hapi rrugën për suksesin e 

ardhshëm të kom-
panisë. 
Por edhe pse QQ 
kishte një numër 
të madh përdorue-
sish, teknikisht 
zor se mund të 
quhej një biznes. 
Ma nuk kishte 
qenë në gjendje të 
gjente një mënyrë 
për të bërë para 
prej këtyre për-
doruesve. Në atë 

kohë "Tencent"-i kishte disa biznese të tjera nga oper-
atorët vendorë të telekomit, por të ardhurat e tij nuk 
mund të përballonin koston e krijuar nga një numër 
aq i madh përdoruesish të QQ-së. 
"Ne e dinim që produkti ynë kishte të ardhme, por në 
atë kohë thjesht nuk mund ta përballonim atë", ndër-
mend Ma. Për ta zgjidhur problemin, ai kërkoi kredi 

bankare, madje nisi edhe përçapjet për shitjen e kom-
panisë. 
Pas disa përpjekjesh të pafrytshme, Ma filloi të kërko-
jë para nga investitorët privatë që japin kapitale për 
sipërmarrjet e reja me potencial. Në vitin 2000, firma 
amerikane e investimeve IDC dhe kompania e tele-
komit "Pacific Century CyberWorks" me qendër në 
Hong-Kong vendosën të investojnë 2.2 milionë dol-
larë, duke blerë 40 për qind të aksioneve të kompa-
nisë. Kjo i krijoi "Tencent"-it mundësinë për të mba-
jtur një numër aq të madh përdoruesish dhe, më e 
rëndësishmja, i dha Ma-së kohën e duhur për të gjetur 
një mënyrë për të nxjerrë të ardhura nga miliona për-
dorues të QQ-së. 
Shpejt Ma nisi provën e vet të parë. Nga viti 2000 
numri i përdoruesve të biperave ra ndjeshëm dhe tele-
foni celular filloi të bëhet i njohur në Kinë. Duke e 
nuhatur potencialin e këtij tregu të ri, Ma shpejt krijoi 
një shërbim që u mundësonte përdoruesve të QQ-së 
të dërgonin mesazhe drejtpërdrejt në celularët e tjerë. 

"Ne e dinim që pro-
dukti ynë kishte të 
ardhme, por në atë 
kohë thjesht nuk mund 
ta përballonim atë," 
ndërmend Ma. Për ta 
zgjidhur problemin, 
ai kërkoi kredi ban-
kare, madje edhe nisi 
përçapjet për shitjen e 
kompanisë. 

QQ, softueri 
i bisedave i 
krijuar nga Ma 
Huateng
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Pastaj ai i bindi operatorët vendorë të telekomit për 
të ndarë fitimet e siguruara nga tarifat për dërgimin e 
mesazheve. Në fillimet e “Tencent”-it, ky shërbim sig-
uroi mbi 80 për qind të vëllimit të përgjithshëm të të 
ardhurave të kompanisë. 
Duke shijuar suksesin e parë, Ma shpejt krijoi të tjera 
shërbime fitimprurëse, të tilla si lojërat dhe imazhet 
virtuale, dhe u përpoq të përfshinte reklama në in-
ternet në softuerin QQ. Ai, gjithashtu, ngriti sistemin 
e pagesës të vet “Tencent”-it: monedhën QQ, duke u 
liruar nga varësia te operatorët telefonikë për të sigu-
ruar të ardhura. 
Në vitin 2001 “Tencent”-i filloi të jetë fitimprurës dhe 
përdoruesit e tij të regjistruar i kaluan 500 milionët, 
mbi 100 milionë më tepër se popullsia e ShBA-ve. 
Por me gjithë numrin e madh të përdoruesve, Ma 
shpejt u gjend përpara një krize të re. Në vitin 2002, 
QQ-ja u bë shumë popullore në gjirin e kinezëve, sido-
mos të nxënësve e të studentëve. Një llogari QQ për-
bëhet nga numra, por në disa vende numrat e veçantë, 
të tillë si 88888 ose 66666 (6 dhe 8 janë numra me fat 
në Kinë) nisën të shiten me një çmim të lartë në tre-
gun e zi. Disa përdorues, madje, regjistronin dhjetëra 
llogari QQ në ditë, në mënyrë që të kishin llogari me 
numrat e tyre të parapëlqyer. Në vitin 2002, numri i 
përdoruesve të regjistruar rritej me gati 1 milion në 
ditë. 
Duke ndier përsëri trysninë e kostos gjithnjë e në rrit-
je, Ma vendosi tarifa për shërbimin e regjistrimit të 
llogarisë. Kjo zemëroi mjaft përdorues të QQ-së, të 

cilët e panë këtë si një ndryshim themelor të politikës 
së QQ-së. Ndaj mjaft prej tyre nisën të largohen dhe të 
drejtohen nga softuerë të tjerë të mesazheve të çastit, 
vendës, por edhe të huaj, si MSN Microsoft Messen-
ger, Yahoo! Messenger dhe ICQ, që gjithashtu asoko-
he kishin filluar të përhapeshin në Kinë. Si rrjedhojë, 
Ma rinisi regjistrimin falas në QQ, por vazhdoi me 
tarifat për avatarët, dhuratat virtuale dhe shërbimet e 
tjera në internet. 
Pas kësaj, Ma filloi të diversifikonte biznesin e vet. Në 
vitin 2003, “Tencent” nxori portalin e vet QQ.com 
dhe hyri në tregun e lojërave në internet. Një vit më 
pas “Tencent”-i u listua në Bursën e Hong-Kongut, 
çka e ndihmoi Ma-në që të bëhej një nga njerëzit më 
të pasur në industrinë e teknologjisë së informacionit 
në Kinë. 
Në vitin 2005, kompania hapi platformën e tregtisë 
në internet “Paipai.com”, duke nisur konkurrencën e 
drejtpërdrejtë me gjigantë të tillë në këtë fushë, si “Al-
ibaba”. 
“Përdoruesit kinezë të internetit do të vazhdonin të 
rriteshin me shpejtësi të madhe në tre vjetët e ard-
hshëm, por nuk do të kishte më pak hapësira për pro-
tagonistët e rinj, kur numri i përdoruesve të arrinte në 
500 milionë”, thotë Ma. “Prandaj do të ishte marrëzi të 
mos investoje në atë kohë.” 
Tani Ma Huateng-u është një ndër njerëzit më të pasur 
në Kinë. Në vitin 2007 revista “Time” e cilësoi atë si 
një nga njerëzit me ndikim më të madh në botë.
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Rr. Ismail Qemali, 
Nd. 11-Qendra e Biznesit, 

Kati 3, Tiranë
Tel/Fax:  + 355 42 258 931 
E-mail: info@sinocham.al

www.sinocham.al

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 

Shqipëri - Kinë
Sherben si urë komunikimi për biznesin shqiptar dhe atë kinez tek
autoritetet qeveritare, shoqatat e biznesit dhe medias.

Shërben si qendër informimi për zhvillimin e biznesit duke organizuar 
aktivitete informuese mbi zhvillimin e bashkëpunimit  në të gjitha fushat
 si në investime, industri, turizëm, teknologji, media, kulturë, arsim etj. 



Ai preku kompjuter për herë të parë në vitin 1995 me 
aq frikë, sa shokut të vet iu desh t'i kujtonte se nuk po 
prekte ndonjë bombë. Më pak se dy dhjetëvjeçarë më 
pas, ai është një ndër sipërmarrësit kryesorë në fushën 
e internetit në Kinë. Quhet Ma Yun (por njihet edhe si 
Xhek Ma) dhe është themeluesi i "Alibaba"-s, kompa-
nia mbizotëruese e industrisë së ankandit në internet, 
që u ofron si bizneseve, ashtu edhe konsumatorëve, 
një treg për shitblerjen e prodhimeve të ndryshme, që 
nga pajisjet kompjuterike deri te gjëja e gjallë. Sot Ma 
Yun-i është një ndër njerëzit më të pasur në Kinë e 
në botë. Por sigurisht nuk ka qenë gjithmonë kësh-

tu. Kur ishte 12 vjeç, 
Ma Yun-i nisi të kishte 
interes për të mësuar 
gjuhën angleze. Për tetë 
vjet ai ngiste biçikletën 
40 minuta çdo 
mëngjes, në shi e borë, 
për në një hotel pranë 
Liqenit Perëndimor të 
Hangzhou-t, një qytet 
i njohur në Kinë rreth 
150 kilometra larg 
Shangait. Ishte koha 
kur Kina po hapej dhe 
shumë turistë të huaj 
shkonin në Hangzhou 

për të parë liqenin e famshëm. Ma nisi të shërbente 
si udhërrëfyes për turistët falas, me qëllim që të usht-
ronte anglishten. Këta tetë vjet e ndryshuan thellësisht 
dhe e bënë, siç thotë vetë, të jetë më i globalizuar se 

shumë bashkatdhetarë të vet. 
Pasi përfundoi shkollën e mesme, Ma Yun-i dështoi 
dy herë në provimet e pranimit në universitet, para se 
të niste studimet në Universitetin Pedagogjik të Hang-
zhou-t për t'u bërë mësues anglishteje. Pas diplomim-
it, ishte i vetmi ndër 500 studentët që përfunduan stu-
dimet atë vit që u caktua të punojë në universitet. Paga 
e miliarderit të ardhshëm ishte atëherë vetëm 100-120 
juanë (rreth 12-15 dollarë) në muaj, Ma mendonte që, 
pasi të mbaronte pesë vjetët e kontratës, të niste punë 
në ndonjë biznes, në ndonjë hotel a çfarëdo tjetër. Dhe 
në vitin 1992, kur mjedisi i biznesit nisi të përmirëso-
hej, Ma nisi të aplikojë për shumë vende pune, por 
pa sukses. Ndaj ai vijoi punën në universitet, teksa 
hapi edhe një firmë përkthimi ku punonte me kohë 
të pjesshme. 
Por në vitin 1995 do të vinte udhëtimi që do t’i ndryshonte 
jetën. Ma shkoi në Los Anxheles të ShBA-së si përkthyes për 
një kompani kineze që do të krijonte një ndërmarrje të për-
bashkët me një kompani amerikane. Para se të kthehej në 
Kinë, ai vendosi t’i bënte një vizitë një shokut të vet që jeton-
te në Siatëll. Pikërisht në shtëpinë e këtij shoku Ma preku 
për herë të parë tastierën e një kompjuteri, që ai e kujton 
edhe tani që ishte i markës “Apple”. 
Po aty Ma Yun-i pa për herë të parë internet, i cili ishte i pan-
johur asokohe në Kinë. Ai shtypi fjalën e parë në motorin 
e kërkimit “Yahoo”. Ajo fjalë ishte “beer” (birrë). Të bash-
këshoqëruar me të ai pa mbiemrat “amerikane”, “gjermane” 
dhe “japoneze”, po jo “kineze”. Kur e shtypi këtë fjalë, as në 
“Yahoo” e as në “Lycos” nuk gjeti ndonjë të dhënë. 
Ndaj kur u kthye

"Ajo që është e 
rëndësishme në 
jetën time, është 
që të bëj diçka 
që të ndikojë mbi 
sa më shumë 
njerëz". - shpre-
het “magjistari” i 
“Alibaba”-s, 

Ma Yun 
"Magjistari" i "Alibaba"-s
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      Alibaba.com është një portal 
interneti në të cilin shitësit ki-
nezë dhe të vendeve të tjera of-
rojnë produketet e tyre. “Alibaba.
com” është vendi ku mbi 7 milionë 
importues nga 200 vende të botës 
“takohen” përditë dhe bëjnë biznes 
me mbi 2 milionë firma kineze.“
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në Kinë vendosi të krijojë një uebsajt të cilin e quajti "China 
Pages" (Faqet e Kinës). "Huajta 2 000 dollarë për ta krijuar 
këtë kompani," thotë ai. "Nuk dija asgjë për kompjuterat 
personalë apo postën elektronike. Ja përse e quaj veten "'i 
verbër që ecën mbi shpinën e një tigri të verbër'". 

Kompania e tij 
konkurroi për një 
vit me një kom-
pani të fuqishme 
të telekomunik-
acionit si "China 
Telecom". Ma-
naxheri i përg-
jithshëm i "China 
Telecom" ofroi 
të investonte 185 
000 dollarë për 
një sipërmarrje 
të përbashkët me 
"China Pages". 
"Kurrë nuk kisha 
parë aq shumë 

para në jetën time," kujton Ma. Por përballë një gjiganti të 
tillë si "China Telecom", ai thotë se ndihej "si milingona para 
elefantit". Ndaj dha dorëheqjen dhe pranoi ofertën për të 
punuar në Pekin në krye të një ekipi qeveritar që kishte si 
detyrë nxitjen e tregtisë në internet në Kinë. 
Por ëndrra e Ma Yun-it ishte të krijonte firmën e vet të treg-
tisë në internet. Ndaj në vitin 1999 ai mblodhi 18 veta në 
shtëpinë e vet dhe u foli për dy orë të tëra lidhur me vizionin 
që kishte. Ishte kaq bindës, saqë secili prej të pranishmëve 
hodhi paratë në tryezë, dhe kështu ai siguroi 60 000 dollarë 
për të nisur "Alibaba"-n. 
Lidhur me arsyen përse zgjodhi këtë emër, ai thotë: "Doja 

të kisha një kompani globale, ndaj zgjodha një emër global. 
'Alibaba' është e lehtë për t'u shqiptuar dhe njerëzve kudo 
u kujton ‘Hapu, Sesam’, urdhrin që Ali Baba përdorte për 
të hapur dyert e thesarëve të fshehur te 'Një mijë e një net’". 
Në fillim, thotë ai, nuk kishim para, nuk kishim teknologji 
dhe nuk kishim plan. Arsyen e mbijetesës ai e sheh në kur-
simin e çdo qindarke. Edhe zyrën e kishte në apartamen-
tin e vet. Por kompania nisi të zgjerohej kur mori para nga 
"Goldman Sachs" in 1999 and pastaj nga "Softbank" në 2000. 
Por përsëri rruga nuk ishte e lehtë. Ma e quan "Alibabën" "1 
001 gabime." "U zgjeruam shumë shpejt," tregon ai, "pastaj 
hasëm shumë vështirësi kur interneti kaloi krizë. Në vitin 
2002 kishim para për të mbijetuar vetëm 18 muaj. Kishim 
shumë anëtarë që e përdornin uebsajtin tonë falas, dhe ende 
nuk e dinim si të bënim para. Ndaj krijuam një platformë 
ku eksportuesit kinezë mund të kontaktonin blerësit ameri-
kanë në internet. Ky model na shpëtoi. Në fund të 2002-shit, 
patëm vetëm një dollar fitim. Por çdo vit u përmirësuam 
dhe sot 'Alibaba' është shumë fitimprurëse". 
Tani "Alibaba.com" është vendi ku mbi 7 milionë importues 
nga 200 vende të botës "takohen" përditë dhe bëjnë biznes 
me mbi 2 milionë firma kineze. Në "Alibaba.com" një treg-
tar italian ose brazilian mund të njihet me prodhuesit e 
ndryshëm të enëve të kuzhinës a veshjeve "Made in China", 
më pas mund të bëjë zgjedhjen e vet dhe të blejë pa pasur 
nevojë të përballojë kostot e dërgimit ndërkombëtar. 
Sot grupi "Alibaba" punëson dhjetëra mijë veta jo vetëm 
në Kinë, po edhe në Japoni, Korenë e Jugut, Indi, Britani e 
ShBA. Ai ka filiale ne "Silicon Valley" të Kalifornisë, Londër, 
Tokio e në Amerikën Latine. Por Ma Yun-i thotë se ai dëshi-
ron të krijojë një milion vende pune dhe ta bëjë Kinën tre-
gun më të madh të internetit në botë. "Ajo që është e rëndë-
sishme në jetën time," shprehet “magjistari” i “Alibaba”-s, 
"është që të bëj diçka që të ndikojë mbi sa më shumë njerëz".
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"Pata frikë," kujton Ma 
reagimin e parë pasi preku 
kompjuterin, "sepse pak 
kompani në Kinë kishin 
kompjutera. Kompjuterat 
shiheshin si një teknologji 
shumë e lartë dhe shumë 
e shtrenjtë. Ndaj shoku im 
më tha: 'Xhek, prek çfarë të 
duash, se nuk është bom-
bë'." 

www.facebook.com/RadioEjani





Tani gjithnjë e më shumë kompani kineze janë të 
pranishme në tregun e Evropës Qendrore e Lindore. 
Një prej tyre është edhe gjiganti kinez i telekomunik-
acionit “Huawei”. Ecuria e “Huawei”-t në këto tregje 
ka qenë shumë e mirë, gjë që ka ndihmuar jo vetëm 
zhvillimin e kompanisë, por ka krijuar edhe mundë-
si punësimi në vendet përkatëse. Por historia e këtij 
gjiganti me të ardhura vjetore prej dhjetëra miliarda 
dollarësh dhe mbi 140 mijë punonjës në mbarë botën, 
nis me vetëm 2500 dollarë, një zyrë të vogël dhe një 
emër, Ren Zhengfei. Themeluesi dhe kryeekzekutivi 
i “Huawei”-t është një sipërmarrës që ka provuar se 
Kina mund të konkurrojë me Perëndimin edhe në te-
knologjitë më moderne. Në vitin 1987, me vetëm 21 
000 juanë (rreth 2 500 dollarë në atë kohë dhe pak 
më shumë se 3 300 dollarë sot) dhe 30 punëtorë, ai 
krijoi kompaninë “Huawei”, që merrej fillimisht me 
shpërndarjen dhe shitjen e pajisjeve elektronike dhe 
të telekomunikacionit të importuara. Më pas Ren-i 
vendosi që “Huawei” të ngrihej në zinxhirin e vlerës 
dhe të merrej me prodhimin e pjesëve për sistemet 
e brendshme telefonike. Mbështetur në teknolog-
jinë cilësore dhe çmimin e ulët, “Huawei” triumfoi 
mbi kompanitë e huaja, duke u renditur i katërti në 
Kinë për sa u përket shitjeve në vitin 1998. Më vonë 
“Huawei” filloi prodhimin e pajisjeve gjithnjë e më të 
ndërlikuara, përfshirë edhe ato jokabllore, dhe nisi të 
zgjerohej edhe jashtë vendit.  “Huawei” i konkurroi 

rivalët e vet të fuqishëm duke zbatuar një strategji të 
rreptë. Në qoftë se korporatat shumëkombëshe ishin 
elefantët, është shprehur Ren-i, “Huawei” ishte një mi, 
kështu që kishte nevojë për një nuhatje të mprehtë dhe 
një instinkt të fortë konkurrues, të ndërthurur me një 
frymë bashkëpunimi dhe sakrifice. Pas zgjerimit në 
Kinë, “Huawei” nisi të dalë edhe Tani gjithnjë e më 
shumë kompani kineze janë të pranishme në tregun e 
Evropës Qendrore e Lindore. Një prej tyre është edhe 
gjiganti kinez i telekomunikacionit “Huawei”. Ecuria e 
“Huawei”-t në këto tregje ka qenë shumë e mirë, gjë që 
ka ndihmuar jo vetëm zhvillimin e kompanisë, por ka 
krijuar edhe mundësi punësimi në vendet përkatëse. 
Por historia e këtij gjiganti me të ardhura vjetore prej 
dhjetëra miliarda dollarësh dhe mbi 140 mijë punon-
jës në mbarë botën, nis me vetëm 2500 dollarë, një 
zyrë të vogël dhe një emër, Ren Zhengfei. Themeluesi 
dhe kryeekzekutivi i “Huawei”-t është një sipërmarrës 
që ka provuar se Kina mund të konkurrojë me Perën-
dimin edhe në teknologjitë më moderne. Në vitin 
1987, me vetëm 21 000 juanë (rreth 2 500 dollarë në 
atë kohë dhe pak më shumë se 3 300 dollarë sot) dhe 
30 punëtorë, ai krijoi kompaninë “Huawei”, që mer-
rej fillimisht me shpërndarjen dhe shitjen e pajisjeve 
elektronike dhe të telekomunikacionit të importuara. 
Më pas Ren-i vendosi që “Huawei” të ngrihej në zinx-
hirin e vlerës dhe të merrej me prodhimin e pjesëve 
për sistemet e brendshme telefonike. 

Ren Zhengfei 
bujari që nuk "dëshiron" të bëhet miliarder



Mbështetur në teknologjinë cilësore dhe çmimin e ulët, 
“Huawei” triumfoi mbi kompanitë e huaja, duke u rendi-
tur i katërti në Kinë për sa u përket shitjeve në vitin 1998. 
Më vonë “Huawei” filloi prodhimin e pajisjeve gjithnjë 
e më të ndërlikuara, përfshirë edhe ato jokabllore, dhe 
nisi të zgjerohej edhe jashtë vendit. “Huawei” i konkur-
roi rivalët e vet të fuqishëm duke zbatuar një strategji 
të rreptë. Në qoftë se korporatat shumëkombëshe ishin 
elefantët, është shprehur Ren-i, “Huawei” ishte një mi, 
kështu që kishte nevojë për një nuhatje të mprehtë dhe 
një instinkt të fortë konkurrues, të ndërthurur me një 
frymë bashkëpunimi dhe sakrifice. Pas zgjerimit në 
Kinë, “Huawei” nisi të dalë edhe jashtë, duke pasur filli-
misht si objektiv tregjet e vendeve në zhvillim. Çmimet 
e ofruara nga “Huawei” ishin konkurruese: në Afrikë 
pajisjet dhe shërbimet e “Huawei”-t ishin 5%-15% më 
të ulëta se ato të “Ericsson”-it dhe “Nokia”-s. Veç kësaj, 
punonjësit e “Huawei”-t treguan vendosmëri e guxim, 
duke punuar edhe në vende të goditura nga luftërat 
civile ose katastrofat natyrore; në vitin 2006, shitjet e 

“Huawei”-t në Afrikë 
arritën më shumë se 
2 miliardë dollarë. 
Në vitin 2002, ndërsa 
investimet në infras-
trukturën e telekomu-
nikacionit në mbarë 
botën erdhën duke u 
rrudhur, të ardhurat e 
“Huawei”-it nga bizne-
si jashtë vendit u rritën 
në 552 milionë dollarë, 
nga 328 milionë dol-

larë në vitin 2001. “Huawei” kishte hyrë tashmë në 40 
vende të botës. “Huawei” është i angazhuar edhe për 
të përmbushur përgjegjësitë shoqërore. Kompania ka 
krijuar programe të shumta bursash studimi dhe ka 
dhuruar pajisje telekomunikacioni për zonat rurale të 
Afrikës. Pas cunamit që shkatërroi pjesë të tëra në Az-
inë Juglindore në vitin 2004, kjo kompani dhuroi pa-
jisje komunikimi emergjent me vlerë prej 2.5 milionë 
dollarësh, si edhe 2.5 milionë dollarë të tjerë në para 
për vendet e prekura. “Si pjesë integrale e shoqërisë, 
‘Huawei’ beson fort në kthimin e kontributeve për ven-
det dhe komunitetet ku veprojmë”, shprehet Ren. Ren 
Zhengfei konsiderohet si një figurë karizmatike dhe 
me një vizion të qartë se ku dëshiron të shkojë “Hua-
wei”. Për të thonë se është sa i mistershëm, po aq edhe i 
madh, por për ata që punojnë në “Huawei”, ai është një 
njeri vërtet frymëzues. Ren Zhengfei është një sipër-
marrës mendjemprehtë, i guximshëm dhe i vendosur, 
kërkues ndaj vetes e të tjerëve, por edhe mjaft njerëzor. 
E ndonëse “Huawei” është bërë që prej vitit 2012 prod-

huesi më i madh i pajisjeve të telekomunikacionit në 
botë, vetë Ren Zhengfei nuk është bërë ende miliarder. 
Pasuria e tij arrin vetëm në 920 milionë dollarë, dhe kjo 
sepse Ren-i ua ka lënë pjesën më të madhe të aksion-
eve punonjësve të “Huawei”-t, duke mbajtur për vete 
vetëm më pak se 1.5 për qind. Ai beson se një gjë e 
tillë do të ndihmojë për tërheqjen dhe mbajtjen e tal-
enteve në “Huawei”. Dhe vërtet, “Huawei” është ndër 
kompanitë me stafin më të arsimuar në Kinë, me një 
moshë mesatare 27 vjeç. Nën moton “Le të kalojmë me 
guxim oqeanet”, Ren kërkoi në një fjalim të vetin para 
kompanisë në vitin 2001 ndërkombëtarizimin e mëte-
jshëm të “Huawei”-t. Në vitin 2004, shitjet e kompanisë 
në tregjet ndërkombëtare i kaluan për herë të parë shit-
jet brenda vendit. Dy vjet më pas shitjet me kontratë të 
“Huawei”-t arritën në 11 miliardë dollarë, 65 për qind 
e të cilave nga tregu ndërkombëtar, që u bë lokomotiva 
e rritjes së shitjeve të “Huawei”-t. Po atë vit kompan-
ia rimodeloi markën e vet globale dhe i vuri vetes një 
mision të ri: që të ruajë një strategji të vazhdueshme 
krijimi risish me konsumatorin në fokus. Në vitin 2007 
“Huawei” u bë një kompani kryesore e tregtimit të pa-
jisjeve të telekomunikacionit në tregun global, duke 
u shërbyer 31 ndër 50 operatorëve më të mëdhenj të 
telekomit, duke përfshirë “Vodafone”, BT, “Telefonica”, 
“FT/Orange” dhe “China Mobile”. “Huawei” u rendit 
i pari ndër kompanitë kineze sa u përket patentave të 
regjistruara. Ren-i tregoi më tej besueshmërinë dhe af-
tësinë e vet në bashkëpunim me partnerët e huaj. Në 
vitin 2000, “Huawei” hapi degën e parë në Evropë, që 
kishte vetëm 2 punonjës në fillim. Kurse sot “Huawei” 
ka krijuar rreth 7 500 vende pune në Evropë, një pjesë 
e mirë prej të cilave në vendet e Evropës Qendrore dhe 
Lindore, ku “Huawei” ka krijuar degë të saj. “Huawei” 
e vlerëson tregun evropianoqendror dhe evropianolin-
dor si një hapësirë të rëndësishme zhvillimi. Dhe jashtë 
vëmendjes së “Huawei”-t, nuk ka mbetur as Shqipëria. 
“Huawei” hyri në tregun shqiptar në vitin 2007 me 
ndërtimin e rrjetit GSM për kompaninë e telefonisë 
së lëvizshme “Eagle Mobile”. Ndërsa në shtator 2010, 
në prani edhe të presidentit të atëhershëm shqiptar 
Bamir Topi, në Shangai u nënshkrua marrëveshja e 
bashkëpunimit midis “Huawei-t” dhe “Albtelecom”-it 
e “Eagle Mobile” për projektin e bashkimit të rrjeteve 
të telefonisë fikse dhe celulare. Tani dega e “Huawei”-it 
në Shqipëria ka mbi 80 punonjës, pjesa dërrmuese e të 
cilëve shqiptarë, dhe të ardhurat e saj nga shitjet në vit 
i kalojnë 30 milionë dollarët. “Huawei” bashkëpunon 
edhe me operatorë të tjerë, si AMC, “Plus” etj. Kompa-
nia kineze synon të zgjerohet më tej në Shqipëri dhe të 
punësojë edhe më shumë punonjës vendas, duke u bërë 
biznesi kryesor i telekomunikacionit në Shqipëri. 

Në vitin 2002, ndërsa in-
vestimet në infrastrukturën 
e telekomunikacionit në 
mbarë botën erdhën duke 
u rrudhur, të ardhurat e 
“Huawei”-it nga biznesi 
jashtë vendit u rritën në 
552 milionë dollarë, nga 
328 milionë dollarë në vitin 
2001. “Huawei” kishte hyrë 
tashmë në 40 vende të botës. 





Eni Turkeshi, 
në botën konceptuale

Eni Turkeshi, e lindur në Ti-
ranë, e quan veten artiste 
vizuale dhe kryesisht fotografe 
dixhitale dhe analoge. Bota fo-
tografike i hapi një derë që në 
vitin 2006, kur për herë të parë 
ajo nisi të postonte fotografitë 
e veta në portalin flickr. Ajo 
ka jetuar në Stamboll për më 
shumë se 10 vjet dhe 2 vjet të 
tjerë në Vraa, një qytet në veri 
të Danimarkës. Kontakti me 

kulturën lindore e perëndi-
more në Turqi dhe ekspozimi 
përballë një atmosfere krejt 
të ndryshme skandinave, e 
çoi Enin më tej në rrugën e 
eksplorimit të botës artistike 
nëpërmjet fotografisë. 
Eni është, gjithashtu, mjaft ak-
tive në sferën artistike shqip-
tare. Ajo ka marrë pjesë për 
6 vjet radhazi në ekspozita të 
ndryshme në Shqipëri, por 

nuk është kufizuar vetëm në 
tregun vendës, por ka hedhur 
hapa të guximshëm edhe në 
Kosovë, Gjermani, Danimarkë 
dhe Shtetet e Bashkuara. 
Fotografitë e saj janë surreale 
e mistike dhe pasqyrojnë e 
paraqesin vizionet, mendimet, 
shpirtin dhe ëndrrat e saj dhe 
të njerëzve të tjerë. “Koncep-
tuale” është fjala për të shkruar 
këtë artiste avangardë.



Ejani (“E”): Kur keni filluar 
të bëni fotografi? Si ose pse 
ndodhi? 
Eni Turkeshi (Eni T.): 
Kam nisur të bëj fotografi që nga 
fundi i vitit 2006. Fotografia dhe 
artet figurative më kanë tërhequr 
gjithnjë, por shkaku që të nis të 
merrem me to, ishte kur rastësisht 
nisa të postoja fotot në faqen www.
flickr.com. Dalëngadalë nisa të in-
teresohem më shumë dhe të shkrep 
foto shpesh. Arsyeja është sa e 
dukshme aq edhe jo. Shkurt mund 
të them se, ishte përherë brenda 
meje, por priste kohën e duhur për 
të dalë në dritë.

“E”: A bëni fotografi me 
kamera dixhitale apo me 
film?  
Eni T. : Me të dyja. Po ashtu dhe 
fotografi me kamera të sajuara vetë 
apo pa kamera.

“E”: A mund të na shpjego-
ni pak si janë “kamerat e sa-
juara”? Si bëhen ato? 
Eni T. :  Me kamera të sajuara 
nënkuptoj kamerat pinhole, që 
mund të sajohen duke përdorur 
objekte të ndryshme, si dhe manip-
ulime të kamerave duke përdorur 
lente të ndryshme të sajuara nga 
xhama apo objektiva të huazuara 
tjetërkund.

“E”: Cila janë temat që pëlqe-
ni më shumë? A keni interes 
të eksploroni tema të tjera?  
Eni T. :  Më tepër jam e interesuar 
me portretet dhe botën e njerëzve, 
si dhe ëndrrat, mendimet, iluzio-
net e tyre dhe natyrën e mjedisin 
që i rrethon dhe ndikon mbi to. Sa 
u përket temave të tjera, gjithnjë 
jam në kërkim, pasi më pëlqen të 

provoj gjëra të reja. Mërzitem duke 
punuar vetëm me diçka të njëjtë. 
Eksplorimi është pjesë e pandarë 
dhe e pashmangshme e punës sime 
krijuese.

“E”: Si e përshkruani stilin e 
fotografisë suaj?
Eni T.:  Atmosferike, emociona-
le, perceptuese.

“E”: Kam vënë re se për-
dorni shumë teknikën e 
“ekspozimit të dyfishtë”, a 
mund të shtjelloni pak pse ju 
pëlqen ajo? 
Eni T.:  Më tërheq shumë tekni-
ka e ekspozimit të dyfishtë ose të 
shumëfishtë, pasi nëpërmjet saj ar-
rij të krijoj botë të reja, të cilat nuk 
janë të mundura normalisht. Kë-
sisoj i paraqes karakteret që dua, si 
dhe botët e tyre, në një perspektive 
të re.

“E”: Çfarë ndikon më shumë 
në fotografinë tuaj?  
Eni T.:  Ndjesi të ndryshme, 
emocione të ndryshme (pozitive 
apo negative), kujtime, sense të 
ndryshme, çdo e papritur që lë 
gjurmë tek unë.

“E”: Cilët janë fotografët më 
të parapëlqyer prej jush?
Eni T.:  Ka mjaft fotografë që 
më pëlqejnë. Në përgjithësi më 
tërheqin ata fotografë që paraqesin 
shpirtin human dhe dukuri okulte 
në një mënyrë magjike e emocio-
nale. Disa nga ata që mund të për-
mend janë: Jon Estwards, Alison 
Scarpulla, Anastasia Medvedeva, 
Jagoda Boruch, Paulina Syrus, El-
len Rogers, Francesco Viscuso, 
Aela Labbe, Mike Garlington. 

“E”: Si ndikoheni ju nga fo-
tografia? 
Eni T.:  Fotografia ndikon jetën 
time në përgjithësi, pasi ndërhyn 
në mënyrën time të të parit dhe të 
perceptuarit të çdo gjejë.

“E”: Si është mjedisi artistik 
në Shqipëri? Është e lehtë të 
jetosh si një artiste profesio-
nale?
Eni T.:  Mjedisi artistik në 
Shqipëri mund të them se ka ar-
dhur duke u pasuruar vitet e fun-
dit. Janë shtuar vendet ku mund 
të ushtrohet, ekspozohet arti, por 
edhe mënyra e pranimit të formave 
të ndryshme të tij besoj se ka ecur 
pozitivisht.
E megjithatë, mendoj se ende nuk 
është dhe aq komode të jetosh si 
një artist profesional në vend, së 
paku për artistët që kanë një drej-
tim me individual të të përshkru-
arit/paraqitjes së artit të tyre, ndry-
she nga artistët që merren me artin 
në mënyrë më komerciale.

“E”: Cilat janë planet tuaja 
për të ardhmen?
Eni T.:  Plani im i përhershëm 
është të eksperimentoj pa fund me 
artet vizuale.

“E”: Çfarë sugjerimesh ose 
këshillash keni për dikë që 
dëshiron të hyjë në fushën e 
fotografisë?
Eni T.:  Nuk para më pëlqen të 
jap këshilla, pasi mendoj se çdo 
njeri ka mënyrën e vet të të percep-
tuarit. Sidoqoftë, nëse do më duhej 
të sugjeroja diçka, do të thosha: Të 
ndjekin gjithnjë intuitën, ndjesitë, 
emocionet e tyre, pa u ndikuar nga 
opinioni i të tjerëve.

Vizion

49www.facebook.com/RadioEjani



Get me away 
from here 
I`m dying 



... you`re 
my fire





Possible universes

Before Sunset

Coldness is not 
a seasonal state
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Personal Jesus

Lunatico
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Aquatica



More grief 
to hide than 
hate to utter 

love
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We are not always what we try to show

Memento
Vizion
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Frutat ekzotike dhe vlerat e tyre ushqyese
Frutat ekzotike përmbajnë vitamina, antioksidantë, minerale dhe fi-
bra. Ndër to veçojmë liçin (lychee), mangostinën (mangosteen), 
rambutanin, bananen, xinxifen (jujube), kivin, guavën, çerimojan 
(cherimoya) pemën e bukës (jackfruit), ananasin, durianin, papajën, 
mangon, frutin e dragoit (dragon fruit) etj.
Po cilat janë dobitë e frutave tropikale.... Pse duhet t'i konsumojnë 
ato....

Ejani
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ANANASI
Ananasi është një frut që le-
htëson dhimbjen e kockave, 
është i shëndetshëm për zem-
rën, lufton tumoret, shërben 
kundër celulitit, na ndihmon 
kundër gripit dhe të gjitha 
këto falë përmbajtjeve të tij 
magjike.

Ananasi përmban bromelin, 
që ndihmon shumë për tret-
jen. Këtë efekt e gjejmë edhe 
tek kivi.

Forconi imunitetin me 
ananas
Përmbajtja e lartë e vitaminës 
C te ananasi ndihmon trupin 
të largojë radikalet e lira, të 

cilat shkatërrojnë qelizat nor-
male. Për këtë thuhet se anan-
asi është një frut që lufton 
kancerin. Nga studimet del se 
radikalet e lira nxisin shfaqjen 
e arteriosklerozës dhe dhim-
bjet e zemrës, shkatërrojnë 
qelizat e zorrës së trashë duke 
çuar në tumor, si dhe shkak-
tojnë dhimbje kyçesh si dhe 
artrit. Pra, marrja e dozës di-
tore të vitaminës C nëpërmjet 
ushqimit duket se largon të 
gjitha këto efekte që vijnë nga 
radikalet e lira në trup. Për më 
tepër, vitamina C ka rëndësi 
jetike për forcimin e sistemin 
imunitar, i cili lufton infeksio-
net gripin dhe virozat.

Mangani është një element i 
rëndësishëm për një metab-
olizim korrekt të sheqernave 
në organizëm. Studimet kanë 
treguar se mangani lufton de-
presionin.
Të gjithëve na është thënë 

që të vegjël se karotat janë të 
mira për sytë dhe shumë nëna 
të reja ua japin fëmijëve të 
tyre. Karota është një perime e 
mirë për sytë, ndërsa ananasi 
është një frut edhe më i mirë 
se karota për shëndetin e syve. 

Nga një studim i publikuar në 
një revistë të njohur amer-
ikane për shëndetin thuhet 
se konsumimi i tre racioneve 
ananas çdo ditë ndihmon në 
parandalimin e humbjes së 
shikimit.

Ananasi është një burim i shkëlqyer
i manganit dhe tiaminës.

Tempulli i shendetit
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Avokado quhet ndryshe edhe 
dardhë aligatori dhe është një 
pemë e përhapur në Karaibe, 
Meksikë, Amerikën Jugore dhe 
atë Qendrore.
Studimet e fundit kanë treguar 
se nëse avokado shtohet në sal-
latën me spinaq apo karota rrit 
përthitjen e karotenoideve nga 
kjo sallatë me 200-400%. Në fakt, 
studimet kanë treguar gjithashtu 
se përqëndrimi më i madh i ka-
rotenoideve tek avokado ndod-
het poshtë lëkurës, e për këtë 
arsye mos e hiqni lëkurën më 
shumë seç duhet. Në këtë rast 
këshillohet që lëkurën e avoka-

dos ta hiqni me dorë, tamam si-
kur po qëroni një banane, dhe jo 
duke përdorur thikën apo mjete 
të tjera.Zakonisht mendojmë se 
karotenoidet gjenden më shumë 
tek portokalli apo perimet me 
ngjyrë të kuqe si karotat dhe 
domatet. Edhe pse këto perime 
janë burime të mira antioksi-
dantësh, duket se edhe avokado 
përmban një sasi të konsider-
ueshme të tyre. Avokado përm-
ban betakaroten, alfakaroten 
dhe lutein, por edhe karotenoide 
të tjera si neokrom, neoksantin 
etj. Shpeshherë avokado nuk ka 
nam të mirë për shkak të sasisë 

së yndyrës që përmban, por ajo 
futet në grupin e yndyrnave të 
mira. Vetitë antiinflamatore që 
i gjejmë tek këto yndyrna kanë 
dëshmuar se ndihmojnë për 
lehtësimin e artritit Avokado 
përmban vitamin E, K, B si dhe 
shumë minerale si kalium, mag-
nez etj.

Veti antiinflamatore
Është një nga frutat që kryeson 
listën përsa i përket vetive anti-
inflamatore, pasi  përmban ka-
rotenoide, antioksidantë, përfshi 
lutein, neoksantin, zeaksantin, 
vitamina C dhe E, zink dhe ac-
ide yndyrore Omega-3.

Avokado 
Pse është i mirë?
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Kurë natyrale për 
artritin
Artriti — përfshi osteoartritin 
dhe artritin reumatoid — janë 
probleme shëndetësore që kanë 
marrë të gjithë vëmendjen e 
duhur në sistemin shëndetësor. 
Kërkuesit kanë dalë në përfun-
dim se avokado ka aftësi për të 
lehtësuar simptomat e artritit 
për shkak të përbërësve që ka.
Ndihmon shëndetin kardiova-
skular Në fakt, kjo mund të jetë 
kontradiktore me atë që mendo-
jnë shumica e njerëzve se avoka-
do ka shumë yndyrë dhe nuk ka 
se si të shërbejë për shëndetin e 
zemrës. Por, studimet tregojnë 
pikërisht të kundërtën, pasi ky 
frut mund të ndihmojë për të 
ulur shumë rreziqe si dhe për të 
përmirësuar yndyrnat në gjak. 
Shumica prej nesh e di që shën-
deti i zemrës përmirësohet nga 
marrja e acidit oleik (që ndod-
het tek avokado) dhe nga mar-
rja e acideve yndyrore Ome-
ga-3 (që e gjejmë gjithashtu 

tek avokado në formën e acidit 
alfalinolenik). Pra yndyrnat që 
i gjejmë tek avokado janë të do-
bishme për zemrën, për shkak 
se rrisin nivelin e kolesterolit të 
mirë në gjak (HDL). Avokado 
po ashtu përmban sasi të mëdha 
të kaliumit, i cili ndihmon në ul-
jen e tensionit të gjakut. Vetëm 
gjysma e avokados përmban 

487 miligramë kalium, çka 
është më shumë se një banane. 
Një nga përbërësit është edhe 
betakaroteni, që ndihmon reg-
jenerimin e lëkurës dhe ushqen 
flokët. Luteina është përbërës 
i rëndësishëm për shëndetin e 
syve, ndërsa redukton rreziku 
nga degjenerimin makular, i cili 
është shkaktari kryesor i ver-
bërisë tek personat mbi 60 vjeç.

Nxit rregullimin e 
sheqerit në gjak
Një nga aftësitë që ka avokado 
është se ndërhyn në rregullim-
in e nivelit të karbohidrateve 
dhe sheqerit në gjak. Në përg-
jithësi avokado është ushqim 
që përmban një sasi të paktë 
sheqeri dhe karbohidratesh, 
në të njëjtën kohë fibra, të cilat 
janë thelbësore për rregullim-
in e sheqerit në gjak. Aftësia që 
ka avokado në parandalimin e 
e kancerit të gojës, lëkurës dhe 
prostatës është studiuar gjerë-
sisht në laborator. Kjo aftësi vjen 
si pasojë e një kombinimi të 
rrallë të vlerave antiinflamatore 
dhe antioksidante.
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Edhe rambutani është një frut ekzotik i Azisë 
Juglindore.

Ky është një frut i zakonshëm në Kinë, Mala-
jzi, Tajlandë, Filipine dhe Vietnam.
Rambutani është një burim i shkëlqyer i beta 
karotenit, anti-oksidant që e gjejmë edhe tek 
domatet, bananet dhe në fruta e perime të 
tjera me ngjyrë të verdhë në portokalli. Po 
ashtu rambutani është i pasur në vitaminë C 
dhe flavonoide.
Rambutani përmban gjithashtu vitaminë A, 
kalcium, magnez, sodium, zink, hekur, kali-
um, bakër, mangan etj.
Hekuri, bakri dhe mangani tek rambutani 
janë përgjegjës për shumë funksione, ku më i 
rëndësishmi është për përmirësimin e sistemit 
të qarkullimit.
Rambutani është dhe një frut i mirë që ndih-
mon pastrimin e zorrëve dhe frenon grum-
bullimin e helmeve.

Rambutani
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bananiapse duhet ta 
konsumojmë ?

Banania është një frut tropikal dhe pothuajse 
është e pranishme në treg gjatë gjithë vitit
Të gjithë e dimë që bananet përmbajnë një sasi 
të lartë të kaliumit, i cili është i domosdoshëm 
për punën e muskujve.
Banania preferohet nga të gjitha moshat, sido-
mos nga fëmijët. Ajo është cilësuar dhe si si 
ushqimi numër një për atletët.
Po ta krahasojmë një banane me një mollë, ajo 
ka 3 herë më shumë fosfor, 5 herë më shumë 
vitaminë A dhe 5 herë më shumë hekur. Ajo 
po ashtu përmban kompleksin e vitaminave B, 
duke e bërë një frut të shkëlqyer për trurin.
Thuhet se bananet parandalojnë një sërë së-
mundjesh, po ashtu janë cilësuar edhe si ush-
qimi i lumturisë.
Për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit ba-

nania lufton aneminë.
Ajo gjithashtu rregullon tensionin e gjakut dhe 
punën e trurit falë përmbajtjes së kaliumit.
Banania shihet dhe si një ushqim shumë i 
mirë që lufton diarrenë, pasi ekuilibron siste-
min tretës dhe rregullon funksionin e zorrëve.

Lufton depresionin...

Sipas një studimi, personat me depresion ndi-
heshin më mirë pas konsumimit të bananes. 
Kjo pasi ajo përmban tryptophan, proteinë 
që ndihmon në përmirësimin e humorit dhe 
relakson trupin. Ajo përmabn gjithashtu 
vitaminën B6, duke mënjanuar një sërë 
problemesh si pagjumësi, apo probleme 
me humorin. Banania është një frut 
shumë i mirë edhe për bebet.

Ndihmon në shëndetin e kockave 
dhe në qetësimin e sistemit nervor. 
Po ashtu ajo forcon dhe durimin.
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Papaja është një pemë ekzotike 
që vjen nga jugu i Amerikës. 
Është e pasur me vitaminë 
A, karotenoide, vitaminë C, 
folate dhe fibra. Lëkura e pa-
pajës dhe farat po ashtu janë 
të pasura me shumë fitoele-
mentë, përfshi likopenin dhe 
polifenolet.
Shumë kuzhina sot në botë, 
sidomos ajo aziatike, e kanë 
papajën pjesë të gatimit të 
përditshëm. Zakonisht pa-
paja konsumohet e freskët 
në formë sallate. Farat e zeza 
të papajës janë të ngrënshme 
dhe përdoren si zëvendësuese 
të piperit të zi në Amerikën 
e Jugut. Me papaja mund të 
bëni dhe smoothie shumë të 
shëndetshme, po ashtu edhe 
antipasta.
Sipas mjekësisë tradicionale, 
në disa pjesë të botës gjethet e 
papajës përdoren në formë 
çaji për trajtimin e shumë 
problemeve.

Po ashtu ky frut ekzotik përm-
ban kalcium dhe hekur. Ajo 
trajton problemet me tretjen, 
dhe shëron ulcerën dhe ndih-
mon në zbërthimin e yndyr-
nave në organizëm.
Papaja jep dhe një efekt të 
menjëhershëm për të larguar 
stresin dhe lodhjen.

Papaja

www.facebook.com/RadioEjani



KIVI
Kivi është një frut ekzotik që e ka origjinën 
nga Kina, konkretisht nga provinca Shaanxi. 
Ai është një nga frutat më të shëndetshëm i 
mbushur me një sasi të lartë të vitaminës C, 
antioksidantë, kalium dhe fibra.

Studimet kanë treguar se përbërësit tek kivi 
kanë efekt mbrojtës për sytë, parandalon 
sëmundjet në sistemin e frymëmarrjes dhe 
veçanërisht problemet me kollën falë 
vitaminës C.

Ai po ashtu ka veti mbrojtëse 
nga kanceri pasi flavonoidet 
dhe karotenoidet të cilat kanë 
veprim antioksidativ mbrojnë 
trupin nga radikalet e lira. Dhe 
pikërisht janë radikalet e lira ato 
të cilat mund të shkaktojnë shumë së-
mundje në trupin e njeriut.

Gjithashtu thuhet se kivi rregullon tensionin 
e gjakut, ul kolesterolin si dhe e mban lëkurën 
dhe flokët të bukur.



Mjekësia tradicionale kineze 
është një praktikë e lashtë 5-mi-
jëvjeçare, që ende përdoret dhe 
sot nga miliona njerëz në mbarë 
botën.
Ajo ka shërbyer si kura kryesore 
dhe ndoshta më efektivja në 
mjekimin e një spektri të gjerë 
sëmundjesh në Kinë. Në ndry-
shim nga mjekësia perëndimore, 
e cila përqendrohet në "sulmim-
in" e viruseve apo baktereve të 
veçanta, mjekësia tradicionale 
kineze e trajton trupin e nje-
riut si një të tërë dhe i kuron së-
mundjet me anë të ndërthurjes 
së barnave apo me metoda të 
tjera natyrore. 
Kjo gjë e ka bërë tejet të vështirë 
kuptimin e mjekësisë tradicio-
nale kineze nga Perëndimi. Meg-

jithatë, kërkimet për mjekësinë 
tradicionale kineze janë shtuar 
si në Azi, ashtu edhe përtej saj. 
Sot mjekësia tradicionale kineze 
ka tërhequr vëmendjen e shumë 
njerëzve nga e mbarë bota. 
Që të kuptosh shpirtin e vërtetë 
të traditës kineze, patjetër që 
duhet të kuptohen kultura dhe 
mjekësia e saj. 
Sot në SHBA, por edhe në 
mbarë botën mjekësia kineze 
është përhapur gjerësisht. Janë 
hapur shumë qendra trajtimi, 
si dhe shumë mjekë kinezë dhe 
praktikues të mjekësisë tradi-
cionale kineze bashkëpunojnë 
me studiues dhe mjekë perën-
dimorë në gjetjen e kurave për 
shumë sëmundje sot në botë.

Teoria bazë e mjekësisë tradi-
cionale kineze është përg-

jithësimi teorik i aktiviteteve 
jetësore dhe i ligjeve mbi 

ndryshimin e sëmundjeve, 
në të cilën përfshihen teoria 
e yin-it dhe yang-ut, teoria e 
5 elementeve, e energjisë chi, 

e organeve të brendshme, 
meridianëve etj., si dhe sh-

kaqet, përcaktimi i diagnozës, 
parandalimi i sëmundjeve, 

forcimi i shëndetit etj. 

Ti afrohemi mjekësisë 
tradicionale  kineze
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inezët bioenergjinë e quajnë me emrin chi 
dhe besojnë se gjërat janë të lidhura me njëra-
tjetrën. Në Mjekësinë Tradicionale Kineze, chi-
ja trajtohet si “substancë” themelore e trupit të 

njeriut dhe lëvizjet e saj shpjegojnë procese të ndryshme 
jetësore. 
Chi-ja në kuptimin e saj fiziologjik, përbën, plotëson dhe 
ushqen trupin e njeriut. Ajo, shpeshherë, është quajtur 
energjia jetike, pasi besohet të jetë motivi i energjisë që 
rrjedh nga substancat thelbësore për procese të ndryshme 
jetike. 
Chi-ja shpeshherë klasifikohet në përputhje me atë që ve-
pron. Për shembull, “chi-zemra” i referohet forcës me të 
cilën funksionon zemra dhe qarkullimi i gjakut, pra rreg-
ullon funksionin kardiak; “chi-stomak” i referohet forcës 
me të cilën punon stomaku, pra rregullon funksionin gas-
trik. 
Energjia që mban funksionimin normal të rezistencës 
kundër sëmundjeve quhet “zheng-chi”, që do të thotë 
energjia e vërtetë ose rezistenca e trupit. Energjia chi që 
ngroh trupin dhe ruan një temperaturë normale të tij 
quhet “yang-chi”. 
Chi-ja formohet nga thithja e oksigjenit, dietat ushqyese, 
energjia e kryehershme e ruajtur në veshkë, e cila mund 
të ketë lidhje gjenetike. Energjia jetike qarkullon përgjatë 
disa kanaleve imagjinare që i quajmë meridianë. Meridi-
anët janë kanalet ku qarkullojnë energjia dhe gjaku. Lua-
jnë rolin e lidhjes së rrjetit të gjithë trupit. 
Në rrethanat e ndryshimeve patologjike, ndodhin ndry-
shime në funksionet e sistemit të meridianëve dhe dalin 
simptoma përkatëse në trup, nga të cilat mund të përcak-
tohet diagnoza mbi sëmundjet në organet e brendshme.
Një trup i shëndetshëm kërkon një qarkullim normal të 
kësaj energjie chi. Problemet me shëndetin do të shfaqen 
nëse chi-ja nuk është e ekuilibruar. Qarkullimi i energ-
jisë chi është i lidhur, gjithashtu, ngushtë me emocionet. 
Paqëndrueshmëria emocionale mund të shkaktojë ngec-
je apo bllokim të energjisë chi. Për shembull, zemërimi 
mund të çojë në marramendje, dhimbje koke, stres, ten-
dosje, probleme me stomakun apo dhe humbje oreksi. Nga 
ana tjetër, ushtrimet e ndryshme, meditimi, joga, stërvitja 
qigong përmirësojnë qarkullimin e mirë të kësaj energjie. 

K

Koncepti i energjisë jetike 
chi
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Nëpërmjet vëzhgimit të dukurive kontradik-
tore, njerëzit e futën konceptin mbi kontra-
diktat në kategorinë yin e yang dhe shpjeguan 
ndryshimin e sendeve nëpërmjet ndryshimit 
të këtyre forcave të energjisë jetësore.  
Mjekësia kineze me parimin e unitetit të të 
kundërtave midis yin-it dhe yang-ut sht-
jellon lidhjet e ndërlikuara midis pjesëve të 
sipërme dhe të poshtme dhe atyre të jashtme 
e të brendshme të trupit të njeriut, midis jetës 
njerëzore dhe natyrës, si dhe midis shoqërisë 
dhe hallkave të tjera. Ekuilibrimi relativ mid-
is yin-it dhe yang-ut është baza e sigurimit të 
aktiviteteve normale të trupit njerëzor: prishja 
e këtyre marrëdhënieve çon në lindjen e së-
mundjeve dhe pengon aktivitetet normale të 
jetës. 
Kuptimi i drejtpërdrejtë i yin dhe yang në 
kinezishte ka të bëjë me anën e ndritshme 
dhe të errët të një objekti. Filozofia kineze e 
përdor yin-in dhe yang-un për të përfaqë-
suar një gamë të gjerë të poleve të kundërta 
në univers, si për shembull: ftohtë-ngrohtë, 

shpejt-ngadalë, mashkull-femër etj. Në përg-
jithësi, çdo gjë që lëviz, ngjitet, shkëlqen, ka 
përparim, përfshirë edhe sëmundjet funksio-
nale të trupit, perceptohen si yang. Karakter-
istikat e ndalesës, zbritjes, errësirës, përfshirë 
edhe sëmundjet organike, perceptohen si yin.
Funksioni i yin-it dhe yang-ut udhëhiqet nga 
ligji i unitetit dhe i të kundërtave. Me fjalë të 
tjera, forcat yin dhe yang janë në konflikt me 
njëra-tjetrën, njëkohësisht edhe ndërsjelltas të 
varura. Natyra e yin dhe yang është relative. 
Pa të "ftohtë" s'ka "të ngrohtë", pa "ngjitje" s'ka 
"zbritje", pa “ditë” s’ka “natë” etj. 
Të kundërtat në çdo objekt dhe dukuri janë 
në lëvizje dhe ndryshim të vazhdueshëm. Për 
shembull, dita është yang dhe nata është yin, 
por mëngjesi shihet si një yang brenda yin, 
pasditja si një yin brenda yang etj. 
Fara (yin) rritet në fushë (yang) dhe, pasi 
vyshket, kthehet përsëri në tokë (yin). Kjo 
ndodh edhe me ndryshimin e stinëve. Dimri 
(yin) transformohet përmes pranverës në verë 
(yang). 

YIN  &  YANG
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Teoria e 5 elementeve   
Dru, zjarr, tokë, metal dhe ujë - shpjegohen sendet e ndryshme të botës objektive, 
ndërsa me ndryshimin e tyre shpjegohen lidhjet e ndërsjella dhe ligjet e ndryshimit 
të sendeve të ndryshme.  
Ndërsa mjekësia kineze me teorinë e “5 el-
ementeve” shpjegon lidhjet funksionale të 
5 organeve të brendshme të trupit dhe me-
kanizmin e shkaktimit të sëmundjeve kur pr-
ishet ekuilibri i tyre. Ajo drejton kurimin e së-
mundjeve të këtyre organeve visherale. 
Teoria mbi shenjat e jashtme të gjendjes vish-
erale (organeve të brendshme të trupit) stu-
dion kryesisht funksionet fiziologjike dhe 
ndryshimet patologjike të zemrës, mëlçisë, 
shpretkës, mushkërive, veshkave, zorrëve, sto-
makut, fshikëzës së urinës, tëmthit, trurit, pal-
cës, kockave etj.
Në mjekësinë tradicionale kineze, organet 
visherale, ashtu si edhe organet e tjera, kanë 

veti të ngjashme me 5 elementet - ndërvepro-
jnë fiziologjikisht dhe patologjikisht si këto el-
emente.
Bazuar në karakteristikat, format dhe funksio-
net e dukurive të ndryshme, lidhja komplekse 
ndërmjet fiziologjisë dhe patologjisë, si dhe 
ndërlidhja midis trupit të njeriut dhe botës së 
jashtme kanë një shpjegim. 
Pesë elementet kanë dalë nga një vëzhgim i 
grupeve të ndryshme të proceseve dinamike, 
funksioneve dhe karakteristikave nga bota e 
jashtme. Aspektet e përfshira në çdo element 
janë si më poshtë. 

Midis pesë elementeve gjenden marrëdhënie 
të ngushta, që mund të klasifikohen si nx-
itëse dhe kufizuese të ndërsjella nën kushtet 
fiziologjike dhe cenuese nën kushtet patolog-
jike. Për shembull, druri nxit zjarrin, zjarri 
nxit tokën, toka nxit metalin, metali nxit ujin e 
kështu me radhë. Në këtë mënyrë, çdo element 
ka një lidhje nxitëse me një element tjetër, dhe 
kjo nxitje është e pafundme. Ndërsa sipas ren-
dit kufizues, druri kufizon tokën, metali kufi-
zon drurin etj. Secili prej pesë elementeve e ka, 

gjithashtu, këtë marrëdhënie kufizuese me një 
element tjetër. Nxitja dhe kufizimi i ndërsjellë 
janë dy aspekte që nuk mund të ndahen. Nëse 
nuk ekziston nxitja, atëherë nuk ka lindje dhe 
rritje. Nëse nuk ka kufizime, atëherë nuk do 
të ketë ndryshim dhe zhvillim për të ruajtur 
marrëdhënie harmonike. Këto marrëdhënie 
janë bazat e qarkullimit të elementeve naty-
rore. 
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Zjarr: ngrohje, mbizotërim, lëvizje etj. 
Dru: aftësi mbirëse, zgjatim, butësi, 
harmoni, fleksibilitet etj. 
Metali: forcë, qëndrueshmëri etj. 
Toka: rritje, ndryshim, ushqyese, 
prodhuese etj. 
Uji: lagështi, ftohtësi, rënie, derdhje.
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“Qytet i ngadaltë, jetë 
e ngadaltë”

omë, Nju-Jork, Tokio, Stamboll, Londër 
... Janë moderne, interesante, por... janë të 
mbushura plot me njerëz. Duam pushim, 

jo udhëtim me një agjendë marramendëse. 
Atëherë, pse nuk zgjedhim vendet me ritme më të 
ngadalta për të ndenjur për një kohë të shkurtër? 
Ishujt grekë të shpërndarë nëpër detin Adriatik, 
fshatrat italiane ku mund të shijoni verëra të markave 
të njohura, shtëpia e pushimit në gjirin e maleve të 
mbuluara me dëborë afër Lucernës janë zgjedhje të 
mira nëse doni relaks të vërtetë. 
Ose, merrni pak guxim për një hap të mëtejshëm, 

të vini në Azi dhe të gëzoni një “jetë të ngadaltë” në 
“qytet të ngadaltë”, duke shijuar kulinarinë dhe kul-
turën tërësisht ekzotike për ju. 
Kemi zgjedhur qytete dhe rajone të njohura në Kinë, 
Japoni, Tajlandë dhe Kamboxhia, ekskluzivisht për 
lexuesit tanë shqiptarë që kërkojnë paqen e relaksin.
Në vitin 2014, duke shmangur “përmbytjet” e mëdha 
njerëzore, thuajini lamtumirë stresit, rrëmujës e 
rrëmetit dhe përqafoni atmosferën e rehatshme të 
Azisë.

R

Horizont
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Fjalor: 
Bota jonë po bëhet gjithnjë e më 
shpejtë që nga shpikja e lokomotivës 
me avull. Duket sikur kemi arritur në 
“një rrugë pa krye”. Kemi më pak fry-
te për të marrë nga konkurrenca, dhe 
askush nuk po na nxit të jetojmë me 
këtë ritëm marramendës përveçse ne 
vetë. 

从蒸汽机发明以来，我们这个
世界的发展就一直在加速。我
们被自己追赶得“穷途末路”
。直到欧洲在工业革命200多
年后，开始逐渐反思并开始减
速—慢并不是慢本身，而是说
可持续的发展、更有效率的工
作，以及，更有诗意的生活。

Urbanizimi ka sjellë dendësinë e madhe të qyteteve, që janë tani të 
mbushura plot fabrika dhe rrokaqiej. Qetësia është zëvendësuar nga 
zhurma; mjedisi ekologjik kërcënohet nga veprimtaria njerëzore; ajri, 
toka, uji dhe burimet e tjera natyrore janë ndotur rëndë... Vendin e 
traditës e ka zënë modernizmi; qytetet e kanë humbur fizionominë 
e tyre dhe janë bërë të ngjashëm si dy pika uji me njëri-tjetrin; ndër 
banorët e metropoleve ka lindur indiferenca... Të gjitha këto e largo-
jnë njeriun nga bukuria e jetës.

城市化越来越快的今天，城市的密度越来越大，城市被越
来越多的工业、高楼大厦包围，噪音取代了本来宁静的生
活环境，空气污染破坏了平衡的生态环境，城市的发展使
人们的活动空间越来越狭小，人们的生活节奏也越来越
快，太多传统的文化被现代化的元素所代替，城市和城市
之间正变得越来越缺乏个性，人和人之间正变得越来越冷
漠和缺乏亲情。在这样的生活环境里，人们留给自己的休
闲时间太少，根本无法尽情享受生活的美好。

“Qyteti i ngadaltë” është një model i ri qyteti, me një ritëm 
krejt të ndryshëm jetese, ku ka më shumë hapësirë për shëtitje, 
më shumë parqe dhe hapësira të tjera të gjelbra për zbavitje. Në 
“qytetin e ngadaltë” njerëzit nuk jetojnë si paraardhësit e kohës së 
neolitit, por përkundrazi, u kushtojnë më shumë vëmendje ele-
menteve të epokës moderne dhe të së kaluarës që janë në të mirë të 
përmirësimit të cilësisë së jetës, dhe i integrojnë ato. 

“慢城市”是一种新的城市模式。与快节奏的生活方式
不同，在这里，有更多的空间供人们散步，有更多的绿
地供人们休闲娱乐。
“慢城市”并不意味着将时钟拨回到过去，让人们过“
博物馆中的生活”，相反，它们更善于综合现代和传统
生活中那些有利于提高生活质量的因素。

“Jeta e ngadaltë” është një stil jetese, 
një gjendje e shëndetshme dhe pozitive, 
që pasqyron besimin e plotë te jeta.

“慢生活”，是一种生活态度，
是一种健康的心态，是一种积极
的奋斗，是对人生的高度自信。

“Lëvizja e ushqyerjes së ngadaltë”, në kundërvënie me ushqimin e shpejtë (fast-food), nxit jo vetëm rua-
jtjen e kuzhinës trandicionale e rajonale, por edhe mbjelljen e frutave, perimeve etj. dhe mbarështimin e kaf-
shëve që janë në harmoni me sistemin ekologjik vendor. 
Përkrahësit e këtij koncepti ndjekin parimin “6M”: Meal (Vakt; Ushqim), Menu (Menu), Music (Muzikë), 
Manner (Mënyrë; Edukatë; Mirësjellje), Mood (Gjendje shpirtërore), Meeting (Takim). Ata e vënë theksin në 
shijimin e jetës cilësore nëpërmjet shijimit të ushqimeve dalëngadalë

 “慢吃运动”(Slowfood Movement)。慢餐运动者有“6M”宣言：Meal(美食)、Menu(菜单)
、Music(音乐)、Manner(礼仪)、Mood(气氛)、Meeting(聚会)，这其实是在强调一种放慢脚
步、慢慢品味食物美味的优质生活方式。
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Hekurudhat e Tajvanit të ofrojnë një shumëllojshmëri 
të pafund përvojash. Peizazhet në viset nga kalojnë 
ato, të sigurojnë një gamë të pakufishme pamjesh 
interesante. Nëse doni të shihni nga afër bukuritë e 
ishullit pa pasur nevojë të vuani problemet e rrugëve 
të panjohura dhe të bllokimit të trafikut, atëherë do të 
ishte më mirë të zgjidhni një tur hekurudhor dhe ta 
zhytni veten në kënaqësitë e brigjeve mahnitëse, ma-
leve të mrekullueshme, arave të paqta dhe fshatrave 
tërheqëse.
Historia e hekurudhave në Tajvan daton në vitin 
1887, në periudhën e rënies së dinastisë Qing, kur 
funksionari i gjykatës Liu Mingchuan filloi të punojë 
në një seksion të trasesë në pjesën veriore të ishullit. 
Japonezët e zgjeruan atë kur e pushtuan Tajvanin në 
vitet 1895-1945, dhe rrjeti anembanë Tajvanit përfun-
doi pas rikthimit të ishullit nën sovranitetin kinez.
Sot, më shumë se një shekull pas këtij fillimi të thjeshtë, 
rrjeti hekurudhor i Tajvanit përbëhet nga Hekurudha 

e Boshtit të Bregut Perëndimor, Hekurudha e Boshtit 
të Bregut Lindor, Hekurudha e Lidhjes Veriore dhe 
Hekurudha e Lidhjes Jugore. Shërbimi për udhëtarët 
është i ndarë në katër klasa, duke u ofruar atyre zgjed-
hje në varësi të destinacionit, ngutit të udhëtimit dhe 
“xhepit” të tyre.
Peizazhi përgjatë hekurudhës “rrëshqet” nëpër një 
varg të pafund ndryshimesh, dhe çdo linjë ka karak-
teristikat e veta. Terreni i zgjatur dhe i ngushtë malor 
i ishullit ndërthur gjatësinë e hekurudhës me skenat 
e bukura të maleve dhe lumenjve, ndërsa hekurudha 
për udhëtarët arrin në peizazhe ku autostradat e kanë 
të pamundur. Hekurudhat e Tajvanit janë shumë më 
tepër se thjesht një mjet transporti: ato mishërojnë një 
afri të madhe me zhvillimin shoqëror e kulturor ven-
dor dhe kanë lënë pas një numër të madh reliktesh 
historike, duke përfshirë stacionet dhe shinat e vjetra, 
që të kthejnë pas në kohë dhe shpërfaqin aspektet e 
veçanta të historisë së ishullit.

Ejani

Tur hekurudhor në 
Tajvan

Hekurudha gjithmonë do të ketë për udhëtarët një joshë që mënyrat e tjera të transportit 
nuk mund ta kenë. A doni të bëni një udhëtim romantik hekurudhor? Udhëtoni në hekurud-
hat e Tajvanit dhe ju garantojmë se nuk do të zhgënjeheni!
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Sistemi i Linjës së Boshtit të Bregut 
Lindor:

Ky sistem përfshin linjën Yilan, cila shkon nga Badu 
në Suao, Hekurudhën e Lidhjes Veriore, nga Suao në 
Hualien, dhe linjën Hualien - Taitung, të cilat së bash-
ku formojnë një sistem të plotë që i shërben të gjithë 
Tajvanit Lindor dhe shfaq bukuritë e Yilan-it, Hual-
ien-it dhe Taitung-ut.
Trenat udhëtojnë përgjatë bregdetit, me malet e larta 
nga njëra anë dhe oqeanin e gjerë nga ana tjetër, duke 
o f r u a r pamjen më mahnitëse në këtë pjesë të hek-

urudhës.
Udhëtoni nëpër këto linja dhe 
do të përjetoni shndërrimet 
dhe ndryshimet e bukurive 

natyrore; pasi kaloni rrafshinën e 
gjerë Lanyang dhe shijoni buku-
ritë baritore të fushave e pamjen e 
largët të Ishullit të Turtullit përg-

jatë rrugës, do të kaloni nëpër Suao 
dhe peizazhet jashtë dritares suaj do 

të pësojnë një ndryshim të ndjeshëm, 
pasi pamjet madhështore të malit dhe 
detit do t’ju shfaqen para syve.

Vendet turistike përgjatë rrugës përf-
shijnë Pikën Turistike Kombëtare të 

Bregdetit Verilindor, rrafshinën Lanyang, 
Ishullin e Turtullit, Pikën Turistike Kom-

bëtare të Bregdetit Lindor, Pikën Turistike 
Kombëtare të Luginës Lindore, Parkun Kom-

bëtar Taroko dhe Grykën Taroko me Guvat e 
Dallëndysheve të saj, Tunelin e Nëntë Kthesave, 

Bulowan-in, greminën Cuilu, Tianxiang-un dhe lu-
min Liwu. Përveç shijimit të kryeveprave të jashtëza-
konshme të natyrës, udhëtarët këtu mund të organizo-
jnë edhe itinerare që i lejojnë ata të përjetojnë kulturat 
indigjene, shikimin e zogjve, llixhat, qytezat e vjetra 
bujqësore dhe vende të tjera të veçanta të zonës.

Sistemi i Linjës së Boshtit të Bregut 
Perëndimor:

Përfshin linjën Veri-Jug Keelung-Kaohsiung, lin-
jën Taichung (Zhunan-Changhua), linjën Pingtung 
(Kaohsiung-Fangliao) dhe Hekurudhën e Lidhjes Ju-
gore (Fangliao- Stacioni i Ri Taitung).
Linja kryesore, linja Taichung, linja Pingtung:
Qytetet kryesore ku funksionon ky sistem përfshijnë, 
nga veriu në jug: Keelung, Tajpei, Taoyuan, Hsinchu, 
Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, Tainan, 
Kaohsiung dhe Pingtung.
Secili nga këto qytete ka zakonet dhe pamjet e veta 
natyrore, dhe itineraret nëpër to janë mjaft të 
ndryshme. Udhëtarët mund të organizojnë ture 
në zonat metropolitane të Tajpeit, Taichung-ut 
dhe Kaohsiung-ut, mund të shijojnë gjellët e 
famshme të “Miaokou”-t (Tempulli i Go-
jës ) në Keelung, të shohin të mrekul-
lueshmin Tempulli i Qytetit të Zotit 
në Hsinchu, të provojnë ushqimet 
e Danshui-t dhe frutat e detit të 
Pingtung-ut, të kënaqen me qera-
mikën e Yingge-së dhe kulturën 
e drugdhendjes të Sanyi-së dhe 
të admirojnë pikat historike 
të Sanxia-së dhe Tainan-it. 
Vizitorët, gjithashtu, mund 
të zgjedhin një turne nëpër 
fshat në Chiayi, ose të shko-
jnë të shohin zogjtë në grykë-
derdhjen e lumit Keya në Hsinchu 
ose të lumit Cengwen në Tainan.

Hekurudha e Lidhjes Jugore:

Kjo është e vetmja linjë hekurudhore në Tajvan që të 
krijon mundësinë të mbërrish si në Ngushticën e Ta-
jvanit, ashtu edhe në brigjet e Oqeanit Paqësor.
Duke kaluar nëpër skajin jugor të Vargmalit Qendror, 
ajo lidh Pingtung-un në perëndim me Taitung-un në 
lindje, duke u mundësuar udhëtarëve të shijojnë gjatë 
rrugës panoramat e bukura të Oqeanit Paqësor dhe 
pamjet mbresëlënëse natyrore të maleve, si dhe kul-
turat rrënjëse të Tajvanit Juglindor.
Ndër pamjet më të njohura të kësaj linje janë fushat e 
zambakëve njëditorë të Taimali-t, llixhat e Zhiben-it, 
Festa e Shkopinjve të Bambusë e Atayals-it dhe hapë-
sirat e pamata të Paqësorit.
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Lijiang
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Qyteti fantastik si në ëndërr, qyteti çlodhës 

“Qyteti dhe uji kanë lidhje shumë të ngushtë” që është 
veçantia më e rëndësishme e qytetit të lashtë Lijiang. 
Uji i liqenit Heilongtan buron nga veriu deri në jug 
dhe përreth shtëpive. 354 ura prej guri dhe të drunjta 
me forma të ndryshme lidhin bulevarde dhe rrugë të 
vogla duke formuar pamjet rrugore, ndërsa ndërtesat 
lartohen pranë ujit. Prandaj qyteti i lashtë është gjith-
monë i gjallë. 

Lijiang ndodhet në një zonë jo të gjerë dhe të lartë. 
Ndryshimet e 4 stinëve nuk janë shumë të mëdha, 

stinët e thata dhe të lagështa dallojnë. Sipërfaqja e pyl-
lit arrin në 66,13%. Klima është e këndshme. Lijiang 
është vlerësuar nga UNESCO si qytet i përshtatshëm 
për banim. 

Për shumë turistë, forca tërheqëse e qytetit Lijiang 
nuk është vetëm se këtu mund të shikojnë shumë pan-
orama interesante, por është se këtu mund të ndiejnë 
një lloj kulture të veçantë, dhe mund të provojnë një 
lloj jete ndryshe. Kjo lloj jete është e thjeshtë, e tillë që 
banorët në qytet kanë kohë që i janë larguar. 

Qyteti LIJIANG
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Përveç këtyre, ndërtesat e banorëve të thjeshtë në qy-
tezat Shuhe dhe Baisha janë pjesë e rëndësishme e 
trashëgimisë botërore, në 
Lijiang. Me shpenzime të 
ulëta, mund të arrini në qy-
tezat Shuhe e Baisha. Tani 
Shuhe është rindërtuar nga 
një kompani hongkongase 
dhe në të ka shumë ndër-
tesa me karakteristikën e 
kombësisë naxi, brenda të 
cilave ka shumë lokale ku 
mund të pini çaj/kafe, të rrini rehat pa u shqetësuar 
duke u kënaqur nga pamjet e malit Yulong të mbuluar 
nga dëbora gjithë vitin.

Qytezat e lashta në Lijiang
Horizont
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Lijiang përbëhet nga qytezat: Dayan, Shuhe dhe Baisha. Këtu ka shumë njerëz me mbiem-
rin He dhe, në lashtësi, ata ishin banorët e thjeshtë me mbiemrin Mu, që do të thotë se në 
lashtësi ata ishin aristokratë.

Shtëpia Mu është pjesa më e rëndësishme në qytezën 
Dayan, dikur shtëpia e kreut të zonës Lijiang. Bren-
da ka 162 dhoma dhe shumë tabela të shkruara nga 
mbretërit e ndryshëm të dinastisë Ming. 
Përveç shtëpisë Mu, në qytezën Dayan rrugët e urat 
e lashta janë vlerësuar si pjesë të rëndësishme të 
trashëgimisë, në të cilat më të njohura janë rruga “Si-
fangjie” e ura “Dashiqiao”. Quhet rruga “Sifangjie”, por 
nuk është rrugë, është një shesh ku ndodhet jo vetëm 
qendra e qytezës Dayan, por edhe qendra tregtare në 
pjesën veriperëndimore të provincës Yunan. “Sifang-
jie” ka një sipërfaqe prej afro 100 metra katrorë dhe në 
të ndodhen shumë dyqane. Ura “Dashiqiao” është më 
e rëndësishmja ndër 354 ura në Dayan dhe u ndërtua 
nga kreu i zonës Lijiang në dinastinë Ming. Mund të 
shikoni pasqyrimin e malit Yulong në ujë, nën urën 
“Dashiqiao”. 
Në qytezën Dayan ka edhe një pagodë që duhet ta 
vizitoni. Quhet pagoda Wufenglou. Wu do të thotë 
pesë, feng do të thotë feniks, lou do të thotë pagoda. 
Figura e saj pagode tregon se si pesë feniksë po fillojnë 
të fluturojnë. Kjo pagodë ka karakteristikat e ndërtimit 
të kombësive han, tibetiane dhe naxi. 

Në krahasim me lulëzimin e Dayan-it, qetësinë e 
Shuhe-së, Baisha është një qytezë origjinale pa ndër-
time të reja, ku mbrohet ruajtja e pamjes së lashtë. 
Në Baisha mund të shikoni pikturat 500-vjeçare në mu-
rin e Pallatit Dabaojigong. Këto vizatime janë të vetmet 
në Kinë që pasqyrojnë tri llojet e feve: budizmin tibe-
tian, budizmin me kombësi han dhe fenë e kombësisë 
naxi. 

Nëse dëshironi të vizitoni Liji-
ang-un, ju këshillojmë të banoni 
në Dayan, sepse aty do të gjeni 
zhvillim dhe lulëzim në 3 qyteza 
të lashta. Kushtet e banimit në 
Dayan janë më të mira. Lulëzimi 
i Dayan-it, qetësia e Shuhe-së 
dhe origjinaliteti i Baisha-së janë 
karakteristika që i dallojnë ato. 

Tri fetë e paraqi-
tura së bashku në 
një pikturë trego-
jnë harmoninë e 
shoqërisë së atë-
kohshme. 

Qyeteti Dayan Qyteti Dayan

Shuhe

www.facebook.com/RadioEjani



80

Hokkaido   
Hokkaido është i dyti për nga madhësia, më veriori dhe më pak i zhvilluari ndër 
katër ishujve kryesorë të Japonisë. Moti aty është i ashpër në dimër, me shumë 
reshje bore, temperatura nën zero dhe ujëra të ngrira, ndërsa vera nuk është aq e 
nxehtë dhe e lagësht sa në pjesët e tjera të vendit.

Me natyrën e vet të paprekur, Hokkaido tërheq shumë 
të pasionuar pas natyrës, duke përfshirë dashamirës të 
skive në stinën e ftohtë dhe të alpinizmit, çiklizmit e 
kampimit nga qershori deri në shtator. Ndër të gjitha 
vendet spektakolare të ishullit, ne këshillojmë Nobori-
betsu Onsen, që është llixha më e famshme turistike 
në Hokkaido, ku mund të kaloni një ose dy ditë duke 
shijuar ujin e ngrohtë. Vetëm relaksohuni!
Jigokudani ose "Lugina e ferrit", është një luginë 
madhështore që e meriton emrin që ka. Ndodhet mbi 
qytetin Noboribetsu Onsen. Në këtë luginë fryjnë 
erëra të nxehta e të lagështa, rrjedhin përrenj sulfurorë 
dhe ndodhin veprimtari të tjera vullkanike. Ajo është 
burimi kryesor i ujërave të llixhës së Noboribetsu-t.
Lugina ka shtigje tërheqëse, që kalojnë përmes ko-

drave të pyllëzuara përmbi Noboribetsu. Po qe se ecni 
në to përreth 20-30 minuta, do të mbërrini në Oyu-
numa, një pellg sulfuror me temperaturë në sipërfaqe 
prej 50 gradë Celsius dhe një pellg balte edhe më të 
vogël e më të nxehtë aty pranë.
Nga Oyunuma del një lumë i quajtur Oyunumagawa. 
Ende i nxehtë, lumi rrjedh nëpër pyll, duke krijuar një 
pamje si prej një bote tjetër. Mund ta ndjekësh lumin 
për disa qindra metra dhe të shijosh një dush natyror 
këmbësh (ashiyu) gjatë rrugës.
Ngjyrat e vjeshtës në Noboribetsu zakonisht arrijnë 
kulmin në mes të tetorit, duke i shtuar bukuri të mëte-
jshme peizazhit tashmë madhështor. Gjatë dimrit, 
disa nga shtigjet në kodrat mbi Jigokudani mund të 
mos jenë gjithherë të kalueshme.

Qyteti Hokkaido
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Në të kaluarën, shumë shtëpi në Japoni nuk ishin 
të pajisura me dush ose vaskë. Për të mbushur këtë 
zbrazëti, sento-t e lagjeve (fjalë për fjalë: ujë i nxehtë 
me para), ose banjat publike, ishte një vend ku venda-
sit mund të shkonin për t’u larë, të zhyteshin në vaskë 
dhe të bisedonin me fqinjët.
Sot, teksa shumica e shtëpive familjare kanë banjat e 
tyre, numri i sento-ve tradicionale ka rënë. Megjithatë, 
janë në zhvillim llojet e reja të banjave publike dhe të 
komplekseve të banjave, që kanë pishina, sauna, qen-
dra fitnesi etj. - disa prej të cilave më shumë ngjajnë 
me parqe sesa thjesht banja.
Disa sento, zakonisht në qytetet turistike të llixhave, 
shfrytëzojnë pikërisht ujërat natyrore të këtyre llix-
have. Në këtë rast ato quhen banja onsen. Banjat 
publike që nuk furnizohen me ujë llixhe përdorin ujë 
çezme të nxehtë.
Banjat publike (që mund t'i përdorë kushdo, përkundër 
banjave private të ryokan-ëve (bujtina tradicionale ja-
poneze) dhe hoteleve, të cilat mund të jenë të hapura 
vetëm për bujtësit e klientët) mund t’i gjesh në mbarë 
Japoninë dhe kushtojnë zakonisht 200-2 000 juanë. 
Disa prej tyre, në qytetet më të mëdha, janë të hapura 
24 orë me tarifa të veçanta për natën, dhe mund të 
përdoren edhe për të kaluar natën aty.
Me përjashtim të disa komplekseve të banjave si par-
qe, banjat publike janë të ndara sipas gjinisë dhe nuk 
vishen rroba banje.

Horizont

Rregullat e larjes:

 1 ) Hiqini të gjitha rrobat në dhomën 
e zhveshjes dhe vendosini në një shportë së 
bashku me peshqirin e banjës. Shpesh aty ka 
edhe kasaforta për sendet me vlerë.
 2 ) Llixhat japoneze shijohen zhveshur. 
Kostumet e banjës nuk lejohen në shumicën 
e tyre. Megjithatë, është zakon të marrësh me 
vete një peshqir të vogël në zonën e larjes, 
për të mbrojtur privatësinë kur del jashtë ujit. 
Kur hyn në ujë, duhet ta heqësh ujin.
 3 ) Para se të hyni në banjë, lahuni me 
ujë çezme. Tradicionalisht, thjesht shpëlarja 
e trupit vlerësohet si e mjaftueshme (banjot 
shumë të vjetra nuk kanë as dushe dhe sa-
pun), por sidomos te të rinjtë ka një numër në 
rritje që bëjnë dush para se të hyjnë në banjë.
 4 ) Hyni në banjë dhe qëndroni për 
njëfarë kohe. Kini parasysh që uji mund të 
jetë shumë i nxehtë (temperatura zakonisht 
është 40-44 gradë). Nëse ju duket shumë i 
nxehtë, përpiquni të hyni shumë ngadalë dhe 
të lëvizni sa më pak të jetë e mundur.
 5 ) Pasi njomeni për njëfarë kohë, dilni 
nga banja dhe lajeni trupin me sapun me ujë 
çezme, të ulur në një stol. Në disa banja ka 
sapun dhe shampo. Ashtu si në banjat private 
japoneze, sigurohuni që sapuni të mos hynë 
në ujin e banjës. Pastrojeni vendin tuaj pasi të 
keni mbaruar larjen e trupit.
 6 ) Hyni përsëri në banjë dhe njomuni 
përsëri.
 7 ) Pasi të keni mbaruar njomjen, mos 
e shpëlani trupin me ujë çezme, që kripërat 
minerale të llixhës të kenë efekt të plotë në 
trupin tuaj .
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Xishuangbanna 
“Perla e Yunnan-it,,

CRI – Një ngrohtësi miqësore
Kur mora ftesën për të udhëtuar dhe kaluar disa ditë në Xishuangbanna, në jug të 
provincës Yunnan mendova se ky do të ishte një udhëtim më tepër që do ti shtonte 
listës së vendeve te vizituara nga une edhe një emër tjetër si dhe një piketë të re në 
hartën e botës…
Udhëtimi filloi me fluturimin disaorësh nga Tira-
na për në Pekin, ku pas mbërritjes patëm një pritje 
shumë të ngrohtë nga organizuesit e këtij evenimen-
ti turistik, Radio e Jashtme e Kinës e me konkretisht 
nga Redakësia e Gjuhës Shqipe i përbërë kryesisht nga 
shokë kinezë që flisnin gjuhën Shqipe në një mënyrë 
perfekte, duke më surprizuar jo vetëm me gjuhën por 
edhe njohuritë e tyre për vendin tim. 
Meqënëse koha nuk premtonte, në një pasdite të 
vetme u njoha me historikun e Radios së Jashtme të 
Kinës si dhe me aktivitetet e ndërmara nga Redakësia 
e Gjuhës Shqipe, ku pas një punë kolosale u arrit kri-
jimi i Radios Ejani (FM 106 në Tiranë & Durrës) dhe 
transmetimi i suksesshëm i saj në Shqipëri. 
U largova nga Pekini me një ndjenjë krenarie për ven-
din tim sepse po përjetoja një ngrohtësi miqësore në 
një vend aq të largët…
Pas dy fluturimesh të tjera nga Pekini, mbërrijmë 
në Xishuangbanna. Nga Pekini modern dhe dritat e 
pafundmë të tij, në një xhungël të vërtetë që fshihte 
brenda një qytet mjaft të këndshëm të modelit “slow 
city”, një term i përdorur për qytetet në të cilat jeta 
rrjedh më ngadalë, më natyrshëm dhe me më shumë 

kënaqësi për banorët.
 E kuptojmë që jeni në një vend subtropical nga bimë-
sia e harlisur dhe nga pemët e egra të bananes bren-
da kopshteve të qytetit, për më tepër lumi Lancang 
(Mekong) ndan qytetin në mes si për të na kujtuar që 
ndodhemi në një zonë vërtetë egzotike të Azisë. Me 
kolegët e huaj (nga Evropa) që më shoqëronin në këtë 
organizim, fillojmë të flasim e të fotografojmë, si për 
të memorizuar fizikisht gjithcka. 
Edhe pse udhëtimi ishte i lodhshëm, së bashku me 
njërin prej kolegëve ishim shumë kurioze të ek-
sploronim qytetin të vetëm, jashte kontekstit të guidës 
së organizuar, ndoshta për ta përjetuar qytetin në një 
prizëm më personal dhe rastësor. Edhe pse në një orar 
të vonë të darkës, pamë vitalitetin e ketij qyteti dhe 
nuk u habitëm kur në një nga baret e qytetit u njohëm 
më shumë njërëz të tjerë nga Evropa, të cilët kishin 
zgjedhur të jetonin përkohësisht apo përgjithmonë 
në Xishuangbanna. Edhe pse të lodhur, biseduam 
deri vonë me këta njërëz, për të njohur në avance më 
shumë rreth qytetit dhe jetës së përditshme të tij, duke 
u kthyer në hotelin tonë në orët e para të mëngjesit 
gjithë kershëri për të filluar një ditë të re…
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Vizite ne Fshatin Karakteristik te Kombesise Jinuo

Horizont

Në mëngjes nisemi herët për në Fshatin Karakteristik 
të Kombësisë Jinuo dhe Luginën e E Elefantit të Egër. 
Një pjesë shumë interesante e turit ishte organizimi 
nga CRI i udhëtimeve brenda komplekseve turistike 
me biciklete, duke na krijuar mundësinë ta ndjenim 
më afër ambientin rrethues dhe natyrën e mrekul-
lueshme. Pas një rrugëtimi të shkurtër me bicikletë 
nepër pyll, arrijmë në portën e fshatit karakteristik 
Jinuo ku valltare të kombësisë Jinuo na mirëpresin 
me veshjet e tyre karakteristike dhe notat e muzikes 
se gjallë që ata luajnë. Pa humbur kohë vijojmë ek-
splorimin e fshatit, i cili gjendet sipër portës pas disa 
qindra shkalleve prej druri që gjarporojnë përmes 
xhunglës. Mësojmë se kombësia Jinuo është një nga 
pakicat më të vogla në Kinë, me një popullsi prej 
rreth 20.000 njërëzisht, të cilët jetojnë pothuajse të 
gjithë në zonat rreth Xishuangbanna. 

Në çdo objekt që vizitojmë njihemi dhe më traditat 
e shoqërise Jinuo, objektet e kultit që ata adhurojnë, 
rregullat sociale dhe ceremonitë e ndryshme si mar-
tesa etj. Njihemi gjithashtu edhe me njërëzit miqësore 
të cilët na përshendetën edhe me një concert këngësh 
dhe vallesh karakteristike Jinuo, një ekperiencë vër-
tetë e rrallë dhe shumë spektakolare. Largohemi 
nga fshati Jinuo me një ndienjë shumë pozitive nga 
gjithçka që pamë dhe përjetuam.
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Vizitë në Fshatin e Kombësisë Dai 
Fshati Mengjinglai

asi kalojmë qytetin Menglai dhe mbërrijmë në 
stacion kufitare mes Kinës dhe Mianmarit, me 

biçkletat tona drejtohemi për në fshatin e Kombësise 
Dai.
Dai, do të thotë “Njërez të lirë” dhe një traditë e gjatë 
edukimi dhe kulture i ka bërë ata minoritetin me 
të avancuar në provincën Yunnan. Pritemi shumë 
ngrohtësisht nga banorët Dai, të cilët na shoqërojnë 
për në fshat duke kaluar pikesepari përmes një tem-
pulli të madh Budist ku nuk humbasim rastin të bë-
jmë fotografi të paharrueshme. 
Më pas futemi në thellësi të fshatit i cili ka edhe një treg 
të pasur dhe shumë atraktiv për gjithë turistet. Fruta 
egzotike të panjohura, punime artizanale të poçerisë, 
të tezgjahut, të drurit apo punime të tjera me dorë na 
magjepsin me thjeshtësinë dhe bukurinë e tyre. 
Akomodohemi në shtëpitë karakteristike Dai, ku 
gjithashtu shijojmë edhe mikëpritjen e banorëve, për 
tu zgjuar herët në agim, rreth orës 6 kur zhvillohet 
ceremonia e donacioneve nga banorët për murgjit 
budist. Kombësia Dai i përket Budizmit Teravada, 
një sekt i besimit Budist i përcjellë në kombësinë Dai 
rreth 1.000 vite më parë. 
Ceremonia fillon duke na përcjellë emocione të veçan-
ta, një traditë e lashte që është po aq e gjallë dhe e vër-
tetë sa mijëra vjet më pare. Murgjit e vegjël parakalo-

jnë në heshtje dhe njërezit u dhurojne ushqime, veshje 
e të mira të tjera materjale për të përmbushur nevojat 
e tyre në kushtet e një jetë të dedikuar besimit dhe rit-
ualeve fetare.
Pas kësaj vizite, jemi njëzëri të bindur që Xishuang-
banna ka një potencial turistik të madh, dhe që ka 
shumë për të ofruar për çdo lloj turisti, qoftë ai në 
kërkim të aventurës, qetësisë shpirtërore, kulinarisë, 
kulturës, besimit fetar etj. 
Kemi parë vende të cilat as nuk mund ti imagjinonim, 
u jemi afruar kafshëve më egzotike dhe jemi njohur së 
afërmi me to, kemi provuar gatime spektakolare duke 
njohur shije të reja, dhe tani që po fluturojmë sërisht 
drejtë Pekinit po mendoj që ajo që i dha më shumë 
kuptim gjithçkaje ishin njërezit, historitë e tyre, tra-
ditat, zakonet, mikpritja dhe ngrohtësia që na ofruan 
gjatë gjithë qëndrimit tonë, miqësitë e reja që krijuam 
me homologët tanë të CRI dhe dëshira e vullneti për 
ta ruajtur dhe zhvilluar kete miqësi ne emer te miqë-
sise tone personale dhe popujve që perfaqësojme! 
Tani që jam duke marrë rrugën e kthimit për në Shqi-
prinë  kuptoj që Xishuangbanna nuk është thjeshtë një 
destinacion turistik, jo për mua atë paktën… Ky vend 
i ngrohtë, gjithë ngjyra dhe njërez të mrekullueshëm 
më la mbresa të thella dhe besoj se dhe unë lashë dicka 
nga vetja pas…

P
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nga IDEJA tek  PRODUKTI

Deaprint sh.p.k
e para me standarde 
evropiane në Shqipëri

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës,
km 4 Kashar.

Tel: (+355) 444 15 079
Email: deaprint@hotmail.com

E pajisur me teknologjinë e fundit e
vetmja që disponon makinë shtypi
rotative heatset.
Me një staf të specializuar dhe me
partnerë Kroatë.
Shtypshkronja jonë ka hyrë në tregun
shqiptar me oferta të reja  duke
ju ofruar klientëve të saj shërbim
profesional që nuk kryhej më parë. 

DEAPRINT  ka krijuar partneritet
me shumë shoqëri  të njohura në
tregun ndërkombëtar për lëvrimin e
tekonologjisë dhe lëndëve të para.        
  

DEAPRINT  ju ofron atë që nuk keni mundur
ta gjeni deri më sot në Shqipëri:
 • Shtyp me teknologjinë rotativ
 • Cilësi 
 • Shpejtësi në realizim të porosisë,
 • Korrektësi në punë,
 • Partneritet të qëndrueshëm
si  dhe:
 •  Çmime të lira dhe konkurruese me tregun
 shqiptar dhe evropian.  
  



Sanya që ndodhet në pikën më ju-
gore të Kinës, është qyteti i dytë për 
nga madhësia në provincën Hain-
an. Pas reformës dhe hapjes, San-
ya u bë një qytet modern turistik 
në bregun e Detit të Kinës Jugore. 
Burimet nëntokësor janë të pasu-
ra dhe vëllimi i rezervës së naftës 
është sa dy fishi i vëllimit të qytetit 
Daqing, prandaj e quajnë "Lindja e 
Mesme e dytë". 

Sanya është qendra më e madhe 
për prodhimin e zarzavateve në 
dimër. Sipërfaqja e peshkimit në 
afërsi të bregut është 1,36 kilome-
tra katrorë dhe këtu është një vend 
i mirë për zhvillimin e peshkimit 

dhe rritjen e kafshëve detare. San-
ya që ndodhet në qendrën ekono-
mike të Oqeanit Paqësor, është një 
portë e rëndësishme për në rajonin 
e Azisë Juglindore.

Tani do t’ju tregoj disa nga pikat 
turistike në Sanya.

Luhuitou ndodhet në majën e një 
mali afër Detit të Kinës Jugore. Sip-
as gojëdhënës, në lashtësi, një djalë 
i bukur dhe punëtor i kombësisë Li 
takoi një dre. Kur djali do të qël-
lonte, dreri ktheu kokën duke u 
shndërruar në një vajzë dhe u mar-
tua me këtë djalë. Luhuitou e mori 
emrin nga kjo gojëdhënë. “Liu” 

do të thotë “dre” dhe “huitou” do 
të thotë “kthen kokën”. Tani këtu 
ndodhet statuja e këtij të riu dhe e 
drerit.

Pika turitike Deti i Madh Lindor 
ka një plazh me gjatësi 1 kilometër. 
Këtu pyjet e arrës së kokosit nuk le-
jojnë të shihet qiell dhe diellin. Py-
jet e arrës së kokosit përqafohen me 
malet. Këtu kodrat janë të gjelbra, 
uji i bukur dhe ajri i freskt. Rëra 
e bregut të Detit të Madh Lindor 
është e butë dhe koha e ndriçimit 
të diellit është e gjatë, prandaj tem-
peratura e ujit të këtushëm është 
afro 20 °C dhe ai është vend ideal 
për notim.

Sanya
Horizont
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Pika turitike Skaji i Qiellit e Këndi 
i Detit është pranë malit dhe detit. 
Rëra, gurët e mëdhenj e pylli i ar-
rës së kokosit formojnë një pamje 
të bukur. Këtu mund të shikoni 
pamjet madhështore së ngritjes së 
diellit, fshatin e zakoneve të kom-
bësisë Li, kopshtin e statujave të 
njerëzve të njohur etj. 

Zona piktoreske Gji Yalong rre-
thohet nga 3 anë nga malet. Në 
qendrën e kësaj zone është hapë-
sira e gjerë që duket si hënë. Këtu 
ka pemë të shumëllojëshme. Bregu 
i saj është një plazh me rërë të 
bardhë me gjatësi 8.5 kilometra. 

Në këtë zonë piktoreske ndod-
hen edhe 5 ishuj si margaritarë në 
det. Ajër i këtushëm është i freskët 
dhe këtu është një vend i dëshiruar 
për banja dielli dhe notim, pran-
daj është quajtur "Havai i lindjes". 
Këtu ndodhet edhe fshati i ruajtur 
mirë i kombësisë Li. 

Tani do'ju tregoj një itinerar tur-
istik nga Haikou deri në Sanya. 

Itinerari turistik 2 ditët e para 
është i njëjtë me itinerar rreth 
qytetit Haikou në programin e 
kaluar. Ditën e parë vizitoni tem-
pullin Wugong, e shkollën Qiong-

tai dhe shkoni për në Boao për 
të parë lumin Wanquan, ndërsa 
në mbrëmje qëndroni në qytetin 
Qionghai. Ditën e dytë, vizito-
ni malin Dongshan dhe ishul-
lin e majmunëve Nanwan, dhe 
në mbrëmje qëndroni në qytetin 
Xinglong. Ditën e tretë, shkoni në 
qytetin Sanya, vizitoni me radhë 
Detin e Madh Lindor, Luhuitou, 
Skaji i Qiellit dhe Këndin e Detit, 
ndërsa në mbrëmje qëndroni afër 
gjirit Yalong për të parë pamjen e 
detit në mbrëmje. 

Horizont
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Kristina NERANXI
Pas saktësisht dhjetë ditësh do 
të jem në avion, me destinacion 
kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën, 
ku është dhe shtëpia ime. Kjo më 
bën të reflektoj mbi gjithçka që kam 
përjetuar gjatë një viti të mrekullue-
shëm dhe është pak e vështirë për 
mua të besoj se sa shpejt ka kaluar 
koha që kur erdha në Pekin. Por, së 
pari, do të desha të tregoja si filloi 
përvoja ime me Kinën… 
Kina është një vend magjepsës me 
një histori dhe kulturë të lashtë e 
unike. Kur mendoja për Kinën, 
ndër gjërat e para që më vinin në 
mendje ishin Muri i Madh, filozofi i 
madh Konfuci dhe poeti i shquar Li 
Bai. Nga librat e historisë në shkollë 
kisha mësuar për vuajtjet e popullit 
kinez nga pushtimet e ndryshme, 
por edhe për sakrificat e lavdinë e 
luftës të mishëruar më së miri te 
“Marshimi i Madh” i udhëhequr 
nga Mao Ce Duni dhe suksesi i 
“Reformës e Hapja” të ideuar dhe 
realizuar nga Ten Hsiao Pini. Më 
vinin pastaj ndër mend ngjarjet më 
të fundit, si organizimi i shkëlqyer i 
Lojërave Olimpike të Pekinit 2008, 
kur Kina i tregoi botës se si kishte 
arritur të integronte të gjitha el-
ementet tradicionale e moderne 
në organizimin e një evenimenti 
botëror që kalonte kufijtë e spor-
tit. Prej gjithë këtyre më lindi një 
dëshirë e madhe për të vazhduar 
studimet pasuniversitare në Kinë.

Unë quhem Kristina 
Neranxi dhe jam nga 
Shqipëria. Erdha në 
Pekin saktësisht më 18 

shkurt 2013. Nuk ishte hera e parë, 
pasi kisha qenë në Kinë edhe rreth 
3 vjet më parë. Kina më kishte lënë 
mbresa mjaft të mira dhe gjith-
monë kisha në mendje të kthehe-
sha përsëri për ta vizituar. Çdo gjë 
filloi kur mora vesh nga ambasada 
kineze në Tiranë për mundësinë 
e aplikimit për studime pasuni-
versitare në një nga shkollat elitë 
të vendit, Universiteti Tsinghua. 
Pas disa javësh që kisha bërë ap-
likimin mora një thirrje nga am-
basada kineze për intervistë si një 
kandidate për bursë studimi. Pasi 
shkova në intervistë dhe më thanë 
se dola me sukses e që shkolla më 
kishte pranuar, ajo u kthye në një 
nga ditët më të gëzueshme të jetës 
sime. Isha e lumtur që jo vetëm do 
të rikthehesha në Kinë, por dhe do 
të kisha mundësinë që të studio-
ja e të diplomohesha në këtë uni-
versitet kaq prestigjioz të nivelit 
botëror. Kështu mbas disa javësh, 
të zëna me përgatitje për një udhë-
tim të gjatë dhe takime me njerëzit 
e afërm, nisa këtë aventurë fantas-
tike.
Nga njëra anë ndihesha e mërzi-
tur që do të jetoja kaq larg familjes 
dhe shoqërisë, por nga ana tjetër 
isha shumë e emocionuar që 
po ndërmerrja këtë përvojë në 
një shtet me një kulturë krejt të 
ndryshme nga ajo e vendit tim. 
Gjatë gjithë udhëtimit më vinin 
mendime të shumëllojshme, siç 

mund t’i ndodhë çdokujt kur vete 
drejt një vendi tjetër. Edhe pse ki-
sha qenë më parë në Kinë, më saktë 
në pjesën jugore të saj, në qytetin 
Guangzhou, por ishte vetëm për 
një javë dhe si turiste. Pra ndjesia 
që kisha kësaj here, duke ditur që 
do të jetoja për një vit në Pekin, në 
veri të Kinës, ishte krejt ndryshe 
nga ajo e udhëtimit tim të parë.
Kur erdha në fillim gjithçka ishte 
krejt e ndryshme nga jeta ime 
e mëparshme. Para së gjithash, 
ngase fillimisht nuk mund të flis-
ja dhe as të kuptoja gjuhën kineze, 
ishte tepër i vështirë komunikimi 
dhe ky qe një aspekt themelor që e 
bëri shoqërizimin në këtë qytet një 
sfidë për mua. Mendoj që çdo vend 
bëhet edhe më interesant nëse fil-
lon ta shohësh me syrin e dikujt që 
banon në atë vend. Kështu që unë 
fillova të eksploroja vende të reja 
në Pekin, për të ditur sa më shumë 
rreth këtij qyteti kaq të madh dhe 
të mahnitshëm, me shumëllojsh-
merinë e aktiviteteve që ofron.
Kur vjen për herë të parë në Pe-
kin, është klima që të bie në sy. 
Ajo është e thatë dhe e ftohtë në 
dimër, e nxehtë e me lagështirë 
në verë, ndërsa një problem tjetër 
është edhe ndotja e ajrit. Në fillim 
mendova se koha ishte me mjegull, 
si ndonjëherë në ato ditët e ftohta 
dhe të zymta të Tiranës, por më 
pas kuptova se ajo që kisha përpa-
ra syve ishin grimca pluhuri e jo 
mjegull. Në ditë të tilla në Pekin 
shikon njerëz që mbajnë maska 
për t`u mbrojtur nga ajri i ndotur. 

Ejani

“Sweet and Sour”        
Beijing

www.facebook.com/RadioEjani



Ka edhe studentë të tjerë të 
huaj si Kristina Neranxi që 

vijnë në Universitetin “Qin-
ghua”. Viktoria nga Armenia 
(djathtas), Kristina (qendër) 
dhe Kunduzi nga Kirgiztani 

(majtas).

89

Shikoje shpesh makina të 
rrisnin shpejtësinë kur sema-
fori ishte portokalli që të 
kishin mundësi të kalonin, 
dhe duke qenë se ato kanë të 
drejtën të kthehen djathtas 
edhe kur semafori është i kuq, 
këmbësorët dhe biçiklistët e 
kanë të vështirë të kalojnë, 
ndërkohë që makinat mund të 
ecin në korsinë e biçiklisteve 
ose të bëjnë kthesa të papritu-
ra. Këto janë gjëra që fillimisht 
të bëjnë përshtypje, por më pas të 
bëhen të përditshme, pasi i shikon 
shpesh gjatë ditës. 
Ndërsa Pekini merr shpesh një ng-
jyrë të zymtë për shkak të ndotjes 
së lartë të mjedisit, qyteti në të 
vërtetë ka me mijëra hapësira të 
gjelbëruara. Një nga aktivitetet më 
popullore për vendasit është thjesht 
shëtitja nëpër parqe si një vend-
takim për disa orë. Pikërisht nëpër 
këto hapësira – dhe jo në qendrat 
tregtare gjigante dhe qiellgërryeset 
moderne - mund të ndiesh pulsin 
e vërtetë të kryeqytetit kinez. Pe-
kinit ofron shumë parqe gjigante 
ku mund të shkosh për një ecje dhe 
të shijosh liqenet dhe monumentet 
kulturore, si parku “Beihai”, Pallati 
i Verës, Parku “Chaoyang” etj.
Por me të vërtetë Pekini është një 
qytet mahnitës. Ka shumë gjëra 
për të parë dhe shumë aktivitete 
për të bërë. Është një qytet shumë 
modern dhe në të njëjtën kohë plot 
me histori, rrënjët e së cilës janë 
të paprekura. Muret dhe portat 
e mëdha të qytetit të lashtë ende 
qëndrojnë si monumente, ashtu si 
Pallati i Verës tregon begatinë e vet 
të mëparshme dhe Qyteti i Ndaluar 

pushtetin e lashtë.
Para se të udhëtoja për në Kinë, 
dëshira për përjetimin e përvo-
jave të reja në fushën e kulinarisë 
ishte i madh, dhe kështu që bollëku 
i gjellëve të reja, shumëngjyrëshe 
dhe ngacmuese që gjeta në Kinë, 
ishte një kënaqësi e re për mua. 
Por prapë, meqë shumica e pjatave 
ishin të panjohura për mua, më 
duhej pak kohë të mësohesha me 
shijet e reja. Por nga ana tjetër gjëja 
e mirë ishte që këtu mund të gje-
ja shumëllojshmëri gatimesh me 
zarzavate nga më të ndryshmet, te 
cilat unë i adhuroj.
Prezantimi im i vërtetë me ku-
zhinën kineze, me tavolinat rre-
thore dhe me enët e shumta e me 
pasuri aromash tërheqëse, erdhi 
natën e dytë që ndodhesha në Pe-
kin. Dy vajzat kineze nga stafi i uni-
versitetit, të cilat ishin përgjegjëse 
për klasën tonë, na çuan për darkë 
në një restorant tipik të Pekinit që 
shquhet për gatimin e së famshmes 
¨Rosa e pjekur e Pekinit¨. 
Prania e vajzave vendase, të cilat 
mund të flisnin gjuhën kineze, ishte 
e domosdoshme, pasi ato ishin në 
gjendje të komunikonin me stafin e 
restorantit dhe të zgjidhnin gjellët 

më të shijshme. Darka u shoqërua 
edhe me disa mësime interesante 
mbi kulturën e të ngrënit në Kinë, 
të tilla si metoda e ndarjes së ush-
qimit rreth një tavoline rrethore, 
rrotullimi i tavolinës dhe për-
dorimi i shkopinjve, por për këtë të 
fundit unë kisha eksperiencë edhe 
më përpara. Përveç kësaj, provuam 
markën e famshme kineze të bir-
rës “Tsingtao”, e cila kishte shije të 
kënaqshme.
Një nga gjërat interesante për sa i 
përket ngrënies, janë të famshmet 
¨ushqime në rrugë¨ që i shikon 
me shumicë në rrugët e Pekinit. 
Zakonisht i gjen në vendet ku qa-
rkullojnë shumë njerëz dhe ku 
ka restorante ose lokale. Aty sheh 
njerëz të rreshtuar që shesin bar-
beky të shumëllojshme, që nga 
shishqebapet me mish, mëlçi, tofu, 
zarzavate, kërpudha etj. Vendet ku 
shiten ato janë gjithmonë të gjalla 
nga pamja dhe joshëse nga aro-
ma, të parapëlqyera nga shumica e 
njerëzve edhe për arsye të çmimit 
të ulët.
Ngrënia jashtë në Kinë është 
gjithashtu një mënyrë për t’u so-
cializuar, dhe me këtë dua të them 
se është shumë e zhurmshme.

Kozmopolit
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Kristina Neranxi nga Tirana, përfshirë në një pro-
gram ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Kinës, ka fi-
tuar mundësinë të studiojë në një prej universiteteve 
më të mira të botës, “Qinghua”. Ajo e vlerëson këtë 
si një nder dhe si një rast të mirë për t’u njohur me 
Kinën.
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Më përpara isha mësuar me edukatën e të ngrënit 
në heshtje në një restorant, dhe me shprehje të tilla 
si "Më falni, kamerier. Mund te më sillni një gotë me 
ujë?¨ Por shpejt kuptova se në Kinë, megjithatë, mund 
vetëm të bërtasesh: "Kamerier! Më sill një gotë me 
ujë"! (Fuwuyuan, lai yi bei shui!).
Restorantet kineze zakonisht janë të mbushura me 
njerëz, të zhurmshme dhe me tym duhani. "Ndalohet 
duhani" e gjen kudo nëpër restorante në Pekin, por 
duket se askush nuk i kushton rëndësi. Dija se bërja e 
zhurmës gjatë kohës që hahet ushqim nuk është diçka 
e sjellshme, por këtu në Kinë mësova se, kur bën zhur-
më, sidomos kur je duke ngrënë makarona, kjo është 
shenjë që ti po i shijon ato. 
Pavarësisht nga të gjithë këto ndryshime kulturore 
të lidhura me ushqimin, mund të them sinqerisht se 
një nga gjërat më të mira këtu në Kinë është pikërisht 
ushqimi dhe ngrënia jashtë. Kuzhina kineze është aq e 
pasur, me shumëllojshmëri shijesh dhe gatimesh, saqë 

mund të kalosh një jetë të tërë këtu dhe të mos i kesh 
provuar të gjitha.
Duke jetuar përditë në Pekin vë re ritmet e larta me 
të cilat jo vetëm qyteti, por edhe  i gjithë vendi zhvil-
lohet. Aty ku më përpara nuk shikoje asgjë, tani sheh 
komplekse banimi të sapondërtuara, ose qendra treg-
tare të mëdha e moderne të sapohapura. 
Kam mësuar shumë gjëra gjatë qëndrimit tim në Kinë, 
dhe kam fituar mjaft cilësi të cilat tashmë janë bërë 
pjesë edhe e personalitetit tim. Ishte një privilegj për 
mua të studioja në Kinë dhe të kisha përvojën e jetesës 
në një vend të bukur me njerëz punëtorë dhe shumë 
miqësorë. Edhe pse kam jetuar dhe vizituar shumë 
shtete të botës, mund të them pa dyshim që përvoja 
ime në Kinë ka qenë më e veçanta nga të gjitha. Për 
më tepër, studimi në Universitetin Tsinghua, në një 
mjedis të shkëlqyer akademik, jo vetëm ka forcuar 
njohuritë e mia, por edhe më ka dhënë mundësinë e 
një përvoje të veçantë në një mjedis multikulturor.

Kristina Neranxi ka 
ndjekur një program 
pasuniversitar njëv-

jeçar për Administrim 
Publik në Shkollën 

e Politikave Publike 
dhe Menaxhimit.

Kozmopolit
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“Bunkerizimi” dhe 
marrëdhëniet 
shqiptaro-kineze.
Artan LAKRORI

Nga pikëpamja etimologjike fjala “bunker” vjen nga 
anglishtja dhe do të thotë “strehë, depo”. Pas Luftës së 
Parë Botërore ky term filloi të përdoret shpesh në fus-
hën e ndërtimeve ushtarake, por pas Luftës së Dytë 
Botërore, “bunkeri” e zgjeroi spektrin e përdorimit në 
disa fusha të tjera të veprimtarisë njerëzore. Me rrit-
jen e përmasave dhe të llojeve të konflikteve që njohu 
shoqëria njerëzore gjatë shekullit të 20-të, koncep-
ti i “bunkerizimit” u shtri në politikë, ekonomi dhe 
mendësi. Ky proces, veçanërisht gjatë së ashtuqua-
jturës periudhë e Luftës së Ftohtë, përfshiu grupime 
shtetesh dhe vende të veçanta, të mëdha e të vogla.   
Sot, kur procesi i glo-
balizimit ka përfshirë të 
gjitha kontinentet dhe 
janë krijuar raporte të 
reja ndërmjet fuqive 
ekonomike e politike, 
filozofia dhe prakti-
ka e “bunkerizimit” të 
politikës, ekonomisë 
dhe mentalitetit, po 
zëvendësohet çdo ditë e 
më shumë nga filozofia e 
hapjes dhe e bashkëpun-
imit ndërmjet shteteve, 
ekonomive, popujve dhe individëve. 

Evolucioni i “bunkerizimit”
Në fushën e veprimtarisë ushtarake, bunkeri është një 
lloj ndërtimi me funksion të dyfishtë: funksioni i parë 
është mbrojtja e njerëzve dhe mjeteve nga goditjet në 
distancë që bën kundërshtari, kurse funksioni i dytë 
është mundësimi i goditjes mbi kundërshtarin, duke 
qenë vetë i mbrojtur. Gjatë shekujve, modernizimi i 
mjeteve dhe mënyrave të luftimit u shoqërua edhe 
me modernizimin e bunkerëve. Vende të ndryshme, 
në varësi të kushteve, të mundësive ekonomike e te-
knologjike, të rrethanave historike dhe të strategjive 

të veta ushtarake, realizuan edhe bunkerizimin e tyre.
Por, veçanërisht pas Luftës së Dytë Botërore, ndarja 
e botës në dy kampe të mëdha, njëri i kryesuar nga 
ShBA-ja dhe tjetri nga BS-ja dhe e ashtuquajtura 
“Luftë të ftohtë”, sollën edhe “bunkerizimin” e poli-
tikës e të ekonomisë, e madje edhe të mënyrës së të 
menduarit. Efektet u ndien në gjithë botën, duke përf-
shirë edhe vendet që nuk bënin pjesë në këto kampe. 
Secili vend e popull e përjetoi këtë proces dhe pasojat 
e tij në varësi të kushteve të veta specifike historike, të 
potencialit të vet njerëzor, ekonomik e ushtarak dhe 
të marrëdhënieve me të tjerët. Përse ndodhi kështu? 

Cilat janë arsy-
et kryesore të 
shtrirjes së bun-
kerizimit në poli-
tikë, ekonomi e 
mendësi?
Edhe pse bëhet 
fjalë për fusha të 
ndryshme, arsyet 
janë të përbashkëta. 
Logjika e Luftës së 
Ftohtë dhe e ndarjes 
në dy kampe të 

mëdha kundërshtare, bëri që çdo zhvillim ekonomik, 
social, madje edhe shkencor e teknologjik të kryhej, 
së pari, nën presionin e rrezikut për asgjësim nga një 
sulm i mundshëm dhe i befasishëm ushtarak që do të 
vinte nga pala kundërshtare dhe, se dyti, nën nxitjen 
e garës ndërmejt dy modeleve kryesore ekonomike e 
politike të zhvillimit të shoqërisë njerëzore - social-
izmit dhe kapitalizmit – për të përcaktuar të ardh-
men e botës. Edhe ndërmjet këtyre dy shtysave, e para 
dominoi të dytën, rreziku nga kundërshtari dominoi 
mbi nxitjen që sillte gara me kundërshtarin. Prandaj 
“bunkerizimi”, në sensin e mbylljes dhe të mbrojtjes 
nga kundërshtari, u shtri në jetën politike, në ekonomi 
dhe në mënyrën e të menduarit. 

Ejani

 Kina ka meritën e madhe historike të 
thyerjes së “bunkerëve”, sepse u pro-
voi të gjithëve në botë që gjithshka 
përballohet me mendje të hapur e jo 
të mbyllur, me bashkëpunim e jo me 
vetizolim, duke vlerësuar interesat e 
përbashkëta e jo duke shpërfillur in-
teresat e tjetrit.  
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 Aq më i ndjeshëm u bë kjo dukuri në vende të vogla si 
Shqipëria, ku interesat për mbrojtjen e identitetit dhe 
të integritetit të vendit u ndërthuren me interesin e 
drejtuesve për ruajtjen e pushtetit.  Megjithatë, “bun-
kerët” e politikës, të ekonomisë e të mendjes njerëzore, 
bashkë me pasojat përkatëse, kanë qenë dhe janë në 
ndryshim të vazhdueshëm.  Vitet ‘90 të shekullit të 
20-të dhe dekada e parë e shekullit të 21-të shënuan 
ndryshime madhore në mbarë botën. 
Në Europë bashkësia e vendeve të grupuara nën dre-
jtimin e BS-së, Traktati ushtarak i Varshavës, dhe vetë 
BS-ja u shpërbënë. Disa nga këto procese shpërbërjeje 
u shoqëruan edhe me luftë e gjakderdhje, sikurse ishte 
rasti i Jugosllavisë dhe i disa ish-republikave sovjetike. 
Megjithatë, dikush më herët e dikush më vonë, këto 
vende hynë në rrugën e transformimeve të thella poli-
tike, ekonomike e shoqërore dhe të bashkëpunimit e 
të integrimit me ish-kundërshtarët e tyre. NATO-ja 
dhe BE-ja u zgjeruan dhe u shtuan me anëtarë të rinj 
pikërisht nga këto vende. Procesi i integrimit europi-
an, dikur i filluar vetëm ndërmjet pak vendeve europi-
ane, përfshiu praktikisht gjithë Europën. Vetë Europa 
e integruar u bë një nga promotorët e një procesi më 
të madh – globalizimit.   
Ndërkohë në Azi ndodhen ndryshime shumë të thel-
la e të pakthyeshme. Republika Popullore e Kinës u 
transformua në një shtet modern me ritmet e zhvil-
limit të gjithanshëm më të lartat dhe më të qëndruesh-

met në botë. Nga faktor i rëndësishëm, Kina u trans-
formua në faktorin e domosdoshëm vendimmarrës 
për çdo çështje të rëndësishme botërore, të cilësdo 
natyrë– politike, ekonomike dhe ushtarake. Kina me 
fuqinë e saj vazhdimisht në rritje dhe me modelin e 
saj te zhvillimit, nisi të bëhet çdo ditë e më shumë për-
caktuese në zhvillimet botërore.
Edhe në raport me bunkerizimin si filozofi politike 
dhe mënyrë të menduari, Kina u bë njëherësh edhe 
faktor i madh ndryshues, edhe shembull par exellence 
i zhvillimit që sjell kalimi nga koncepti i “bunkerit” 
dhe i vetizolimit në hapjen e bashkëpunimin. Për këtë 
arsye,

Përvoja shqiptare 
Pjesë e këtij procesi u bë edhe Shqipëria, një vend i 
vogël europian, të cilin rrjedha e ngjarjeve historike 
të pas Luftës së Dytë Botërore e vendosi në një pozi-
cion tepër të veçantë për të përjetuar të gjitha llojet e 
“bunkerizimeve”, që të gjitha me specifikat e diktuara 
nga realiteti i një vendi më potencial modest njerëzor, 
ekonomik e ushtarak. Në këtë vështrim, dalin në plan 
të parë marrëdhëniet e Shqipërisë me Republikën 
Popullore të Kinës.  
Në historinë e zhvillimit të marrëdhënieve ndërkom-
bëtare, miqësia shqiptaro-kineze përbën një kapitull 
të veçantë, i cili është më shumë interes për t’u njohur 
e interpretuar, edhe në shërbim të së ardhmes. 
Për gati 20 vjet Kina dhe Shqipëria zhvilluan një bash-
këpunim të jashtëzakonshëm, intensiv dhe të gjithan-
shëm politik, ekonomik, ushtarak, shkencor dhe kul-
turor.  
Shqipëria e njohu menjëherë Republikën Popullore 
të Kinës në vitin 1949. Në vitin 1957 një delegacion i 
partisë dhe i qeverisë shqiptare, i kryesuar nga Enver 

Hoxha, vizitoi Kinën dhe u takua me kryetarin Mao 
Ce Dun në Pekin. Më tej, në rrjedhën që morën ng-
jarjet në gjirin e lëvizjes komuniste botërore, Partia 
Komuniste e Kinës dhe Partia e Punës e Shqipërise 
vendosën lidhje miqësore shumë të ngrohta.  
Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve njohën një zhvil-
lim shumë të vrullshëm. Shqipëria, bashkë me disa 
vende të tjera mike, punoi me të gjithë potencialin e 
vet modest diplomatik për njohjen dhe anëtarësimin e 
Republikës Popullore të Kinës në OKB. Delegacionet 
politike, ekonomike, ushtarake, shkencore e kulturore 
u bënë çdo ditë e më të shpeshta dhe në nivele përfaqë-
simi shumë të larta. Mjafton të kujtojmë që në vitet 
‘60 Shqipërinë e vizitoi tri herë vetë kryeministri Çu 
En Lai. Kina filloi një program të madh shumëvjeçar 
ndihme për zhvillimin e gjithanshëm të Shqipërisë. 
U projektuan dhe u ndërtuan qindra fabrika e uzina, 
të mëdha e të vogla, me teknologjinë më moderne që 
zotëronte Kina në atë periudhë. Filloi industrializimi 
intensiv i Shqipërise. 
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Nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve, metalurgjia, 
industria mekanike dhe e ndërtimit të makinerive e 
pajisjeve, industria kimike, ndërtimi i hidrocen-
traleve të mëdha, industria tekstile e ushqimore, 
bujqësia dhe shumë sektorë të tjerë të ekon-
omisë, njohën një zhvillim të paparë 
deri atëherë, në saje të kontributit 
të drejtpërdrejtë financiar e ma-
terial, shkencor e teknologjik të 
Republikës Popullore të Kinës. 
Mijëra specialiste kinezë erdhën 
dhe punuan për ndërtimin e fab-
rikave dhe uzinave të Shqipërisë. 
Ata punuan me shumë përkush-
tim, madje pati edhe specialistë ki- neze që 
ranë dëshmorë gjatë punës për ndërtimin e veprave 
në Shqipëri. Ndërkohë, mijëra specialistë shqiptare u 
kualifikuan në Kinë. U zhvillua jashtëzakonisht edhe 
bashkëpunimi shkencor e kulturor. Filmat shqiptarë 

në atë periud-
hë u bënë më 
të shikuarit në 
Kinë; ndër-
kohë, pop-
ulli shqiptar 
filloi të nji-
het më mirë 
me pasurinë 
e jashtëza-
k o n s h m e 
kulturore ki-
neze. Special-
istët, teknikët, 
shkencëtarët, 
p u n ë t o r ë t , 
artistët dhe 
shumë njerëz 
të tjerë të 
thjeshtë shqip-
tarë e kinezë u 

njohën me njëri-tjetrin edhe personalisht dhe krijuan 
marrëdhënie shumë të ngrohta. Edhe ushtria shqip-
tare u pajis me armë moderne të prodhimit kinez. 
Përveç furnizimit me armë të lehta e të rënda, artileri, 
tanke, anije luftarake, avionë dhe raketa kundërajrore, 
u ndërtuan edhe uzina ushtarake për prodhimin e 
armeve dhe të municioneve konvencionale, si edhe 
për riparimin e avionëve, tankeve, anijeve dhe nënde-
tëseve.  Pjesë e kësaj veprimtarie ushtarke u bë edhe 

bunkerizimi i vendit: kudo, duke filluar nga bregdeti 
deri në malet më të larta, në gjithë territorin e vendit u 

ndërtuan bunkerë dhe u hapen tunele e vend-
strehime të tjera të nëndheshme për njerëzit, 

armatimin dhe rezervat ushqimore në 
rast lufte. Në fillimin e viteve ‘60 

ndërmjet Shqipërisë dhe BS-
së u ndërprenë të gjitha mar-
rëdhëniet ekonomike, ush-
tarake dhe diplomatike. Edhe 
bashkëpunimi i Shqipërise me 
vendet e tjera të kampit so-

cialist u pakësua ndjeshëm. Në 
vitin 1967, pas pushtimit të Çe-

k o s l l o - vakisë nga trupat sovjetike dhe të 
aleatëve të tyre, Shqipëria u largua edhe nga Trakta-
ti i Varshavës. Gjatë gjithë atyre viteve marrëdhëni-
et e Shqipërisë me vendet përendimore, madje edhe 
me vendet fqinje, si Italia, Greqia dhe Jugosllavia, 
ishin në nivelet minimale të përfaqësimit diplomatik. 
Ekonomia e vogël shqiptare po asfiksohej pas ndër-
prerjes së bashkëpunimit me vendet e tjera socialiste, 
e veçanërisht me BS-në (i cili deri atëherë kishte qenë 
furnizuesi kryesor për industrinë dhe burim kryesor 
për zhvillimin ekonomik te vendit). U ec drejt një  
ekonomie autarkike, krejtësisht të izoluar nga bota, 
e cila, veçanërisht në kushtet e një vendi aq të vogël 
si Shqipëria, shpuri në një situatë katastrofike bren-
da vendit, duke çuar deri në racionimin e ushqimit, 
pa folur për mungesat e tjera. Ndërkohë në vend ush-
qehej psikoza e rrezikut te përditshëm të pushtimit 
nga forcat e NATO-s dhe të Traktatit te Varshavës. 
Shqipëria jo vetëm që nuk ishte marrëdhënie diploma-
tike me vende si ShBA, BS, Izraeli etj., por edhe shumë 
vende të tjera i cilësonte si armiq.  Në këto kushte, mar-
rëdhëniet me Kinën ishin jetike për Shqipërinë. Nd-
jenja e miqësisë u shtri shumë shpejt në të dy popujt. 
Për popullin e madh kinez, shqiptarët ishin një popull 
vëlla europian që po ndërtonte socializmin në kushtet 
e vështira të «rrethimit imperialisto-revizionist». Për 
popullin shqiptar, populli kinez ishte vëllai i madh, që 
jo vetëm e ndihmonte për t’u zhvilluar ekonomikisht, 
por edhe për t’u mbrojtur nga sulmet e mundshme që 
mund t’i vinin nga jashtë. Kështu, kur në vitin 1967, 
pas pushtimit të Çekosllovakisë, Shqipëria u largua 
edhe de jure nga Traktati i Varshavës, populli shqiptar 
nuk ndihej i vetmuar, edhe pse ishte ndër popujt më të 
vegjël në Europë, sepse kishte aleat dhe mik të ngushtë 
popullin më të madh të botës, popullin kinëz.

 Në kujtesën e shqip-
tarëve është e freskët 
edhe sot thënia e Mao 
Ce Dunit e asaj peri-
udhe se «Kush prek 
Shqipërinë, duhet 
të llogarisë se do të 
ketë përballë 602 mil-
ionë njerëz » (kujto-
jmë që në vitin 1967 
Shqipëria kishte rreth 
2 milionë banorë, 
kurse Kina afro 600 
milionë banorë). 
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A ishte gabim bunkerizimi ushtarak i Shqipërisë i 
kryer në këtë kohë? Me shikimin e sotëm, ai dëmtoi 
natyrën dhe harxhoi kohë e burime të mëdha financ-
iare e njerëzore, me të cilat mund të ishin ndërtuar dh-
jetra mijë banesa, shkolla, kopshte etj. Megjithatë, ky 
lloj bunkerizimi ishte pjesë e Luftës së Ftohtë. Madje 
ai ishte dhe mbeti në funksion mbrojtës e jo sulmues. 
Në këtë kuptim edhe Kina, që financoi për ndërtimin 
e tij, edhe Shqipëria që e realizoi, nuk kërcënonin asn-
jë vend tjetër.  
Sot, mund të reflektohet më qetësisht për gabimet e 
asaj kohe. Cili ishte gabimi me më shumë pasoja neg-
ative për interesat e vendit dhe të popullit shqiptar: 
bunkerizimi ushtarak apo shtrirja e konceptit të bun-
kerizimit në fushat e tjera? Gabimi i vërtetë nuk ishte 
bunkerizimi ushtarak, por shtrirja e logjikës së “bun-
kerit” kudo, duke çuar në izolimin e Shqipërisë nga 
pjesa tjetër e botës. Në vend që të kuptonte strategjinë 
realiste dhe pozitive të mikut të vet më të ngushtë – 
Kinës Popullore 
- për hapje ndaj 
botës dhe bash-
këpunim me të 
gjitha vendet e 
tjera, për kom-
binimin e pari-
meve të social-
izmit me futjen 
e elementeve të 
ekonomisë se tre-
gut; në vend që 
të ndiqte shem-
bullin e mikut të 
vet më të madh 
dhe të vazhdonte 
aleancën me të, 
udhëheqja shqip-
tare e futi vendin ne rrugën e vetizolimit. Ajo jo vetëm 
që “bunkerizoi” marrëdhëniet politike me vendet e 
tjera, por edhe më keq, në vend që të vazhdonte mar-
rëdhëniet e miqësisë dhe të bashkëpunimit me Kinën, 
i ftohu dhe i prishi në mënyrë të njëanshme këto mar-
rëdhënie, pra ndërtoi “bunkerë” edhe ndaj mikut të 
vet më të madh, duke harruar ndihmën e jashtëza-
konshme ekonomike, ushtarake etj.  
Në dallim nga udhëheqësit kinezë, drejtuesit e 
Shqipërisë nuk u treguan vizionarë për të ecur në 
rrugën e Kinës. Pas prishjes me vendin më të madh 
në botë, për Shqipërinë filloi një periudhë shumë 
e vështirë. Pavarësia e vendit u konceptua jo si një 

mundësi për të marrë lirisht vendime për zhvillim 
pa diktatin e vendeve të tjera, por si një vetizolim 
dhe ndërprerje e komunikimit me çdo vend tjetër. 
U ndërprenë ndërtimet e mëdha të veprave, sepse ky 
vend i vogël nuk mund të kishte burime financiare për 
vazhdimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Ndërkohë “bun-
kerizimi” i politikës nuk lejonte marrjen e kredive 
nga jashtë, që ishte ndaluar me Kushtetutë, nga frika 
e “shitjes së interesave të vendit”. Industritë e ngritura 
dhe teknika ushtarake nuk po mirëmbaheshin, sepse 
mungonin pjesët e këmbimit të prodhimit kinez. U 
kalua në konceptin e prodhimit të çdo gjëje me forcat 
e veta; ky lloj bunkerizimi ekonomik, izolim financiar, 
teknologjik dhe i vetë tregut, në kushtet e një vendi me 
më pak se 3 milionë banorë, ishte rrënimtar. “Bunker-
izimi” i mendjeve nuk lejonte bashkëpunim. Industria 
filloi të bjerë, papunësia u rrit, filluan problemet sho-
qërore, rrogat reale u ulën e presioni u shtua, dhe kjo 
bëri që në fillimin e viteve ‘90, kur nisën ndryshimet 

e mëdha poli-
tike dhe ekono-
mike, gjithshka 
erdhi si çarje 
e shpërthim 
me dhimbje të 
mëdha sociale 
e jo si trans-
formim racion-
al dhe i butë.  
Për sa u takon 
marrëdhënieve 
n d ë r m j e t 
Shqipërisë dhe 
Kinës, mund 
të thuhet pa 
asnjë mëdyshje 
se, pavarësisht 

qëndrimeve të drejtuesve të atëhershëm të partisë dhe 
shtetit shqiptar, ndjenjat e miqësisë dhe të respektit 
ndërmjet popullit shqiptar dhe atij kinez vijuan të 
ruhen e të vazhdojnë edhe sot. Kjo edhe falë politikës 
së mençur të Ten Hsiao Pinit, i cili në atë periudhë 
udhëzoi që propaganda kineze të bënte kujdes për të 
bërë mirë dallimin ndërmjet qëndrimit dashamirës e 
mirënjohës të popullit shqiptar nga qëndrimet e ud-
hëheqjes shqiptare. Kjo ndjenjë miqësore mes popujve 
vazhdon të jetë një bazë shumë e mirë për ringritjen e 
marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve në kushtet e reja 
dhe në shërbim të interesave të përbashkëta. 
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