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Non in vendita

ME PAK FJALE
Të isha Papë, për botën, jo nga
Vatikani por nga Kalkuta…Dikush,
dëgjoi këto fjalë, të thëna nga Papa
Giovani Paolo II, ndërkohë që ecte
nëpër rrugët e Kalkutës, pranë nënë
Terezes, gjatë vizitës së tij në shkurt
1986. Tingëllon i çuditshëm, ky
konkluzion, i thënë nga ai që ishte një
personalitet feje e besimi! Apo
emocioni i provuar, duke parë
mishërimin e portretit, të dhimshëm e
plot vuajtie, të Jezu Krishtit, në fytyrat
e njerëzve, të së varfrës e të humburës
Kalkutë, e udhëhoqi drejt asaj ideje…
ndoshta të rrije pranë nënë Terezës,

afër realitetit konkret të jetës së saj, të
detyrës së saj shpirtërore, pa dyshim
në mënyrën më të thjeshtë, si një
dhuratë apsolute, do të thoshte që çdo
person të ndjente në kapilarët e tij ti
rridhte bashkë me gjakun një rrymë e
papërsëritshme lumturie…Teresa ishte
një grua e lumtur, në të gjithë
ekzistencën e saj, kështu trasmetonte
lumturi kujdo që i ishte afër. Ajo grua e
vogël kishte botën e të varfërve në sy
dhe me ato sy ngrohte zemrën e çdo
njërit prej tyre….Gruaja shqiptare, me
botën e sajë të pasur, ka dëshmuar
gjithmonë profilin femëror të mbushur

me ngjyra si një burim lindjeje, rritjeje
dhe mishërimi të jetës. Më 11 shtator
Foto marre nga filmi Teresa di Calcutta i Fabrizio Costa

Vijon ne faqen 3

PERSHENDETJE
Në emrin e këshillit drejtues të shoqatës
“SCANDERBEG” dhe të gazetës falenderoj të
gjithë ata që kanë përgëzuar punën tonë, në
veçanti zotin Bujar Tabaku për letrën e drejtuar
redaksisë. Falenderoj kush shikon punën e
përbashkët, të lidhur vetëm nga një ide positive
atë të të qënurit bashkë pa diferencim, mes
njerëzve të thjeshtë e jo mediokër…si një mision
atdhetarie. Shpesh mediokritet do të thotë të mos
qënurit altruist, të mos shikosh anën positive të
gjërave se të verbon mënyra e kufizuar me të
cilën shikon të tjerët, të jetosh i përkëdhelur nga

ëndrrat kur realiteti të ka ofruar sfidë e ti nuk je né
gjëndje ta kapërcesh…kushdo nga ne, i çfardo
niveli kulturor e arsimor qoftë, ka gjithmonë një
pasuri shpirtërore e jetike për tu zbuluar, dëgjuar
e rrespektuar. Këtu nuk bëhet fjalë se ke lexuar Gi
De Mopasan, London, Kafka…, apo se njeh mirë
ligjet e informatikës, matematikës, mjeksisë,
ndërtimit apo ato të juridikut…etj!
Thjeshtësia është një dhuratë e të mëncurit.
Cicerone
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Kryeredaktore Anila Kadija

Lajmërim
Ditën e shtunë 24 Nëntor, ora 20:00 në ristorantin
Tavolamica - Quartiere Spip Parma, me rastin e 95
vjetorit të shpalljes së Pavarësise, shoqata “Scanderbeg”
organizon mbrëmje dëfrimi me muzikë, humor
dhe llotari vetëm për anëtaret dhe familjaret e tyre
Prenotimet mbyllen me 15 Nëntor
Kontaktoni me adresën o numrat e shoqatës.
Mbrëmjen tonë do ta bëjnë më të këndëshme
prania mes nesh e PARODISTEVE të VLORES
.
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NE KETE UDHETIM ESHTE NATYRA QE
I JEP VLERA PUSHIMIT TE TURISTIT -

K

ureshtare, mbasi më kishin folur
me respekt për zotin Roberto
Dall'Asta, si një person komunikues e
intelektual, mik i shoqatës, por mbi të
gjitha udhëtarë i apasionuar në trevat
e Shqipërisë, mendova ta takoja
personalisht për tu njohur me ditarin e
tijë për vendin e shqiponjave.
Me një libër në dorë, për turizmin në
Shqipëri dhe disa fotografi,ai
prezantohet në redaksinë tone.
- Me gëzoi ajo guidë turistike! Do të
thotë që po fillon të hyjë
në optikën e
turizmit edhe
Shqipëria?
- Eshtë një hap
përpara, pa
dyshim, për
turizmin në
Shqipëri. Duhet një
e shkruar në gjuhën
italiane, kjo është
në anglisht dihet që
jo të gjithë e
zotërojnë këtë
gjuhë, ne jemi pak
dembela në
mësimin e gjuhëve
të huaja. Megjithatë
unë, mbas tre
udhëtimeve të
këndëshme në
Shqipëri, kam
mësuar ndonjë fjalë
në gjuhën tuaj…
- Duke buzëqeshur
shqipton fjalën
byrek dhe shton
“sepse më pëlqeu shumë” e pastaj
rradhit të gjitha emrat e vendeve ku
kish kaluar kohën gjatë udhëtimeve në
Shqipëri. Kuptohej menjëherë se ishte
një njeri i ciltër dhe se nuk kishte
nevojë të bënim të përhershmen
intervistë, si një quiz, un bëj pyetjen e ti
përgjigjesh….vazhduam duke ja lënë
vendin një bisedimi ku shpreheshin
thjesht mbresat dhe emocionet.
- Njohja ime me shqiptarët ka ardhur
rastësisht, nëpërmjet vendit tim të
punës. Shumë vite më parë, flitet për
13 vjetë më parë, në Institutin i
pergjithshem Xhuzepe Verdi, kam
patur një nxënës shqiptar. Me familjen
e tijë u lidh një raport miqësie që
vazhdon edhe sot. Më vonë një mikja
ime adoptoi një fëmijë shqiptar që

jetonte këtu dhe nuk kishte familje…
Shqipëria për ne të huajt dhe për
vendet që kishte rrethepërqark është
konsideruar si ajo molla e ndaluar.
Ngjallte kuriozitet për izolimin që
kishte krijuar. Kur u bë e mundur të
vizitohej, unë me një grup miqsh, e
morëm këtë inciativë si një aventurë të
shkurtër në vendin e shqiponjave, në
atë vend të vogël të Ballkanit që emri
turist ishte i ndalur të qarkullonte
lirshëm nëpër

rrugë
, por që rrezultoi si një eksperiencë e
veçantë! Pushime me plotë kuptimin e
vërtetë të fjalës ku natyra e virgjer të
hapte krahet e të dehte me
frymëmarrje paqeje…
- Tani ato rrugë janë aq të zhurmshme
sa edhe mua që jam lindur e rritur në
Shqipëri më duken të panjohura nga
trasformimet që ndodhin. Nuk e fsheh,
më shqetëson pak zhurma, mbetem
gjithmonë e çuditur si ndryshon
arkitetutura urbanistike e vendit, duket
si një kantier gjigand ndërtimi….
- Ka shumë ndërtime, shpesh edhe pa
rregull, njerëzit kërkojnë me çdo kusht
trasformime. Edhe në Itali, në vitet e
para mbas luftës, ndodhte e njëjta gjë!
Do të jetë e pallogjikshme të
mendohet që gjërat do të funksionojnë
me rregull e pa gabime. Me kalimin e

Intervista me Roberto Dall’Asta

kohës ekuilibrohet shteti, ligji dhe
njerëzit. E rëndësishme që në
Shqipëri gjërat kanë ndryshuar.
Mentaliteti është shumë i theksuar në
vështrimin kapitalist të ekonomisë kjo,
për mendimin tim, të çon pak né
konfuzion. Të them me sinqeritet, që
të tre udhëtimet në Shqipëri kanë
patur klimën e vërtetë të të qënurit me
pushime sepse njerëzit me të cilët jemi
takuar e na
kanë ndihmuar
kanë personifikuar
mikpritjen e një
populli me tradita.
Ka qënë një
eksperiencë e
mrekullueshme të
ishe mik në shtëpijat
e tyre. Si ajo zonja,
quhej Lule çarku, në
Theth, që na
përgatiti kokë dhie
né hell e që këndoi
me ne edhe se nuk
e dinte gjuhën
italiane! Mund të
flas me orë për
përshtypjet positive
që kam nga
S h q i p ë r i a ,
përshtypje që i kam
hedhur né një
reportazh, kohë më
parë dhe që ja çova
për botim ne nje
gazete te Parmës.
U la me një anë
sepse nuk bën buje një lajm i mirë për
Shqipërinë i lihet vend më shumë një
lajmi negativ, një historie prostituzioni
o kriminaliteti ku personazhi kryesor
mund të jetë shqiptar….
- Ndoshta gazeta jonë është thjesht
një i zë i vogël e ndoshta i
papërfillshëm né stampën e
këtushme…por është gjithmonë një
tingull që dikush e dëgjon kështu ju
ftoj, me nderim, ta publikoni
reportazhin tuaj në rubrikën tonë
dedikuar edhe lexuesit italian. Do të
jetë një surprizë e këndshme për të
gjithë!!!!

Anila Kadija
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QUESTA E UNA REALTÀ CHE NON VA IGNORATA
Questa è una realtà che non va ignorata.
Chi ama l'integrazione ama anche ciò che
cambia al positivo, nei paesi che
appartengono agli immigrati, ospiti e parte
integrata delle bella e generosa Italia.
Sarebbe stato bello che l'emozione
provata da un gruppo di viaggiatori

parm igi ani nel la pi ccola Al bani a
occupassero un po' di spazio in qualche
pagina del giornale più stimato e letto di
Parma… peccato che non c'è stato
posto!!!
Anila Kadija

Intervista con Roberto Dall’Asta

IL TIBET MEDITERRANEO
Chi preferisce passare le sue vacanze nei villaggi turistici , in crociera o in simili gabbie dorate
dove il divertimento è perfettamente organizzato e il riposo e la noia sono assicurati, non prenderà
certamente in considerazione la proposta di un viaggio in Albania.
L’Albania non risulta neppure nei cataloghi di Avventure Nel Mondo o degli Argonauti: troppi e
troppo radicati i pregiudizi nei confronti del più facilmente raggiungibile, del più sconosciuto fra i
paesi che il Mediterraneo unisce all’Italia. Tali pregiudizi nei confronti di quel popolo e di quella
terra sconosciuta non lasciano immaginare un viaggio che si è rivelato invece un’avventura
affascinante, ricca di cultura e di rapporti umani importanti, sullo sfondo di scenari naturali
sorprendenti. Tanto per cominciare il detto “TRID COME L’ALBANIA” non si riferisce al Paese
ma ad un tabacco di scarsa qualità che veniva diffusamente consumato in Italia prima della guerra.
Altro pesante pregiudizio è legato alle problematiche connesse all’immigrazione: si parla degli
albanesi che vanno a finire sui giornali per fatti di cronaca nera e non delle migliaia di famiglie che
vivono del loro lavoro, spesso durissimo, con grande dignità e responsabilità. In effetti ho potuto
sperimentare il grande senso di ospitalità e la sensazione di sicurezza e tranquillità che ho sempre
riscontrato in tutti i paesi non ancora inquinati dal turismo di massa, e questo ci dovrebbe fare molto
riflettere…
Continua ..... prossimo numero

1997, dhjetë vjet më parë, u shuajt një dritë e vogël që
ndriçonte fytyrat njerëzve si një diell. Shkoi lartë në qiell
për të qënë një yll. Në këtë numër do të lexoni: Jeta dhe
vepra e Nënë Terezës…
Shqipëria krenare dhe mikpritëse. Eshtë kthyer tanimë né
një kureshtje jetike, për të gjithë ne, opinioni, mbresat apo
kujtimet e kujdo që shkon e viziton Shqipërinë. I ndodh ç'do
udhëtari të niset me valixhen e mbushur me pyetje
kurreshtare, me dëshirën për ta njohur vendin e
shqiponjave dhe me një bllok shënimesh ku janë lënë të gjitha
përgjigjet, të papriturat apo momentet e paharruara. Këtë ditar
udhëtimi që i ngjan ndoshta një retorike ku trasmetohen
emocionet…. mund ta quani thjesht, përse jo, një bisedë mes
miqsh! Lexoni intervistën tonë me zotit Roberto Dall' Asta. Duke
vijuar më pas, në faqen rezervuar edhe lexuesit italian, me një
rreportazh të shkruar nga ai vetë. Pasqyrë e mbresave, të hedhura
nga pena e një udhëtari mbi ditarin e emocioneve, të provuara në
rrugët dhe mes njerësve të thjeshtë, të vendit të shqiponjave siç e
quan ai!

Edhe në këtë numër Gentian Alimadhi ju informon
për të rejat e ligjit.
Të njohësh ligjin do të thotë të kesh një portë të hapur

drejt ekuilibrit të jetës, respektimi i tij bën që ekzistenca
jote të jetë dinjitose. Materiali vijon në faqet e tjera.
Shumë herë kemi patur idenë të botojmë në një faqe të
gazetës sonë pak histori kuilinare, është mënyrë
thënieje në gjuhën italiane, do të thoja më qartë: tradita
e guzhinës shqiptare. Si u organizua në San Polo di
Torrile festa” ETNO GUSTI”. Ku tava me kos shqiptare
bëri të lëpijnë buzët të pranishmët…..një reportazh të
shkurtër mund ta lexoni në këtë numër….duke e lidhur
me pak histori të përgjithshme të zonës ku përdoret më
shumë, ajo e Shqipërisë së Mesme…
Interesante rubrika “Pasqyra e egzistencave”…..dy
popuj kaq pranë gjeografikisht por edhe historikisht. Ku
shpesh rrugët e tyre janë kryqëzuar në udhën e gjatë
drejt kohës që shkon…
Vijojnë kuriozitete të ndryshme në faqen bota që na
rrethon…dhe informacione praktike…
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EMIGRACIONI DHE LIGJI
LIGJI I RI MBI DOKUMENTAT
Në fund te vitin decreti i flukseve 2007

Qeveria italiane është gati të nxjerre
liglin e ri për hyrjen e 200 mijë të
huajve me kontrata pune. Vonesa e
nxjerrjes së dekret - fluksit u shkaktua
nga vonesa e trajtimit të praktikave të
dekretit të 2006-ës që akoma po e
zgjat agoninë e tij. Në qoftë se 200
mijë kuota janë pak në krahasim me
kërkesën e të huajve klandestin apo
të tjerëve që duan të hyjnë në Itali ex
novo nga vendet përkatëse, kjo
sepse punëdhënësit italian këtë vit
nuk bënë aq presion për të kërkuar
një numër më të madh të hyrjeve siç
ndodhi p.sh. vitin që shkoj. Mbi
detajet e mënyrave se si do të
aplikohet këtë vit ligji, na duhet të
presim edhe pak. Në javët e
ardhëshme do të marrim vesh mbi
detajet e dekretit: sa persona do të
hyjnë, cilat kategori pune, si do të
prezantohen kërkesat?. Por kur të
merni vesh që ka dalë ligji (decreto)
mos kini frikë se po ju ikën mundësia
për të shfrytëzuar rastin sepse unë
mund tju garantoj që nga momenti që
do të merret vesh, pra kur të dali ligji,
mund të kalojnë disa javë që ky të
kalojë
të
gjitha
pengesat
e
detyrueshme istituzionale para se të
publikohet në gazetën zyrtare që
është edhe faza e fundit burokartike.
Disa nga këto fazat janë: aprovimi në
Këshillin e ministrave, vota e
Parlamentit (Camera dhe Senati) dhe
e istitucioneve lokale, controlli në
Gjykatën e Llogarive etj. Kjo nuk do
të thotë që duhet fjetur gjumë deri në
momentin e fundit sepse duhet kohë
edhe për të përgatitur dokumentat
dhe mbi të gjitha për të gjetur
punëdhënësin e përshtatshëm, në

mënyrë të tillë që të garantohet
paraprakisht një praktikë pa probleme
për fazën e mëvonëshme të
shqyrtimit. Mbi të rejat që po
diskutohen në hartimin e dekretit të ri,
mund të citojmë idenë e prezantimit
të praktikave nëpër posta duke i
ndarë në bazë të kategorive, p.sh.
për punët shtëpiake (domestici) të
hënën dhe të martën, për ndërtimin,
të mërkurën dhe kështu me radhë.
Në këtë mënyrë mendohet të zgjidhet
problemi i radhave edhe pse
personalisht jam pak skeptik mbi këtë
formulë.

frekuentojnë istitutet shkollore të
mesme dhe kurse formimi në skolla
të mesme teknike ose kurse për
formim profesional etj. Gjithmonë për
motive studimi mund të hyjnë
minorenët mbi moshën 15 vjeç por
gjithmonë në prani të garancive të
nevojshme tutelimi për shkak të
moshës.

RREGULLA
TË
REJA
PËR
STUDENTËT DHE VULLNETARËT

"Se riuscissimo a fare qualcosa di
simile con la Libia sarebbe un fatto
molto importante"

DECRETO
LEGISLATIVO
10
Agosto 2007 , n. 154 "Attuazione
della direttiva 2004/114/CE
Falë një direktive të komunitetit
europian, aplikuar nga qeveria
italiane me dekret legjislativ të
aprovuar ne fund të Korrikut të këtij
viti, u jepet mundësia që të hynë pa
viza në territorrin italian studentëve
dhe atyre që marrin pjesë në
programe vullnetarizmi që ndodhen
në vënde të tjera të bashkimit
europian. Decreti (që hyn në fuqi më
datën 2 tetor 2007) modifikon tekstin
e ligjit mbi imigracionin duke
vendosur që kush ha ka një leje
qëndrimi për motiv studimi të lëshuar
nga një vënd i Bashkimit Europian
mund të hyjë në Itali për të vazhduar
studimet ose për të integruar
provimet apo titullin , pa pasur nevoj
të kërkoj vizën e hyrjes për të njëjtin
motiv.Të njëjtën mundësi do të kenë
edhe mazhorenët që janë pranuar të

Ma e Mallia

Nuovi cittadini
D'Alema:"Italia-Albania, esperienza
esemplare d'integrazione"

BARI - "Non siamo all'anno zero: in
realtà i processi di integrazione sono
in atto e quello che ë avvenuto tra
l'Italia e l'Albania nel corso di un
lungo periodo, quasi 20 anni,
rappresenta
una
esperienza
esemplare. L' Albania era per noi un
problema,
ë
diventata
una
opportunità".
Lo ha sottolineato ieri a Bari il
ministro degli Esteri, Massimo
D'Alema, secondo il quale "se
riuscissimo a fare qualcosa di simile
con la Libia sarebbe un fatto molto
importante: lo stiamo studiando".
La
collaborazione,
quindi,
per
D'Alema "ë fondamentale". "Abbiamo
lavorato insieme nel corso di un lungo
periodo. Abbiamo costruito una
collaborazione, via via più intensa e
in questo la Puglia ha giocato un
ruolo
essenziale.
L'integrazione
umana, fisica, economica, tra la

I kerkova mendjes dy, tri fjale
drejtoju zemres, - tha, mor djale.
Se per Shqipnin ti don me m'pyt,
per at'vend qe zemra t'rreh,
e me lot te mbushen syte.
Nje stuhi e tmerrshme ty t'ka verbu,
si nje shqiponje e plagosur
zhgabat t'kane rrethu!
Cdo shqiptar kudo ne bote
n'thellsi t'zemres kto fjal thote.
Ma e mallja dashni e vertete
je ti Shqipni sot e perjete!
Nga Sander Marinaj

“La Gazzetta Scanderbeg” - Numero 2 Sett. - Ott. 2007

Faqja - 5

ETNO GUSTI
U zhvillua më 15 shtator
2007, në një mbasdite të
ngrohtë, tek Villa del Fulcino
San Polo di Torrile(PR), festa
multikulturale. Ku përveç
mbasdites së larmishme me
lojra për fëmijët u përgatitën
dhe paraqitën, për shijim,
specialitete të guzhinës
shqiptare, africane,
parmixhane etj.
Mbas orës 21: 30 muzika
shqiptare, rwandesi e latine
krijoi njè ambient të
gëzueshèm. Organizuesit e
sponsorizuesit: Comuna e
Torriles, Provincia e Parmës,
Comuna e Colornos së
bashku me shoqatat UNOJA,
AVIS, AIDO, A.S.P.P. GUY-GI,
SCANDERBEG bënë që festa
të ishte njè binom i
rëndësishëm miqèsie e
kulture.

Specialiteti i guzhinës
shqiptare, me të cilèn u
p a r a q i t
s h o q a t a
SCANDERBEG, ishte tava me
kos dhe bukë mistri. Kujt i
pëlqen dhe nuk është në
gjendje ta gatuaj mund tè
njihet me mënyrën e
përgatitjes duke lexuar si
vijon:
T A V E
M E
K O S
Mish Qingji ose keci me mire
q i n g j i
5 0 0
g r
kos 1 lt ; Oriz 1/2 filxhan
kafeje ;veze 3 kokrra ;gjalpe
100 gr;Miell 2 luge gjelle
; k r i p e
p i p e r . . .

P e r g a t i t j a :
Mishi pasi lahet ,fshihet
,pritet ne racione vihet ne nje
tave dhe i hidhet gjysma e
gjalpit dhe kripa dhe piperi

.Piqet ne furre me teperature
180° duke i sperkatur pjeset
e mishit me lengun e tij . (me
pare mishi te zihet per 30 min
) .Para se te perfundoje
Pjekja (15 min ) hidhet mbi
tave orizi dhe pak leng mishi
1/2 gote uji e nxehte . Hiqet
nga furra dhe lihet qe te
ftohet pak .nderkohe ne nje
tas porcelani hidhet kosi dhe
kripa,Punohen mire shtohen
vezet nje nga nje dhe mielli
pa e ndaluar perzierjen . Ne
fund i hidhet pjesa e mbetur e
gjalpit. Kjo mase vihet ne
tave ,perzihet mire qe te
trazohet me copat e mishit
dhe Orizin dhe futet serish ne
furre per rreth 15 min...
Ju befte mire!

Ky strument muzikor i quajtur klarinete
i njohur nga te gjithe besoj eshte nje nga strumentet muzikore me te perdorura ne Shqiperine e mesme.E shohim shpesh
qe shoqeron grupet muzikore ne per festivale muzikore popullore dhe me
shpesh neper atmosferat festive te dasmave.
.
Lo strumento che potete ammirare qui sopra è uno degli strumenti più usati nell'Albania centrale. Come potete
immaginare è il Clarinetto e rappresenta uno delle melodie che accompagna tutte le festività, dai matrimoni agli festival
popolari di ballo e musica.
Veshjet tradizionale shqiptare jane te shumellojshme sipas trevave dhe krahinave.Ne kete numer donim qe t'ju
prezantonim me traditat e Shqiperise se mesme dhe sic mund te admironi ne fotografi kemi paraqitur veshjen tipike
tiranase.Veshjet jane me te vertete te cmuara sepse qendisen mbi to nje sere monedhash floriri .ju keshilloj ti shikoni me
vemendje sepse jane me te vertete nje mrekulli.
Come abbiamo accennato prima su questo numero avreste trovato costumi e tradizioni dell'Albania del centro. Come
potete ammirare nella foto questi abiti sono veramente un capolavoro perché vengono addobbati con delle monete d'oro
sul gilè e sul cappellino sulla testa.Vorrei che guardaste attentamente questi bellissimi lavori dell'artigianato.
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SPECCHIO DELLE ESISTENZE

n questo racconto a puntate
vogliamo fa conoscere nel
dettaglio la storia di due civilta'
quanto diverse altretanto uguali nel
loro percorso storico.due terre che
hanne origini simili ma percorso
decisamente diverse.vogliamo
percorrere con voi lo sviluppo della
storia italiana dal perodo del paleolitico
e confornatrlo con quello dell'albania la
terra delle acquile detto diversamenta.
In ogni numero del nostro giornale
''scanderbeg'' ve accompagneremo
dentro la storiadelle
epoche piu'
importanti di queste due civilta'.
Essendo che l'obiettivo e' quello di
conoscere e di trascorrere insieme
queste tape comminceremmo dalla
genesi di queste civilta':il paleolitico:
Preistoria
Il popolamento del territorio italiano
risale alla preistoria, epoca di cui sono
state ritrovate importanti evidenze
archeologiche. L'italia è stata abitata
durante il periodo paleolitico, quando
ancora non si conoscevano i metalli e
non si sapeva levigare la pietra. Tra i
popoli insediatisi nel neolitico, quando
l'uomo non è più solo cacciatore ma
anche pastore, ricordiamo i camuni (in
val camonica).
Etruschi e genti italiche
Le informazioni sulle genti abitanti la
penisola in epoca preromana sono, in
taluni casi, incomplete e soggette a
revisione continua. Popolazioni di
ceppo indoeuropeo, trasferitesi in italia
dall'europa orientale e centrale in varie
ondate migratorie (veneti, umbrosabelli, latini, ecc.), si sovrapposero ad
etnie pre-indouropee già presenti
nell'attuale territorio italiano, o
assorbendole, oppure stabilendo una
forma di convivenza pacifica con esse.
Presumibilmente, queste migrazioni
ebbero inizio in età del bronzo medio (e
cioè attorno alla metà del ii millennio
a.c.) e si protrassero fino al iv secolo
a.c. Con la discesa dei celti nella
pianura padana. Fra i popoli di età
preromana, meritano una particolare
menzione gli etruschi che, a partire
dall'viii secolo a.c., iniziarono a
sviluppare una civiltà raffinata ed
evoluta che influenzò enormemente
roma ed il mondo latino. Le origini di
questo popolo non indoeuropeo,
stabilitosi sul versante tirrenico
dell'italia centrale, sono incerte.
Secondo alcune fonti, la loro
provenienza andrebbe ricercata in asia
minore, secondo altre, avrebbero
costituito una etnia autoctona. Certo è
che, già attorno alla metà del vi secolo,

riuscirono a creare una forte ed evoluta
federazione di città-stato che andava
dalla pianura padana alla campania e
che comprendeva anche roma ed il suo
territorio. In italia settentrionale,
accanto ai celti (comunemente
chiamati galli), troviamo i liguri
(originariamente non indoeuropei poi
fusisi con i celti) stanziati in liguria e
parte del piemonte mentre nell'italia
nord-orientale vivevano i veneti
(paleoveneti) di probabile origine
illirica o, secondo alcune fonti,
provenienti dall'asia minore.
Nell'italia più propriamente
peninsulare accanto agli etruschi, cui
abbiamo già accennato, convivevano
tutta una serie di popoli, in massima
parte di origine indoeuropea, fra cui:
umbri in umbria; latini, sabini, falisci,

volsci ed equi nel lazio; piceni nelle
marche ed in abruzzo settentrionale;
sanniti nell'abruzzo meridionale,
molise e campania; apuli, messapi e
iapigi in puglia; lucani e bruttii
Nell'estremo sud; siculi, elimi e sicani
in sicilia. La sardegna era abitata, fin
dal ii millennio a.c., dai sardi, risultato,
forse, di un connubio tra le preesistenti
popolazioni megalitiche presenti
nell'isola ed il misterioso popolo dei
shardana.
Alcune di queste popolazioni, stanziate
nell'italia meridionale e nelle isole, si
troveranno a convivere, dall'viii fino al
iii secolo a.c., con le colonie greche e
fenicie (puniche) successivamente
assorbite dallo stato romano. Fra le
popolazioni citate, oltre agli etruschi,
di cui si è già parlato, ebbero un ruolo
importante in epoca preromana e
romana i sanniti, che riuscirono a
costituire un'importante federazione in
una vasta area dell'italia appenninica e
che contrastarono lungamente (ed
eroicamente) l'espansione romana
verso l'ita l i a m e r i di o n a l e .
Nell'area laziale, invece, un
p o s t o a s e s ta n t e m e r i t a n o i

l a ti n i p ro ta go n i s ti , a ss ie m e a i
sabini, della primitiva
espansione dell'urbe e
f o r g ia to r i , i n s i e m e ag l i e t r u sc h i
e d ai po p o l i i ta l i ci p iù pr o g r e di t i
(umbri, falisci, ecc.), della
f u t u ra c i v iltà romana.
ALBANIA ''PAESE DELLE ACQUILE'’
L'Albania [al-ba-nì-a] (denominazione
ufficiale: Repubblica di Albania, in albanese:
Republika e Shqipërisë, in IPA detta anche
Shqipëria, letteralmente Paese delle aquile è uno stato della Penisola balcanica, nel
sud-est dell'Europa.
Confina a nord-ovest con il
Montenegro, a nord-est con il Kosovo
(attualmente sotto amministrazione
ONU), a est con la Macedonia e a sud
con la Grecia; le sue coste si affacciano
sul Mar Adriatico e sullo Ionio.
L'A l b a n i a è u n a r e p u b b l i c a
parlamentare, l'attuale Primo ministro
è Sali Berisha (in carica dal 2005), il
Presidente della Repubblica è invece
Bamir Topi (in carica dal 2007).
La lingua ufficiale del paese è
l'albanese.
Il territorio albanese è stato abitato fin
dall'antichità, come dimostrano i
ritrovamenti archeologici e gli studi
antropologici su campioni di resti
umani del medio-tardo paleolitico,
risalenti a un periodo compreso tra
100.000 e 10.000 anni fa, rinvenuti
presso la località di Xare e nelle
caverne di Santa Marina a Saranda, nel
sud del paese.
L'Albania fu abitata, per migliaia di anni
da diverse colonie autoctone illire,
discendenti dai Pelasgi, il cui territorio
confinava
5 con le colonie tracie e dardane a nord;
5 con le colonie macedoni e greche a sudest.

La nazione albanese discende quindi
dagli Illiri.
Intorno al VI secolo a.C. gli stessi Illiri, grazie
ad un rapido sviluppo economico agricolo e
produttivo determinato dalla metallurgia (per
uso civile e militare) del bronzo e del ferro,
svilupparono una forte identità comune,
rafforzando il predominio sul territorio con il
commercio e in molti casi con atti di pirateria.
Fondarono importanti città sulla costa
mediterranea, tra cui le attuali Durazzo (in
albanese: Durrës), Valona (Vlorë), Scutari
(Shkodër), Butrinto ed Alessio (Lezhë o
Lezha).dell'esercito romano nel II secolo
a.C., nonostante abbia comportato pesanti
conseguenze dal punto di vista militare, fu
comunque affrontata con politiche di
integrazione e di assimilazione, anche
grazie alla forte identità originaria etnica e
culturale degli Illiri.
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BOTA QE NA RRETHON
Franca vend i fëmijëve.
Franca, vendi i parë né Evropë né lindjen e
fëmijëve. Eshtë një fakt real që i përket një
kërkimi statistik për 2006. Mesatarisht për
ç'do grua franceze dy fëmijë të lindur. Siç
shikohet këto vitet e fundit tendenca e gruas
për tu bërë nënë edhe né Francë është rreth
moshës 29 vjeç. Né 2005 né krye të
klasifikimit ka qënë Irlanda. Klasifikimi për
2006: Franca né vendin e parë, vazhdojnë né
vendin e dytë vendet nordike, Irlanda,
Finlanda, Danimarka dhe Svezia. Kurioz fakti
që vendet e mesdheut: Italia, Shqipëria,
Greqia, Spanja…, janë né fund të listës! Nuk
ka një formulë speciale, apo një segret të
veçantë. Kjo statistikë është thjesht frut i një
politike positive, ndihmë morale , materiale
dhe ekonomike drejtuar familjes, që ndjekin
shtetet né krye të klasifikimit.
Kush mendon se mund të jetohet edhe pa
celularë.
Quhet Tek-no tendenza e fundit né Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Që do të thotë njerëz
kundra teknollogjisë sé konsumizmit. Eshtë
një pakicë njerëzish, të të gjitha moshave. Por
siç thekson gazeta e njohur americane
“Today” nuk flitet për persona që janë kundër
teknologjisë sé përparuar sepse janë të varfër
e nuk mund të përballojnë shpenzimet që të
detyron bleria apo përdorimi i kësaj
teknologjie. Nuk është as edhe një tendencë
snobe, apo” luddismo” që do të thotë mos
pranim i modernismit. Eshtë thjeshtë një
mentalitet i ri, kundër korrente, apo si

mendohet një modë e re. Fakti që né Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ku: 81% të të rriturve
përdorin internetin, 78% ka një celular dhe
93% e të rinjëve, nga mosha 12 deri 17 vjeç,
hyn né rrjet, të jesh Tek-no
ka shijen e një kundër revolucioni të vërtetë!!
Terabyte (TB)
Flitet për kapacitetin e diskut të fundit, të
fortë, të presantuar nga Hitachi dhe Seagate
né panairin e organizuar kohët e fundit né Las
Vegas. Terabyte (TB) është një unitet mates
informatike që korrespondon njëmijë
xhigabyte apo njëmilion megabyte. I
pabesueshëm kapaciteti i tijë, që do të thotë,
né këtë hard-disc të ri është e mundshme të
memorizosh, në formë teksti, 226.757
volume, me përmasat e një fjalori.
Nixheria e lumtur
Nixheria, Tanzania, Meksika janë podiumi i
lumturisë né botë. Rrezultat i një kërkimi
shkencor nga Ceis, Qëndra e Studimeve
Internazionale për rritjen ekonomike në
Universitetin e Tor Vergata. Né klasifikimin e
dhjetë të parve është edhe Kanadaja, e
ndjekin Olanda dhe Danimarka. Ndërsa Italia
rradhitet né vendin e pesëdhjetë ndërmjet
Indisë dhe Republikës Ceke. Domethënës
pozicioni gjeografik, vendet e lumtura
ndodhen më shumë né jug, por kontradiktore
të ardhurat ekonomike të këtyre vendeve! Gjë
që tregon që shpesh lumturia është një
etiketë kulturore. Për shembull kush jeton né
Afrikë, ku dihet që varfëria është e
jashtëzakonshme, deklaron të jetë i lumtur
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VOLI
Albania Airline
+355 4235162
http://www.albanianairlines.com.al

BelleAir – www.belleair.it Tel: +39 026101448
Per fare il biglietto a Parma:
0521/9515 – 0521/291583

Bergamo (Orio Al Serio), Milano Malpensa, Forlì,
Genova, Pisa, Trieste,Verona, Roma(Fiumicino),
Parma, Firenze, Perugina, Pescara, Napoli, Bari,
Venezia,Treviso e Ancona
Parma – Tirane
ogni martedì e venerdi
Tirane – Parma

Bologna, Roma,Torino, Rimini, Bari

Alpi Eagles
www.alpieagles.com Tel: +39 0499793511
Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Napoli, Reggio
Calabria e Venezia

Alitalia – www.alitalia.it Tel: +39 062222
Bologna, Roma, Milano Malpensa

TRAGHETI
ADRIA FERRIES Tel: +39 07150211621
Call Center: 892 123
www.adriaferries.com
Ancona

ADRIATICA - www.tirrenia.it Tel: 892.123
oppure +39.081.0171998
Ancona e Bari
VENTOURIS FERRIES www.ferries.gr/ventouris
Bari
LA TV
SATELLITARE
ALBANESE
Frequenza
Symbol Rate
Polarizzazione
FEC
Codifica

Visitate il nostro sito per più informazioni
www.scanderbeg.org

DIGITALB
Gruppo1

DIGITALB
Gruppo2

11092

11449

12656 10957 12633

11266

32000

27500

4883

2821

4883

2170

V

H

V

H

V

H

1/2

2/3

1/2

5/6

7/8

Conax

Conax

TVSH ALSAT

RTK

Chiaro Chiaro Chiaro

VISIONPLUS

3/4
Chiaro

Për skeda “DigitAlb” kontaktoni 0521/291583

x
x
x

Angolo degli annunci – Contattate l’associazione
Offerte
Richieste
x Cerco lavoro come babysitter
Offresi un posto di lavoro come
operario prosciutti max 26 anni
x Cercasi lavoro come segretaria
Offresi un posto di lavoro come
x Cercasi un lavoro part-time
tornitore
x Cercasi un appartamento con 2
Offresi un posto di lavoro come
camere da letto a Parma
manovale edilizia

Bëhu edhe ti anëtar i shoqatës sot dhe gazeta do të arrij në shtepi çdo dy muaj falas!

Numri i dytë
u bë i mundur me
ndihmën e
Anila Kadija
Rozeta Lami
Gentian Alimadhi
Durim Lika
Tonin Bajraktari
Gazeta u faqos
nga ALBA
COMPUTER.
Shtypja e gazetës
u bë e mundur me
ndihmën e firmës
“LIRA di Shpendi
Ndreu”
Ju mirëpresim të
ghithëve për të
bashkëpunuar

