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FLET PËR "EPOKËN E RE", SHKËLZEN MALIQI

Vizita e 
kryeministrit
malazez i 
kontribuon 
zgjidhjes së
demarkacionit 

FAQE 4-5

Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka
vlerësuar se ardhja e kryeministrit të
Malit të Zi, Dushko Markoviq, për
vizitë në Kosovë, mund t'i 
kontribuojë zgjidhjes së çështjes së
demarkacionit. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai
ka thënë se këto ditë edhe në

koalicionin qeverisës ka pasur 
përpjekje që të tejkalohet ngërçi sa i
përket çështjes së demarkacionit.
Maliqi ka thënë se ka pasur kontakte
edhe me Podgoricën që të gjendet
një solucion që Qeverinë dhe
Haradinajn e nxjerrin "faqebardhë".
Ai ka uruar që vizita e kryeministrit

malazez të jetë shenjë e kultivimit të
marrëdhënieve më të mira 
fqinjësore. Sipas Maliqit, nëse
Kosova këmbëngul rreth "humbjes
së territorit" nuk do t'i prishë 
marrëdhëniet vetëm me Malin e Zi,
por edhe me një pjesë të madhe të
bashkësisë ndërkombëtare

PRESIDENTI I SLLOVENISË, BORUT PAHOR, PO QËNDRON PËR VIZITË NË KOSOVË
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ZAGREB, 112 SHKURT - Presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nisi të
hënën një vizitë dyditëshe në
Kroaci. Pas takimit me presiden-
ten kroate Kolinda Grabar
Kitaroviq, Vuçiqi ka thënë se
Serbia dhe Kroacia duhet të
kenë marrëdhënie më të mira
në të ardhmen. "Kur bëhet fjalë
për të ardhmen, nuk kemi
interesa kontradiktore në asnjë
fushë. Duhet të jemi më të

përgjegjshëm dhe më seriozë",
është shprehur Vuçiq. 
Ai ka zhvilluar bisedime edhe
me kryeministrin e Kroacisë,
Andrej Plenkoviq, ndërsa në
agjendë janë edhe takimet me
kryetarin e Parlamentit, Gordan
Jandrokoviq, me përfaqësues të
pakicës serbe dhe me udhëhe-
qës fetarë.
Marrëdhëniet dypalëshe midis
Serbisë dhe Kroacisë janë të

tensionuara prejse kjo e fundit
ka shpallur pavarësinë nga 
ish-Jugosllavia në vitin 1991, 
gjë që ka çuar në konfliktin
katërvjeçar me rebelët etnikë
serbë, të cilët janë mbështetur
ushtarakisht dhe politikisht nga
Beogradi. Qindra njerëz u janë
përgjigjur thirrjeve të grupeve të
veteranëve të luftës për të
protestuar kundër vizitës së
Vuçiqit në Zagreb.

Vuçiqi bën thirrje për marrëdhënie më të mira me Kroacinë

TIRANË, 112 SHKURT -
Komisioni Parlamentar i
Stabilizim Asociimit BE-
Shqipëri ka mbajtur të
hënën takimin e radhës,
në të cilin ka diskutuar
për reformën në
drejtësi.
Kryetarja e delegacionit
të Parlamentit Evropian,
Monica Macovei, e cila ka drej-
tuar këtë takim, u shpreh se për
momentin më e rëndësishme
është pastrimi i drejtësisë. Ajo
gjatë fjalës së saj ka theksuar se
jo vetëm miratimi, por edhe
zbatimi i ligjit të Vettingut është

një element kyç për progresin e
Shqipërisë. "Zbatimi i Vettingut
është element kyç. Ka shumë
vende që kanë miratuar shumë
ligje të mira, por nuk i kanë
zbatuar ato. E rëndësishme që
të jepni dëshmi për zbatimin e
ligjeve", ka thënë Macovei.

LONDËR, 112 SHKURT - Aeroporti i
qytetit të Londrës është 
mbyllur më 11 shkurt pasi
është gjetur një bombë e kohës
së Luftës së Dytë Botërore afër
lumit Temza. Arma është 
zbuluar gjatë punimeve të
planifikuara afër portës së
aeroportit të Londrës. "Nga
policia ka nisur zbatimi i masës
përjashtuese prej 214 metrash.
Si rezultat, Aeroporti i qytetit të
Londrës është aktualisht i
mbyllur", është thënë në
deklaratën e aeroportit.
Zyrtarët policorë kanë thënë se
ekipet e specializuara së
bashku me marinën
mbretërore janë duke punuar
për reduktimin e rrezikut për
publikun, kurse udhëtarëve u

është thënë ta shmangin aero-
portin.
Ky aeroport është shumë më i
vogël në krahasim me
Aeroportin Heathrow që gjen-
det më larg kryeqytetit. Londra

është goditur nga mijëra
bomba gjatë Luftës së Dytë
Botërore, nga forcat ajrore të
Gjermanisë, në periudhën e
shtatorit 1940 deri në maj të
vitit 1941.

Mbyllet aeroporti i Londrës, shkak
një bombë e Luftës së Dytë Botërore

Macovei: Zbatimi i
Vettingut, element kyç
për Shqipërinë

UASHINGTON, 112 SHKURT (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka marrë pjesë në 
pritjen e organizuar nga konsullata
e Republikës së Kosovës në Iowa.
Në këtë pritje u theksua roli i
rëndësishëm i shtetit të Iowas për
ngritjen e kapaciteteve të Forcës
së Sigurisë së Kosovës, por edhe
për mundësitë e avancimit të
raporteve ndërmjet dy shteteve
tona. 
Para ta pranishmëve kryeministri
Haradinaj ka thënë se qytetarët e
Kosovës vlerësojnë lart kon-
tributin e ShBA-së, në veçanti të
shtetit të Iowas, për ndihmën dhe
bashkëpunimin e deritanishëm
për fuqizimin e shtetësisë së
Kosovës. 
I pranishëm në këtë pritje ishte
edhe ministri i Arsimit, Shyqiri
Bytyqi, që bashkë me përfaqësuesit
e Gardës Kombëtare dhe
akademike të Iowas, theksuan
nevojën e  bashkëpunimit me
institucionet e Kosovës, në të
gjitha fushat e interesit të 

përbashkët, me theks në fushën e
arsimit.
Konsulli i Kosovës, Xhavit Gashi,
ka prezantuar të arriturat e
bashkëpunimit të deritanishëm,
por edhe planet për të ardhmen.

Kryeministri Haradinaj është prit-
ur edhe nga Garda Nacionale e
Iowas. "Është nder i posaçëm të
jesh në mesin e ushtrisë më mike
të popullit të Kosovës, ushtrisë
amerikane. Gjenerali Tymothy

Orr dhe Garda Nacionale në Iowa
më rezervuan një pritje 
madhështore në bazën ushtarake
të njësitit të helikopterëve
luftarakë 'Black Hawk'", ka thënë
Haradinaj.

Kryeministrit Haradinaj i bëhet pritje 
madhështore nga Garda Nacionale e Iowas

Presidenti
Thaçi sot 

takohet me
ambasadorin

Delawie
PRISHTINË, 112 SHKURT -
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, sot (e martë) do ta
presë në takim ambasadorin e
ShBA-së në Kosovë, Greg
Delawie. Presidenca përmes
një njoftimi për media ka bërë
me dije se takimi do të ndod-
hë në orën 9:00. Ky takim
thuhet se po ndodh në prag të
shënimit të dhjetëvjetorit të
pavarësisë së Kosovës.
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 112 SHKURTI - Presidenti
i Kosovës, Hashim Thaçi, ka prit-
ur të hënën, me nderimet më të
larta shtetërore, presidentin e
Republikës së Sllovenisë, Borut
Pahor. Pas ceremonisë shtetërore
të dy presidentët mbajtën
takimin e përbashkët dhe më pas
edhe takimin e përbashkët të të
dyja delegacioneve, gjatë të cilit

u vlerësua lart bashkëpunimin i
ndërsjellë në mes të dy vendeve.
Presidenti i Sllovenisë, Borut
Pahor, ka ftuar institucionet e
Kosovës t'i respektojnë mar-
rëveshjet ndërkombëtare me
Serbinë dhe Malin e Zi. 
Në një konferencë të përbashkët
për medie me presidentin e
Kosovës, Hashim Thaçi, presi-
denti slloven ka deklaruar se
përmbushja e obligimeve
ndërkombëtare do ta ndihmonte
Kosovën në rrugën e saj drejt
integrimit në BE. "Kosova duhet
ta ratifikojë demarkacionin dhe
t'i zbatojë marrëveshjet e arritu-
ra në Bruksel. Në këtë mënyrë
zgjerimi i BE-së në Ballkanin
Perëndimor do të ishte më i lehtë
dhe i suksesshëm", ka thënë
Pahori. Ai ka përmendur edhe
samitin në Brdo-Brione, për të
cilin ka theksuar se do të ndikojë
në përmirësimin e raporteve
ndërmjet vendeve të Ballkanit
dhe integrimit të tyre në BE.

Presidenti Pahor ka deklaruar se
Sllovenia, si një prej vendeve
anëtare të BE-së, vazhdimisht
kërkon që pesë vendet anëtare të
Bashkimit Evropian, të cilat nuk
e kanë njohur ende Kosovën, ta
bëjnë një gjë të tillë së shpejti. 
Presidenti slloven ka folur edhe
për faktorin ekonomik ndërmjet
Kosovës dhe Sllovenisë. Ai ka
kërkuar të ketë një këmbim më
të madh të bizneseve ndërmjet
dy vendeve. "Sllovenia është

investitore e rëndësishme në
Kosovë, por përfshirja e këm-
bimit të bizneseve është e vogël.
Mendoj se në muajin e
ardhshëm Kosovën do ta vizitojë
ministri i Jashtëm slloven me
ekipin e afaristëve", është shpre-
hur Pahori.
Kurse presidenti Hashim Thaçi i
ka shprehur falënderim në emër
të tij, të institucioneve të Kosovës
dhe të popullit të Kosovës presi-
dentit Pahor, për vizitën e tij që
po i bën Republikës së Kosovës
në prag të 10-vjetorit të pavarë-
sisë së Kosovës. Presidenti Thaçi,
duke vlerësuar lart raportet bilat-
erale në mes të Kosovës dhe
Sllovenisë, ka thënë se ato kanë
qenë dhe vazhdojnë të mbesin të
shkëlqyera, duke u bërë ftesë
investitorëve sllovenë të vijnë
dhe të investojnë në Kosovë.
Presidenti Thaçi është zotuar se
Kosova do t'i përmbushë
obligimet ndërkombëtare që ka
para vetes. "Mes Kosovës dhe
Malit të Zi raportet tona janë të

interesit të përbashkët, janë të
shkëlqyera, janë strategjike. Po
punojmë edhe me Serbinë që t'i
implementojmë të gjitha mar-
rëveshjet e arritura në Bruksel.

Gjithashtu, edhe gjatë këtij viti
synojmë ta arrijmë marrëvesh-
jen tjetër historike, atë për-
fundimtare, që nënkupton nor-
malizimin e plotë të marrëd-
hënieve dhe pajtimin mes dy

vendeve tona si parakushte për
integrime evropiane", ka thënë
presidenti Thaçi, duke shtuar se
Kosova do të vazhdojë të jetë
pjesë aktive në luftën kundër ter-
rorizmit. "Sfidat tona në të cilat
do të përballemi do t'i kalojmë
bashkërisht në frymën evropi-
ane. E kemi mirëpritur
strategjinë e presidentit Junker
për vendet e Ballkanit
Perëndimor. Natyrisht Kosova ka
pritur pak më tepër qartësi, por

edhe Kosova do t'i kryejë
obligimet e veta edhe sa i përket
çështjes së demarkacionit në një
kohë të shkurtër. Shpresoj në
këtë drejtim dhe jemi duke
punuar intensivisht. Gjithashtu,
edhe sa i përket themelimit të
asociacionit të komunave me
shumicë serbe", ka thënë Thaçi.
Presidenti Pahor sot (e martë) do
t'u drejtohet me një fjalim
deputetëve të Kuvendit të
Kosovës.

Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, po qëndron për vizitë në Kosovë

Pahor: Kosova duhet t’i zbatojë
obligimet ndërkombëtare

Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, gjatë vizitës në
Kosovë ka bërë thirrje që vendi ynë t'i zbatojë mar-
rëveshjet ndërkombëtare që ka marrë qoftë me mar-
rëveshjet e arritura me Serbinë në Bruksel apo atë me
Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare. Pas takimit me
presidentin Thaçi, Pahor ka thënë se zbatimi i këtyre
marrëveshjeve nga ana e Kosovës do ta bënte më të
lehtë zgjerimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor

Thaçi: Për mua Bibël 
dhe Kuran është 

deklarata e pavarësisë
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka hedhur poshtë çdo
mundësi të ndarjes së Kosovës apo të shkëmbimit të territoreve në
mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit me presidenti slloven,
Thaçi ka thënë se debatet që janë iniciuar për këtë çështje janë
vetëm spekulime. "Kosova ka integritetin e vet territorial të
paprekshëm, është unik, i njohur dhe i pranuar ndërkombëtarisht.
Janë shqetësuese debatet në prag të dhjetëvjetorit të pavarësisë
për gjëra të kota dhe të tejkaluara. Këto deklarata për mua janë të
vdekura. Ka pasur edhe më herët ide për ndarje dhe për shkëm-
bime territoresh", ka thënë Thaçi. Ai ka deklaruar se respektimi i
integritetit territorial të Kosovës është krucial për të ardhmen e
Kosovës, duke shtuar se për të Bibël dhe Kuran është deklarata e
shpalljes së pavarësisë së Kosovës. 
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 112 SHKURT - Njohësi i
proceseve politike në vend,
Shkëlzen Maliqi, ka thënë se
këto ditë në koalicionin qev-
erisës ka pasur përpjekje që të
tejkalohet ngërçi sa i përket
çështjes së demarkacionit me
Malin e Zi. Ai ka pohuar se ka
pasur edhe kontakte me
Podgoricën që të gjendet një
solucion që Qeverinë dhe
Haradinajn e nxjerrin "faqe-
bardhë". Në këtë kontekst,
Maliqi ka shprehur optimizëm
se vizita e paralajmëruar për të
mërkurën në Kosovë e kryemi-

nistrit të Malit të Zi, Dushko
Markoviq, mund t'i kontribuojë
zgjidhjes së çështjes së
demarkacionit. "Besoj se do të
mund të kontribuojë sepse në
ndërkohë edhe në koalicionin
aktual qeverisës ka pasur përp-
jekje që të tejkalohet ngërçi dhe
ka pasur edhe kontakte me
Podgoricën që të gjendet një
solucion që Qeverinë aktuale
dhe Haradinajn e nxjerrin
'faqebardhë'. Vizita e kryemi-
nistrit Markoviq uroj të jetë
shenjë e kultivimit të marrëd-
hënieve më të mira fqinjësore
me Malin e Zi", ka deklaruar
Maliqi në këtë intervistë dhënë
për gazetën "Epoka e re".  

Ai ka vlerësuar se nëse Kosova
do të këmbëngulë rreth "hum-
bjes së territorit" nuk do t'i
prishte marrëdhëniet vetëm
me Malin e Zi, por edhe me një
pjesë të madhe të bashkësisë
ndërkombëtare, përkatësisht
me vendet që kanë ndihmuar
më së shumti pavarësimin dhe
afirmimin e shtetit të Kosovës.
"Nëse Kosova do të mbetej
këmbëngulëse rreth 'humbjes
së territorit' nuk do t'i prishte
marrëdhëniet vetëm me Malin
e Zi, por edhe me një pjesë
bukur të madhe të bashkësisë
ndërkombëtare, dhe pikërisht
me vendet që kanë ndihmuar
më së shumti pavarësimin dhe

afirmimin e shtetit të Kosovës.
Uashingtoni dhe Brukseli tërë
kohën kanë pohuar se kufiri
është në rregull dhe e kanë
ftuar Kuvendin e Kosovës ta rat-
ifikojë marrëveshjen. Së fundi
kemi shenja të këndelljes së lid-
erëve kokëfortë jo vetëm rreth
ratifikimit të demarkacionit,
por edhe rreth Gjykatës
Speciale, që edhe më shumë
rrezikonte 'rebelimin' absurd të
politikës së Kosovës ndaj
tutorëve tanë perëndimorë",
është shprehur Maliqi. 
Maliqi në këtë intervistë ka
folur edhe për 10-vjetorin e
pavarësisë së Kosovës, me
ç'rast ka thënë se vendi ynë sot
është më i përparuar se në vitin
2008. Megjithatë, ai ka theksuar
se ndërtimi dhe ngritja e
Kosovës është proces 
kompleks. Pavarësisht prej
lëshimeve dhe dobësive, Maliqi
ka thënë se Kosova është storie
suksesi dhe jo dështimi. "Në
pikat e shkurtra, për dallim nga
skepticizmi dhe vlerësimet
edhe në opinionin tonë, se
'shteti i Kosovës është një 
dështim', që është slogan që e
përsërisin si papagallët propa-
gandistët e Rusisë, të Serbisë
dhe të vendeve të tjera armike
të Kosovës, unë mendoj se e

vërteta është më afër atij 
slogani tjetër që vjen nga 
ShBA-ja, që thotë se 'Kosova
është storie e suksesit'!", ka
deklaruar Maliqi. 

"Epoka ee rre": Z. Maliqi, është
paralajmëruar se të mërkurën
Republikën e Kosovës do ta viz-
itojë kryeministri i Malit të Zi,
Dushko Markoviq. Çfarë do të
thotë kjo vizitë për shtetin e
Kosovës, kur dihet se me 
Malin e Zi kemi një temë të
papërfunduar? 
Maliqi: Vizita e kryeministrit
Markoviq uroj të jetë shenjë e
kultivimit të marrëdhënieve më
të mira fqinjësore me Malin e
Zi. Tema e papërfunduar, siç e
quajtët ju, është e tillë për neve
kosovarët, sepse kemi konteste
të brendshme rreth kufirit të
Kosovës me Malin e Zi, se ku ka
qenë ai më 31 dhjetor të vitit
1989. Në vitin 2015 Qeveria e
Kosovës e ka nënshkruar mar-
rëveshjen e demarkacionit, të
cilën Kuvendi i Malit të Zi edhe
e ka ratifikuar, kurse në Kosovë
është ngritur pakica opozitare
kundër kësaj marrëveshjeje,
është bllokuar edhe vetë puna e
Kuvendit me gaz lotsjellës, me
pretekstin se 'Kosova me 
marrëveshjen humbet 8 mijë

Flet për "Epokën e re", Shkëlzen Maliqi

Vizita e kryeministrit malazez i kon

Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka vlerësuar se ardhja e kryeministrit të
Malit të Zi, Dushko Markoviq, për vizitë në Kosovë, mund t'i kontribuojë
zgjidhjes së çështjes së demarkacionit. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se këto ditë edhe në koalicionin 
qeverisës ka pasur përpjekje që të tejkalohet ngërçi sa i përket çështjes
së demarkacionit. Maliqi ka thënë se ka pasur kontakte edhe me
Podgoricën që të gjendet një solucion që Qeverinë dhe Haradinajn e
nxjerrin "faqebardhë". Ai ka uruar që vizita e kryeministrit malazez të jetë
shenjë e kultivimit të marrëdhënieve më të mira fqinjësore. Sipas Maliqit,
nëse Kosova do të këmbëngulë rreth "humbjes së territorit" nuk do t'i
prishte marrëdhëniet vetëm me Malin e Zi, por edhe me një pjesë të
madhe të bashkësisë ndërkombëtare 



05E MARTË, 13 SHKURT 2018 INTERVISTË    AKTUALE

hektarë të territorit'. Qeveria e
mëhershme e Isa Mustafës nuk
arriti ta zgjidhë këtë problem,
madje nuk e procedoi çështjen
në Kuvend, kurse Qeveria e
Haradinajt, i cili ka qenë kam-

pion i kundërshtimit të
demarkacionit, ndër aktet e
para që ndërmori ka qenë
zëvendësimi i komisionit që
pajtoi demarkacionin, me një
komision që udhëhiqej nga
kundërshtarët e marrëveshjes.
Puna e këtij komisioni doli blof
dhe skandal, sepse më parë ata
pohonin se i kanë të gjitha
argumentet se Kosova ka 
humbur territor, ndërkaq pas
raportit që dhanë, doli se ato
pohime kanë qenë spekulime
dhe nuk ofruan asnjë provë
solide për 'humbjen e 8 mijë
hektarëve'! Edhe Haradinaj në
mbledhjen e Qeverisë bëri
gafën e dërgimit të marrëveshjes
në Kuvend për aprovim, ku
raporti i komisionit të Bulliqit
shërbente vetëm si informatë
shtesë, e jo kontest valid i 
marrëveshjes. Pra, nga kjo po
shihet se ne nuk kemi problem
me Malin e Zi, por kemi 
problem të brendshëm.

"Epoka ee rre": Ardhja e kryemi-
nistrit malazez, a mund t'i 
kontribuojë zgjidhjes së 
çështjes së demarkacionit?
Maliqi: Besoj se do të mund të
kontribuojë sepse, në ndërkohë,
edhe në koalicionin aktual 
qeverisës ka pasur përpjekje që
të tejkalohet ngërçi dhe ka
pasur edhe kontakte me
Podgoricën që të gjendet një
solucion që Qeverinë aktuale
dhe Haradinajn e nxjerrin
'faqebardhë'. 

"Epoka ee rre": Këto ditë është
prezantuar një ide, sipas së
cilës, ky version i demarka-
cionit mund të kalojë në
Kuvend, por paraprakisht do të

duhej  nënshkruar një
deklaratë nga të dyja palët, me
anë të së cilës mund të rishikohet
procesi i demarkacionit nëse
në të ardhmen gjendet ndonjë
fakt i ri. Si e shihni një ide të
tillë? 
Maliqi: Një deklaratë e tillë
mbase mund të nënshkruhet
formalisht, për të krijuar
mirëbesimin mes palëve, por
edhe një adresë opinionit të
atyre që mendojnë se mar-
rëveshja është bërë me gabime.
Por, ky kusht ekziston edhe në
vetë marrëveshjen ku thuhet se
'shënimi i saktë i kufirit mes dy
vendeve do të bëhet pas 
ratifikimeve në afatin dyvjeçar,
ku  mund të bëhen edhe 
korrigjimet në terren. Pra, po
del se kemi bërë shumë zhurmë
për asgjë, për diçka që është
paraparë të bëhet edhe me vetë
marrëveshjen e kontestuar. 

"Epoka ee rre": A rrezikohet
Kosova që t'i prishë raportet
me Malin e Zi rreth kësaj 
çështje?
Maliqi: Nëse Kosova do të
mbetej këmbëngulëse rreth
'humbjes së territorit' nuk do t'i
prishte marrëdhëniet vetëm
me Malin e Zi, por edhe me një
pjesë bukur të madhe të
bashkësisë ndërkombëtare,
pikërisht me vendet që kanë
ndihmuar më së shumti
pavarësimin dhe afirmimin e
shtetit të Kosovës. Ne kemi
pasur një komision ndërkombëtar
që ka vërtetuar se kufiri sipas
marrëveshjes është në rregull,
Kosova është në kufijtë e vet
sipas Kushtetutës së vitit 1974 të
ish-Jugosllavisë. Uashingtoni
dhe Brukseli tërë kohën kanë

pohuar se kufiri është në rregull
dhe e kanë ftuar Kuvendin e
Kosovës që ta ratifikojë 
marrëveshjen. Së fundi kemi
shenja të këndelljes së liderëve
kokëfortë jo vetëm rreth 
ratifikimit të demarkacionit, por
edhe rreth Gjykatës Speciale, që
edhe më shumë rrezikonte
'rebelimin' absurd të politikës
së Kosovës ndaj tutorëve tanë
perëndimorë!

"Epoka ee rre": Z. Maliqi, çfarë
vlerësimi keni për Kosovën në
këta dhjetë vjet shtet? Cilat janë
të arriturat, dështimet dhe sfidat
e së ardhmes? 
Maliqi: Në pikat e shkurtra, për
dallim nga skepticizmi dhe
vlerësimet edhe në opinionin
tonë se 'shteti i Kosovës është
një dështim', që është slogan që
e përsërisin si papagallët propa-
gandistët e Rusisë, të Serbisë
dhe vendeve të tjera armike të
Kosovës, unë mendoj se e vërte-
ta është më afër atij slogani
tjetër që vjen nga ShBA-ja, që
thotë se 'Kosova është storie e
suksesit'! Kur të përmblidhen
faktet relevante si numri i 
njohjeve të shtetit të Kosovës,
proceset afirmative në shumë
fusha të ndërtimit të sistemit, të
mbarëvajtjes së proceseve
zgjedhore, të krijimit të institu-
cioneve, të rregullimit të
ekonomisë, të shërbimeve 
publike, të përparimit në sport,
kulturë, pastaj vendosja e
kanaleve të ndryshme të komu-
nikimit me botën etj. Kosova
është sot shumë më e përparuar
se në vitin 2008, kur e shpalli
pavarësinë. Por, ndërtimi dhe
ngritja e Kosovës është proces
kompleks, ku kemi shumë 

segmente të realitetit me ngecje
dhe probleme të cilat atë faqen
e ndritur të përparimit e tregojnë
si tejet të ngrysur, me tendenca
që shpijnë në katastrofë. Këto
perceptime skajshmërisht të
ndryshme, kur dikush numëron
vetëm të mirat dhe tjetri shikon
vetëm ngecjet. Dështimet
ndonjëherë dominojnë
diskursin publik dhe krijohet
përshtypja e hendekut, e një
konflikti që nuk është vetëm
konceptual dhe ideologjik, por
edhe diçka si polarizim luftarak i
shoqërisë. Pikëpamja ime është
se duhet të bëhet përpjekja për
analizë sintetike, të merren
parasysh të gjithë faktorët dhe
stadet e zhvillimit të 
segmenteve të shoqërisë. Për
shembull, së fundi kemi pasur
shumë të shprehur krizën e
drejtimit të shtetit dhe partive,
që ka krijuar bindjen se 
lidershipi aktual në spektrin e
gjerë nuk është i përgjegjshëm,
nuk punon për interesin e
shtetit, por të klaneve dhe 
grupeve të interesit, se po e çon
Kosovën drejt greminës etj.
Ndërkaq që, paralelisht me
zgjedhjet, ndonëse me ritme më
të ngadalta, kemi vërejtur se
votuesit kanë filluar ta ndëshkojnë
këtë tip të lidershipit dhe në
zgjedhjet e ardhshme, do të
mund të kemi një vetëdijesim
më të  madh ose edhe një përm-
bysje në skenën politike, që do ta
sjellë brezin e ri të politikanëve
më të dijshëm dhe më ekspertë,
në pozitat udhëheqëse. 10 vjet
janë mbase pak për realizimin e
shtetit funksional. Duhet të kemi
më shumë durim dhe vlerësim
kompetent të proceseve
shoqërore dhe shtetformuese. 

tribuon zgjidhjes së demarkacionit 

PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) -
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka pritur të hënën në takim
shefin e misionit vëzhgues të
Bashkimit Evropian për zgjedhjet
në Kosovë, Alojz Peterle, i cili ia
dorëzoi raportin për zgjedhjet në
Kosovë.
Presidenti Thaçi dhe shefi i
misionit vëzhgues të BE-së, Alojz
Peterle, janë pajtuar që zgjedhjet
në Kosovë ishin të lira dhe
demokratike, duke përmbushur
standardet evropiane. 
Shefi i misionit vëzhgues të BE-së

për zgjedhjet në Kosovë, Alojz
Peterle, ka kërkuar të vazhdohet
reforma elektorale. Me këtë rast,
presidenti Thaçi ka theksuar se
brenda spektrit politik në Kosovë
ekziston një gatishmëri për ta për-
funduar reformën elektorale. Kjo
reformë, sipas presidentit Thaçi,
do ta forcojë edhe më shumë
demokracinë në vend dhe do ta
modernizojë sistemin elektoral në
Kosovë.
Peterle është takuar edhe me
kryetaren e Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve (KQZ), Valdete Daka.

Peterle kërkon
vazhdimin e 
reformës elektorale
në Kosovë 
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KLINË, 112 SHKURT (ER) - Ministri i
Forcës së Sigurisë së Kosovës,
Rrustem Berisha, ka bërë me dije
të hënën se FSK-ja është e gat-
shme të transformohet në Forca
të Armatosura të Kosovës. "FSK-ja
është në shërbim të të gjithë qyte-
tarëve të Republikës së Kosovës.
Kemi shumë të arritura dhe pres-
im shumë shpejt që të kalojmë në
fazën tjetër, në Forca të
Armatosura të Kosovës. Kemi
bashkëpunim të mirë me
ndërkombëtarët dhe qysh tash
jemi të gatshëm të kalojmë në
fazën vijuese të transformimit",
ka thënë ministri Berisha gjatë

vizitës së tij në Komunën e Klinës,
ku është pritur nga kryetari
Zenun Elezaj. 
Ministri Berisha është shprehur i
gatshëm për ta ndihmuar Klinën
në ndonjë projekt duke u bazuar
në kapacitetet që ka FSK-ja. Në
anën tjetër, kryetari i Komunës së
Klinës, Zenun Elezaj, e ka njoftuar
ministrin se qysh nga konstituimi
i organeve komunale kanë filluar
të punojnë për realizimin e kërke-
save të qytetarëve. Ai ka pohuar se
fokusi kryesor i qeverisjes lokale
është sigurimi i ujit të pijshëm në
zonat urbane dhe rurale, si dhe
trajtimi i ujërave të zeza. 

Berisha: FSK-ja e gatshme për t'u transformuar
në Forca të Armatosura të Kosovës

Lumezi kërkon nga prokurorët t’u japin 
prioritet lëndëve të korrupsionit

Qendresa RRAMA

FERIZAJ, 112 SHKURT - Kryeprokurori
i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka
vizituar të hënën Prokurorinë
Themelore të Ferizajt, ku ka anal-
izuar punën e kësaj prokurorie së
bashku me kryeprokurorin
Shukri Jashari dhe prokurorët e
kësaj prokurorie.
Kryeprokurori Lumezi ka
përgëzuar të gjithë prokurorët e
Prokurorisë së Ferizajt për efika-
sitetin që kanë treguar deri më
tani, edhe pse me mungesë të
prokurorëve dhe stafit
mbështetës.  
Prokuroria Themelore në Ferizaj
gjatë vitit 2017 ka kryer 5 856
lëndë penale me persona të njo-
hur, ndërsa kanë mbetur të
pazgjidhura vetëm 509 raste.
Lumezi ka kërkuar nga
prokurorët e Ferizajt t'u japin pri-
oritet lëndëve të korrupsionit dhe

lëndëve të kontrabandimit me
mallra dhe tregti të ndaluar.
I pari i Prokurorisë së Shtetit ka
kërkuar që prokuroria Themelore
e Ferizajt ta ngrehë
bashkëpunimin me institucionet
e tjera, si Policinë e Kosovës,
Doganat dhe Administratën
Tatimore të Kosovës. Gjithashtu,
Lumezi ka kërkuar që konfiskimi
dhe sekuestrimi i mallrave të për-
fituara në mënyrë të
kundërligjshme të ketë prioritet
nga të gjithë prokurorët, si dhe ka
kërkuar nga ta që çdo lëndë të
përfaqësohet dhe të mbrohet me
dinjitet në Gjykatë. 
Ndërsa kryeprokurori i
Prokurorisë Themelore të
Ferizajt, Shukri Jashari, u shpreh
se, pavarësisht prej efikasitetit të
treguar deri më tani nga
prokurorët e kësaj prokurorie, do
të angazhohen edhe më shumë
për t'i kryer të gjitha lëndët që i
pranojnë në këtë prokurori.

UBT-ja nderon kontributin e ShBA-së
dhe shoqatës ‘Miqtë e Amerikës’
PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) - Për
nder të 10-vjetorit të pavarësisë
së Kosovës, rektori i UBT-së,
Edmond Hajrizi, ka ngritur të
hënën flamurin e ri të ShBA-së
afër shtatores së ish-presidentit
Bill Klinton, për ta nderuar këtë
aleat dhe mbështetës të
fuqishëm të Kosovës në rrugën e
lirisë e të pavarësisë, si dhe për të
shprehur falënderim për partner-

in strategjik të UBT-së, Shoqatën
"Miqtë e Amerikës" në 14-vje-
torin e themelimit të saj. 
Për ta treguar konsideratën e
ndërsjellë për UBT-në, kryetari i
kësaj shoqate, Agim Rexhepi, së
bashku me bashkëpunëtorët e tij,
i ka dhuruar emblemën e
shoqatës rektorit Hajrizi, në
shenjë falënderimi për
mbështetjen dhe

bashkëpunimin përgjatë këtyre
viteve.
Hajrizi ka thënë se një dhuratë e
tillë është shumë simbolike në
krahasim me atë që ShBA-ja ka
bërë për shtetin tonë. "ShBA-ja
ka qenë vazhdimisht aleatja jonë
më e fuqishme strategjike dhe
këtë e ka dëshmuar përmes
përkrahjes së ofruar në çdo pro-
ces të rëndësishëm nëpër të cilin

ka kaluar Kosova", ka deklaruar
ai.
Me rastin e kësaj feste
mbarëkombëtare, UBT-ja dhe
rektori Hajrizi kanë vendosur të
ndajnë dhurata modeste për
mediumet informative, organi-
zatat dhe personalitetet e shumta
që kanë dhënë kontribut për real-
izimin e kauzës kombëtare për
krijimin e shtetit të Kosovës.

"FSK-ja është në shërbim të të gjithë qytetarëve të
Republikës së Kosovës. Kemi shumë të arritura dhe
presim shumë shpejt që të kalojmë në fazën tjetër në
Forca të Armatosura të Kosovës. Kemi bashkëpunim
të mirë me ndërkombëtarët dhe qysh tash jemi të 
gatshëm të kalojmë në fazën vijuese të transformimit",
ka thënë ministri i FSK-së, Rrustem Berisha

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka kërkuar nga prokurorët e
Ferizajt t'u japin prioritet lëndëve të korrupsionit dhe lëndëve të kontrabandimit
me mallra dhe tregti të ndaluar
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PRISHTINË, 112 SHKURT - Simbolet e
shtetit, himni, flamuri dhe
stema, në rrethana normale,
janë simbole që unifikojnë dhe
mobilizojnë qytetarët e shtetit
përkatës, por në Kosovë edhe
pas 10 vjetësh të shpalljes së
pavarësisë së saj, kjo nuk po
ndodh, vlerësojnë njohësit e
zhvillimeve në vend.
Publicisti Milazim Krasniqi,
profesor në Katedrën e
Gazetarisë në Universitetin e
Prishtinës, duke folur për
"Radion Evropa e Lirë", ka thek-
suar se lidhur me simbolet e
shtetit të Kosovës ende ekziston
një konfuzion, sikurse është
konfuz edhe pozicioni ide-
ologjik ndër shqiptarët e
Kosovës. Sipas tij, qytetarët ende
mbeten të ndarë në dy rryma,
njëra që anon kah irredentizmi
me iluzionin e bashkimit me
Shqipërinë dhe rryma tjetër, ajo
e pavarësimit të Kosovës. Rryma
e parë, siç thotë profesor
Krasniqi, është më agresive në
retorikën dhe veprimet e veta
dhe në një mënyrë e ka frikësuar
rrymën tjetër. Sipas tij, elitat
politike janë fajtorët kryesorë
për, siç thotë ai, lojën me 
simbole. "Në kushte normale,
simbolet, quhen simbole, por
do të duhej të ishin mite. Pra,
mit me të cilin mobilizohet
shteti, qytetarët e një vendi. Kjo
te ne nuk ka ndodhur. Them se
faji kryesor është i konfuzionit
ideologjik, i kalkulimit që bëjnë
elitat politike dhe, pse jo, edhe i
arsimit publik. Për gjithë këto

vite arsimi publik nuk e ka një
platformë të qartë se si duhet të
afirmohen vlerat shtetërore dhe
si duhet të bëhet identifikimi i
qytetarëve me këtë shtet", ka
thënë Krasniqi.
Sociologu Shemsi Krasniqi, pro-
fesor në Universitetin e
Prishtinës, ka thënë për "Radion
Evropa e Lirë" se simbolet
shtetërore të Kosovës, të cilat
janë bërë të ditura me shpalljen
e pavarësisë së vendit në vitin

2008, nuk janë pritur me ndonjë
emocion të veçantë nga shqip-
tarët e Kosovës. Kjo për shkak
se, sipas tij, për kohë të gjatë ata
kanë pritur të identifikohen në
masë të plotë me simbolet kom-
bëtare. "Simbolet shtetërore në
njëfarë mënyre kanë dalë pak si
në befasi, sepse qytetarët
shtetin e kanë pritur, pavarësinë
e kanë pritur, por simbolet e tilla
çfarë janë, nuk i kanë pritur.
Nuk kanë pasur mundësi edhe

t'i paramendojnë, ndoshta se do
të jenë asisoj dhe e kanë përjet-
uar, themi kushtimisht, si një
lloj shoku, në momentin kur i
kanë parë. Por, unë mendoj se
tash, në një masë të madhe,
qytetarët e Kosovës janë pajtuar
me realitetin, të cilin e prezanto-
jnë simbolet, sepse e kuptojnë
që këto janë simbole shtetërore.
Ndërsa simbolet kombëtare
mbesin edhe më tutje, si sim-
bole me të cilat identifikohen në

kuptimin kombëtar", ka thënë
ai.
Çështja e simboleve shtetërore
të Kosovës ka qenë temë debati
dhe polemikash në opinion që
para shpalljes së pavarësisë së
vendit në vitin 2008, por edhe
pas saj. Debatet dhe polemikat e
tilla vazhdojnë edhe sot, madje
edhe ndërmjet politikanëve që
përfaqësojnë institucionet e
shtetit në nivelin qendror dhe
në nivelin lokal.

‘Loja’ me simbolet shtetërore

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 112 SHKURT - Ekspertë
japonezë, bashkë me ata ven-
dorë, brenda këtij muaji do të
nisin një hulumtim të mirë-
filltë për identifikimin e
ndotësve të ajrit në Prishtinë.
Kështu janë marrë vesh të
hënën ministrja e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Albena
Reshitaj dhe përfaqësuesit e
Agjencisë Japoneze për
Bashkëpunim Ndërkombëtarë
(JICA). "Me këtë hulumtim do
të kuptohet se kush në të
vërtetë është ndotës më i madh
i ajrit dhe në çfarë periudha
kohore", ka thënë ministrja
Reshitaj pas takimit me këta
ekspertë.
Ministrja Reshitaj ka kërkuar
që hulumtimi të jetë sa më
gjithëpërfshirës dhe të përm-
bajë të dhëna të detajuara, në
mënyrë që pastaj të jetë më i
lehtë orientimi dhe fokusimi i
masave për përmirësim të
ndotjes së ajrit.

Eksperti për monitorimin e
cilësisë së ajrit nga Japonia,
Keiichi Takahashi, ka poten-
cuar se aktualisht nuk ka të
dhëna të sakta të ndotësve të
ajrit në rajonin e Prishtinës. Në
këtë takim është diskutuar
edhe për bashkëpunimin ndër-
mjet JICA-s dhe MMPH-së si
dhe për projektet të cilat i
mbështet kjo agjenci.

Japonezët do t’i identifikojnë
ndotësit e ajrit në Prishtinë

Komuna e Prishtinës po vazhdon aktivitetet
konkrete në drejtim të uljes së nivelit të ndotjes së
ajrit. Me propozim të një qytetareje, Komuna e
Prishtinës ka njoftuar se ka vendosur kontaktet e
para për blerjen e City Tree. "City Tree është
biofiltër që përmirëson dukshëm kualitetin e ajrit
dhe efekti i tij është sa 275 drunj të mbjellë. Në një
metër katror ofron hapësirë për 1 682 bimë, duke

e rritur kështu biodiversitetin në qytet. Është
hapësirë e gjelbër që absorbon 250 gramë grimca
të pluhurit në ditë dhe eliminon rreth 240 tonë
CO2 në vit. Projekti me City Tree do të testohet
gjatë vitit 2018, më pas do të shikohet mundësia
që panele të tilla të vendosen në banesat
ekzistuese", është thënë në njoftimin e Komunës
së Prishtinës.

Ndotja e ajrit, zgjidhjet më të mira përmes qytetarisë aktive
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PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) -
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
njëherësh ministër i Diasporës
dhe Investimeve Strategjike,
Dardan Gashi, në ditën e fundit të
vizitës në ShBA, ka takuar 
drejtorin e programit për remiten-
ca dhe migrim në Bankën
Botërore, Dilip Ratha dhe Sonia
Plaza, ekonomiste e lartë, me të
cilët ka diskutuar rreth mundësive
të bashkëpunimit në fushën e
strukturimit në remitenca të 
diasporës dhe shndërrimit të tyre
në një model të zhvillimit
ekonomik dhe social.
Ministri Gashi i ka informuar
bashkëbiseduesit me projektet e
Ministrisë së Diasporës dhe
Investimeve Strategjike, posaçër-
isht ato që lidhen me investimet
strategjike. "Ne kemi një diasporë
të madhe të shpërndarë në

Evropë dhe ShBA dhe kontributi i
kësaj diaspore në formën e remi-
tencave është mbi një miliard
euro në vit. Ne i shikojmë ata si
partnerë të rëndësishëm, 
investitorë seriozë që mund t'i
kanalizojnë këto remitenca drejt
projekteve të rëndësishme në
Kosovë", ka thënë Gashi.
Zyrtarët e lartë të Bankës Botërore
në anën tjetër e informuan min-
istrin Gashi për disa programe në
të cilat janë duke punuar, në
veçanti atë të krijimit të bondeve
për diasporën, një model i cili
është duke u aplikuar që nga viti
1951 në Izrael, ndërsa së fundmi
ka filluar të aplikohet edhe në
Nigeri. "Ne mund t'ju ndihmojmë
duke jua ofruar ekspertizën tonë
për krijimin e bondeve të tilla,
regjistrimin e tyre, të kemi rol
këshillëdhënës", ka thënë  Ratha.

Ministri Gashi interesohet në ShBA 
për krijimin e bondeve për diasporën

KEK-u kthen në prodhim edhe ‘Bllokun A5’
të Termocentralit ‘Kosova A’

PRISHTINË, 112 SHKURT (ER ))-
Korporata Energjetike e Kosovës
(KEK) ka kthyer në prodhim edhe
"Bllokun A5" të Termocentralit
"Kosova A". "Aktualisht
Korporata është duke operuar
me 100 për qind të kapaciteteve
prodhuese të energjisë elektrike
sipas bilancit energjetik të
aprovuar nga Ministria e
Zhvillimit Ekonomik. Ashtu siç
është premtuar nga fillimi, edhe
në takimet me kryeministrin e
vendit, Ramush Haradinaj dhe
zyrtarët e tjerë të institucioneve,

të gjitha parashikimet janë 
realizuar në një afat rekord pas
arritjes së marrëveshjes dhe
zhbllokimit të procesit të zhven-
dosjes së banorëve nga zonat e
Hadës dhe Shipitullës. Të gjithë
punëtorët e KEK-ut, nga menaxh-
menti, punëtorët e termocen-
traleve dhe ata të mihjeve, kanë
punuar intensivisht që të arrihet
një stabilitet maksimal dhe të
kthehen në funksion të gjitha
njësitë prodhuese para ditëve të
festave të 10-vjetorit të shpalljes
së Pavarësisë së Kosovës", është

thënë në njoftimin e KEK-ut. Po
ashtu, është bërë me dije se të
gjitha njësitë gjeneruese në terren
në mihje janë duke punuar me
një intensitet të shtuar për t'i
kompensuar rezervat e shpen-
zuara gjatë kohës sa kishte
bllokadë si pasojë e vonesave në
shpronësime. "Varësisht nga 
konsumi në vend dhe kërkesat
nga operatoret në treg, KEK-u ka
në dispozicion kapacitete 
prodhuese të energjisë deri në
780 MW/h", është thënë në 
njoftimin e KEK-ut.

PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) -
Ministri i Infrastrukturës, Pal
Lekaj, në praninë e dy
deputetëve të Kuvendit të
Kosovës, që vijnë nga Gjilani,
Zenun Pajaziti dhe Ahmet Isufi,
ka nënshkruar të hënën kon-
tratat e operatorëve ekonomikë
për ndërtimin e autostradës
Prishtinë - Gjilan. "Në pajtim me
Ligjin për Prokurim Publik të
Republikës së Kosovës, në pran-
inë e dy deputetëve të Kuvendit
të Republikës së Kosovës që
vijnë nga Gjilani, Zenun Pajaziti
dhe Ahmet Isufi, bashkëpunë-
torëve të mi dhe zyrtarëve të
Ministrisë së Infrastrukturës, sot
nënshkruam kontratat e opera-
torëve ekonomikë për ndërtimin
e autorrugës A 7.1, Prishtinë -

Gjilan. Kjo nënkupton se ne
shumë shpejt do t'i fillojmë
punimet për materializimin e
këtij projekti shumë
domethënës për Gjilanin", ka
thënë ministri Lekaj. Ai ka shtu-

ar se nga çmimi fillestar për këtë
projekt, buxhetit të Republikës
së Kosovës i janë kursyer mbi 12
milionë euro, të holla këto që
tashmë mund të alokohen për
projekte të tjera.

Nënshkruhen kontratat e 
operatorëve për ndërtimin e
autostradës Prishtinë - Gjilan

PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) -
Divizioni i Lojërave të Fatit, në
kuadër të Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK),
gjatë javës së kaluar ka zhvillu-
ar edhe një aksion në
Komunën e Prishtinës,
Prizrenit, Gjakovës, Gjilanit
dhe Ferizajt, me qëllim të iden-
tifikimit të subjekteve të
lojërave të fatit, të cilat
jashtëligjshëm ushtrojnë
këtë veprimtari. "Gjatë
aksionit në fjalë inspek-
torët kanë vizituar 13 biz-
nese të lojërave të fatit,
tek të cilat janë konstatu-
ar parregullsi të
ndryshme sa i përket
ushtrimit të kësaj veprim-
tarie. Gjithsej pesë sub-
jekte janë mbyllur, pasi të
njëjtat kanë vepruar pa
licencë të ATK-së. Po

ashtu, janë lëshuar gjoba në
vlerë 89 000 euro", është thënë
në njoftimin e ATK-së. Sipas
këtij njoftimi, vetëm gjatë mua-
jit janar dhe shkurt të këtij viti
ATK-ja ka mbyllur 40 subjekte
të lojërave të fatit, të cilat
njëkohësisht janë ndëshkuar
me gjoba në vlerë 213 000 euro.

ATK-ja mbylli 40 subjekte
të lojërave të fatit 
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PRISHTINË, 112 SHKURT - Oda
Ekonomike Amerikane e Kosovës
(OEAK) ka organizuar të hënën
një tryezë diskutimi me temën
"Politikat fiskale në 10 vjet:
mësimet për të ardhmen". 
Panelistë në këtë tryezë ishin
ministri i Financave, Bedri
Hamza, deputetët Mimoza
Kusari-Lila dhe Avdullah Hoti,
drejtori i Doganës, Bahri Berisha
si dhe përfaqësues të bizneseve
prodhuese. Me këtë rast, drejtori i
Odës Ekonomike Amerikane në
Kosovë, Arian Zeka, ka folur për

zhvillimet ekonomike për këto
dhjetë vjet të shtetësisë. "Nëse
themi se gjatë këtyre 10 vjetëve
çdo gjë ka qenë zi e terr, s'do ta
themi të vërtetën. Vendimet e
marra kanë qenë më pak 
përfituese për prodhuesit, pasi
ata nuk i kanë marrë të gjitha 
përfitimet që kanë mundur t'i
kenë", ka thënë Zeka.
Kurse ministri i Financave, Bedri
Hamza, ka thënë se për të është
nder të flasë për politikat fiskale.
"Është nder të flasim për politikat
fiskale në këtë dhjetëvjetor.
Kosovën gjatë kësaj periudhe e ka
karakterizuar një sistem tatimor
me bazë të gjerë. Ne kemi shkuar

me ulje të tatimeve direkte. Pa një
sistem bankar të qëndrueshëm
është vështirë të flitet për zhvillim
ekonomik. Çdoherë ka vend për
reforma në ekonomi. Në këtë
drejtim politikat fiskale janë një
element i rëndësishëm", ka thënë
Hamza. Ai ka shtuar se për 
tërheqjen e investitorëve nuk
mjafton vetëm të thirrët në 
politika fiskale, por ka nevojë për
sundim të ligjit dhe siguri.
Ndërkaq deputetja e Kuvendit të
Kosovës nga radhët e Alternativës,
Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se
bizneset e Kosovës janë përballur
me pabarazi qysh me nënshkrim-
in e CEFTA-s. "Nënshkrimi i
CEFTA-s ka shkaktuar pasoja që
ndihen edhe sot e asaj dite, për
faktin se hymë me përfaqësim të
UNMIK-ut. Ende prodhuesit
kosovarë ballafaqohem me 

disavantazhe prej 26 përqindësh
më shumë të kostos së prodhimit",
ka thënë Kusari-Lila. Sipas saj,
moskrijimi i zonave ekonomike
është një shans i humbur për
Kosovën përgjatë këtyre dhjetë
vjetëve.
Edhe deputeti i LDK-së, ish-min-
istri i Financave, Avdullah Hoti, ka
dhënë vërejtje të mosdiversifikimit
të të hyrave dhe tek shpenzimet
qeveritare. "Janë pesë apo gjashtë
subjekte të mëdha që kontribuojnë
në buxhetin e shtetit dhe kjo jep
pasiguri në stabilitetin e të hyrave.
Jemi munduar t'i diversifikojmë të
hyrat që pjesa më e madhe të jetë
nga të ardhurat personale, pra të
paguajnë të gjithë dhe jo veç 
korporata. Gjithashtu, si sfida janë
edhe reduktimi i shpenzimeve,
investimet kapitale dhe rritja e
shpenzimeve qeveritare të

ndikuara politikisht. Andaj,
Qeveria mos të shpenzojë më
shumë se 2 për qind të të hyrave",
është shprehur Hoti.
Drejtori i Doganës së Kosovës,
Bahri Berisha, ka thënë se në saje
të reformave fiskale vetëm për
muajin janar janë kursyer nga 
bizneset 4 milionë euro. Sipas tij,
kjo ka të bëjë me stimulimin për
bizneset dhe për zhvillimin
ekonomik. Ai ka pranuar se në
fillim të aplikimit të masave fiskale
nga janari i këtij viti ka pasur
paqartësi sa iu përket lirimeve
doganore. "Zbatimi i masave
fiskale ka filluar nga 1 janari.
Fillimisht kemi pasur keqkuptime
për lirimin e gjysmëprodukteve,
por tani gjithçka është qartësuar
dhe kemi marrë udhëzimet e
qarta nga Ministria e Financave",
ka pohuar Berisha.

Zeka: Vendimet e marra për dhjetë vjet
ishin më pak përfituese për prodhuesit

Garantohet mbështetje financiare për
Kompleksin Memorial të familjes Jashari

PRISHTINË, 112 SHKURT (ER) -
Ministri i  Financave, Bedri
Hamza, ka pritur të hënën në
takim drejtorin e Agjencisë për
Menaxhimin e Komplekseve
Memoriale të Kosovës, Idriz
Blakaj, me të cilin ka biseduar
për gjendjen e komplekseve
memoriale në Kosovë, me
theks të veçantë kompleksin
memorial të familjes Jashari. 
Ministri Hamza i ka thënë drej-
torit të Agjencisë për
Menaxhimin e Komplekseve
Memoriale të Kosovës, Idriz
Blakaj, se përkrahja financiare
për ruajtjen dhe mirëmbajtjen
e Kompleksit Memorial të
familjes Jashari nuk do të
mungojë asnjëherë. Ai ka

deklaruar se aktualisht janë në
dispozicion një milion euro të
cilat janë në shfrytëzim, kurse
sa iu përket mjeteve shtesë, të
cilat duhen për realizimin e
projektit për kompleksin Adem
Jashari, do të ndahen sipas
kërkesës dhe nevojave që do të
ketë kjo agjenci. 
Ndërsa drejtori i Agjencisë për
Menaxhimin e Komplekseve
Memoriale të Kosovës, Idriz
Blakaj, ka falënderuar ministrin
Hamza për gatishmërinë e tij
për t'i mbuluar financiarisht
shpenzimet sa i përket memo-
rialeve në përgjithësi në
Kosovë, në veçanti për
Kompleksin Memorialin të
familjes Jashari.

Politikat fiskale që nga shpallja e pavarësisë së
Kosovës e deri më sot ishin temë diskutimi në
tryezën e organizuar të hënën nga Oda Ekonomike
Amerikane në Kosovë (OEAK)
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PRISHTINË, 112 SHKURT -
Departamenti i Protokollit të
Shtetit, i cili funksionon në
kuadër të Ministrisë së Punëve
të Jashtme, sot (e martë) do ta
vendosë flamurin e Kosovës
"Te rrethi". Zyra për Informim
e kësaj ministrie ka bërë me
dije se flamuri i Kosovës do ta
valojë përkrah atij kombëtar
pasi të vendoset edhe një
shtizë.
Flamuri i Kosovës ishte vendo-
sur te rrethi i spitalit nga
Komuna e Prishtinës që

udhëhiqej nga Isa Mustafa, por
atë e kishin hequr aktivistë të
Lëvizjes Vetëvendosje. 
Kreu i Prishtinës, Shpend
Ahmeti, këto ditë është 
përballur me presion publik
për vendosjen e flamurit, por
ai e kishte hequr përgjegjësinë
nga vetja duke thënë se me një
gjë të tillë duhet ta merret
kryeministri. Ideja për vendosjen
e flamurit të Kosovës 'Te rrethi'
së pari u dha nga një grup i
qytetarëve në rrjetin social
"Facebook".

Flamuri i Kosovës sot vendoset ‘Te rrethi’

MITROVICË, 112 SHKURT - JJavën e
kaluar, me vendim të Këshillit
Organizativ, për dhjetëvjetorin
e pavarësisë u vendos ikona e
parë #Kosova10 në qendër të
qytetit në afërsi të shtatores së
heroit kombëtar Isa Boletini,
ndërsa ikona të tilla janë ven-
dosur edhe në sheshet krye-
sore të dhjetë komunave të
tjera. "Kjo ikonë është rreth 8

metra e gjatë, ndërsa është
rreth 1.5 metra e lartë. Ajo për-
faqëson hashtagun zyrtar të
10-vjetorit të pavarësisë. Të
gjithë qytetarët mitrovicas
kanë mundësinë që ikonën
#Kosova10 ta përdorin në të
gjitha postimet e tyre në rrjete
sociale", është bërë me dije në
njoftimin e Komunës së
Mitrovicës. Po ashtu, komuna

ka stolisur qytetin me flamuj të
shtetit të Kosovës. "E gjithë
festa do të shoqërohet me
aktivitete të shumta të orga-
nizuara nga Drejtoria për
Kulturë, Rini dhe Sport, por
manifestime të ndryshme do
të ketë edhe nga shkollat e
komunës sonë", është thënë
në njoftimin e Komunës së
Mitrovicës.

PRISHTINË, 112 SHKURT - Në rrugën
"Enver Maloku" në Prishtinë
janë arrestuar dy të dyshuar pasi
që gjatë kontrollit në automjetin
e tyre është gjetur dhe kon-
fiskuar një pistoletë me një

fishek dhe një sasi e substancës
së dyshuar narkotike. Policia ka
njoftuar se me vendim të
prokurorit një nga të dyshuarit
është dërguar në mbajtje, 
ndërsa tjetri është liruar.

Në Prishtinë 
arrestohen dy persona
për armë dhe drogë

PRISHTINË, 112 SHKURT - Kryetari i
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
njoftuar se komuna të cilën ai e
drejton ka filluar ta bëjë shpërn-
darjen e faturave për shërbimin
e menaxhimit të mbeturinave.
Ai përmes një postimi në llogar-
inë e vet në "Facebook" ka

shkruar se pagesa e këtyre fatu-
rave mund të bëhet në të gjitha
pikat e Postës së Kosovës (pa
provizion), në të gjitha bankat
komerciale (edhe në formë elek-
tronike përmes e-banking), si
dhe në sportelet e Komunës së
Prishtinës.

Pagesa e faturave të
mbeturinave bëhet në
të gjitha pikat e
Postës së Kosovës

10-vjetori i pavarësisë, nis 
dekorimi i qytetit të Mitrovicës

PRISHTINË, 112 SHKURT - Këtë të
premte kryetarët e Unionit të
Komunave Shqiptare të
Rajonit, Tiranës, Gostivarit,
Ulqinit, Preshevës, Prizrenit
dhe Tetovës, do të qëndrojnë
për vizitë në Komunën e
Prishtinës. Kjo pritje në
Komunën e  Prishtinës organi-
zohet me rastin e 10-vjetorit të
pavarësisë së Kosovës, rapor-
ton "Klan Kosova". Temë
diskutimi në këtë takim do të
jetë ruajtja e ambientit dhe
niveli i ndotjes së ajrit. Unioni
i Bashkive dhe Komunave
kryesore që drejtohen nga

shqiptarë në rajon është kri-
juar në nëntor të vitit 2016 me
qëllim - krijimin e mekaniz-

mave të duhur të
bashkëpunimit ndërmjet
qyteteve shqiptare.

Prishtina bën bashkë kryetarët
e komunave shqiptare në rajon

Flamuri i Kosovës ishte vendosur te rrethi i 
spitalit nga Komuna e Prishtinës që udhëhiqej
nga Isa Mustafa, por atë e kishin hequr aktivistë
të Lëvizjes Vetëvendosje. 



11E MARTË, 13 SHKURT 2018 FEJTON 

Selatin NNOVOSELLA

56. Dardan Velija, kritik letrar:
Adem Demaçi, rebeli i përjetshëm
Jeta e Adem Demaçit përshkohet
nga rebelimi i përjetshëm. Ai rebe-
lohet kundër Jugosllavisë, kundër
Serbisë, kundër Rugovës, kundër
udhëheqësve të UÇK-së, në kohën
e Rambujesë kundër tërë botës
dhe kundër hakmarrjes ndaj ser-
bëve pas '99-s. Në rastin kur
sëmuret nga zemra ai rebelohet
kundër vdekjes.
57. Daut Dauti, analist: Adem
Demaçit iu bënë dy kërkesa nga
udhëheqësi i OSBE-së, Daan
Everst
Në pranverë të vitit 2000, udhëhe-
qësi i atëhershëm i OSBE-së, Daan
Everst, u takua me Adem
Demaçin, që atëherë udhëhiqte
shoqatën "Dardania". Në atë
takim, shefi i OSBE-së kërkoi dy
ndihma nga Demaçi. Ndihma e
parë që kërkoi Everst ishte formimi
i një komisioni për pajtim me ser-
bët, që do të ishte i ngjashëm me
atë që kishte ekzistuar në
Republikën e Afrikës Jugore pas
rënies së aparteidit. Kërkesë e dytë
për ndihmë e Everstit ishte që
Demaçi ta ndihmonte procesin e
sapofilluar të organizimit të
"zgjedhjeve të para dhe të lira në
historinë e Kosovës".
58. Dilaver Goxhaj, ushtarak i
Ushtrisë Shqiptare: Adem Demaçi
e sugjeronte luftën guerile për
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës
Hapin e parë që bëri Adem
Demaçi, porsa pranoi detyrën
politike të ofruar nga Shtabi
Përgjithshëm, i sugjeroi këtij orga-
nizmi të lartë drejtues që ta
ndryshonte strategjinë ushtarake
të UÇK-së, "nga lufta për territore,
ku pësoi disfatë, por jo edhe hum-
bje përfundimtare, dhe të kalohej
në metodën e luftës guerile".
59. Dmitrij Sedov: Adem Demaçi,
një nga figurat më të njohura të
separatizmit kosovar
Një nga figurat më të njohura të
separatizmit kosovar është Adem
Demaçi, i cili sot ka 77 vjet dhe
është një personalitet kompleks i
cili ka merita për shumë ngjarje të
kohëve të fundit të Ballkanit.
60. Driton Sejdiu, gazetar: Adem
Demaçi, simbol i qëndresës
shqiptare në ish-Jugosllavi
Adem Demaçi është simbol i qën-
dresës shqiptare në ish-Jugosllavi.
Është i burgosur disa herë për
veprimtarinë e tij politike, të cilat
ishin në kundërshtim me sistemin
shtetëror jugosllav dhe të cilat
kishin për aspiratë bashkimin
kombëtar. 
61. Ekrem Kryeziu, regjisor: Adem
Demaçi, artikulues i ëndrrave të
shqiptarëve
Duke mos arritur të bëhemi si

Adem Demaçi, jemi munduar që
atë ta bëjmë si veten tonë dhe, në
këtë mënyrë, e kemi vrarë një
pjesë të ndritshme të jetës sonë, e
kemi vrarë ëndrrën.
62. Emin Hetemi: Jam fascinuar
nga pikëpamjet filozofike të Adem
Demaçit
Rastësisht kam hasur në betimin
më të ri të romanit "Gjarpinjtë e
gjakut" të Adem Demaçit, botoi
LUMI, Lubjanë 1990. Jam tepër i
fascinuar dhe i impresionuar me
pikëpamjet filozofike të autorit,
atëbotë një të riu, ndërsa tani të një
të burgosuri politik me një
kohëzgjatje po aq sa edhe vetë jeta
ime.
63. Emin Kabashi, punëtor shken-
cor i Institutit Albanologjik të
Prishtinës: Adem Demaçi,
mendësi e luftës për liri
Adem Demaçi asnjëherë nuk
kishte qenë burrë shteti, në radhë
të parë se nuk kishte shtet.
Asnjëherë nuk kishte qenë njeri i
politikës së ditës, por Adem
Demaçi kishte marrë udhëheqjen
e politikës së Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, sepse ishte mendësi e
luftës për liri kombëtare, andaj kur
e thirri lufta për liri, ai ishte aty.
64. Emin Krasniqi, veprimtar i dal-
luar i çështjes kombëtare: Metush
Krasniqi dhe Adem Demaçi bënë
thirrjet kushtrimtare
Sprova e përgjithshme, thirrjet
kushtrimtare: "luftë deri në vdekje
për çlirimin e Kosovës dhe
bashkimin e saj me Shqipërinë
Nanë", u bë në vitet e pesëdhjeta
dhe gjashtëdhjeta të shekullit XX,
nga dy drejtuesit e dy organizatave
politike-atdhetare: nga Organizata
"Partia Revolucionare për
Bashkimin e Tokave Shqiptare me
Shtetin Amë", në vitin 1957, që
udhëhiqej nga Metush Krasniqi
dhe nga organizata "Lëvizja
Revolucionare për Bashkimin e
Shqiptarëve", në vitin 1964, që
udhëhiqej nga Adem Demaçi.
65. Emrush Xhemajli, kryetar i
Lëvizjes Popullore të Kosovës:
Adem Demaçi, shembull i figurës
çlirimtare
Në Lëvizjen Popullore të Kosovës
Adem Demaçi ka qenë i pran-
ishëm si shembull i figurës çlir-
imtare, si ide, si frymë dhe sido-
mos si personalitet i kthesave rev-
olucionare.
66. Enver Hoxha, sekretar i parë i
Parisë së Punës së Shqipërisë:
Adem Demaçi dhe populli shqip-
tar në Jugosllavi kurrë nuk do t'i
nënshtrohen zgjedhës jugosllave
Në burgjet e Jugosllavisë vuajnë
persekutimet më të egra shkrim-
tari patriot kosovar, Adem Demaçi
dhe qindra të tjerë, të cilët, bashkë
me popullin shqiptar, nuk i janë
nënshtruar dhe nuk do t'i nën-
shtrohen kurrë zgjedhës
Jugosllave.
67. Enver Hoxhaj, ministër i
Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë në Qeverinë e
Kosovës: Adem Demaçi ka kaluar
masën e njeriut të zakonshëm
Baca Adem Demaçi ka kaluar
masën e njeriut të zakonshëm, me
përkushtimin dhe sakrificën e tij
për popullin e Kosovës, me

përkushtimin e tij ndaj kombit të
tij si dhe përkushtimin e tij ndaj
njerëzimit dhe të drejtave të njeri-
ut në tërësi.
68. Enver Topalli, veprimtar i
shquar i çështjes kombëtare:
Takimi i parë me Adem Demaçin
ishte takim me të adhuruarin tim
Ditën e dytë pas lirimit nga burgu,
më 2 shtator 1992, arriti edhe
Adem Demaçi. Ishte kënaqësia
dhe befasia më e madhe e imja,
sepse nuk e prisja një vizitë të tillë.
Kjo më ndodhi edhe për faktin se
unë takohesha me njeriun që aq
shumë e kisha adhuruar dhe kurrë
s'kisha besuar se një ditë do të
takoheshim dhe do të bisedoja me
të sikur të njiheshim kaherë.
69. Erion Veliaj, kryebashkiak i
Qytetit të Tiranës: Adem Demaçi
pagoi çmim të lartë për lirinë e
Kosovës
Duke i kujtuar vitet e tmerrshme të
burgut 28-vjeçar, e kupton realisht
se çfarë çmimi të lartë ka paguar
patrioti Adem Demaçi për
Kosovën dhe çështjen shqiptare.
Unë kam pak më shumë se 28 vjet,
por e di se 28 vite janë shumë, janë
tmerrësisht shumë, kur krimi i
vetëm që ke bërë është të ngresh
zërin për të drejtat e popullit tënd
dhe njerëzve të tu.
70. Ethem Çeku, historian: Adem
Demaçi, mendje historike e shqip-
tarëve 
Po t'i referohemi vetëm disa nen-
eve të Programit të organizatës
"Lëvizja Revolucionare për
Bashkimin e Shqiptarëve", në vitin
1964, shihet se sa vizionar ishte
Adem Demaçi si mendje historike,
sa strateg ishte si drejtues i një
organizate që përballej me një
strukturë të fuqishme të Sigurimit
Shtetëror jugosllav, UDB-në, dhe
sa diplomat ishte në konceptimin
dhe shpërndarjen e pikëpamjeve
të tija politike në arenën ndërkom-
bëtare.
71. Fadil Grajçevci, punëtor
Shkencor në Institutin
Albanologjik të Prishtinës: Adem
Demaçit i mungonte libri në
gjuhën shqipe
Adem Demaçi, i rritur me
mungesë të librave në gjuhën
shqipe, numrat e revistës letrare
"Jeta e Re", vetëm me disa dhjetëra
faqe letërsi në gjuhën shqipe, nuk
mund t'ia shuanin kureshtjen e
madhe për njohjen e shpirtit të
popullit të vet përmes letërsisë. 72.
Fahrudin Radonçiq, publicist:
Paraqitja e Adem Demaçit ka qenë
e domosdoshme të vijë
Cili dhe çfarë konteksti politik

kushtëzoi paraqitjen e Adem
Demaçit?! Duke shikuar volumin e
gjenezës së komplikuar historike
të Shqiptarëve në Kosovë dhe
gjenezën e marrëdhënieve shqip-
taro-serbe në këtë shekull, për
herë e më tepër po bindemi se deri
tek paraqitja e Adem Demaçit
njëherë ka qenë e domosdoshme
të vije.
73. Faik Mustafa, njëri prej organi-
zatorëve të demonstratave të vitit
1968 në Tetovë: Adem Demaçi,
metaforë lirie
Në të gjitha fitoret e shqiptarëve të
Maqedonisë ishte i pranishëm
edhe Adem Demaçi duke u
shndërruar, për ditë e më tepër, në
metaforë lirie. Fryma çlirimtare,
mobilizuese, vigjilente dhe larg-
pamëse e Adem Demaçit duhej të
ishte edhe më tutje në mendjen e
çdo politikani që, sot ose nesër,
vendos për fatin e shqiptarëve, jo
vetëm atyre të Kosovës, por edhe
të Maqedonisë dhe më gjerë.
74. Faik Shkodra, shkrimtar: Adem
Demaçi, figurë sublime e lirisë së
Kosovës
Pasioni, përkushtimi, organizimi,
guximi dhe mbi të gjitha dija dhe
horizonti i gjerë në njohjen e
çështjes kombëtare mbeten
dhuntitë që Adem Demaçin jo
vetëm e stolisin, por e bëjnë
ndërgjegje e figurë sublime të lirisë
dhe pavarësisë së Kosovës.
75. Fatmir Arifi, veprimtar i çësht-
jes kombëtare: Për Adem
Demaçin, bashkimi i të majtës dhe
të djathtës, është thelbi I filozofisë
politike të tij
Amalgama ideologjike që synoi
Adem Demaçi të krijojë dhe që në
fund ia arriti duke bashkuar dy
botëkuptimet ideologjike
shqiptare: botëkuptimin e majtë
dhe botëkuptimit e djathtë, është
thelbi i filozofisë politike
demaçiane.
76. Fatmir Limaj, ministër në
Qeverinë e Republikës së Kosovës:
Adem Demaçi, udhërrëfyes i lirisë
Adem Demaçi ka qenë dhe vazh-
don të jetë sinonim i rrugës së
lirisë, jo vetëm tek shqiptarët. Ai
është njeriu i cili, qysh herët, me
kohë, e ka parë që krijesa në të
cilën kanë jetuar popujt e ish-
Jugosllavisë ka qenë krijesë artifi-
ciale, e cila nuk mund t'i plotë-
sonte as minimumin e kërkesave
të popujve që e përbënin atë.
77. Faton Abdullahu, redaktor i
gazetës "Prishtina Post": Adem
Demaçi më ekspresiv se sa Nelson
Mendela
Adem Demaçi, tri herë i dënuar

nga pushteti jugosllav, me gjithsej
35 vite burgim, nga të cilat i vuan
28 vite, na del në një mënyrë më
ekspresiv sesa Nelson Mendela i
cili është dënuar njëherë me burg
të përjetshëm dhe nuk është liruar
për 28 vite. Kjo do të thotë se sa
herë ka dalë nga burgu Adem
Demaçi, ka vazhduar veprimtar-
inë me konsekuencë të njëjtë, apo
së paku është parë si i rrezikshëm
dhe prapë është dënuar, dhe kur
është liruar, prapë, e ka vazhduar
veprimtarinë politike.
78. Faton Topalli, veprimtar i
çështjes kombëtare: Monografia
"Pse dergjet në burg Adem
Demaçi", libri i parë i kësaj natyre
Në kuadër të aktivitetit të vet të
gjithanshëm politiko-patriotik,
Komitetit i Kosovës për
Informimin e Opinionit Botëror
këto ditë e botoi librin "Pse dergjet
në burg Adem Demaçi" i cili është
shkruar nga publicisti militant dhe
veprimtari i palodhshëm Xhafer
Shatri.
79. Fazli Hajrizi, shkrimtar:
Mendimi ndryshe i Adem
Demaçit, ishte tipar thelbësor i
intelektualit të mirëfilltë
Sipas regjimit komunist jugosllav
botëkuptimet e intelektualëve
shqiptarë, duhej të ishin në har-
moni me ato të shtetit, duhej të
ishin zëdhënës mjeranë të ide-
ologjisë së pushtuesit të shqip-
tarëve. Adem Demaçi mendonte
ndryshe dhe ky është tipar thelbë-
sor i intelektualit të mirëfilltë.
80. Fazli Gajraku, drejtor i
Bibliotekës Kombëtare "Pjetër
Bogdani" në Prishtinë: Jeta dhe
Vepra e Adem Demaçit do të jenë
ndër më të kërkuarat
Nga vitet e '50-të deri në vitet '90-
të, për shkrimtarin dhe veprim-
tarin Adem Demaçi ishte një jetë e
mundimshme dhe e kreshpëruar
e vuajtjeve dhe mundimeve, dhe,
për këtë, Jeta dhe Vepra e tij, e
vërteta për të, do të jetë ndër më të
kërkuarat për lexuesit e tashëm
dhe të ardhshëm të Kosovës.
81. Fehmi Baftiu, sekretar në Zyrën
e Përfaqësuesit të Përgjithshëm
Politik të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, Adem Demaçi: Adem
Demaçim i tha Dinzbirit: "Siç jeni
ndarë ju çekët dhe sllovakët edhe
ne shqiptarët do ndahemi nga ser-
bët"!
Më 23 janar 1999, erdhi Dinzbir
thuaja i paparalajmëruar në Zyrën
e Adem Demaçit. Shoqërohej nga
një përkthyes shqiptar. Tha se ka
ardhur për të bind Demaçin për të
shkuar në bisedimet e Rambujesë
me njerëzit që do t'i zgjedhë vetë.
Gjatë bisedës, ai, papritmas, e qua-
jti UÇK-në "terroriste dhe organi-
zatë mafioze"! Pa kurrfarë kurtu-
azie protokolli, dhe me një nervoz-
izëm të paparë, Demaçi iu drejtua
përkthyesit: "Thuaj këtij … le të del
jashtë!" Në të dalë, Dinzbir tha se
për këto fjalë ka prova materiale,
madje të shkruara nga vet shqip-
tarët, por Demaçi, me një zë të
ngritur, arriti t'i thotë: "Siç jeni
ndarë ju çekët dhe sllovakët, edhe
ne shqiptarët do të ndahemi nga
serbët!". 

|(Vijon)
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Shkruan: AArianit
BYTYÇI, aarkitekt 

Arkitektura është akt politik.
Ndërtesat përfaqësojnë qën-
drime politike. Arkitektura
është gjithherë e ndërlidhur me
fuqinë dhe me interesat e
mëdha, qofshin ato financiare
apo politike. Arkitektura për-
doret nga udhëheqësit politikë
për të joshur, për të bërë për-
shtypje dhe për të frikësuar. 
Janë këto vetëm disa nga
cilësimet që arkitektë dhe kri-
tikë të nivelit botëror i japin për
arkitekturën dhe raportin e saj
me politikën. 
Këto ditë në një nga takimet e
Qeverisë së Kosovës, në prag të
shënimit të dhjetëvjetorit të
shpalljes së pavarësisë, mes të
tjerash, u riafirmua ideja e
ndërtimit të një kompleksi rezi-
dencial të institucioneve
shtetërore, siç u tha, "si domos-
doshmëri e kohës dhe e prezan-
timit real të zhvillimit të
Kosovës". 
Në të njëjtën kohë, u prezantua
edhe ideja e ndërtimit të
Muzeut të Pavarësisë dhe
Obeliskut të lirisë. Duke vlerë-
suar rëndësinë e realizimit të
këtyre projekteve, dua ta shpreh
bindjen time se në të vërtetë ato
duhet ta prezantojnë zhvillimin
e aspiruar të shoqërisë dhe të
shtetit tonë, e jo zhvillimin real
që mbizotëron aktualisht tek
ne. Dhe, për ta arritur këtë
synim, arkitektura është instru-
menti dhe mundësia më e mirë. 

Pse e them arkitektura? Sepse
arkitektura është akt i opti-
mizmit, arkitektura ka të bëjë
me shpresën, me ndryshimin.
Kjo është thënë dhe është kon-
firmuar gjithmonë, decenie me
radhë.
Në vendin tonë deri më tani
projektet e ndërtesave apo
komplekseve publike kryesisht
janë trajtuar nga këndvështrimi
rigjid teknik. Në shoqërinë
kosovare edhe sot mbizotëron
atmosfera ligjore, kulturore,
ekonomike, ku ndërtimi
nënkuptohet si proces tërësisht
praktik dhe teknik.
Fatkeqësisht, shoqëria dhe
institucionet e Kosovës nuk e
shohin ende ndërtimin si pro-
ces të krijimit të vlerave arkitek-
tonike. Ky është një realitet që
duhet ndryshuar, pikërisht
përmes arkitekturës.

Të sshprehim ffrymën
demokratike ttë vvendit

tonë ppërmes aarkitekturës
bashkëkohore 

Me realizimin e këtyre
Kompleksit shtetëror, të
muzeut dhe të obeliskut, insti-
tucionet e Kosovës e kanë
mundësinë ideale që të shfaqin
zotimin që këto projekte pub-
like do të shprehin frymën
demokratike të vendit tonë dhe
do të jenë dëshmi vizuale e din-
jitetit, krenarisë, energjisë,
ndërmarrësisë, transparencës
dhe stabilitetit të shoqërisë dhe
të institucioneve të Kosovës. Kjo
është realisht fryma me të cilën
aleati ynë strategjik, Qeveria e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës i qaset arkitekturës
publike, apo siç e quajnë ata
arkitekturës federale.
Duke mishëruar këtë qasje

demokratike, të shprehur
përmes shpalljes së konkurseve
ndërkombëtare të arkitekturës
për këto projekte, Qeveria e
Kosovës duhet t'i kushtojë
rëndësi parësore që objektivat
dhe parimet udhëheqëse të
këtyre konkurseve të arkitek-
turës të mishërojnë frymën
bashkëkohore arkitektonike të
Kosovës. 
Në mënyrë të veçantë, për kom-
peksin rezidencial të institu-
cioneve të Kosovës me seri-
ozitetin më të lartë duhet të
përgatitet një konkurs
ndërkombëtar i arkitekturës,
me detyrë projektuese të studi-
uar mirë, e cila shfaq objektiva
të qarta të arkitekturës
bashkëkohore. Natyrisht, edhe
kriteret e vlerësimit duhet të
përcaktohen bazuar në objekti-
vat dhe përmbajtjen e detyrës
projektuese dhe të peshohen në
mënyrë meritore dhe transpar-
ente. Po ashtu, këshilltarët pro-
fesional që do të koordinonin
tërë procesin dhe pastaj edhe
juria që do ta bëjë vlerësimin e
projekteve duhet të jenë emra
kredibil dhe të mirënjohur
botëror të arkitekturës së objek-
teve publike qeveritare. Dhe,
emrat e tyre duhet të shfaqen
në mënyrë transparente në
publik, në mënyrë që kjo të
ndikojë në krediblitetin e
konkursit ndërkombëtar që do
të shpallej dhe në të njëjtën
kohë në inkurajimin e pjesë-
marrjes së arkitektëve nga
mbarë globi. Kjo do t'i jepte
vlerë konkursit dhe do ta bënte
Kosovën një prej qendrave të
promovimit të vlerave të
arkitekturës bashkëkohore në
botë. 
Detyra projektuese për
Kompleksin qeveritar në
Prishtinën e Re duhet të japë
përgjigje në dilemat se: Çfarë
karakteri duhet të shfaqë pro-
jekti? Çka duhet të thotë ai për
komunitetin? Çfarë funksione
të mëdha organizative dhe
funksionale duhet të përm-
bushë? Çka pritet nga struktura
e objektit gjatë jetëgjatësisë? Si
do t'i shërbejë institucioneve,
shfrytëzuesve dhe komunitetit?
Cilat janë veprimet aktive dhe
pasive për mbrojtje nga zjarri,
që duhet të ndërmerren? Çfarë
lloj zgjerimi duhet të akomod-
ohet, nëse ka nevojë në të
ardhmen? A ekziston ndonjë
sfidë e veçantë projektuese së
cilës objekti duhet t'i përgjigjet?
Çfarë kërkesa janë bërë në lidhje

me shfrytëzimin e energjisë,
qarkullimin, marrëdhëniet pub-
like-private, etj.? Me një fjalë,
për çka shërben objekti? Si do t'i
formësojë jetët e njerëzve që do
të jetojnë apo punojnë në të?
Në literaturën bashkëkohore,
autorë të ndryshëm evropianë,
për objekte publike qeveritare
specifikojnë edhe disa faktorë
tjerë të veçantë dhe esencialë,
që duhet të respektohen gjatë
projektimit të këtyre objekteve,
që përfshijnë trajtimin e këtyre
çështjeve të rëndësishme: 
Si e shfrytëzon qeveria arkitek-
turën për të prezantuar
vetveten?; Si i shfrytëzon ajo
objektet për të prezantuar shër-
bimet e saj para qytetarëve?; A
duhet ky prezantim arkitektonik
të jetë dominues, neutral ose i
vetëdruajtur, kokëlartë, i rez-
ervuar, perceptues ose miqësor,
i inspiruar në vetëbesim ose i
përkohshëm, kalimtar apo
jetëshkurtër?; Çfarë domethënie
dhe çfarë metafora do të lejohen
që objekti të shpreh këto karak-
teristika të ndryshme?; Si do të
ndërlidhet objekti me hapësirën
publike?; A do të kontribuojë në
determinimin, aranzhimin dhe
karakterin e hapësirës publike?;
A shpreh objekti publik një
këndvështrim të caktuar të kul-
turës apo të shoqërisë?; A krijon
objekti një prezantim se si
shoqëria funksionon ose se si
duhet të funksionojë?; A ka
objekti kualitet të mjaftueshëm
poetik ose a është mjaftueshëm
inovativ për të shërbyer si një
shembull i mirë?

Kompleksi qqeveritar nnë
Prishtinën ee rre ttë kkrijojë
identitet oorigjinal ddhe ttë
vërtetë bbashkëkohor ttë

kulturës ssonë

Nëse Qeveria e Kosovës synon
që të realizojë një kompleks të
mirëfilltë bashkëkohor qeveri-
tar, i cili do të prezantonte
frymën bashkëkohore dhe
emancipuese që aspiron vendi
ynë, atëherë konkursi ndërkom-
bëtar i arkitekturës për këtë
kompleks qeveritar duhet t'i tra-
jtojë dhe në të njëjtën kohë të
stimulojë krijuesit arkitektë nga
e mbarë bota që të trajtojnë
çështjet e lartpërmendura në
mënyrë profesionale, me zgjid-
hjet e tyre kreative. 
Arkitektura ka të bëjë me për-
mirësimin e kushteve: mjedis-
ore, sociale dhe nganjëherë

edhe atyre politike, thotë Arjen
Oosterman. 
Përderisa, kritiku Paul
Golderberger potencon faktin
se arkitektura është përfaqësimi
themelor fizik i një kulture, më
shumë sesa madje edhe flamuri
i saj. Shtëpia e Bardhë, Kapitoll
Hilli, Piramidat, Kulla e Ajfelit,
Porta e Brandenburgut, Shtëpia
e Operës në Sidnej, Empire State
Building, Golden Gate Bridge
janë vetëm disa shembuj
kuptimplotë që dëshmojnë
rëndësinë e përfaqësimit të kul-
turës dhe identitetit të një
shoqërie përmes arkitekturës. 
Kompleksi qeveritar në
Prishtinën e Re duhet të krijojë
identitet origjinal dhe të vërtetë
bashkëkohor të kulturës sonë
dhe aspiratave tona eman-
cipuese perëndimore. Në asnjë
rast, vendimmarrësit kosovarë
nuk duhet t'ia lejojnë vetes
luksin që të joshen apo t'iu
imponohet përzgjedhja e pro-
jektit në frymën e projektit
maqedonas të ndërtesave dhe
hapësirave publike "Shkupi
2014", një projekt tashmë i
komprometuar arkitektonikisht
dhe kulturalisht në arenën
ndërkombëtare. Apo, të
lëshohen në aventura të tjera të
kopjimit primitiv të projekteve
megalomane dhe arrogante
presidenciale apo qeveritare, të
ndërtuara në vendet e ish-
Bashkimit Sovjetik. 
Dhe, në fund, por jo më pak e
rëndësishme: Kompleksi rezi-
dencial i institucioneve të
Kosovës dhe dy projektet tjera të
proklamuara, muzeu dhe
obelisku nuk duhet trajtuara me
praktikën e tenderëve të shër-
bimeve të projektimit, ku kriter
kryesor është çmimi më i lirë i
ofertuesve, ashtu siç trajtohet
edhe furnizimi me tonerë i një
institucioni. Për Kompleksin
Qeveritar, Ministria e
Administratës Publike duhet të
shpallë konkurs ndërkombëtar
të arkitekturës të përgatitur me
seriozitetin më të lartë, praktikë
të cilën duhet ta zbatojë edhe
Ministria e Kulturës për projek-
tet e Muzeut të Pavarësisë dhe të
Obeliskut të Lirisë. 
Vetëm në këtë mënyrë mund të
dëshmojmë emancipimin tonë
institucional, kulturor dhe
shoqëror për realizimin me suk-
ses të këtyre projekteve mad-
hore publike. Mbi të gjitha,
arkitektura është emancipim. A
do të kemi dije dhe guxim që ta
arrijmë këtë, mbetet të shihet.

A do të shfaqim emancipim 
institucional dhe kulturor 

për realizimin e kompleksit 
qeveritar, muzeut dhe obeliskut?

Me realizimin e këtyre tri projekteve, institucionet e
Kosovës e kanë mundësinë ideale ta shfaqin zotimin
që këto projekte publike do ta shprehin frymën
demokratike të vendit tonë dhe do të jenë dëshmi
vizuale e dinjitetit, krenarisë, energjisë, ndërmarrësisë,
transparencës dhe stabilitetit të shoqërisë dhe të 
institucioneve të Kosovës. Kjo është realisht fryma me
të cilën aleati ynë strategjik, Qeveria e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, i qaset arkitekturës publike
apo, siç e quajnë ata, arkitekturës federale. Në asnjë
rast vendimmarrësit kosovarë nuk duhet t'ia lejojnë
vetes luksin që të lëshohen në aventura të kopjimit
primitiv të projekteve megalomane dhe arrogante
presidenciale apo qeveritare, të ndërtuara në vendet e
ish-Bashkimit Sovjetik 
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Grupet serbo-çetnike të udhëhe-
qura nga kryeçetniku Drazha
Mihajloviçi, të etura për zaptimin
e trojeve shqiptare, filluan të orga-
nizojnë ofensiva të ashpra duke
bërë spastrime e masakra ndaj
popullit shqiptar, sidomos me
fshatrat e banuara me shqiptarë
përreth kufirit, si në Mal të Zi,
Serbi, Kolazhin, Bihor, Rugovë,
Çakorr, Novi Pazar, Plavë e Gusi e
shumë vise të tjera...
"Planet e Lëvizjes çetnike-serbe
për një Serbi të Madhe hegje-
moniste përfshiheshin nga
Selaniku e deri në Arad dhe prej
Tirane e deri në Split" (Izber Hoti
"Planet e lëvizjes çetnike serbe
për shfarosjen e shqiptarëve
(1941-1945)". Në një informatë të
Komandës së Korpusit II Çetnik
Kosovar dërguar Drazha
Mihajloviçit shkruan se ky korpus
është njësi hakmarrës i Kosovës
dhe sipas emrit, edhe sipas qël-
limit dhe shpirtit kërkon luftë
"deri në fund sa është emri koso-
var [...] luftë e plotë kundër turqve
e shqiptarëve në përgjithësi, luftë
e pakompromis deri në shfarosje
[...]" (Izber Hoti "Planet e lëvizjes
çetnike serbe për shfarosjen e
shqiptarëve (1941-1945)".
Këtyre synimeve gjenocidale, atd-
hetarët shqiptarë i dolën përballë
që më pushkë të mbrojnë të
drejtën për të jetuar në tokën e
tyre amtare. Në mesin e tyre ndër
më heroikët ishte Qazim
Bajraktari (1906-1947) që më
mijëra bashkëluftëtarë t'i ndalo-
jnë qëllimet shfarosëse në tokat
shqiptare. 
Në nëntor të vitit 1944 Qazim
Bajraktari nuk u pajtua  me qël-

limet e sllavo-komunistëve
dhe më organizatën
famëkeqe OZN-a (Odeljenje
zaštite naroda) të cilët fillu-
an ndjekjen e udhëheqësve
të Ballit Kombëtar. Qazimi
së bashku më vëllain
Qerimin, pastaj me patriotët
e kohës Ukë Sadikun, Marije
Sllakun, Haki Sadriun, Ndue
Perlleshin, Zef Gjidodën,
Alush Smajlin, e të tjerë
vazhduan veprimtarinë dhe
luftën për liri. 
Pas shpërndarjes së
Brigadës së Shaban
Polluzhës (në prill të vitit
1945) i cili u grupua në
hapësira të tjera të Drenicës,
nisin formimet e luftëtarëve
në Grykën e Garaçevës e cila
arriti në mbi 3.000 vullne-
tarë nga të gjitha viset e
Kosovës të udhëhequra nën
drejtimin e profesor Ymer
Berishës. 
Në një tubim të madh prof.
Ymer Berisha për shkak të
kushteve të vështira të
veprimtarisë këshilloj që
grupet të shpërndahen më
afër rretheve të tyre, të kon-
tribuojnë në trevat prej nga
vijnë. Forcat serbo-komu-
niste të udhëhequra nga
OZN-a dhe brigadat e ard-
hura nga Serbia kishin shtu-
ar frikën në komunat e ban-
uara me shqiptarë.
Komandanti Qazim
Bajraktari me vëllain
Qerimin dhe Hoxhë Xajë
Pataçanin, Nezir Senikun kontrol-
lonin trevat nga Zatriqi e deri në
malet e Berishës, Kleçkës. Është e
njohur lufta e Senikut në prill
1945 në mes luftëtarëve vullne-
tarë shqiptarë dhe paramilitarëve

të OZNA-s. Lufta zgjati nga mes-
dita deri në mesnatë e cila për-
fundoj me kullën e djegur
shkrumb e hi, më 26 të vrarë e dy
eprorë (komandantë) e shumë të
plagosur nga forcat armike ndër-
sa në shenjë hakmarrjeje brigadat
serbo-çetnike vranë 20 njerëz të

pafajshëm, mysafirë a
kalimtarë të rastit, torturuan
me dhjetëra banorë të atyre
anëve. 
Qazimi i plagosur bashkë
me bashkëluftëtarë të të
tjerë do të vazhdojnë luftën
e tyre çlirimtare kundër for-
cave armike në treva të tjera
si në malet e Lubotenit,
Sharrit, Pashtrikut, Qakorrit,
maleve të Drenicës, Kleçkës,
Zatriqit e Jezercit. Në janar
të vitit 1947 nga një
sëmundje në bjeshkët e
Jezercit vdes Qerimi, vëllai i
Qazimit ku edhe varroset. 
Siç ritregon njëri nga
pasardhësit e Qazimit,
arsimtari Xhavit Bajraktari,
bazuar në shkrime dhe
dokumentime, fundi i
veprimtarisë së heroit
Qazim Bajraktari ishte i
papritur dhe në rrethana
tradhtie: "Në shkurt të vitit
1947 bashkë më disa
bashkëluftëtarë Qazimi
kthehet në Grykën e
Garaçevës të ftuar nga një
"mik". Në fshatin Sferkë e
Gashit i vënë kurthin e trad-
htisë dhe të zënë në pritë
nga forcat serbo-komuniste
vriten Qazim Bajraktari,
Halil Sadriu. Shpëton vetëm
Ukë Sadiku i cili pas një viti
pushkatohet nga regjimi
jugosllavo-komunist, që si
vegël kishte shumë shqip-
folës e njëri ndër më të dallu-

arit, më të ashprit ishte prokurori i
kohës Ali Shukriu..."
Në vitin 1994 Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
mban simpoziumin "Gjenocidi
dhe aktet gjenocidale të pushtetit
serb ndaj shqiptarëve nga Kriza

Lindore e këndej (më vështrim të
veçantë mbi burimet serbe të fak-
teve)" dhe në po atë vit përgatitet
dhe botohet monografia "Qazim
Bajraktari, prijës i Bajraktarit të
Astrazubit" i autorit Jetish
Kadishani, vepër kjo burimore
dhe e rëndësishme për të rikujtu-
ar njërin nga heronjtë kombëtar,
vepër e cila është ribotuar e plotë
në vitin 2001.
"Flamuri i Bajraktarit në derë të
shkollës
Kur e pyeten bashkëfshatarin
Murat Bajraktarin gjatë një ndeje
në Astrazup: 
-Baca Murat, ke bërë shumë vjet,
po na intereson të dimë: kujt
mendoni t'ia lini në dorë flamurin
e Bajrakut të Astrazupit? 
Murati u përgjigj:
-Po, flamurin e Bajrakut të
Astrazupit kaherë e kam vënë mbi
derë të shkollës në Astrazup. Kjo
vatër arsimore do të nxjerrë gjen-
erata shkollarësh që do t'i shpijnë
nga brezi në brez meritat e
Bajrakut të Astrazupit, ne atëherë
me grykën e pushkës e këta sot me
dritën e diturisë!
Tregoi: Sahit Ilaz Bajraktari,
Astrazup"
(Nxjerrë nga monografia "Qazim
Bajraktari, prijës i Bajraktarit të
Astrazubit" i autorit Jetish
Kadishani)
Përkimet vazhdojnë të jenë edhe
më sublime: 71 vjet më parë, më
17 shkurt (1947), vritet Qazim
Bajraktari. Në dhjetëvjetorin e
shpalljes së Pavarësisë së Kosovës,
në këtë jubile të rëndësishëm për
popullin shqiptar në përgjithësi
nderohen heronjtë. Dhe vendin
meritor duhet zënë edhe emri i
Qazim Bajraktarit...  

("Kalabria", Prishtinë, 
shkurt 2018. Fund)

Shfletime historike: Personaliteti i Qazim Bajraktarit (1906-1947) (2)

Përkimet që ngjasojnë dhe flamuri 
i Bajraktarit në derë të shkollës

Kinemaja ‘Jusuf Gërvalla’ 
këtë javë shfaq filmat vendorë

PEJË, 112 SHKURT (ER) - Kinemaja
"Jusuf Gërvalla" në Pejë ka
shpalosur programin e filmave
dhe aktiviteteve për këtë javë, të
cilat do të fillojnë nga dita e
enjte. Si pjesë e programit do të
shfaqen edhe filmat vendorë si
filmi "Shok", "Home",
"Ballkoni", "Si qeni n'rrush",
"t'Padashtun". Po ashtu, do të
shfaqet premiera për herë të
parë në Pejë e filmit "Martesa"
nga Blerta Zeqiri. Gjithashtu, do
të bëhet edhe shfaqja e pro-

gramit të filmave të shkurtër të
animuar si pjesë e programit
"Best of Anibar" ku do të
shfaqen filmat më të mirë të fes-
tivalit. 
Në kuadër të kësaj jave do të
mbahet edhe një punëtori njëdi-
tore e Akademisë së Animacionit
Anibar dhe jazz koncerti i
USAFE Band: The Ambassadors.
Të gjitha këto aktivitete do të
mbahen në bashkëpunim me
Qendrën Kinematografike të
Kosovës dhe Anibar.

Si pjesë e programit do të shfaqen edhe filmat
vendorë si filmi "Shok", "Home", "Ballkoni", "Si
qeni n'rrush", "t'Padashtun". Po ashtu, do të
shfaqet premiera për herë të parë në Pejë e
filmit "Martesa" nga Blerta Zeqiri.
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TORINO, 12 SHKURT - Liga më
e fortë në botë e futbollit,
Liga e Kampionëve, rikthe-
het pas një pushimi disamu-
jor. Dy ndeshjet e para në
mesin e gjashtëmbëdhjetë
më të mirëve zhvillohen
sonte (e martë) nga ora
20:45. Bazeli i Taulant

Xhakës e pret skuadrën më
të fortë për momentin në
Angli, Manchester Cityn. Kjo
e fundit llogaritet favorite
absolute, kurse ndeshja
tjetër zhvillohet në Torino në
mes të Juventusit dhe
Tottenham Hotspurit. Kjo
përballje është mjaft intere-

sante, ku dy skuadrat janë në
formë të mirë dhe synim e
kanë ecjen tutje në Ligën e
Kampionëve. Në ligat ven-
dore të dyja këto skuadra
arritën fitore ku Juventusi e
mposhti Fiorentinën (0-2),
kurse Tottenhami e gjunjëzoi
Arsenalin (1-0).

Rikthehet Liga e Kampionëve 

Veton ZZYMBERI

PRISHTINË, 112 SHKURT -
Nënpresidenti i parë i Komitetit
Olimpik të Kosovës (KOK),
Memli Krasniqi, ka thënë se
është shumë e rëndësishme se
për herë të parë në Kosovë po
organizohet Festivali Olimpik, i
cili qytetarëve, fëmijëve dhe
shkollarëve ua sjell sportet e
popullarizuara dimërore: pati-
nazhin, hokejin dhe kërlingun.
Këto komente Krasniqi i bëri në
hapjen zyrtare të Festivalit
Olimpik PyeongChang 2018 dhe

Panairit të Sportit 2018,
aktivitete këto që lidhen edhe
me shënimin e 10-vjetorit të
pavarësisë së Republikës së
Kosovës. "Në vigjilje të 10-vje-
torit të pavarësisë së Kosovës ne
po bëjmë diçka për herë të parë,
ku po marrim pjesë edhe në
LOD në PyeongChang, ku Albin
Tahiri po e përfaqëson Kosovën
me dinjitet. Për herë të parë po
u bashkohemi shumë vendeve
të tjera të botës me organizimin
e këtij Festivali Olimpik, duke
jua sjell sportet e popullarizuara
dimërore, qytetarëve, fëmijëve
dhe shkollarëve tanë që ta

provojnë patinazhin, hokejin
dhe kërlingun. Ju bëj thirrje ju
fëmijëve që, krahas mësimeve,
të merreni sa më shumë me
sport", ka thënë Krasniqi. 
Pjesëmarrës në hapjen e
Festivalit Olimpik ishte edhe
kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli. "U kënaqa shumë

në hapjen e Festivalit Olimpik
në Prishtinë. Bashkë me
dhjetëra fëmijë provuam pati-
nazhin dhe sporte të tjera.
Kosova është kampione në
shumë sporte dhe ne duhet të
investojmë edhe më tepër, në
mënyrë që të kemi vajza dhe
djem që arrijnë majat e suksesit

sikurse Majlinda, Nora, Akili,
Distria e Albin Tahiri. Urime 10
vjet pavarësi! Urime dhe suksese
Albin Tahirit në Olimpiadë! Mos
të harrojmë se këtu kemi një
kampion (Aziz Salihu), që ka
marrë pjesë tri herë në
Olimpiadë", ka thënë Veseli. 
Ndërsa ministri i Kulturës,
Rinisë dhe Sportit (MKRS),
Kujtim Gashi, me rastin e hapjes
zyrtare të Festivalit Olimpik
"PyeongChang 2018" dhe
Panairit të Sportit 2018, ka
shprehur kënaqësinë që shumë
sportistë të Kosovës janë pjesë e
rëndësishme e shumë garave
ndërkombëtare, sidomos LOD
PyeongChang 2018. "Në emër të
MKRS konfirmoj mbështetjen e
fuqishme, në të njëjtën kohë
edhe për federatat dhe KOK-un
për organizimet e shumta që po
i bënë", ka thënë Gashi, duke
mos harruar edhe Rregulloren
për Kategorizimin e Sporteve, si
një gjë shumë e mirë për
avancimin e sportit.

Kosova feston pavarësinë edhe me sport

Alpinistët nga Kosova për pavarësi
do ta ‘pushtojnë’ Kilimanxharon 
PRISHTINË, 112 SHKURT - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, ka pritur
drejtuesit e Shoqatës
Bjeshkatare-Alpiniste "Shkëmbi"
të udhëhequr nga kryetari
Mensur Gashi. Pesë anëtarë të
kësaj shoqate, për nder të
jubileut të 10-vjetorit të
Pavarësisë së Republikës së
Kosovës, më 17 shkurt 2018, syn-
ojnë të pushtojnë Majën e
Kilimanxharos, në Tanzani të
Afrikës, konkretisht "Uhuru
Peak" (Majën e Lirisë), në një
lartësi mbidetare prej 5 895
metrash. Ky aktivitet i natyrës
sportive e promovuese
mbështetet nga MKRS-ja dhe

realizohet në kuadër të agjendës
për shënimin e 10-vjetorit.
Ministri Gashi me këtë rast u

informua për planet dhe detajet
e kësaj ekspedite si dhe për
aktivitetet e tjera që realizon

shoqata "Shkëmbi". Ministri
njëherësh i uroi alpinistët koso-
varë për këtë aktivitet ashtu që
emri dhe simbolet e Kosovës në
ditën më të shënuar të vendit, në
10-vjetorin e ditëlindjes së
shtetit, të dërgohen në majën më
të lartë të kontinentit të Afrikës.
"Ekspedita e alpinistëve tanë për
'pushtimin' e Kilimanxharos
është një aktivitet i rëndësishëm
në kuadër të agjendës së
ngjeshur që ka përgatitur shteti
ynë për shënimin e 10-vjetorit të
Pavarësisë së Kosovës. Është një
nder që shteti ynë të promovohet
në Afrikë në këtë datë të
shënuar", ka thënë ministri
Gashi.

Prishtina
ndeshjet si
vendëse i
zhvillon në
Pejë 
PRISHTINË, 112 SHKURT -
Skuadra e Prishtinës 
ndeshjet zyrtare në sezonin
pranveror do t'i zhvillojë në
qytetin e Pejës, përkatësisht
në stadiumin "Shahin
Haxhiislami". Me këtë rast
skuadra kryeqytetase e ka
falënderuar kryetarin e
Komunës së Pejës, Gazmend
Muhaxheri dhe kryesinë e
Besës që në këto kohë të
vështira po i hap dyert për
skuadrën e Prishtinës. Në
sezonin vjeshtor, Prishtina
ndeshjet si vendëse i zhvilloi
në stadiumin e Feronikelit në
Drenas. 

Në Sheshin "Zahir Pajaziti" është bërë hapja e
Festivalit Olimpik PyeongChang 2018 dhe
Panairit të Sportit 2018, kurse të pranishëm
ishin nënpresidenti i KOK-ut, Memli Krasniqi,
kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli dhe
ministri i MKRS-së, Kujtim Gashi. Në këtë
mënyrë Kosova po e feston 10-vjetorin e
pavarësisë edhe me sport



Marcelo: Neymari do të transferohet te Reali
Marcelo mendon që Neymari do të luajë një ditë për Real
Madridin. Sipas brazilianit, lojtarët më të mirë duhet të luajnë
gjithmonë për Realin. "Mendoj se Neymari një ditë do të luajë
për Realin. A do të përshtatej Neymari në Real? Natyrisht që po.
Do të ishte shumë mirë për skuadrën nëse ai vjen. Sipas
mendimit tim, lojtarët më të mirë duhet të luajnë gjithmonë për
këtë skuadër", ka thënë Marcelo.

Clevelandi i prish festën Bostonit 
Boston-Cleveland ishte supersfida e mbrëmjes së radhës në NBA.
Në "TD Garden", ndeshje që ishte një përsëritje e finales së
Konferencës së Lindjes sezonin e kaluar, nisi me një ceremoni për të
nderuar Paul Pierce, duke tërhequr fanellën e këtij basketbollisti, një
festë të cilën Clevelandi mendoi ta prishë duke fituar bindshëm për-
balljen me Celtics, 121-99, ku bënë një paraqitje shumë të mirë edhe
ardhjet e reja të "Cavaliers"-ave. LeBron Jamesi e mbylli ndeshjen
me 24 pikë, 10 asistime e 10 topa në tabelë, ndërkohë që spikatën
edhe Jordan Clarckson, Rodney Hood dhe George Hill. Për
Bostonin, Terry Rozier shënoi 21 pikë, ndërsa Kyrie Irving u mjaftua
këtë radhë me 18 pikë personale. Toronto mposhti Charlotte 123-
103 dhe e sheh veten në krye të klasifikimit të Konferencës së
Lindjes. 
Skuadra kanadeze, që shënoi fitoren e 5-të radhazi të saj, ishte
dominuese në përballjen me "Hornets"-at, gjë që e tregon edhe
diferenca prej 20 pikësh në rezultatin përfundimtar të sfidës.
Charlotte mundi të rezistojë shumë pak në këtë ndeshje, duke ia
dorëzuar shumë shpejt frenat e lojës skuadrës së Torontos, për të
cilën u dalluan DeRozan me 25 pikë, Valanciuans me 21 dhe CJ
Miles me 24, me këtë të fundit që e nisi ndeshjen nga stoli.
Oklahoma City arriti ta fitojë ndeshjen e saj të radhës në NBA ndaj
Memphisit, edhe pse nuk kishte në dispozicion Carmelo Anthony
dhe Russell Westbrook. Në "Chesapeake Energy Arena", Oklahoma
e pati shumë të lehtë të mposhtte "Grizzlies", duke e mbyllur ndesh-
jen 110-92. Oklahoma i mbylli llogaritë e ndeshjes praktikisht që në
periodën e parë, kur krijoi një diferencë prej 17 pikësh, ndërkohë që
në tri të tjerat vetëm sa administroi avantazhin e krijuar. Njeriu i
ndeshjes për Oklahomën u bë Paul George, me 33 pikët e shënuara,
ndërkohë që për Memphisn, që shënoi humbjen e 6 radhazi, më i
miri ishte Marc Gasol me 18 pikë.

Reali, 40 milionë euro për Bonuccin 
E ardhmja e Leonardo Bonuccit duket të jetë larg Milanit, ani
pse në "San Siro" u transferua vetëm verën e kaluar nga
Juventusi. Italiani po kalon momente të vështira dhe me shumë
mundësi vitin e ardhshëm nuk do të marrë pjesë në Ligën e
Kampionëve. Ko është një arsye e mirë për Real Madridin që ta
tentojë transferimin e tij gjatë verë së ardhshme. Sipas "Don
Balon", trajneri Zinedine Zidane e dëshiron atë në skuadër dhe
Reali do të paguajë 40 milionë euro.

Messi mbetet pas në garën për
"Këpucën e Artë"
Lionel Messi nuk arriti të shënonte në ndeshjen e fundit ndaj
Getafës (0-0), duke mbetur në kuotën e 20 golave në kampionat
dhe humbur terren ndaj rivalëve të tij në kampionatet më të forta
në Evropë në garën për "Këpucën e Artë". Harry Kane kryeson
listën e golashënuesve në kampionatet më të forta në Evropë me
23 gola, ndërsa pas tij, me vetëm një gol më pak, renditet një tjetër
futbollist i Premierë Ligës, Mohamed Salah. Sergio Aguero dhe
Edisnon Cavani janë në kuotën e 21 finalizime, për të ardhur më
pas te Lionel Messi, që mban vetëm vendin e pestë me 20 gola.
Immobile (20), Neymar (19), Lewandowski (19), Jonas i Benficas
(25 gola, por koeficienti i finalizimeve në Portugali është më i ulët)
dhe Mauro Icardi (18) mbyllin top-10-shen.
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DRENAS, 112 SHKURT - Rruga
për liri e pavarësi ishte e
gjatë dhe e mundimshme e
për arritjen e tyre Kosova
pagoi një çmim të lartë,
humbjen e djemve e vajzave
që luftuan me qëllimin e
shenjtë, atë të dhurimit të
lirisë për gjeneratat e reja.
Ndër këta të rinj ishte dësh-
mori Rexhep Rexhepi, i cili e

la dashurinë e tij të madhe,
futbollin dhe fanellën e
Feronikelit, për ta veshur
uniformën ushtarake e për të
dalë në fushëbetejë, ku edhe
u vra nga ushtria serbe.
Emrin e tij e mban me plot
krenari stadiumi i
Feronikelit, e që sot, në 19-
vjetorin e rënies heroike të
tij, po duket më madhështor

dhe më krenar se kurrë.
Rexhep Rexhepi ishte
kapiten i KF Feronikelit, para
se ai t'i bashkohej Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Ai ra heroikisht dëshmor më
12 shkurt të vitit 1999, por
për të mbetur i pavdekshëm
në zemrat e tifozëve të KF
Feronikelit dhe të mbarë
qytetarëve të Kosovës.

Feronikeli ppërkujton iish-kkapitenin ddhe ddëshmorin, RRexhep RRexhepi

TIRANË, 112 SHKURT - Osijeku e nisi
me disfatë vitin kalendarik 2018
në kampionatin kroat, por në
aspektin personal mesfushori
shqiptar i kësaj skuadre ia doli të
realizonte një gol kundër
Dinamos së Zagrebit. Si për ironi
të fatit, Eros Grezda shtangu
portierin e atij klubi që tentoi ta
rrëmbente gjatë afatit kalimtar të
dimrit. Pikërisht, lidhur me emo-
cionet e ndeshjes, golit, si dhe
detajet e një transferimi të
munguar, mesfushori kuqezi tre-
gon ekskluzivisht për "Panorama
Sport" gjithçka ka ndodhur.
Grezda shënoi golin e parë të
Osijekut në humbjen 4-2, duke
shtangur portierin kundërshtar,
ndërkohë që e ka nisur vitin kalen-
darik 2018 në mënyrë pozitive në
aspektin personal. "Edhe pse nuk
morëm pikë, unë shënova gol dhe
kjo gjë është shumë e rëndë-
sishme për cilindo futbollist.
Është gol që më jep akoma më
shumë motivim për vijimësinë e
sezonit, duke qenë se e nisa me
gol", shprehet fillimisht mes-
fushori kuqezi. Për shqiptarin, gji-
ganti kroat është bërë si "gjahu i
preferuar", të cilin Grezda e pra-
non edhe vetë, duke qenë se të
shtunën i realizoi të katërtin gol
gjatë karrierës së tij në Kroaci.

"Është e vërtetë kjo gjë. Kur luan
ndaj Dinamos, krijohen më
shumë hapësira në fushë dhe
mua më leverdis diçka e tillë, pasi
mund të shfrytëzoj shpejtësinë
dhe goditjen drejt portës", ka
vijuar futbollisti i Osijekut. Pak ditë
më parë, Grezda u përfshi në trata-
tivat e afatit kalimtar mes Osijekut
dhe Dinamo Zagrebit, ku kjo e
fundit bëri gjithçka duhej për ta
marrë. 
22-vjeçari tregon për "Panorama
Sport" arsyet e dështimit të këtij

transferimi. "Interesimi i Dinamos
ishte konkret. Mirëpo, klubet nuk
gjetën një akord që unë të
ndryshoja skuadër", ka deklaruar
Grezda. Në fjalën e tij, shqiptari
tregon edhe detajet e bisedimeve
dhe shifrat financiare. "Unë arrita
një akord financiar për pagën me
Dinamon. Do të përfitoja rreth 500
000 euro në vit. Për kartonin tim ka
një klauzolë prej 2.5 milionë
eurosh dhe ata ishin të gatshëm ta
paguanin. Mirëpo, Osijeku insistoi
të mos më lejonte të largohesha
dhe duke qenë se mes presiden-
tëve të dy klubeve ka një marrëd-
hënie shumë të mirë, transferimi
nuk u bë", deklaron Grezda. Një
emër i madh i futbollit kroat dhe
evropian është krenari për cilindo
futbollist. Për gazetën, futbollisti
kuqezi tregon edhe pengun, si dhe
objektivat personalë për vijimin e
sezonit. "Mund të them se më ka
mbetur disi peng që nuk u krye si
transferim, për vetë faktin se do të
dilja kampion me Dinamon.
Tashmë objektiv kam që të dal në
vend të dytë me Osijekun dhe të
kem mundësi të shënoj sa më
shumë gola. Shifra nuk i vendos
asnjëherë vetes, pasi sa më shumë
që të realizoj, aq më mirë do të jetë
për karrierën time", ka deklaruar
Grezda.

Grezda: Arrita marrëveshje me Dinamon,
ja çfarë e pengoi transferimin

PYEONGCHANG, 112 SHKURT - Në
Lojërat Olimpike Dimërore u
dhanë të tjera medalje. Në garën e
15 km të skiatlonit në "Cross
Country" për meshkuj dominoi
Norvegjia, që zuri të tri vendet e
para të kësaj gare. Medalja e artë i
shkoi Simen Hegstad Krueger, me
kohën 1 orë, 16 minuta e 20
sekonda. Në vendin e dytë, duke
fituar medaljen e argjendtë, u ren-
dit Martin Sundby, ndërsa medal-
jen e bronztë e fitoi Hans Holund. 
Në ditën e dytë spikat triumfi i 17-
vjeçarit Redmond Gerrard në
garën "Snowboard Slopestyle",
me amerikanin që grumbulloi
87.16 pikë pas 3 provave. Vendi i
dytë dhe medalja e argjendtë ishte
për kanadezin Max Parrot, me 86
pikë. Podiumin e kësaj gare e
plotësoi një tjetër kanadez Mark
McMorris, i renditur në vendin e
tretë me 85.2 pikë. Në garën e stilit
të lirë në ski për femra, medaljen e

artë e fitoi francezja Perrin
Laffont, që la pas Justine Dufour-
Lapointe me medaljen e
argjendtë, ndërsa në vendin e
tretë, duke fituar edhe medaljen e
bronztë, u rendit skiatorja nga
Kazakistani, Yulia Galysheva. Në
disiplinën "Luge", medalja e artë
shkoi për austriakun David
Gleirscher, i ndjekur në vendin e
dytë nga amerikani Chris
Mazdzer, që fitoi medaljen e
argjendtë, ndërsa në vendin e

tretë dhe me medaljen e bronztë u
pozicionua sportisti gjerman
Johannes Ludwig.
Holanda fitoi një tjetër medalje të
artë në garën e shpejtësisë në
akull, këtë radhë në garën e 5 000
m për meshkuj. Ishte rekordmeni
olimpik i kësaj gare, Sven Kramer,
ai që fitoi këtë garë, duke rrëmby-
er medaljen e tij të tretë të artë. Në
vendin e dytë u rendit kanadezi
Ted-Jan Bloemen, ndërsa i treti u
rendit norvegjezi Petersen. 

Mes fituesve në Lojërat Dimërore të
ditës së dytë edhe një 17-vjeçar
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Safet Gazi shpall te pavlefshme dëftesat e kl
Vl - lX SHF " Avdyl Frashëri " Prizren

Hilmi Morina shpall te pavlefshme dëftesat e
SHF " Anadolli" Mamushë

Rahim Sunduri shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT " 11 Marsi" Prizren

N.T.T. "Klysyra -97" shpall të pavlefshme nr e
certifikatës dhe nr. fiskal 330249319 dhe
601182158.

Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në
Bregun e Diellit, mbrapa konvikteve të studentëve,
kati VI- lifti funksional, e rinovuar komplet me të
gjitha elementet, e mobiluar, ka nxehje qendrore.
Banesa lëshohet vetëm për familjar, për banesë
duhet të lehet  edhe depozitë prej një qeraje.
Çmimi 350 euro, tel: 049-400-958

Agjencia për patundshmëri "SAZANI", kërkon
për blerje dhe lëshojmë me qira: banesa, shtëpi,
lokale, troje dhe toka. Ndërmjetësojmë me kor-
rektësi si dhe shesim disa sosh. Numri 
kontaktues: 044-207-474.

Shes shtëpinë në rrugën "Haxhi Zeka" afër
Shkollës Teknike në Prishtinë. Çmimi sipas 
marrëveshjes. Tel: 049-909-641.

Lëshoj banesë me qira në lagjen "Ulpiana"
afër AAK-së në Prishtinë. Për informata më të 
hollësishme lajmërohuni në këtë numër të 
telefonit: 044-162-783

Kimete Lanaj B.I. kërkon një punëkryes
për ndërtimin e serrës me sipërfaqe prej 40
ari, me material të zinguar. Oferta zgjat 5 ditë
nga dita e shpalljes në gazetë. Kontakti: 
044-528-353.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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