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EKONOMI

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka bërë me dije se rati-
fikimi i demarkacionit të kufirit
me Malin e Zi do të kryhet gjatë
javës. Në këtë kontekst, ai ka

thënë se zgjidhja e demarkacionit
është në proces dhe se nuk do të
ketë kthim prapa. "Tash ka
rëndësi ta kemi mirëkuptimin e të
gjithëve, të Listës Serbe, të

Vetëvendosjes dhe të çdo deputeti
në Kuvend, se është një moment
për të cilin duhet të jemi të gjithë
bashkë", është shprehur
Haradinaj

KULTURË

NJË SHTATORE
PËR ADEM
DEMAÇIN  F. 15

SPORT

GËRBESHI: JEMI NË RRUGËN
E DUHUR PËR TITULL F. 16

KOSOVA SOT GRUMBULLOHET
NË POLONI F. 16
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PSE NUK E 
PRANOJ
DEKORATËN E
KËTIJ REGJIMI 

F. 12

Rexhep QOSJA

NJË DECENIE
PAVARËSI E
SOVRANITET F. 6

Salihe SALIHU - 
PhD kandidat

FLET PËR "EPOKËN E RE", AVNI ARIFI

Dialogu teknik do
të ketë dinamikë
dhe qasje të re

Shefi i delegacionit të Kosovës për
dialog teknik, Avni Arifi, ka parala-
jmëruar se ky proces do të jetë sa më
gjithëpërfshirës dhe transparent. Në
këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka thënë se temat që
do të diskutohen në këtë format të 
dialogut nuk i takojnë vetëm një 

koalicioni qeverisës. Arifi ka treguar se
sot (martë) me komisionin parlamentar
për politikë të jashtme do të diskutojnë
për temat e dialogut teknik, ku do të
synohet që në secilin hap të këtij 
procesi të ketë qasje gjithëpërfshirëse.
Sipas tij, procesi i dialogut teknik do
të ketë një dinamikë të re, me një 

qëllim dhe fokus tjetër. Arifi ka
mohuar çdo mundësi që në procesin
e dialogut për normalizim të marrëd-
hënieve Kosovë - Serbi të diskutohet
për shkëmbin të territoreve. Sipas tij,
Kosova me askënd nuk ka as çka të
ndaj e as çka të shkëmbejë territor të
vet

SHBA-JA NUK E PËRKRAH
SHKËMBIMIN E TERRITOREVE,
KËRKON ZGJIDHJE KREATIVE  

F. 2

SFIDA PËR KOSOVËN MBETEN
PAPUNËSIA DHE INVESTIMET
E HUAJA F. 9

RRITEN ÇMIMET E KONSUMIT NË
KOSOVË PËR 0.9 PËR QIND F. 8

Nga Ismet
SYLEJMANI

- Takimi i radhës i dialogut është
caktuar për 26 dhe 27 shkurt

Lulëzim ETEMAJ 
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LAJME SHKURT

Meta i kërkon qeverisë emrat e
negociatorëve për paktin detar

TIRANË, 119 SHKURT -
Presidenti i
Republikës, Ilir Meta,
nuk do t'i japë plot-
fuqishmërinë
Ministrisë së Jashtme
për të negociuar një
marrëveshje të re me
Greqinë, nëse nuk
korrigjohen disa nga
problematikat e konstatuara në shkresën që një javë më
parë iu drejtua kreut të shtetit.
Presidenti Meta, pasi u konsultua me të gjithë ish-
presidentet e shtetit shqiptar si Berisha, Mejdani, Moisiu,
Topi dhe Nishani, si dhe me kryetaren e komisionit të
politikës së jashtme Mimi Kodheli dhe
zëvendëskryetarin Tritan Shehu, me sa duket ka 
vendosur t'ia kthejë kërkesën Ministrisë së Jashtme për
plotësime.
Ilir Meta i është drejtuar me një shkresë ministrit për
Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushatit, për t'i
shprehur gjithë problematikat e konstatuara në kërkesën
e bërë një javë më parë për dhënien e plotfuqishmërisë,
mësohet nga burime pranë presidencës, por edhe nga
vetë Ministria e Jashtme e cila ka kontaktuar me stafin e
presidentit.
Në këtë shkresë kreu i shtetit do t'i kërkojë ministrit
Bushati t'i saktësojë emrat e negociatorëve që do të
negociojnë për marrëveshjen e re me Greqinë, pasi 
presidenti i Republikës nuk mund të firmosë një shkresë
dhe emrat të plotësohen nga Qeveria.

Bushati: Në prill presim nisjen e
bisedimeve për anëtarësim në BE

TIRANË, 119 SHKURT -
Shqipëria pret që në
muajin prill Komisioni
Evropian ta rekoman-
dojë fillimin e bised-
imeve për anëtarësim
në Bashkimin
Evropian, bazuar edhe
në rekomandimin e
vitit 2016. Duke folur
në konferencën përm-
byllëse të Akademisë
së Integrimit Evropian, Bushati tha se viti 2018 është një
dritare e artë për vendimmarrje.
Bushati ripërsëriti pritshmërinë që Qeveria shqiptare ka
për hapjen brenda këtij viti të negociatave të Shqipërisë
me BE-në.
Në këtë proces, tha ai, Qeveria e ka të domosdoshme të
ndërtojë kanale të qarta komunikimi dhe konsultimi me
aktorë të shoqërisë civile. "Strategjia e zgjerimit është një
hap pozitiv edhe sa i përket vlerësimit të gjashtë vendeve
të Ballkanit Perëndimor në mënyrë individuale. Besojmë
se në prill Komisioni Evropian do ta rekomandojë fillimin
e bisedimeve për anëtarësim të Shqipërisë, bazuar edhe
në rekomandimin e 2016-s", u shpreh ministri i Jashtëm.
Për kryediplomatin shqiptar "nuk ka vend për vetëkë-
naqësi". "Procesi i fillimit për anëtarësim për në BE do të
jetë një proces edhe më imponues, edhe më kërkues dhe
natyrisht se e konsiderojmë 2018-n si një dritare të artë
për një vendimmarrjen për fillimin e bisedimeve për anë-
tarësim. Qeveria e ka të domosdoshme, sidomos në pro-
cesin e anëtarësimit të BE-së për të ndërtuar kanale të
qarta komunikimi dhe konsultimi me aktorë të shoqërisë
civile. Nuk është se do të negociojmë diçka me BE-në,
thjesht do të duhet të negociojmë afatet brenda të cilave
marrim përsipër për të zbatuar të drejta dhe detyrime të
caktuara", tha Bushati.

PRISHTINË, 119 SHKURT - Presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, ka pritur të hënën në takim
senatorin amerikan Ron Johnson, të
cilin e ka falënderuar për mesazhet
dhe urimet për 10-vjetorin e pavarë-
sisë. "Jemi mirënjohës për mbështet-
jen e vazhdueshme të ShBA-së, e cila
ka qenë përcaktuese për lirinë dhe
pavarësinë e Kosovës. Mesazhet dhe
urimet e presidentit Trump janë
inkurajuese, për të punuar edhe më
shumë", ka deklaruar presidenti
Thaçi. 
Ai e ka informuar senatorin Johnson
për konsensusin e krijuar lidhur me
ratifikimin e marrëveshjes për shën-
imin e vijës kufitare me Malin e Zi,
për procesin e normalizimit të mar-
rëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë si dhe për domosdoshmërinë
e transformimit të FSK-së në ushtri të
Kosovës.
Presidenti Thaçi ka kërkuar
mbështetjen e ShBA-së për këto
tema, në mënyrë që këto procese të
kenë sukses. Ndërsa amerikani Ron
Johnson ka ofruar mbështetjen e
plotë në të gjitha fushat për Kosovën.

Haradinaj: PPërkrahja ee SShBA-
së, sshumë ee rrëndësishme

për KKosovën

Senatorin amerikan Ron Johnson në
takim e ka pritur edhe kryeministri i
Republikës së Kosovës, Ramush

Haradinaj. Në këtë takim u bisedua
për zhvillimet politike aktuale në
vend, për mbështetjen e gjithanshme
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
për Kosovën në procesin e shtetndër-
timit dhe për thellimin e mëtejmë të
bashkëpunimit ndërmjet dy
vendeve, posaçërisht në fushën e
zhvillimit ekonomik dhe të sundimit
të ligjit.
Kryeministri Haradinaj falënderoi
senatorin Johnson për vizitën në
Kosovë, duke theksuar nevojën për
mbështetje të mëtejme në të gjitha
proceset nëpër të cilat po kalon
Kosova. "Përkrahja e ShBA-së është
shumë e rëndësishme për ne. Kosova

dhe populli i saj do të jenë përherë
falënderues për ndihmën që ShBA-ja
dhe populli amerikan kanë dhënë në
të gjitha periudhat", tha kryeministri
Haradinaj.
Kryeministri Haradinaj tha se procesi
i dialogut me Serbinë duhet të afati-
zohet në kohë dhe të përmbyllet me
njohje reciproke. Sipas një komu-
nikate, duke uruar Qeverinë dhe
popullin e Kosovës për kremtimin e
dhjetëvjetorit të pavarësisë, senatori
amerikan Ron Johnson tha se ShBA-
ja do të vazhdojë të jetë mbështetëse
e fuqishme në zhvillimin ekonomik,
demokratik dhe të konsolidimit të
shtetndërtimit të Kosovës.

Thaçi kërkon mbështetjen e
ShBA-së për demarkacionin,
dialogun dhe ushtrinë

BRUKSEL, 119 SHKURT - "Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, me rastin e 10-
vjetorit të pavarësisë së Kosovës, sug-
jeroi që Kosova dhe Shqipëria të kenë
një president të përbashkët. Kjo
tingëllon si një projekt i Shqipërisë së
madhe. Ka ndonjë koment komisioni
për mundësinë e ndryshimit të kufi-
jve në Ballkan?" 
Kjo ishte pyetja e gazetarëve në dal-
jen e radhës para medieve të zëd-
hënëses për Politikat e Jashtme dhe
Sigurinë në Bashkimin Evropian,
Catherine Ray. "Deklarata që mund
të interpretohen si ndërhyrje politike
në vendet fqinje nuk ndihmojnë në
ndërtimin e marrëdhënieve të mira
mes fqinjëve. Bashkimi Evropian pret

që në të gjithë rajonin të vijojë ndërti-
mi i marrëdhënieve konstruktive dhe
bashkëpunuese mes vendeve, si dhe
të intensifikohet puna me programet
përkatëse të reformave, për të avan-
cuar më tej në rrugën e integrimit
evropian", tha zëdhënësja.
Catherine Ray ritheksoi qëndrimin e
Brukselit sa i takon së ardhmes së
Ballkanit Perëndimor. "BE-ja ka
mbështetur vazhdimisht pajtimin
dhe bashkëpunimin rajonal në
Ballkanin Perëndimor. Këshilli
Evropian ka theksuar mbështetjen pa
ekuivokë për perspektivën e qartë
evropiane të Ballkanit Perëndimor,
ndaj ne do të vijojmë të punojmë me
këto vende", tha Ray.

BE-ja komenton fjalën e
kryeministrit Rama në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në takim me senatorin amerikan Ron Johnson ka
kërkuar mbështetjen e ShBA-së lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës
kufitare me Malin e Zi, për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë si dhe për domosdoshmërinë e transformimit të FSK-së në ushtri të Kosovës
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Shqipe HHETEMI 

PRISHTINË, 119 SHKURT - Ndonëse
seanca e jashtëzakonshme për
ratifikimin e demarkacionit është
paraparë të mbahet sot (e martë),
një gjë e tillë nuk do të ndodhë.
Shtyrja e seancës për një kohë të
pacaktuar është bërë në mungesë
të votave të mjaftueshme për rati-
fikimin e marrëveshjes së
demarkacionit të kufirit në mes të
Kosovës dhe Malit të Zi. Por,
kryeministri i vendit, Ramush
Haradinaj, ka thënë se demarka-
cioni është temë që ka pritur me
vjet dhe dëshiron konsultë me të
gjitha grupet parlamentare dhe
me të gjithë deputetët, në mënyrë
që të ketë një seancë të përgatitur
mirë. Ai ka thënë se tani ka një
ndryshim në gjendjen faktike dhe,
sipas Haradinajt, marrëveshja në
mes të presidentëve parasheh
opsionin e rishikimit dhe të kor-
rektimit të gjendjes në drejtim të
Çakorrit dhe Kullës. "Thirrja e
seancës për të dielën ishte nga
vullneti i madh dhe i mirë pas
arritjes së marrëveshjes, por tema

e demarkacionit është temë që ka
pritur me vjet dhe për të duhet
konsultë me të gjitha grupet parla-
mentare, me të gjithë deputetët,
në mënyrë që të kemi një seancë
të përgatitur mirë. Ka një
ndryshim në gjendjen faktike. Ka
një marrëveshje mes presiden-
tëve, e cila flet për opsionin e
rishikimit dhe të korrektimit të
gjendjes në drejtim të Çakorrit
dhe Kullës. Me gjithë dyshimet,
marrëveshja është një materie
mes dy presidentëve të vendit.
Unë vet si kryeministër kam
punuar gjithë kohës për këtë mar-
rëveshje, në substancën e saj dhe i
falënderoj të gjithë që kanë qenë
të angazhuar. Kjo marrëveshje
dhe Ligji për ratifikimin që do t'i
kalojnë Kuvendit. Duhet të jetë një
dokument dhe duhet të votohen
së bashku. Ne do t'i ndjekim të
gjitha procedurat dhe përgatitjet
për këtë", ka deklaruar Haradinaj. 
Pavarësisht prej shtyrjes së
seancës, kryeministri Haradinaj
ka paralajmëruar se zgjidhja e
demarkacionit është në proces
dhe se nuk do të ketë kthim prapa.
Madje, sipas tij, votimi i demarka-

cionit në Kuvend mund të kryhet
brenda javës. Haradinaj u ka bërë
thirrje të gjitha grupeve parla-
mentare dhe secilit deputet të
Kuvendit të Kosovës që në këtë
moment të rëndësishëm të jenë të
bashkuar. Në këtë drejtim kryemi-
nistri Haradinaj ka kërkuar
mirëkuptimin e Listës Serbe dhe
të Lëvizjes Vetëvendosjes. "Kemi
humbur gati tri vjet për këtë dhe
ndoshta na shkon edhe një javë,
por duhet të jemi të përgatitur dhe
të kemi kujdes në përgatitjen e
seancës. Por, kthim prapa nuk ka.
Jemi në proces të zgjidhjes së
çështjes së demarkacionit.
Historia do ta tregojë që nga e
gjithë kjo ne kemi fituar të drejtën
territoriale të vendit dhe lirinë e
lëvizjes dhe e kemi nxjerrë
Kosovën nga një pozicion shumë i
rëndë. Këtë nuk kishim arritur ta
bëjmë të vetëm, pa mirëkuptimin
e shumë të tjerëve. Tash ka rëndësi
ta kemi mirëkuptimin e të
gjithëve, Listës Serbe,
Vetëvendosjes dhe të çdo deputeti
në Kuvend, se është një moment
që duhet të jemi të gjithë bashkë",
është shprehur Haradinaj.

Haradinaj: Ratifikimi 
i demarkacionit, gjatë javës

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë me dije se ratifikimi i
demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të kryhet gjatë javës. Në këtë kontekst,
ai ka thënë se zgjidhja e demarkacionit është në proces dhe se nuk do të ketë
kthim prapa. "Tash ka rëndësi ta kemi mirëkuptimin e të gjithëve, Listës Serbe,
Vetëvendosjes dhe të çdo deputeti në Kuvend, se është një moment për të cilin
duhet të jemi të gjithë bashkë", është shprehur Haradinaj

Por analisti i çështjeve politike,
Milazim Krasniqi, ka thënë se
qëndrimi i kryeministrit
Ramush Haradinaj për
demarkacionin, pas miratimit të
deklaratës se dy presidentëve,
mund ta kthejë këtë proces në
pikën zero. Sipas tij, deklarata e
presidentëve Thaçi - Vujanoviq
të përfshihet si pjesë e Ligjit për
demarkacionin e të miratohet në
Kuvend, mund të jetë e
papranueshme për deputetët e
LDK-së. Krasniqi ka vlerësuar se
bllokimi i ri do të prodhonte
zhgënjim shtesë tek qytetarët e
Kosovës si dhe do t'i 
shtonte dyshimet e faktorëve
ndërkombëtarë për seriozitetin,
madje edhe për aftësinë
vendimmarrëse të drejtuesve të
institucioneve tona. "Qëndrimi i
kryeministrit Haradinaj, që
deklarata e presidentëve Thaçi -
Vujanoviq të përfshihet si pjesë e
Ligjit për demarkacionin e të

miratohet në Kuvend, ka rrezik
ta kthejë çështjen sërish në
pikën zero. Çka nëse deputetët e
LDK-së nuk e pranojnë këtë
propozim, duke dashur ta ruajnë
të pacenuar idenë se marrëvesh-
ja ka qenë në rregull? Bllokimi i ri
do të prodhonte zhgënjim shtesë
ndër qytetarët e Kosovës, të cilët
me durim pothuajse të
pakuptueshëm kanë pritur epi-
logun e bllokimit të deritashëm.
Pra, ka rrezik që pakënaqësia e
akumuluar të mos mund të
mbahet më tutje, pasi mesazhi
nga drejtuesit shtetërorë këto
ditë ka qenë se kjo punë tashmë
llogaritet e përfunduar. Nga ana
tjetër, një bllokim i ri i demarkimit
gjithsesi do t'i shtonte dyshimet e
faktorëve ndërkombëtarë për
seriozitetin, madje edhe për
aftësinë vendimmarrëse të
drejtuesve të institucioneve
tona", ka shkruar Krasniqi në
llogarinë e vet në "Facebook". 

Krasniqi: Qëndrimi i
Haradinajt për 

demarkacionin mund ta
kthejë këtë proces në

pikën zero 
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 119 SHKURT - Shefi i
delegacionit të Kosovës për
dialog teknik, Avni Arifi, ka
bërë me dije se ky proces në
mes të Kosovës dhe Serbisë do
të ketë një dinamikë dhe qasje
të re. Ai ka deklaruar se do të
synohet që dialogu teknik në
Bruksel në mes të Kosovës dhe
Serbisë të jetë sa më gjithëpërf-
shirës dhe transparent. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Arifi ka thënë se
tema të cilat do të diskutohen
në këtë proces nuk janë vetëm
të një koalicioni qeverisës.
"Gjithsesi se do të ketë një

dinamikë të re, por qëllimi dhe
fokusi do të jetë tjetër. Pra, do
të fokusohemi për implemen-
timin e marrëveshjeve
ekzistuese. Ne të martën do të
diskutojmë edhe me komision-
in parlamentar për politikë të
jashtme dhe synojmë që në
secilin hap të veprimeve tona
të kemi qasje gjithëpërfshirëse.
Tema për të cilën po flasim nuk
është vetëm temë e një koali-
cioni qeverisës të një mandati,
andaj do të përpiqemi të jemi
sa më gjithëpërfshirës dhe sa
më transparent", ka thënë
Arifi.
Ai ka treguar se takimi i radhës
për dialog teknik është caktuar
për datën 26 dhe 27 shkurt. 

Flet për "Epokën e re", Avni Arifi

Dialogu teknik do të ketë 

PRISHTINË, 119 SHKURT - Asistenti i
sekretarit të Mbrojtjes së
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (ShBA), Robert S.
Karem, është takuar me min-
istrin e Forcës së Sigurisë
Kosovës (FSK), Rrustem Berisha
dhe komandantin e kësaj force,
gjenerallejtënant Rrahman
Rama, me të cilët ka diskutuar
rreth transformimit të FSK-së në
Forca të Armatosura të Kosovës. 
Zyrtari i lartë amerikan ka vlerë-
suar se procesi i transformimit të
FSK-së duhet të jetë kushtetues
dhe me hapa të koordinuar me
ShBA-në dhe partnerët e tjerë
strategjik. Ai ka folur edhe për
interesimin e madh që ShBA-ja
po ua kushton zhvillimeve në
fushën e sigurisë në Ballkan dhe
më gjerë. Me këtë rast, Karemi ka
vlerësuar lart përkushtimin që

procesi i transformimit të FSK-
së të jetë transparent dhe mbi
baza kushtetuese dhe me hapa
të koordinuar me ShBA-në dhe
partnerët e tjerë strategjikë.
Ndërkaq ministri i FSK-së,
Rrustem Berisha, ka falënderuar
ShBA-në për ndihmën e
gjithanshme për FSK-në. Ai e ka
siguruar mysafirin se trans-
formimi i FSK-së do të bëhet
përmes ndryshimeve
kushtetuese dhe në koordinim
me partnerët strategjikë, proces
i cili do të jetë shumë transpar-
ent.
Ndërsa komandanti i FSK-së,
gjenerallejtënant Rrahman
Rama, ka deklaruar se FSK-ja
është forcë profesionale, me
koncept perëndimor dhe e
mbështetur në koncepte dhe
doktrinën amerikane. 

Karemi: Transformimi i FSK-së të bëhet 
në koordinim me ShBA-në

- Takimi i radhës i dialogut
është caktuar për 26 dhe
27 shkurt

Shefi i delegacionit të Kosovës për dialog teknik, Avni
Arifi, ka paralajmëruar se ky proces do të jetë sa më
gjithëpërfshirës dhe transparent. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se temat
që do të diskutohen në këtë format të dialogut nuk i
takojnë vetëm një koalicioni qeverisës. Arifi ka treguar
se sot (martë) me komisionin parlamentar për politikë
të jashtme do të diskutojnë për temat e dialogut teknik,
ku do të synohet që në secilin hap të këtij procesi të
ketë qasje gjithëpërfshirëse. Sipas tij, procesi i dialogut
teknik do të ketë një dinamikë të re, me një qëllim dhe
fokus tjetër. Arifi ka mohuar çdo mundësi që në
procesin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve
Kosovë - Serbi të diskutohet për shkëmbin të 
territoreve. Sipas tij, Kosova me askënd nuk ka as çka
të ndaj e as çka të shkëmbejë territor të vet
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Arifi ka deklaruar se në këtë
takim dhe në takimet e radhës
do të insistohet për zbatimin e
marrëveshjeve të arritura në
këtë proces.
"Mosimplementimi i mar-
rëveshjeve apo zvarritja e tyre
nga të dyja palët nuk i shërben
as qëllimit të dialogut e as ndër-
timit të mirëbesimit të ndërsjel-
lë. Do të implementojmë të
gjitha obligimet që kemi marrë,
njëkohësisht do të insistojmë që
obligimet e marra nga pala
tjetër të implementohen në
tërësi", është shprehur ai.
Shefi i stafit të kabinetit të
kryeministrit ka mohuar çdo
mundësi që në procesin e dia-
logut për normalizim të mar-
rëdhënieve Kosovë - Serbi të
diskutohet për shkëmbin të ter-
ritoreve. "Asnjë mekanizëm në
Kosovë, shtetëror apo partiak,
nuk e përkrah idenë e ndarjes.
Qeveria e Kosovës çdo herë ka
qenë shumë e qartë në këtë dhe
është e pakuptueshme pse
përsëritet një pyetje e tillë.
Kosova me askënd nuk ka as çka
të ndaj e as çka të shkëmbejë
territor të vet. Idetë për destabi-
lizim permanent të rajonit kanë
ekzistuar edhe më parë por, fat-
mirësisht, ide të tilla nuk janë
përfillur", është shprehur Arifi.

"Epoka ee rre": Z. Arifi, jeni
emëruar përfaqësues i Qeverisë
në dialogun për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë. Çfarë
veprimesh keni ndërmarrë prej
se jeni emëruar në këtë post? 
Arifi: Që nga emërimi im,
bashkë me kolegë të tjerë kemi
filluar të analizojmë çdo gjë që

ka ndodhur në procesin e 
deritanishëm, njëkohësisht t'i
shikojmë mundësitë që këtij
procesi t'ia japim drejtimin që
është në funksionin të realizim-
it të qëllimeve të shtetit të
Kosovës. Ky proces ka arritur në
fazën që domosdoshmërisht
kërkon një epilog. Po synojmë
që ky epilog të nënkuptojë
implementimin e marrëvesh-
jeve ekzistuese dhe përgatitjen
për fazën tjetër, atë të mar-
rëveshjes përfundimtare. Ne
jemi shumë të interesuar ta
arrijmë normalizim të
raporteve me Serbinë dhe ky
normalizim quhet njohje reci-
proke si dy shtete të pavarura
dhe sovrane.

"Epoka ee rre": Kur pritet të 
rifillojë dialogu me Serbinë,
meqenëse takimi i parë u 
anulua për shkak të ngjarjeve
që tashmë dihen?
Arifi: Takimi i radhës është 
caktuar për datën 26 dhe 27
shkurt. Kosova do të marrë
pjesë në këtë proces. Pra, e
kemi konfirmuar praninë tonë.

"Epoka ee rre": Çfarë do të
ndryshoni në këtë proces? Do
të ketë ky proces një dinamikë
të re? 
Arifi: Gjithsesi se do të ketë një
dinamikë të re, por qëllimi dhe
fokusi do të jetë tjetër. Pra, do të
fokusohemi në implementimin
e marrëveshjeve ekzistuese. Të
martën do të diskutojmë edhe
më komisionin parlamentar
për politikë të jashtme dhe syn-
ojmë që në secilin hap të
veprimeve tona të kemi qasje
gjithëpërfshirëse. Tema për të

cilën po flasim nuk është vetëm
temë e një koalicioni qeverisës
të një mandati, andaj do të 
përpiqemi të jemi sa më
gjithëpërfshirës dhe sa më
transparentë.

"Epoka ee rre": Një numër i 
caktuar i marrëveshjeve të
arritura në këtë proces nuk janë
zbatuar. Si duhet të veprojë
Kosova që këto marrëveshje të
zbatohen?
Arifi: Do të insistoj të imple-
mentohen. Mosimplementimi i
marrëveshjeve apo zvarritja e
tyre nga të dyja palët nuk i 
shërben as qëllimit të dialogut
e as ndërtimit të mirëbesimit të
ndërsjellë. Do t'i implementojmë
të gjitha obligimet që na kemi
marrë, njëkohësisht do të 
insistojmë që obligimet e
marra nga pala tjetër të 
implementohen në tërësi.

"Epoka ee rre": Serbia sërish ka
nxitur idenë e ndarjes së territorit
të Kosovës, duke pretenduar se
kjo mund të bëhet objekt negoci-
atash midis dy shteteve. Cila
është përgjigjja e Qeverisë së
Kosovës në këtë rast?
Arifi: Asnjë mekanizëm në
Kosovë, shtetëror apo partiak,
nuk e përkrah idenë e ndarjes.
Qeveria e Kosovës çdoherë ka
qenë shumë e qartë në këtë dhe
është e pakuptueshme pse
përsëritet një pyetje e tillë.
Kosova me askënd nuk ka as
çka të ndaj e as çka të shkëmbejë
territor të vet. Idetë për 
destabilizim permanent të
rajonit kanë ekzistuar edhe më
parë por, fatmirësisht, ide të
tilla nuk janë përfillur.

dinamikë dhe qasje të re

PRISHTINË, 119 SHKURT - Sekretari i
Lëvizjes për Bashkim (LB), Avni
Klinaku, ka thënë se nuk ka asgjë
të keqe lidhur me deklaratën e
kryeministrit të Shqipërisë, Edi
Rama, që Kosova dhe Shqipëria ta
kenë një president të përbashkët.
"Ne nga Lëvizja për Bashkim e
kemi mirëpritur një deklaratë të
tillë, edhe pse mendoj se kjo gjë
duhet bërë me kujdes dhe në për-
puthje me rrethanat. Asgjë të keqe
nuk do të kishte që të kemi një treg
të përbashkët dhe të shkojmë
drejt integrimeve", ka thënë
Klinaku në "Info Magazine" të
"Klan Kosovës". Sipas tij, një
deklaratë e tillë e Ramës vetëm e
forcon sovranitetin e Kosovës. "Do
t'i kisha propozuar që edhe rezi-
dencën ta bëjë në Prizren dhe ta
bëjmë presidentin e përbashkët",
ka thënë Klinaku.

Klinaku: Deklarata e Ramës për president të
përbashkët forcon sovranitetin e Kosovës
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Salihe SSALIHU - 
PhD kkandidat

Kosova pas çlirimit nga 
okupimi serb në vitin 1999 nuk
arriti që menjëherë prej atij
momentumi ta gëzojë pavarësinë
dhe ta shtrijë sovranitetin.
Normat e fabrikuara ndërkom-
bëtare e ndaluan ecurinë e
Kosovës për procesin më
dinamik drejt pavarësisë dhe
sovranitetit. Ky lloj prolongimi
ishte arsyetuar me aspiratën e
ndërkombëtarëve që të arrihet
paqja para pavarësisë dhe
sovranitetit. Me këtë rezonim të
faktorit ndërkombëtar u pajtua
edhe faktori i brendshëm dhe
veproi konform marrëveshjes
me ndërkombëtarët, që të 
kontribuojë për ruajtjen e
paqes dhe stabilitetit. 
Por, pavarësia dhe sovraniteti
ishin elementë kyçë që Kosova
të bëhej një shtet karshi
shteteve të tjera të botës.
Prandaj, angazhimet e
panumërta të aktorëve politikë
për ta kurorëzuar e finalizuar
statusin e Kosovës u zhvillua
me negociata të ndërlikuara
gjatë periudhës prej paslufte e
deri te Dita e Pavarësisë së
Kosovës me 17 shkurt 2008.

Pavarësia ee llegjitimuar

17 shkurti 2008 ishte data për të
cilën ishin sakrifikuar shumë
breza dhe tani sakrifica e tyre u
hynjëzua në Pavarësi. Me
shikim drejtuar në këtë mani-
festim hynjorë lirshëm mund të
konstatohet se kjo ishte Dita
më madhështore që po e fes-
tonin shqiptarët që prej 1912-s. 
Gjaku i heronjve, dëshmorëve e
martirëve ishte në gurë
themelin e Momentumit të ri.
Pavarësia e Kosovës u bë një
faktum, një realitet i ri duke e
shpallur Republikën e Kosovës
si shtet të pavarur e sovran.
Pavarësinë e Republikës së
Kosovës e mbështeten shtetet
më të fuqishme Perëndimore
duke e njohur si shtet të
pavarur dhe sovran. Me këto
njohje Republika e Kosovës
fitoj legjitimitetin ndërkombë-
tar.
Republika e Kosovës si shteti i ri
mori përsipër që me një 
qeverisje të butë por të drejt ta
fuqizon performancën e vet
shtetërore si brenda vendit
edhe jashtë saj. Në raportin e
brendshëm qeverisja vendore
bëri hapa zhvillimor që të 
përmirëson jetën e qytetarëve
të vet. Mirëpo ndryshim dhe
përmirësim nuk arrihen me
minutazhat e orëve apo ditëve
por kërkohet kohë që të formohet
dhe zhvillohet së pari mental-
iteti i të bërit shtet, që në radhë
të parë të mendohet që shteti të
ruhet e te mbrohet. Ky zhvillim
i mendësisë është primarë për

qëndrueshmërinë e një shteti
të pavarur e sovran. Kur në
mendjen e secilit ngulitet se pa
një shtet të fuqishëm nuk mund
të mbrohet as familja e shoqëria
por as prona shoqërore e pri-
vate atëherë mund të themi se
duam shtetin. Kur shteti është
me prioritet numër një në
mendësinë e çdo qytetari
atëherë s'ka forcë që mund ta
mposhte ekzistencën e tij. Pas
këtij formimi në kokën e secilit
mund të mendojmë për zhvil-
limin e mëtutjeshëm të shtetit.
Vetëkuptohet se zhvillimi
shoqëror kalon nëpër procese
dhe se çdo proces ka ecurit e
veta dhe duhet të merret
parasysh që procesi zhvillimor
përbëhet nga nuancat 
specifike.
Në vëzhgim të këtyre nuancave
në shtetin tonë mund të themi
se hapat zhvillimor janë të mat-
shëm por jo të kënaqshëm apo
të përmbushur. Zhvillimi
ekonomik nuk është i nivelit të
dëshirueshëm apo që mund të
mburremi se i plotësoj aspiratat
as të qeveritarëve por as të pop-
ullit. Ngecjet e pakontrolluara
shkaktuan një lloj dëshpërimi
por fatbardhësisht nuk shkaktu-
an ndonjë kolaps në zhvillimin
shoqëror të vendit. Kjo gjendje
duhet që sa ma parë të përmirë-
sohet. Fatmirësisht orvatjet për
të hap perspektivën ekonomike
me ritëm më të theksuar po
vazhdojnë ndonëse këto prem-
time të udhëheqësve janë ende
në formë deklarative
megjithëkëtë kjo çështje mbetet
në fazën e pritshmërive. 

Sovraniteti 

Në raportin ndërkombëtar
Republika e Kosovës ka një
progres të kapshëm përmes
anëtarësimit në disa instanca
ndërkombëtare dhe vazhdon
me përgatitë terrenin për
aplikime të reja për t'u anë-
tarësuar në më shumë instanca
tjera ndërkombëtare. 
Por në këtë vit jubilar, 10-vje-
tori i pavarësisë dhe vit i
Skënderbeut, duhet të jetë vit i
Kosovës evropiane. Kosova
duhet të rrisë aktivitetin e saj
për integrim në Unionin
Evropian. Gjithë liderët shqip-
tarë të përpiqen që në 
koordinim me njëri tjetrin të
prezantojnë platformën poli-
tike në raport me ndërkombë-
tarët për vitin 2018 - të shpallin
vitin 2018 si vit jubilar për 
anëtarësim si simbolik e 
100-vjetorin të përfundimit të
Luftës së Parë Botërore dhe të
bëhet trysni për të mundësuar
shansin për pakon e 
anëtarësimit të Ballkanit
Perëndimor. 
Me një angazhim të
gjithanshëm të gjitha për-
faqësitë e Kosovës të agjitojnë
në vende ku ata përfaqësojnë
Kosovën që ky rast të mos
humbet sikurse që u humb
rasti i propozuar në Samitin e
Selanikut që parashikonte që
viti 2014 të ishte vit i anë-
tarësimit të Ballkanit
Perëndimor. Ky argument para
ndërkombëtarëve do lëvizë
gurët për të mundësuar rrjed-

hën e procesit.
Përkundër turbulencave të
herëpashershme, Republika e
Kosovës përballoi çdo stuhi. Në
shënimin e një decenie
pavarësi dhe sovranitet,
Republika e Kosovës, duke qev-
erisur me parimin e organizim-
it të lirisë dhe vetëpërmbajtjes,
ka arritur të gjenerojë një
bashkëjetesë të sigurt për të
gjithë qytetarët e saj.
Gjithashtu, ka përmirësuar
bashkërendimin për një qev-
erisje të përbashkët që si moto
ka për të mirën e përbashkët
për të gjithë qytetarët.
Republika e Kosovës sovrane
është dëshmuar se ka
kapacitete ta mbrojë territorin
e saj nga çdo lloj tendencë
shkatërrimtare qoftë nga
aktorë të brendshme apo të
jashtëm. Gjatë një decenie
pavarësi Republika e Kosovës
sovrane sfidoi planifikimin e
aktit terrorist në Prishtinë si
dhe parandaloi sulmin pompoz
përmes vijës hekurudhore.
Sovraniteti i Republikës së
Kosovës ka nevojë për secilin
qytetar sepse secili nga ne
është sovran dhe me bashkimin
e sovranitetit individual kemi
unifikuar sovranitetin
shtetëror. Me këtë formulë
Republika e Kosovës ka rritur
fuqinë e shtetit dhe ka kontinu-
itet për progres për të ardhmen. 
Në gjithë botën Republika e
Kosovës, me arritjet e veta gjatë
një decenie pavarësi e sovran-
itet, është një  dëshmi e një 
storie të suksesit të shtetit më
të ri në Evropë. 

Një decenie pavarësi 
e sovranitet

Sot mbahet greva dyorëshe 
në të gjitha institucionet arsimore 

PRISHTINË, 119 SHKURT - Sindikata
e Bashkuar e Arsimit, e
Shkencës dhe e Kulturës
(SBAShK) nëpërmjet një komu-
nikate për medie ka bërë me
dije se sot (e martë) do të ketë
grevë dyorëshe në të gjitha
institucionet arsimore "Greva
do të mbahet në dy orët e para
të mësimit të paradites dhe në
dy orët e para të mësimit të
pasdites në të gjitha shkollat e
Kosovës, kurse universitetet do
të jenë në grevë nga ora 10:00
deri në orën 12:00", është thënë
në komunikatën e SBAShK-ut. 
Ky vendim, sipas SBAShK-ut, ka
ardhur duke pasur parasysh se
pas grevës njëorëshe në tërë
sistemin arsimor, kishte reflek-
tim të pamjaftueshëm të

Qeverisë së Kosovës ndaj kërke-
save të punësuarve në arsimin
e Kosovës. 
SBAShK-u ka bërë me dije se do
t'i vazhdojë veprimet sindikale,
ashtu si është vendosur në
mbledhjen e jashtëzakonshme
të Këshillit Drejtues. "Këshillat
greviste, që janë formuar me
kohë, në shkolla e njësi
akademike, do të kujdesen për
mirëvajtjen e grevës dyorëshe
dhe do t'i mbajnë të informuar
këshillat greviste komunale,
gjegjësisht këshillin grevist të
universiteteve, kurse këta
këshilla do të jenë në komu-
nikim me këshillin qendror gre-
vist që është në selinë e
SBAShK-ut", është theksuar më
tutje në këtë komunikatë. 
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PRISHTINË, 119 SHKURT - "Ne nuk e
mbështesim shkëmbimin e terri-
torit apo vendosjen e preceden-
tëve që do të shkaktonin më
shumë probleme sesa zgjidhje,
por të gjitha palët duhet të jenë
kreative për gjetjen e një zgjidhje-
je", është thënë në përgjigjen e
Ambasadës Amerikane në
Prishtinë dhënë "Radios Evropa e
Lirë". 
Në këtë përgjigje është bërë e qartë
se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë
ta mbështesin fuqishëm dialogun
e ndërmjetësuar nga BE-ja ndër-
mjet Kosovës dhe Serbisë.
Ambasada Amerikane në
Prishtinë i ka inkurajuar të dyja
palët t'i përshpejtojnë përpjekjet e
tyre për normalizimin e marrëd-
hënieve".
ShBA-ja u bënë thirrje të dyja
palëve t'i shfrytëzojnë mundësitë
për të bërë përparim në këtë çësht-
je. Po ashtu, thuhet se ShBA-ja do
t'i mbështesë të dyja palët për të
arritur një marrëveshje gjithëpërf-
shirëse, e cila është e vetmja
mënyrë për ta zhbllokuar të
ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë
drejt Perëndimit.

Një shkëmbim i tillë territoresh
mes dy vendeve, sipas Petrit Zogajt
nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte
efekte tek shtetet e tjera të rajonit. 
Zogaj ka thënë për "Radion Evropa
e Lirë" se kjo do të mund të nxiste
edhe dhunë.
"Nuk shoh formulë të thjeshtëzuar
se si do të mund të shkëmbe-
heshin territoret mes Kosovës dhe
Serbisë, pa pasur efekte rajonale.
Këto efekte rajonale sigurisht që
mund të jenë të dhunshme. Mund
të jenë me gjakderdhje dhe janë
shumë të paparashikueshme si
procese se sa që kishte me qenë
një marrëveshje pajtuese mes
Serbisë dhe Kosovës", ka thënë
Zogaj.
Debatet për shkëmbim territoresh
në mes të Kosovës dhe Serbisë
janë përmendur nga shumë
media në Kosovë dhe Serbi si
zgjidhje e mundshme në mes të
Kosovës dhe Serbisë. Presidenti
serb Aleksandër Vuçiq u ka bërë
thirrje Shteteve të Bashkuara të
ndihmojnë t'i bindin shqiptarët e
Kosovës që të jenë gati për zgjidhje
fleksibile që do të mundësojnë një
kompromis.

ShBA-ja nuk e përkrah shkëmbimin e
territoreve, kërkon zgjidhje kreative

Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë me
dije se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA)
nuk e përkrahin idenë për shkëmbim të terri-
toreve në mes të Kosovës dhe Serbisë

Prishtinë, 119 sshkurt - Deputetët e
Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie
Nagavci dhe Liburn Aliu, kanë
kërkuar zbatimin e kërkesave të
miratuara nga Kuvendi lidhur
me rastin, që ata e quajnë të
montuar, të katër aktivistëve të
dënuar të kësaj lëvizje.
Në një konferencë për media,
Nagavci e Aliu kanë thënë se
duhet të zbatohen nga Qeveria
pikat të cilat janë votuar në
Kuvendin e Kosovës. Ata kanë
thënë se duan hetim për të gjithë
hierarkinë e zyrtarëve në këtë

rast. "Nuk mund të ketë hetim të
rregullt nëse, ta zëmë, ish-min-
istrja e Drejtësisë, Dhurata
Hoxha, të vazhdojë të jetë min-
istre. Pra, duhet të ndodhin para-
prakisht shkarkimet e më pas
hetimi", ka thënë Aliu, duke
shtuar se personat që janë pjesë
e hetimit nuk mund të jenë edhe
pjesë e Qeverisë. 
Nagavci e Aliu e kanë përsëritur
se vendimi për t'i dënuar me
burgim aktivistët e tyre është
komplet arbitrar dhe i pabazuar
në kurrfarë fakti.

Gjykata Themelore në Prishtinë i
pati shpallur fajtorë deputetin e
Vetëvendosjes, Frashër Krasniqi,
si dhe tre aktivistët e tjerë të kësaj
partie, Atdhe Arifi, Adea Batusha
dhe Egzon Haliti, të cilët akuzo-
heshin për sulm ndaj Kuvendit
të Kosovës.
Gjykata vendoi që Krasniqi të
dënohet me tetë vjet burgim,
Atdhe Arifi me gjashtë vjet,
Egzon Haliti me pesë vjet e
gjashtë muaj, ndërsa Adea
Batusha është dënuar me dy vjet
burgim me kusht.

Vetëvendosja kërkon hetim 
ndërkombëtar për aktivistët e dënuar

PRISHTINË, 119 SHKURT - Zyra e
Presidentit të Kosovës përmes
një komunikate për medie ka
njoftuar se presidenti Hashim
Thaçi ka pritur të hënën në
takim ministrin e Shtetit dhe
shefin e Shtatmadhorisë së
presidentit të Guinea-Bissau,
Fabien Sagna dhe këshilltarin e
presidentit, Paulino Cabral. "Në
këtë takim ministri i shtetit të
Guinea-Bissau, Fabien Sagna,

ia dorëzoi presidentit Thaçi
letrën e presidenti të Guinea-
Bissau, Jose Mario Vaz, me të
cilën rikonfirmohet njohja e
Kosovës nga ky shtet", është
thënë në komunikatën e zyrës
së presidentit të Kosovës.
Gjithashtu, në komunikatë
thuhet se Sagna, në emër të
presidentit Vaz, ka uruar presi-
dentin dhe popullin e Kosovës
për 10-vjetorin e pavarësisë.

Guinea-Bissau
rikonfirmoi njohjen
për Kosovën
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PRISHTINË, 119 SHKURT - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar "Indeksin e
Harmonizuar të Çmimeve të
Konsumit" (IHÇK) për muajin
janar të vitit 2018. Indeksi i tërë-
sishëm i harmonizuar i
çmimeve të konsumit në vend
është më i lartë për 0.2 % në
muajin janar 2018, krahasuar
me muajin dhjetor 2017. Kjo
kryesisht është shpjeguar me
ngritjen e çmimeve të konsumit
te nëngrupet e COICOP-it:
pemë (1.5 %), perime (10.2 %),
furnizim me ujë dhe shërbime
të ndryshme, që kanë të bëjnë
me vendbanimin (2.5 %), për-
dorim i pajisjeve për transportin
personal (0.6 %), me një ndikim
të përbashkët të këtyre nëngru-
peve prej 0.5 përqindësh në
IHÇK. 
Ngritja u neutralizua kryesisht
nga rënia e çmimeve të kon-

sumit te nëngrupet: qumësht,
djathë dhe vezë (-1.2 %); rrymë,
gaz dhe lëndë djegëse të tjera (-
1.6 %); shërbime për transport (-
3.1 %) - (rënie e çmimit të bile-
tave me aeroplan) me një
ndikim prej (-0.3 %) në IHÇK. 
Shkalla e inflacionit, e matur në
muajin janar 2018, me muajin
janar 2017 ishte (-0.2 %). Indeksi
i tërësishëm i harmonizuar i
çmimeve të konsumit ka pësuar
rënie në një mesatare prej  (-0.2
%) në muajin janar 2018, kraha-
suar me muajin janar 2017.  Kjo
kryesisht është shpjeguar me
rënien e çmimeve të konsumit
në këtë periudhë te nëngrupet:
qumësht, djathë dhe vezë (-3.8
%); perime (-5.3 %); sheqer dhe
ëmbëlsira (-6.4 %); rrymë, gaz
dhe lëndë të tjera djegëse (-8.7
%) - (rënie e çmimit të energjisë
elektrike në muajin janar 2018
për (-15.5 %), krahasuar me tar-
ifat dimërore të muajit janar të
vitit 2017); pajisjet shtëpiake (-
2.5 %); pajisjet audiovizuale,

fotografike për përpunimin e
informatave (-6.8 %) - me një
ndikim të përbashkët të këtyre
nëngrupeve prej (-1.1 %) në
IHÇK. "Ngritje e çmimeve të

konsumit në këtë periudhë
vërehet te nëngrupet: bukë dhe
drithëra (3.7 %); mish (0.8 %);
pemë (11.7 %); kafe, çaj dhe
kakao (5.7 %); duhan (3.7 %);

shërbime hoteliere (1.8 %) - me
një ndikim të përbashkët të
këtyre nëngrupeve prej 0.9 % në
IHÇK", është thënë në raportin
e ASK-së.

Rriten çmimet e konsumit 
në Kosovë për 0.9 për qind 

Çmimet e konsumit në muajin janar të këtij viti kanë
shënuar rritje për 0.9 për qind krahasuar me vitin
paraprak. Kështu është bërë me dije nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK)

PRISHTINË, 119 SHKURT (ER) - Ministri
i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj,  po merr pjesë në
ceremoninë e Forumit Botëror për
Investitorët Engjëj. Në këtë forum,
Beqaj do të flasë në panelin 
kryesor të këtij forumi me temën
"Financimi i inovacionit përmes
ndikimit të investimeve në
Evropën Juglindore". "Në cere-

moninë hapëse të këtij forumi 
të pranishëm ishin shumë person-
alitete të larta shtetërore dhe 
përfaqësues të investitorëve engjëj
nga rajoni dhe më gjerë", është
thënë në njoftimin e Ministrisë së
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë.
Në këtë forum u diskutuan
mundësitë për investime në star-
tupe dhe ndërmarrësi, për rritjen e

potencialit në teknologji dhe
forma të reja për bashkim të 
kapitalit publik dhe atij privat, me
fokus për investime në startupe
dhe produkte e shërbime 
inovative. Po në këtë forum po
diskutohen mundësitë e
bashkëpunimit në mes të investi-
torëve engjëj në mes të shteteve të
Evropës juglindore dhe qeverive.

PRISHTINË, 119 SHKURT - Ministri i
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Skender Reçica, ka udhëtuar të
hënën për në Belgjikë, ku sot (e
martë) do të nënshkruhet mar-
rëveshja për Sigurime Sociale në
mes të Republikës së Kosovës
dhe Mbretërisë së Belgjikës. 
Ministri Reçica do ta nënshkru-
ajë marrëveshjen me Maggie De

Block, ministre e Punëve Sociale
dhe Shëndetit Publik. Qëllimi i
marrëveshjes është interesi 
reciprok i qytetarëve të të 
dyja shteteve që të mund t'i 
realizojnë të drejtat nga fusha e
sigurimeve sociale, si e drejta në
pension kontributpagues,
familjar dhe në pension invali-
dor të punës.

Ministri Reçica udhëton
për në Bruksel 

Beqaj, pjesë e Forumit Botëror
për Investitorët Engjëj
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PRISHTINË, 119 SHKURT - Kryetari  i
Aleancës Kosovare të Bizneseve,
Agim Shahini, ka thënë për
gazetën "Epoka e re" se pas
dhjetë vjetësh shtet është
shënuar progres ekonomik sa i
përket infrastrukturës dhe inte-
grimit me ndërtimin e autostra-
dave. "Viti 2018 e ka gjetur
Kosovën me infrastrukturë tejet
më të mirë se dhjetë vjet më
herët. Investimet në infrastruk-
turën rrugore nga dikush u kri-
tikuan se kinse paratë po shko-
jnë në asfalt, megjithatë vlerë-
sojmë se infrastruktura rrugore
në Kosovë ka pasur nevojë për
përmirësim, gjithashtu ka
nevojë edhe më tutje", ka thënë
Shahini, duke shtuar se sa iu
përket çështjeve të tjera inte-
gruese, Kosova mbetet mbrapa
si vendi më i izoluar në Evropë.

"Asnjë qeveri s'po e merr fajin
mbi supet e veta për këtë
izolim. Vlerësojmë se të gjitha
qeveritë nuk e kanë kryer
punën e vet sa i përket inte-
grimit të Kosovës dhe liberal-
izimit të vizave", ka thënë
Shahini. 
Ai ka theksuar se në mungesë të
strategjisë kombëtare për zhvil-
lim ekonomik, Kosova nuk ka
arritur të jetë vend stabil për
investitorët e huaj. "Në
mungesë të strategjisë kom-
bëtare për zhvillim ekonomik,
kemi pasur investime jo të
planifikuara. Shpesh kemi
pasur investime të dështuara.
Ka raste kur kanë ikur investi-
torët për shkak se nuk ka pasur
legjislacion për siguri të inves-
timeve, por për shkak edhe të
burokracisë dhe korrupsionit",
ka thënë Shahini. Ai ka pohuar
se mbetet për të bërë më shumë
në aspektin e punësimit.

"Punësimi në Kosovë nuk ka
ndodhur si është menduar,
kurse në anën tjetër skemat
social çdo ditë po rriten. Duhet
të ketë një strategji për ta luftu-
ar varfërinë", ka thënë ai. Po
ashtu, Shahini ka dhënë edhe
vërejtjet që kanë karakterizuar
vendin për dhjetë vjet të shtetë-
sisë. "Në aspektin ekonomik
kemi konsumin më të madh të
importit në Ballkanin
Perëndimor, eksportet janë të
limituar dhe prodhimtaria ven-
dore është e dobët karshi
konkurrencës së jashtme. Nga 1
janari janë ndërmarrë masat
fiskale dhe pritet t'i shohim
efektet e saj në të ardhmen, por
mundësitë e Kosovës për të
qenë lidere në Ballkan nuk i
kemi shfrytëzuar. Kjo ka ndod-
hur në saje të kufizimit të
shumë faktorëve të jashtëm dhe
të brendshëm. Mirëpo, pas 10
vjetësh Kosova duhet ta marrë
veten. Të gjitha burimet që i
kemi në Kosovë duhet t'i shfry-
tëzojmë dhe ta ruajmë
kapacitetin human dhe fuqinë
punëtore", ka thënë Shahini.
Kurse Berat Rukiqi nga Oda
Ekonomike e Kosovës (OEK) ka
thënë për gazetën "Epoka e re"
se sektori privat, cilësia në
arsim, lëvizja e lirë dhe imazhi i
vendit, mbesin për t'u dëshiru-
ar. Sipas tij, me të arriturat e

deritashme Kosova ka deman-
tuar skeptikët e pavarësisë së
saj. "Sektori privat është një
ndër faktorët kryesor që Kosova
të jetë storie suksesi në shtet-
ndërtim. Kosova ka demantuar
skeptikët dhe kundërshtarët e
pavarësisë, të cilët argumen-
tonin zëshëm se Kosova s'mund
të ketë qëndrueshmëri
ekonomike. Një dekadë shkoi e
ne ende dominohemi nga pro-
duktet e huaja. Andaj, është
koha për prodhime vendore
dhe eksporte të tyre në tregjet
ndërkombëtare", ka thënë
Rukiqi.
Ai ka theksuar se Kosova prod-
hon shumë diploma, kurse ka
pak punëtorë të shkathtë për
tregun e punës. "Edhe pas 10
vjetëve shtetësi ende nuk kemi
furnizim të rregullt me energji
elektrike. Një dekadë po e
shënojmë me një kërkesë
bazike, të lëvizim të lirë në rajon
dhe Evropë", ka deklaruar
Rukiqi.
Kurse kryetari i Shoqatës së
Eksportueseve të Kosovës,
Nexhat Hasani, ka thënë për
gazetën "Epoka e re" se gjatë
këtyre dhjetë vjetëve është
shënuar progres i theksuar sa i
përket eksportit.
Ai ka kujtuar kohën e pasluftës
kur eksporti përbënte vetëm 3-
5 për qind të totalit. Por, sipas

tij, në këtë aspekt mbetet për
t'u dëshiruar. "Mund të themi
se kemi zhvillim edhe të
ekonomisë, edhe të
eksporteve. Ju e dini se men-
jëherë pas luftës eksportet e
kompanive kanë qenë diku 3-5
për qind, tash kemi rreth 15 për
qind. Sigurisht se ka pasur pro-
gres, pra ekonomia e Kosovës
është duke u zhvilluar. Nuk
është i kënaqshëm ai progres,
mirëpo mendoj se ka hapësirë
më tepër për t'u zhvilluar.
Kosovën e presin ditë të mira
me hyrjen në BE me anë të
marrëveshje së MSA-së", ka
deklaruar Hasani.
Ai ka shtuar se me anë-
tarësimin në Organizatën
Botërore të Tregtisë, Kosova do
të krijojë një bazament të
shtetndërtimit. "Shoh se në një
të ardhme shumë të shpejtë
Kosova do të jetë anëtare e
Organizatës Botërore për Tregti
dhe e ardhmja jonë është kah
Bashkimi Evropian dhe shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Shpresoj se me krejt këto
pengesa që i kemi dhe me
punën ose mospunën e
njerëzve tanë, ka progres të
pakontestueshëm. Ka pasur
mundësi të bëhet edhe më
shumë. Mendoj se Kosova ka
krijuar një bazë të mirë për të
rinjtë tanë", ka thënë Hasani.

Sfida për Kosovën mbeten papunësia
dhe investimet e huaja

Përfaqësuesit e asociacioneve të bizneseve në vend,
Berat Rukiqi dhe Agim Shahini, edhe përfaqësuesi i
Shoqatës së Eksportuesve, Nexhat Hasani, kanë
thënë për gazetën "Epoka e re" se gjatë 10 vjetëve të
shtetësisë Kosova ka shënuar progres ekonomik.
Megjithatë, ata kanë theksuar se ka mundur të bëhet
edhe më shumë, sidomos te punësimi, mbështetja e
sektorit privat, eksporti, tërheqja e investitorëve të
huaj, si dhe te liria e lëvizjes
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Prej medieve mësova se qenkam i
dekoruar me Medaljen
Presidenciale në 10-vjetorin e
Pavarësisë së Kosovës: i dekoruar
për pjesëmarrje në Konferencën e
Rambujesë e të Parisit për Kosovën
në vitin 1999.
Është kjo Dekoratë e çmuar sepse
është dekoratë për dhjetëvjetorin e
Pavarësisë së Kosovës.
Ajo u sjell nderim dhe mburrje
atyre që u jepet.
Do të doja, prandaj, që prej
ndërgjegjes sime të mos isha i
detyruar ta refuzoja këtë çmim!
Pse e refuzoj?
E refuzoj sepse është çmimi i
dhënë prej një regjimi, i cili me
politikën e brendshme dhe me
politikën e jashtme i ka sjellë dhe
po i sjell shumë dëme dhe kom-
prometime shtetit të Kosovës sot.
Kam shkruar qindra e qindra faqe
të botuara në librat e mi dhe kam
dhënë shumë e shumë biseda e
deklarata disa prej të cilave janë
botuar dhe emetuar në një varg
mediesh të shtypura dhe elektron-
ike në Evropë e në SHBA, në të cilat
kam shquar domosdonë dhe
rëndësinë kombëtare, historike
dhe etike të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës dhe të luftës së saj çlir-
imtare.
E kam mbrojtur UÇK-në prej atyre
të huajve që e quanin terroriste!
E kam mbrojtur UÇK-në prej atyre
tanëve që e quanin kur grup terror-

ist, kur grup individësh të frustruar,
kur dorë të zgjatur të Serbisë.
E kam mbrojtur UÇK-në dhe
luftën e saj çlirimtare dhe prej atyre
që edhe në ditët kur masakro-
heshin familje shqiptare e dig-
jeshin shtëpitë e tyre organizonin
zgjedhje që i quanin "të lira dhe
demokratike", duke e bërë ashtu të
ligjshëm regjimin e dhunës e të ter-
rorit të Millosheviqit në Kosovë!
E kam mbrojtur UÇK-në prej atyre
tanëve që në asnjë mënyrë dhe
nën kurrfarë kushtesh nuk dëshi-
ronin që në delegacionin shqiptar
për bisedime me përfaqësues të
pushtuesit apo me përfaqësues të
institucioneve ndërkombëtare të
merrnin pjesë edhe përfaqësues të
UÇK-së!
E kam mbrojtur UÇK-në prej atyre
tanëve që nën kurrfarë kushtesh
nuk ishin të gatshëm të pranonin
qeverinë e përkohshme për të cilën
tri organizimet tona ishim marrë
vesh në Rambuje!
E kam mbrojtur UÇK-në dhe
luftën e saj çlirimtare prej atyre që
me kryetarin e Serbisë do të nën-
shkruajnë Marrëveshje për kri-
jimin e Qeverisë kuislinge në prill të
vitit 1999!
Dhe, duke mbrojtur UÇK-në dhe
luftën e saj çlirimtare prej kundër-
shtarëve dhe prej armiqve të
jashtëm e të brendshëm unë natyr-
shëm kam mbrojtur edhe të parët e
sotëm të Kryesisë, të Kuvendit e të
Qeverisë së Kosovës, që me
bashkëpunëtorët e tyre e sundojnë
Kosovën edhe kur janë, por edhe
kur s'janë në krye të institucioneve
të saj!
Them kështu sepse sundimi i tyre
shtrihet në mënyra të ndryshme, të
dukshme e të padukshme, me
mjete të lejueshme e të pale-
jueshme!

Por, ja, pas luftës, ata nuk janë ata
që ishin dhe nuk janë as me dëshi-
rat e as me idealet e tyre.
Gatishmërinë e sakrificës e kanë
zëvendësuar me përkushtimin
ndaj përfitimeve!
Idealin e lirisë e kanë zëvendësuar
me idealin e pasurisë!
Idealin e bashkimit kombëtar, të
bashkimit të Kosovës me
Shqipërinë, e kanë zëvendësuar
me idealin feudal të kombit koso-
var!
Domethënë: lartësinë e treguar në
luftë e kanë zëvendësuar me mjer-
im material dhe karrierist të
treguar në paqe!
Por, sjelljet politike, të pashmang-
shme, të natyrshme, që bënë ata në
paqe e do të bënin edhe të tjerë në
vendin e tyre, u mbuluan prej
shumë e shumë të këqijave,
dëmeve që i sollën e po i sjellin
Kosovës në paqe!
Ata sot shikohen dhe gjykohen
mosdurueshëm prej numrit më të
madh të bashkëkombësve, që e
kanë kokën për të menduar të
pavarur me të.
Pse jo.
Duke qenë në pozita të larta poli-
tike ata u pasuruan, u bënë milion-
erë kushedi të safishtë shumë
shpejt!
Ata shumë shpejt i pasuruan
vëllezërit, motrat, në përgjithësi
familjarët!
Ata shumë shpejt, duke qenë në
pozita, i pasuruan, i bënë milion-
erë shumë nga bashkëpunëtorët e
tyre!
Nga pozitat e tyre ata nuk e panë
popullin, nuk i panë punëtorët,
nuk i panë të varfrit, nuk i panë të
braktisurit, të nënçmuarit!
Nga pozita e tyre ata nuk e panë
rininë!
Nga pozitat e tyre ata i panë të hes-

htur duke u shpërngulur
zemërthyer në botën e huaj të rin-
jtë e skamnorët.
Nga pozitat e tyre ata harruan
Kosovën e varfër.
Korrupsionin e përshtrirë e të
përthelluar ata e bënë dukuri
tragjike që, siç e thonë edhe
juristët, që u kanë dalë duarsh,
mbrohet edhe me ligj!
Nepotizmin, këtë dukuri primitive
në shekullin 21, ata e bënë politikë
të punësimit dhe jo vetëm!
Për të sendërtuar më lehtë e më
shpejt qëllimet e tyre ata rikthyen
censurën në disa media, në disa
televizione, më së pari në tele-
vizionin publik të Kosovës RTK, i
cili cënsurën staliniste të kohës së
autonomisë e ktheu në censurë
neofashiste të kohës sonë - të
kohës së pavarësisë!
Me punësimin e familjarëve, të
afërmve, miqve, partiakëve; me
lartësinë e rrogave të të parëve, të
nënkryetarëve, të ministrave, të
zëvendësministrave, të
zëvendëskryeministrave, të këshill-
tarëve, të truprojave të tyre, më të
larta se të tjerëve në Ballkanin
Perëndimor; me nga disa rroga të
njerëzve të tyre të shpërndarë në
institucione e në borde të
ndryshme ku duhet ta bëjnë ligj
fjalën e tyre ata; me pensionet e
veçanta për të gjithë zyrtarët; me
privilegje të veçanta të realizuara
qoftë edhe përmes udhëtimeve
për turizëm e qejfe në botën e
jashtme; përmes përdorimit privat
të automjeteve zyrtare, të drekave e
darkave të paguara me paratë e
taksapaguesve; me celularët e tyre
shtetërorë, me censurën, me të
gjitha këto e shumëçka tjetër ata e
bënë shtetin e Kosovës shtet privat
të tyre!
Kosovën e të gjithëve, Kosovën e

lirë e të pavarur, që menduam se
është shtet i të gjithë neve, ata e
bënë shtet privat edhe me ato mar-
rëveshjet që nënshkruan si i nën-
shkruan, pa këshilluar Kuvend,
studiues, juristë, historianë:
Marrëveshjen për Bashkësinë e
Komunave Serbe, Marrëveshjen
për Vijën Kufitare me Malin e Zi
dhe Gjykatën Speciale. Kur u dolën
si u dolën punët marrëveshjesore
ata e filluan lojën tragjikomike me
arsyetime, mohime, pohime e
mashtrime, që e tregojnë nivelin e
tyre të ulët dhe etikën e tyre politike
të paqenë edhe prej një ane prej së
cilës nuk e tregojnë të këqijat e tjera
që ia solli Kosovës regjimi i tyre!
Me të gjitha këto dhe me një varg të
tjerash me të cilat nuk mund të
merrem në këtë shkrim, ata sot
janë bërë shkaktarë të çoroditjes
politike e të degradimit të shuman-
shëm të Kosovës, që ia ka shëmtu-
ar e rrënuar pamjen në Evropë e në
botë përgjithësisht, duke sjellë
edhe një izolim të saj, që mund të
ketë çmim të shtrenjtë! Dhe, ky
izolim i saj u pa edhe prej shpërfill-
jes nga shtetet evropiane dhe BE-ja
në kremtimin e 10-vjetorit të
Pavarësisë.
Krijimtaria ime historiko-letrare,
historike, letrare artistike e pub-
licistike dhe veprimtaria ime poli-
tike më obligojnë që të them:
Nuk e pranoj dekoratën e parë dhe
të fundit që më jepet prej regjimit
të tyre!
Dhe, nuk e pranoj sepse pajtimi me
një dekoratë të dhënë prej një regji-
mi të tillë është në kundërshtim me
mendësinë time,me konceptin tim
për demokracinë, me
domethënien, me humanizmin
dhe me etikën sociale të krijim-
tarisë sime shkencore, publicistike
e letrare artistike.

PSE NUK E PRANOJ DEKORATËN E KËTIJ REGJIMI

Bedri TTAHIRI

"Na ishte njëherë një Nuse e
Praruar, e cila, e ndryrë në kullën e
fildishtë, me dekada e shekuj, priste
e priste dorën e fatit e të trimit që
t'ia hiqte vellon e nusërisë. Për të u
sakrifikuan breza e breza luftë-
tarësh e dijetarësh shqiptarë por,
kot. Ajo nuk vinte se nuk vinte dot,
por qëndronte e mbyllur, larg syve
të njerëzisë, mu si shtojzovallet bel-
holla në lugjet e Krojeve të Bardha
në Lugjet e Verdha. Kurmi i saj
hirplotë kishte çmim shumë të lartë
dhe kundërmonte veç erë gjaku...".
Kështu do të nisë rrëfimi, pas ca e ca
motesh, për ngjarjen më të madhe
të historisë sonë. Dhe, ata që rrëfe-

jnë, veçan ata që dëgjojnë, do ta
marrin si ndonjë tregim 
imagjinues, me përmasa  përrallore
a biblike. Mbase, edhe nuk kanë
shumë faj, sepse ashtu vajti puna e
kësaj Nuseje të shumëpritur... 
E diela e madhe e shtatëmbëdhjetë
shkurtit të vitit dy mijë e tetë gdhiu
pa futur gjumë në sy. Dasma e
madhërishme kishte nisur edhe
më herët. Atmosfera e saj mah-
nitëse po e tundte në themel gjithë
vendin e shqipeve. Madje, jehu i saj
dëgjohej edhe tej e tej, deri në skajet
e globit. Këtë ditë, bashkë me
njerëzit, po festonin  fushat e malet,
katundet e qytetet, kodrat e lugjet,
brinjat e gërxhet, përrenjtë e
lumenjtë. As kënga e zogjve nuk
kishte të ndalur. Ah, për zogjtë mos
të lodhemi fare, ata ia thanë këngës
edhe atëherë kur gjëmonin
grykëhollat tona çlirimtare.
Po dielli ç'kishte vallë që po vend-
numëronte?! Çapat e tij në horizont
nuk dukeshin që po lëviznin fare.
Rrezet e arta, sado që ndrinin

fuqishëm, nuk arrinin dot ta 
zbusnin acarin, që si me shpatë,
grinte pamëshirshëm. Sidoqoftë,
acarziu veçse koritej atë ditë, sepse
nuk mund ta pengonte dot
kremten e jashtëzakonshme. Ata që
suksesshëm patën sfiduar betejat
dhe përleshjet e përgjakshme, ku
ndjenin për të ftohtët?! Jo xhanëm,
jo, zjarri i zemrave të tyre, ngjashëm
me krateret e vullkaneve
shpërthyese, shkrinte çdo gjë para
vetes...
Dhe, ora e madhe e historisë po
afronte!
Toka e qielli shëmbëllenin në fazën
e hershme të krijimit të gjithësisë,
kur Hyji, me kandil në dorë, zbriste
shkallëve të parajsës.
Erdhi edhe pasdreka.
Ora pesëmbëdhjetë e pesëdhjetë
minuta.
Një akordim melodik me kohën e
zonjës së nderuar Amerikë.
Çasti më vendimtar për shqiptarët,
madje edhe për mbarë njerëzimin
po trokiste si një kambanore ogur-
mirë. Akrepat e orës shënonin
pikën kulmore që ndante dy
epoka: të djeshmen dhe të sotmen,

errësirën dhe dritën, robërinë dhe
lirinë, egërsinë dhe civilizimin,
dhunën dhe paqen, injorancën
dhe diturinë, tiraninë dhe
demokracinë... 
Në atë çast solemn e të papërsërit-
shëm, aty, në Sallën e Parlamentit,
po ngjiste mrekullia!
Sakaq, Dhëndri e Nusja, ballë për
ballë:
-Më në fund erdhe, Nuse!
-Jo, Dhëndër, as kësaj here nuk
erdha vetë, por ju erdhët e më
morët. Unë, këtupari isha përherë,
sepse, që nga ilirët e lashtë ushqe-
hesha me  gjakun tuaj. Mirëpo,
lufta Juaj e fundit çlirimtare, gjaku i
dëshmorëve të UÇK-së dhe sakrifi-
ca e mbarë popullit, fituan
përkrahjen e arsyeshme të  botës së
civilizuar dhe kështu mu hap rruga
e sigurt për në shtëpinë tuaj. Më
erdhi mirë, që kësaj radhe, të gjithë
folët me një gjuhë, të gjithë ishit të
një mendjeje dhe të një synimi,
andaj edhe më fituat mua. Edhe
sot, në këtë ditë të shenjtë, u
treguat të denjë së kurrë. Dasmorë
të tillë; të sjellshëm, të matur, të
kujdesshëm, të disiplinuar, nuk
kishte parë bota më parë. Kjo 
tregon se jeni popull i lashtë dhe
me traditë. Zaten, kjo nuk do
shumë mend, kur ju e kishit shtetin
tuaj, Ilirinë, shumica e popujve
përreth qëndronin maje degësh
pemësh e lisash...

-Të lumtë goja Nuse! Të gjitha, sa i
the, janë të vërteta. Sot, pas kaq e
kaq vuajtjesh e përpjekjesh, pas
gjithë atyre sakrificash mbinjerë-
zore, po e kurorëzojmë ëndrrën
shumëshekullore të të gjithë
brezave. Për Ty dhamë shumë, më
shumë se kushdo tjetër, andaj kjo
ditë do të mbetet Dita më e Madhe
e historisë sonë...
Dhe, nuses së praruar me emrin
Pavarësi, i shkëlqente  kurora në
kokë, në të cilën, me shkronja të
argjendta ishin stolisur dy fjalë:
Republika e Kosovës!
Andaj, sot, në këtë jubile, në këtë
10-vjetor, kemi të drejtë të urojmë:
Gëzuar pavarësia Kosovë!

Pavarësia
Nëpër mote, dekada e shekuj
Për trojet tona u flijuam
Dhe  pemën e ujitur me gjak
Asnjëherë nuk e shijuam

Brezi brezit amanet
Gjakimet për liri
Luftërat dhe sakrificat
Të dhanë shpirt Pavarësi

Sot erdhe me këmbë të mbarë
Oj Nuse me shumë prikë
Në ballë të shkëlqyeka 
madhërishëm:
Kosova republikë!

Retrospektivë: Kosova 10 vjet shtet

NUSJA E PRARUAR
Vetëm ata që janë të gatshëm të vdesin për
të, e dinë se ç'është liria / A. Stal
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164. Metush Krasniqi,
bashkëveprimtar me Adem
Demaçi: Për mua dhe Adem
Demaçin synim jetësor ka qenë
bashkimi kombëtar
Me Adem Demaçi jemi pajtuar se
qëllim jetësor i yni ishte çlirimi i
Kosovës dhe Viseve tjera
shqiptare të pushtuara nga
Jugosllavia dhe bashkimi i tyre
me Shqipërinë. Ndërsa, sa i për-
ket sistemit komunist në
Shqipëri, ishim të bindur se nuk
do të duhej të merreshim me të
sepse ai, me kohë, do të binte.
165. Mevlyde Saraçi, veprimtare e
dalluar e çështjes kombëtare:
Adem Demaçi, qëndresa
shqiptare
Duke qenë edhe vet veprimtare
dhe e burgosur politike ndiej
dhembje dhe krenari njëkohë-
sisht për të gjithë atdhetarët që
pësuan në burgjet jugosllave, si
nga pushteti serb si nga
bashkëpunëtorët e tyre që gjith-
monë i kanë gjetur në mesin
tonë, e në veçanti për Heroin e
kombit Adem Demaçin, qën-
dresën shqiptare.
166. Migena Arllati, profesoreshë:
Fjalët e Adem Demaçit prisnin
më keq se shpata
Në aksiomën "E para ishte fjala!"
do të bazohet edhe Adem
Demaçi që në rininë e tij të her-
shme. Që nga fillimi ai e kishte
treguar interesimin ndaj vendit
dhe kombit me fjalë. Nuk kishte
ditë që të mos fliste dhe rebelo-
hej, pasha e së cilave priste më
keq se shpata.
167. Mihailo Mihailov, disident i
njohur jugosllav: Mbajtja e Adem
Demaçit 28 vjet në burg nuk ka
logjikë
Kur kam ardhur në Burgun e
Pozharevcit, në vitet 1967 dhe
1968, kam qenë në të njëjtin pavi-
jon me Adem Demaçin. Aty kemi
zhvilluar biseda të pafundme. Në
atë kohë ishte dogmatik total,
por, po e shoh, sipas intervistave,
se nuk është më i tillë. Po dëgjoj
se po e thërrasin "Mendela i
Kosovës". I ka kaluar i gjori 28 vjet
në burg! Është e habitshme pse e
kanë mbajtur. Mendoj se aty nuk
ka logjikë.
168. Mikel Sopi, klerik i kishës
katolike: Udhëheqja e Adem
Demaçit të KMDLNJ-së arriti
angazhimin e rreth 2000 anë-
tarëve në Këshill
Në pranverë të vitit 1991 Adem
Demaçi merr kryesinë e Këshillit

për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut në Prishtinë. Me
ardhjen e tij në krye të Këshillit,
nga një kolektiv prej gjithsej 25
vullnetarësh, së shpejti Këshilli
hapi shumë degë në Kosovë dhe
jashtë vendit duke arritur numrin
prej rreth 2000 anëtarësh.
169. Milazim F. Kadriu, publicist:
Adem Demaçi ishte dhe mbeti
flamurtar
Adem Demaçi ishte dhe mbeti
Flamurtari, Udhërrëfyesi dhe
Sinonimi i përhershëm dhe
emblematik i luftës dhe të të
gjitha përpjekjeve tjera çlirimtare
dhe patriotike të kombit dhe atd-
heut tonë të përbashkët.
170. Milosh Mishoviç, historian:
Adem Demaçi, nacionalist dhe
separatist i njohur
Organizata "Lëvizja
Revolucionare për Bashkimin e
Shqiptarëve", në krye të së cilës
ishte juristi i padiplomuar dhe
shkrimtari Adem Demaçi, është
zbuluar nga fundi i vitit 1963 dhe
fillimi 1964. Në të vërtetë, ky ishe
konfrontimi i dytë i Demaçit me
ligjin. Ky nacionalist i njohur dhe
separatist për herë të parë është
zbuluar në vitet e pesëdhjeta si
udhëheqës i organizatës ilegale
"Lëvizja Revolucionare
Antirevizioniste", e cila kishte
vepruar në rrethin e Prishtinës
dhe Podujevës, qëllimi i së cilës
ishte bashkimi i Kosovës me
Shqipërinë. 
171. Muhamet Koci, gazetar:
Baca Adem Demaçi deklaroi:
"Gjatë vizitës së kryeministrit Edi
Rama në Serbi ai është sjell si
burrështetas i vërtetë"
Baca Adem Demaçi, duke folur
për vizitën e kryeministrit Edi
Rama në Serbi, ka thënë: "Edi
Rama, gjatë vizitës në Beograd,
është sjellë si burrshtetas i
vërtetë. Paraqitja e Ramës përbal-
lë Vuçiqit ka qenë pa ndjenja
inferioriteti dhe pa ndonjë vërejt-
je. Pas kësaj vizite Serbia duhet ta
kuptojë se shqiptarët dhe
Shqipëria janë plotësisht të
barabartë me serbët dhe
Serbinë".
172. Muhamet Mavraj, botues i
gazetës "Epoka e re": Adem
Demaçi hyri në politikë për t'i
dhënë asaj e jo për të marrë nga
ajo
Adem Demaçi është nga ata tipat
ideal të politikanëve të Max
Weberit që në politikë hyjnë për
t'i dhënë asaj dhe jo për t'i marrë.
S'njoh edhe një njeri më të nder-
shëm se Adem Demaçi kur i
mendoj gjithë ato që mund t'i
ketë për vete dhe i përbuzë. Jam
me fat që i takoj kombit të tij.
173. Muhamet Pirraku, historian:
Adem Demaçi, përjetësisht eci
vertikalisht
Adem Demaçi u krijua, u fërgua
dhe u farkëtua në dhjamin e vet,
me ndërgjegjen ekzemplar, për

t'u ardhur si udhërrëfyes dhe
mësues Brezave të lirisë
shqiptare. Baci eci përjetësisht
vërtikalisht.
174. Muhamet Rogova, veprimtar
i çështjes kombëtare: Adem
Demaçi, themelues i organizatës
"Lëvizja Revolucionare për
Bashkimin e Shqiptarëve"
Thirrjes që lëshoi Adem Demaçi
në vitin 1963, si themelues i orga-
nizatës "Lëvizja Revolucionare
për Bashkimin e Shqiptarëve", iu
bashkuan me qindra intelektualë
atdhetarë gjithandej Kosovës.
Kështu, për një kohë shumë të
shkurtër, organizata formoi
Degët e saja në Prishtinë, në
Mitrovicë, në Pejë, në Gjakovë, në
Gjilan, në Shkup dhe në
Stamboll.

175. Mujë Berisha, veprimtar i
çështjes kombëtare: Adem
Demaçin e vlerësoi Parlamenti
Evropian me Çmimin "Saharov"
Duke e vlerësuar veprimtarinë e
Adem Demaçit, Parlamenti
Evropian, më 12 tetor 1991, e
dekoroi në Strasburg me Çmimin
"Saharov". Po kështu, Klubi
Evropian i Rektorëve të
Universiteteve të Evropës i dha
Çmimin special për paqe kundër
racizmit e ksenofobisë.
176. Mujë Rugova, rektor i
Universitetit të Prishtinës "Hasan
Prishtina": Adem Demaçi është
pjesë e pandashme e historisë së
Kosovës
Adem Demaçi është pjesë e pan-
dashme e historisë më të re të
Kosovës. Adem Demaçi është
shembulli më unik i cili ka rrezat-
uar fuqi të jashtëzakonshme të
ndikimit politik e atdhetar në
kohën kur pjesën më të madhe
dhe më vitale të jetës e ka kaluar
në qelitë e burgjeve jugosllave. 

177. Murat Jashari, pinjoll i famil-
jes historike Jashari nga Prekazi:
Adem Demaçi, margaritar i kom-
bit tonë
Adem Demaçi është margaritar,
dhe margaritari, siç do të thoshte
Sami Frashëri, mbetet margaritar
edhe kur duket i prerë shtrembër.
Nga Bacë Adem Demaçi kemi
çka mësojmë edhe sot prej tij dhe
shumë do të mësojnë, nesër,
gjeneratat që do të vijnë pas tij.
178. Murteza Nura,
bashkëveprimtar i Adem
Demaçit: Adem Demaçi, njeri i
vetëflijimit me vetëdije
Adem Demaçi dhe
bashkëveprimtarët e tij ishin
individë me moral të lartë, që u
pagëzuan si njerëz të dritës, u
vetëflijuan me vetëdije. Këta e

ndezën pishtarin e lirisë dhe e
mbajtën me dinjitet të mos
shuhet, për të ecur e për të
ndriçuar rrugën nëpër tunelin e
errët që kishte hapur armiku për
ta, dhe dolën faqebardhë matanë
tij.
179. Musa Haxhiu, dekan i
Fakultetit të Mjekësisë të UP-së:
Demaçi dhe Saharovi sakrifikuan
për Hmanitetin, Lirinë dhe
Drejtësinë
Adem Demaçi është viktima më
tragjike e bolshevizmit në
Jugosllavi. Është simbol i rezis-
tencës paqësore dhe
demokratike për mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive të njeriut në
Jugosllavi. Një pikë e përbashkët
që e lidhë Demaçin me Saharovin,
janë sakrificat e tyre për
Humanitetin, Lirinë dhe
Drejtësinë.
180. Musa Hoti, veprimtar i dallu-
ar i çështjes kombëtare: Juve, Bacë
Adem Demaçi, ju kishim në shpirt
e në zemër

Juve, Bacë Adem Demaçi, ju
kishim në shpirt e në zemër edhe
atëherë kur dirgjeshit në kaza-
matet e ish-Jugosllavisë, mirëpo
mbetët në zemrat tona edhe sot,
kur jeni të rrethuar me shkrim-
tarë, poetë, gazetarë e intelektualë
të tjerë nga Kosova në grevën e
urisë dhe në grevën e
përgjithshme kundër shkallëzimit
të armiqësisë famëkeqe çetnike të
Beogradit.
181. Mustafë Statovci, gazetar:
Adem Demaçi bëri jetë të pandër-
prerë patriotike, si brenda si jashtë
burgut
Pesëdhjetë e tetë vjet nga jeta e
këtij burri, Adem Demaçit, të
ndara më dysh, prej të cilave gjys-
mën i bëri matanë e gjysmën
tjetër këtej grilave, ecën e vazhdu-

an të ecin nëpër disa binarë para-
lelë: aktiviteti i pandërprerë politik
e patriotik brenda dhe jashtë
burgut.
182. Mustafë Xhemajli, shkrimtar:
Adem Demaçi, institucion moral i
shqiptarëve
A mjafton vetëm ta përshkruajmë
punën e Adem Demaçit, a mjafton
vetëm të konstatojmë,
vazhdimisht, në stilin: Adem
Demaçi është… Apo duhet bërë
më shumë, për të shkruar librin e
plotë, apo përafërsisht të plotë, për
këtë institucion moral të kombit
tonë.
183. Myrvete Dreshaj-Baliu,
shkrimtare: Biografia e Adem
Demaçit shihet në shumë aspekte
dhe paradigma
Në rrethanat e sotme biografia his-
torike e Adem Demaçit shihet në
shumë aspekte dhe paradigma e
saj shkon nga ideologjia te historia,
nga tradicionalja dhe etnografia te
prejardhja sociale dhe nga kujtesa
historike te synimet e saj. (Vijon)

"MENDIME TË ZGJEDHURA PËR ADEM DEMAÇIN" (8)

ADEM DEMAÇI HYRI NË POLITIKË PËR T’I
DHËNË ASAJ E JO PËR TË MARRË NGA AJO
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Ismet SSYLEJMANI

I dashur dhe shumë i nderuar
shoku dhe miku im i madh Ali
Ahmeti,
Lajmi i kobshëm, se ka pushuar
së rrahuri zemra e shokut dhe
bashkëpunëtorit tuaj më të
ngushtë, sekretarit të
përgjithshëm të BDI-së, shefit
të Shtabit Zgjedhor të BDI-së
në disa zgjedhje partiake, e

zëvendëskryeministrit të
Maqedonisë, ministrit të
Arsimit dhe Shkencës të
Maqedonisë, ministrit të
Ambientit të Maqedonisë, por
edhe bartësit të shumë funk-
sioneve relevante e organiza-
torit të talentuar e me autoritet,
mikut tim Abdilhaqim Ademi,
na ka shkaktuar shumë dhemb-
je e shumë hidhërim; na ka
ndalur frymën!
Dhembja për vdekjen e her-
shme të Abdilhaqim Ademit
është e madhe, ngaqë u humb
një burrë i madh e i shquar, një
shqiptar i devotshëm, një njëri
me qëndrime të qarta e pari-
more.
Ndarja nga kjo jetë e

Abdilhaqim Ademit është e
dhembshme sepse pushoi së
rrahuri zemra e një shqiptari
besnik, i cili në momente dra-
matike jo vetëm nuk jepej e nuk
dorëzohej, por qëndronte stoik
e i palëkundur, nuk tundej për-
para asnjë presioni e asnjë
shantazhi ngado që i vinte.
Për neve shokët dhe
bashkëveprimtarët e udhëhe-
qësit të popullit shqiptar Ali
Ahmeti, ikja dhe ndarja nga kjo
jetë e Abdilhaqim Ademit është
dhembje e rëndë, është goditje
e drejtpërdrejtë, se u humb
shoku e miku i madh, shoku e
bashkëpunëtori më i madh e
më i ngushtë i kryetarit të BDI-
së.
Si ka mundësi të mos jemi të

mërzitur e të mos jemi të tron-
ditur nga dhembja, kur kujto-
jmë se ka ndërruar jetë dhe më
nuk është në mesin tonë, në
mesin e të gjallëve, ai shqiptari
i madh Abdilhaqim Ademi, që e
ka përjetuar atentatin e
tmerrshëm në veturë bashkë
me Ali Ahmetin e shoqëruesin
besnik të Aliut, Shefik Ismailin.
Ishte Abdilhaqimi Ademi ai që i
ishte bërë mburojë e gjallë
udhëheqësit të popullit shqip-
tar, Ali Ahmeti.
Kishte qenë në gjendje që edhe
me trupin e vet t'i bëhej
mburojë e gjallë, që të mos e
kapnin plumbat e atentatorëve
kriminelë.
Abdilhaqim Ademi mbetet

figura e madhe e politikanit
shqiptar jo vetëm në
Maqedoni, që u angazhua dhe
dha maksimumin për prosper-
imin e gjithanshëm të popullit
shqiptar në Maqedoni.
Si asnjë tjetër personalitet,
shqiptari Abdilhaqim Ademi
dëshmoi katërçipërisht, se
kush bashkëpunon ngushtë e
në mënyrë besnike e parimore
me udhëheqësin Ali Ahmeti,
nuk i mungojnë sukseset dhe se
mbetet përgjithmonë figurë e
madhe e kombit, atdheut dhe e
popullit shqiptar.
Politikanët e ardhshëm të BDI-
së e të popullit shqiptar në
Maqedoni duhet ta ndjekin
shembullin e këtij burri të
nderuar e të politikanit atd-

hetar të përkushtuar, se si
duhet të jenë besnikë deri në
vdekje ndaj kauzës së shenjtë të
popullit që i takojnë dhe
udhëheqësve të mëdhenj që u
qëndrojnë përkrah pa iu trem-
bur syri.
Edhe një herë i nderuar shoku e
miku im Ali Ahmeti, ngushël-
lime për vdekjen e Abdilhaqim
Ademit, dhe nëpërmjet jush,
shpreh ngushëllimet e mia
familjes së Abdilhaqimit dhe
gjithë popullit shqiptar në
Maqedoni!
Lamtumirë miku im
Abdilhaqim Ademi!
Të qoftë i lehtë dheu i tokës së
atdheut!

Prishtinë, 117 sshkurt 22018

Telegram ngushëllimi 
ALI AHMETIT PËR 

ABDILHAQIM ADEMIN
Telegram ngushëllimi udhëheqësit të 
popullit shqiptar, Ali Ahmeti, me rastin e
ndarjes nga jeta të personalitetit të shquar
të BDI-së e të shtetit të Maqedonisë.



TEL-AAVIV, 119 SHKURT -Vandalët vizat-
uan shenjën e kryqit të thyer nazist
në dyert e Ambasadës polake në
Tel-Aviv, një veprim që pason
komentet e ditëve të fundit nga
kryeministri polak Mateusz
Morawiecki në të cilat ai përdori
shprehjen "keqbërësit hebrenj" të
Holokaustit.
Vandalët vendosën mbishkrime
me të shara në dyert e Ambasadës
polake në Izrael. Policia tha se ka
nisur një hetim mbi incidentin dhe
është në kërkim të të dyshuarve.
Izraelitët janë të zemëruar me një

ligj të ri në Poloni që dënon këdo që
e quan gjenocidin nazist një krim
polak.
Polemika shpërtheu të shtunën kur
një gazetar në Konferencën e
Sigurisë në Mynih e pyeti kryemi-
nistrin polak Morawieckin nëse ai
mund të burgoset për tregimin e
historisë se si fqinjët e familjes
raportuan nënën e tij te nazistët në
Poloni.
Udhëheqësit izraelitë dënuan men-
jëherë komentin e udhëheqësit
polak. "Ne jemi të bashkuar në këtë
luftë. Duhet të jemi të fortë për kuj-

timin e vëllezërve dhe motrave tona
të vrarë në Shoah. Por sot, më
shumë se kurrë, duhet të punojmë
për të arsimuar botën, madje edhe
disa nga udhëheqësit e saj, për atë
kohë të errët", tha presidenti izraelit,
Rueven Rivlin.
Zëdhënësi i kryeministrit polak
Morawiecki tha se ai në asnjë
mënyrë nuk ishte përpjekur ta
mohonte Holokaustin.
Rreth gjashtë milionë polakë, gjys-
ma prej tyre hebrenj, u vranë gjatë
Luftës së Dytë Botërore nga
nazistët.

Zyra e kryeministrit izraelit,
Benjamin Netanjahu, tha se ai
kishte zhvilluar një bisedë tele-
fonike me homologun e tij polak të

dielën, duke i thënë atij se "krahasi-
mi i aktiviteteve të polakëve me ato
të hebrenjve gjatë Holokaustit është
i pabazuar".

Vandalizohet aambasada ppolake nnë IIzrael 
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Trumpi tërhiqet për armët, kërkon
kontrolle më të rrepta
UASHINGTON, 119 SHKURT -
Presidenti amerikan Donald
Trump ndryshon qëndrim sa iu
përket kontrolleve lidhur me
armët, në vazhdën e masakrës
në shkollën e mesme të Floridës.
Zëdhënësja e tij, Sarah
Huckabee Sanders, sqaroi se
presidenti i mbështet përpjekjet
që synojnë ta bëjnë më të
vështirë blerjen e armëve nga
kriminelët. Sipas Shtëpisë së
Bardhë, numri një i Uashingtonit
kishte biseduar me senatorin
republikan, John Corny, dhe kolegun e tij demokrat, Chris Murphy,
lidhur me një projektligj konsensual të prezantuar prej tyre që do të
detyrojë shtetet dhe agjencitë federale të raportojnë më shpesh
akuzat, që do të pengonin një individ të blinte armë zjarri.
Nisma pason raportimet se, vrasësi i dyshuar i 17 personave në
shkollën e mesme të Parklandit, në Florida, e kishte blerë në
mënyrë të ligjshme armën e tij.
Trumpi, i cili ka qenë një mbështetës i fortë i së drejtës për të
zotëruar armë, u kritikua ashpër për reagimin fillestar ndaj trag-
jedisë në shkollë.
Në një postim në "Twitter", ai tha se u përcillte ngushëllimet dhe
lutjet familjarëve të viktimave, duke nxitur komentet e ashpra të
disa studentëve që i kërkuan atij të bënte diçka, në vend që të lutej.
Nxënësit që i mbijetuan sulmit në Parkland u zemëruan edhe pas
deklaratës së presidentit, të dielën, kur ai e lidhi dështimin e FBI-së
në adresimin e paralajmërimeve për të dyshuarin 19-vjeçar, Nikolas
Cruz, me angazhimin e ekzagjeruar të saj në hetimin mbi Rusinë.

Irani refuzon kontrollin e jashtëm mbi
programin e tij raketor 

MOSKË, 119 SHKURT - Teherani nuk
do ta vendosë programin e tij të
raketave nën kontroll ndërkom-
bëtar, tha në Moskë ministri i
Jashtëm i Iranit, Mohammad
Javad Zarif.
Presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump, ka
kërcënuar se do të tërhiqet nga
marrëveshja bërthamore e vitit
2015 midis Iranit dhe gjashtë
fuqive botërore, nëse Republika
Islamike nuk ndalon zhvillimin
e raketave balistike.
"Pse duhet ta bëjmë këtë", tha Zarifi pasi u pyet nëse Irani është i
gatshëm të pranojë monitorimin e jashtëm mbi programin e tij
raketor.
Me marrëveshjen e vitit 2015, Irani ka rënë dakord të frenojë
aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve
ndërkombëtare. "Presidenti amerikan ka ambicie të mëdha, por
ato nuk do të bëhen kurrë realitet", tha Zarif, i cili ndodhet në
Moskë për takimin e Klubit Valdai të Diskutimit - një mbledhje e
ekspertëve të politikës së jashtme ruse dhe ndërkombëtare.
Zarifi, po ashtu, kritikoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për
forcat kurde siriane, të cilat kundërshtojnë Qeverinë e presidentit
sirian Bashar al-Assad.

MOSKË, 119 SHKURT - Kremlini
mohoi të hënën përfshirjen e
Qeverisë ruse në zgjedhjet
presidenciale amerikane të vitit
2016. Zëdhënësi Dmitri Peskov
u tha gazetarëve se akuzat janë
të pabaza.
Komentet vijnë disa ditë pasi
prokurori i posaçëm amerikan
Robert Muller akuzoi 13 shtetas
dhe tri organizata ruse se kanë
kryer një "betejë të paligjshme
informacioni" me qëllim prish-
jen e procesit zgjedhor dhe për
ta ndihmuar Donald Trumpin
të fitojë.
Në aktakuzë pretendohet se
këto përpjekje janë orkestruar
prej 12 punonjësve të Agjencisë
së Kërkimeve në Internet, me
bazë në Shën Petersburg dhe e
lidhur me Kremlinin dhe prej
garantit të saj financiar. 
Dokumenti prej 37 faqesh
pohon se komplotistët rusë u
përpoqën t'i bashkërendonin
përpjekjet e tyre me zyrtarë të
fushatës së Trumpit, por ndaj

këtyre të fundit nuk ngrihet
asnjë akuzë për bashkëpunim
të fshehtë me rusët. 
Për një kohë të gjatë Trumpi ka
këmbëngulur se njerëzit e
fushatës së tij nuk kanë
bashkëpunuar me Rusinë.
Komuniteti amerikan i zbulim-
it dhe tashmë Mueller kanë
arritur në përfundimin se Rusia
zhvilloi një fushatë të gjerë për
të ndërhyrë në zgjedhje për ta
ndihmuar Trumpin të fitojë.
Kjo është hera e parë që zyra e
Muellerit ngre akuza kundër
shtetasve dhe organizatave
ruse për ndërhyrje në zgjedhjet
e vitit 2016.
Të dielën në një seri komentesh
në "Twitter" presidenti Trump
sulmoi hetimet e ndryshme që
po kryhen nga Robert Mueller
dhe komisionet e Kongresit
amerikan.
Trumpi sulmoi FBI-në dhe
ligjvënësit që hetojnë ndërhyr-
jen e dyshuar të Rusisë në
zgjedhjet presidenciale në

ShBA, më 2016, duke thënë se
ata janë përqendruar së 
tepërmi te Rusia dhe kanë
humbur shenjat që mund të
kenë parandaluar të shtënat
vdekjeprurëse në Florida.
Trumpi tha se hetimet e
Kongresit dhe "urrejtja 
politike" treguan se Rusia ka
arritur të mbjellë grindje,
përçarje dhe kaos në ShBA. Ai
tha se paraardhësi i tij, Barack
Obama, ka dështuar të bëjë
mjaftueshëm për ta ndaluar
ndërhyrjen e Rusisë në 
zgjedhje.
Në njërin nga postimet në
"Twitter", Trumpi kritikoi 
FBI-në për neglizhimin e shen-
jave paralajmërues në rastin e
19 vjeçit Nikolas Cruz, i cili
është akuzuar për vrasjen e 17
personave më 14 shkurt në një
shkollë në Parkland të Floridas.
FBI ka pranuar të premten se
ka dështuar të hetojë një 
paralajmërim se Cruzi ka armë
dhe dëshirë për të vrarë.

Rusia mohon ndërhyrjet
në zgjedhjet amerikane 

Pasi prokurori i posaçëm amerikan Robert Muller akuzoi 13 shtetas dhe tri
organizata ruse se kanë kryer një "betejë të paligjshme informacioni" me
qëllim prishjen e procesit zgjedhor dhe për ta ndihmuar Donald Trumpin të
fitojë, Kremlini mohoi të hënën përfshirjen e Qeverisë ruse në zgjedhjet
presidenciale amerikane të vitit 2016
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Lulëzim EETEMAJ

Një shtatore për Bacën. Ky ishte
mendimi i parë që më është
sjellë në kokë porsa autori Sabri
Novosella më ka treguar rreth
librit "Demaçi - njeri i lavdisë",
të cilin tashmë ishte duke e për-
funduar, në takimin e parë fizik
të fillimjanarit që kam pasur me
të e që si shkak kishte, sërish,
pikërisht Bacën Adem. 
Dhe, pas leximit që i kam bërë
dorëshkrimit të librit, jam
ndjerë shumë i kënaqur që më
është konfirmuar tërësisht

mendimi fillestar. Jam ndjerë i
kënaqur sepse e ndaj
mendimin që Baca Adem, lex-
uesit në përgjithësi, veçanërisht
ithtarët e tij, të të gjitha kate-
gorive, e meritojnë një libër të
tillë të veçantë. Nga ky libër do
të përfitojnë shumë edhe studi-
uesit shkencorë, të vjetër e të
rinj, të jetës dhe veprës, me për-
masa shumëdimensionale të
jashtëzakonshme, të Demaçit.
Ky libër është një shtatore, krejt
unikate, për Bacën Adem. Një
nga të veçantat e saj, mbase
edhe me ndikim vendimtar në
jetëgjatësinë e saj, duke qenë se
ne shqiptarët vazhdojmë të
mos shquhemi gjithaq për
kujdesin ndaj të gjallëve, përf-
shirë edhe heroin Adem
Demaçi, e lëre më për shtatoret
e ngritura rrugëve dhe she-
sheve, të cilat fare lehtë në një
ditë të afërme edhe mund të
përmbysen përtokë si pasojë e

vetmisë, qëndron në faktin se
kjo shtatore do të bartet nga lex-
uesit gjithandej ku ata do të fry-
mojnë.
Një shtatore që për autor ka 299
persona, me e pa funksione
shtetërore, të lëmive dhe profe-
sioneve të shumta, madje edhe
pa profesione fare, por që janë
angazhuar në cilësinë e
bashkëveprimtarëve apo dhe
ish bashkëvuajtësve politikë të
Bacës Adem. Dhe, në mesin e
këtyre 299 bashkautorëve të
Selatin Novosellës ka shqiptarë,
amerikanë, gjermanë, francezë,
kroatë, sllovenë…, madje edhe
serbë, të cilët, me fjalët e tyre,
me një ndjesi të hollë kanë
ndërtuar, gdhendur dhe nxjerrë
në sipërfaqe për lexuesin anët
më të shndritshme të Adem
Demaçit, duke i bërë shumë
konkrete përmasat e tij si njeri,
veprimtar shembull i të drejtave
universale njerëzore dhe kom-
bëtare, simbol frymëzimi për
breza të tëra shqiptarësh liri
dhe bashkim kombëtardashës,
hero me përmasa krejt tokësore
që mendon me kokën e tij, e
thotë atë çfarë mendon pa përl-

logaritur çmimin, shkruan dhe
lëron kujdesshëm fjalën, duke e
bërë të bukur, artistike, fjalë që
shquhet për nga porosia direk-
te.
Kjo shtatore e Demaçit, njeriut
antidogmë, vërtet do të ishte në
masë bukur të madhe abstrakte
për lexuesit e librit, njohësit e
Demaçit, sikur autori të mos ia
jepte edhe atij fjalën, sado që
krejt shkurt, për të na folur,
përmes mediumeve të
ndryshme, si askush tjetër, siç

flet vetëm Ai, për procese të
caktuara politike në Kosovë.
Një shtatore për Demaçin, kur
nuk flet Demaçi, s'mund të jetë
tjetër veçse një antishtatore!
Këtë do ta ketë pasur parasysh,
dhe gjithsesi edhe ia ka arritur
qëllimit për t'i ikur grackës,
autori i librit, Selatin Nososella,
i cili pas vetës ka mbi gjysmë
shekulli të kaluar me e pranë
Bacës Adem.
Përderisa për Demaçin aksioma
"E para ishte fjala", ishte
shndërruar në parim dhe në yll
polar të rrugëtimit jetësor, për
lirinë e së cilës, si kryefjalë e të
të drejtave universale të njeriut,
ishte në gjendje ta sakrifikonte
veten në çdo çast, për t'u
ringritur në këmbë edhe më
fuqishëm, si një feniks i vërtetë,
për rininë patriotike shqiptare
të Shqipërisë agolliane të përtej
drinit, i pari ishte Demaçi.
Kënaqësi e veçantë kur e ndesh
në librin "Demaçi - njeri i
lavdisë" edhe faktin, se Demaçi
nuk ishte i pari vetëm për rininë
shqiptare, por i tillë cilësohet
edhe nga gjeneratat e tjera,
brenda e jashtë shqiptare.

Milazim FF. KKADRIU

Nën organizim të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare, me kryetar
Abaz Osmani, në Institutin
Albanologjik në Prishtinë është
mbajtur tubim përkujtimor për
Sali Ramadanin, deputeti shqip-
tar i cili në vitin 1997 shpalosi fla-
murin kuq e zi në Parlamentin e
Maqedonisë. 
Sali Ramadani ka lindur në vitin
1939 në Kërçovë. Ai ishte një pro-
tagonist i politikës në Maqedoni
në periudhën nga mesi i viteve '90
si deputet i PPD-së, më vonë i
PDSh-së në Parlamentin e
Maqedonisë. 
Më 8 korrik të 1997 nga foltorja e
Parlamentit të Maqedonisë nxori
flamurin kombëtar shqiptar dhe e
shpalosi në sallën e Parlamentit.
Një pjesë e madhe e mediave dhe
ekspertëve maqedonas për çësht-
je juridike, që edhe sot janë pro-
tagonistë aktualë në politikë,
kërkuan arrestimin e tij.
Kryetar i parlamentit ishte
socialdemokrati Tito Petkovski, i
cili reagoi ashpër, duke kërkuar
ndërhyrjen e shërbimeve për
heqjen e deputetit Ramadani nga
foltorja. 
Ai ka ndërruar jetë më 27 janar
2018, ndërsa LKSh-ja me një

tubim përkujtimor nderoi jetën
dhe veprën atdhetare të Sali
Ramadanit.
Duke folur para të pranishëmve
në këtë takim përkujtimor Sadri
Rexhepi, ndër të tjera, tha: "Sali
Ramadani - Kërçova njihet si
veprimtar i devotshëm i çështjes
shqiptare, sinonim i guximit, dijes
dhe atdhedashurisë, i burgosur
dhe i përndjekur nga pushteti që
nga mosha studentore e deri në
vitet e pluralizmit. Aktiviteti i tij
politik ka filluar që në moshë të re,
por ai intensifikohet në vitin 1968
me kandidimin për deputet të
zonës, ndërsa një vit më vonë
burgoset pas një procesi gjyqësor
në cilin ai deklasoi politikën anti-
shqiptare duke mbetur i palëkun-
dur në qëllimet e veta, i gux-
imshëm dhe energjik në veprime
edhe përkundër presioneve të
mëdha që pushteti monist i bënte
në vazhdimësi", ka thënë
Rexhepi.
Për të shtuar se pas vitit 1981 Sali
Ramadani - Kërçova bën një
aktivitet të ngjeshur ilegal për
sensibilizimin dhe mobilizimin e
popullit shqiptar në kuadër të
organizatës "Besëlidhja për çlirim
kombëtar". "Pas viteve '90 ai
kthehet në vendlindje dhe jep
kontributin e tij në proceset poli-
tike që do të pasonin. Opinioni i

gjerë tashmë e ka të njohur
veprimtarinë e tij parlamentare
dhe veprimet konkrete për të
drejtat e shqiptarëve, siç ishte
shpalosja e flamurit tonë kombë-
tar në foltoren e Parlamentit të
Maqedonisë më 8 korrik 1997", ka
thënë ai.
Më tej, Rexhepi ka theksuar se Sali
Ramadani, pas luftës së fundit
shqiptaro-serbe dhe shqiptaro-
maqedone, u mor kryesisht me
shkrime dhe angazhohej për
grumbullimin dhe botimin e
atyre shkrimeve që iu kishin
ndaluar për 30 vjet me radhë. "E
sot kur Kosova frymon lirshëm

pas dhjetë vjetësh pavarësie nga
robëria shekullore serbosllave, po
shkojmë drejt plotësimit të ide-
aleve, synimeve dhe qëllimeve të
përhershme të Sali Ramadanit. Të
gjitha këto na detyrojnë të çmo-
jmë, ta nderojmë e ta përkujtojmë
me pietet të lartë këtë veprimtar
të palodhshëm, punëtor e luftëtar
të denjë të çështjes e të çlirimit
kombëtar", ka deklaruar Rexhepi.
Ndërsa Hydajet Hyseni ka folur
për rolin dhe kontributin e ish të
burgosurve politikë shqiptarë
gjatë periudhave të ndryshme, në
veçanti për rolin dhe kontributin
e veprimtarit Sali Ramadani që

për veprimtarinë e tij atdhetare
ishte burgosur disa herë nga ish-
sistemi monist.
Në emër të familjarëve, motra
Nexhbedije i ka përshëndetur të
pranishmit, kurse organizatorët i
ka falënderuar për këtë tubim në
nderim të jetës dhe veprës së Sali
Ramadanit. 
Abaz Osmani, në emër të LKSh-
së, për kontributin e dhënë për
çështjen kombëtare i ndau
mirënjohje veprimtarit tashmë të
ndjerë Sali Ranadani - Kërçova.
Mirënjohjen e pranoi Zylbije
Ramadani, bashkëshortja e Sali
Ramadanit.

NJË SHTATORE 
PËR ADEM DEMAÇIN

Rexhepi: Sali Ramadani, sinonim 
i guximit, dijes dhe atdhedashurisë

- Vështrim mbi librin e porsadalë nga
shtypi, "Demaçi - njeri i lavdisë", të
autorit Selatin Novosella
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Rita Ora u kthye në Kosovë për
ta festuar 10-vjetorin e pavarë-
sisë së Kosovës dhe nuk i

zhgënjeu bashkatdhetarët.
Këngëtarja e famshme ofroi një per-

formancë të jashtëzakonshme në

koncertin e zhvilluar në Prishtinë
mbrëmjen e së shtunës. Me një kos-
tum kuqezi të ngushtë, 27-vjeçarja
këndoi hitet e saj më të njohura dhe
kërceu pa u lodhur për kënaqësinë e
publikut të shumtë.

Rita OOra mmadhështoi 
festën ee ppavarësisë ssë

Kosovës 

Në ceremoninë e çmimeve
BAFTA të pranishme ishin
artiste të njohura, të cilat

shkëlqyen gjatë parakalimit në
tapetin e kuq. Disa nga aktoret e
njohura kishin zgjedhur sërish

ngjyrën e zezë në veshjen e tyre.
Veshjet në ngjyrë të zezë të zgjedhura
nga artistet ishin në mbështetje të
lëvizjes "Time's up". E veshur me
fustan të zi dhe të gjatë, Angleina
Jolie u prit mjaft mirë nga fansat.

Khloe Kardashian bëhet
nostalgjike

Angelina Jolie shkëlqen 
në ceremoninë

e çmimeve BAFTA

Liam Payne dhe 
Cheryl ndahen?

Marrëdhënia midis dy këngë-
tarëve të famshëm Cheryl
dhe Liam Payn mesa duket

po shkon drejt fundit. Ata janë lidhur
së bashku në vitin 2016 dhe kanë një
djalë të vogël së bashku, Bearin, i cili
mbush një vjet. Por, më pak se një vit

pas ardhjes së tij në jetë, marrëdhënia
e çiftit thuhet se është e tendosur për
shkak të presioneve për menaxhimin
e orareve të ngarkuara të punës. Një
arsye mendohet të jetë karriera e 
ish-yllit të One Direction, Liam, që
dëshiron të bëjë një tur botëror.

Khloe Kardashian ka pohuar se
periudha e shtatzënisë nuk
është më e lumtura për të për

shkak të përmasave që ka marrë trupi
i saj. Bukuroshja Kardashian duket se
është bërë nostalgjike për linjat e saj

trupore përpara shtatzënisë, të cilat
ishin të mahnitshme. Në rrjetin social
"Instagram" ylli i televizionit ka pub-
likuar disa fotografi në të cilat shfaqet
me veshje të bardhë dhe flokët e
mbledhura bisht.
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PESHORJA
Sonte nuk
keni pse

mërziteni,
sepse keni

marrë disa ftesa shumë
interesante. Ju mjafton

vetëm të zgjidhni se ku do të
shkoni.

AKREPI
Argëtohuni
sot duke
hequr

mendjen nga
gjithçka që ju ka shqetësuar
kohët e fundit. Miqtë do të

dinë se si t'ju bëjnë t'i
harroni problemet.

SHIGJETARI
Disa

keqkup-
time të

vogla do ta
ndryshojnë komplet thelbin e
bisedës sot. Nuk do të jeni
në gjendje të sqaroni atë

çka donit të thoni.

BRICJAPI
Këshillat e

mira 
merren

gjithmonë në
konsideratë. Këtë do të bëni

edhe ju sot, sepse e dini
mjaft mirë që personat po ua

duan të mirën.

UJORI
Doni të

niseni sa
më parë

në udhëtimin
që keni planifikuar dhe dita e
sotme ju favorizon për këtë
gjë. Shijoni momentet larg

punës suaj.

PESHQIT
Tensione
në vendin

tuaj të
punës që

nuk ju lënë rehat. Por, nga
ana sentimentale gjithçka
shkon mirë dhe partneri
është mbështetësi juaj

kryesor.

DASHI
Ditë ideale

për të
reflektuar

dhe për të
medituar. Në përgjithësi jeni
tip i zhurmshëm, por sot do

të jetë krejt e kundërta.

DEMI
Në ambien-

tet që
frekuentoni

vazhdimisht
do të gjeni njerëz që ndajnë
të njëjtat ide si ju. Bashkë
mund të bënit një skuadër

fituese në çdo gjë.

BINJAKËT
Sot jeni i
justifikuar

nëse
shpenzimet

tuaja kanë për qëllim dhura-
ta për personat e dashur.

Gjithmonë ju kanë akuzuar
se jeni egoist në shpenzime.

GAFORRJA
Fantazia e
shfrenuar
sot do t'ju

ndihmojë të
harroni për pak momente

problemet që jua kanë
mbushur ditën. E keni gjetur
si rrugë shpëtimi këtë gjë.

LUANI
Sot edhe
pse nuk
keni qejf

të punoni
shumë, alternativa intere-
sante do të zgjojnë tek ju

ambicien e dikurshme. Do t'i
tregoni vetes që ia dilni me

pak punë.

VIRGJËRESHA
Edhe pse
në familje
ka debate,

ju do të dini
se si ta riktheni harmoninë e

dikurshme. Çdo gjë do të
qetësohet gjatë pjesës së

dytë të ditës.

Miguel Castillo është 80-vjeçar dhe është studenti
i pazakontë i programit "Erasmus". Këtë javë do të
niset në Itali në kuadër të programit "Erasmus", do
ta kalojë semestrin e tij të ardhshëm në Verona. Ai
është një noter në pension nga Valencia, është
babai i tri vajzave dhe gjysh i gjashtë nipërve e
mbesave.  Profesorët ndalojnë në klasë për ta 
përshëndetur, ndërsa studentët e urojnë atë.

E jashtëzakonshme 

Studenti ii ppazakontë

FOTO E DITES

Beni: Ma përgatit një pesëshe.
Gjakovari: E do komplet?
Beni: Po, po. Sa të kam borxh? 
Gjakovari: 1.50 euro.
Beni: Po i marr edhe dy rrëmojëse. 
Gjakovari: O jaran, a kulm të shpisë do me nis a?

Atletët garojnë në pjesën 10 kilometra të skajimit në Olimpiadën
Dimërore 2018 në Pyeongchang. /AP/

E rrallë

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetëm gjatë vikendit në
ora 14:00

“FERDINAND”
3D

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 46 min

Rolet: John Cena, Kate McKinnon, Gina
Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias,
Bobby Cannavale, David Tennant, Anthony

Anderson, etj.
Regjia: Carlos Saldanha

Në ora 18:00 dhe 20:00 (R)
“FIFTY SHADES

FREED”
Dramë/Romansë/Triller; 1 orë 41 min

Rolet: Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson, Rita Ora, Luke Grimes,

Victor Rasuk, Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Max Martini, Callum Keith

Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel,
Robinne Lee, Brant Daugherty, Marcia

Gay Harden, etj.
Regjia: James Foley

Në ora 22:00 (PG-13)
“THE 

COMMUTER”
Krim/Dramë/Mister; 1 orë 44 min

Rolet: Liam Neeson, Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam

Neill, etj.

Regjia: Jaume Collet-Serra

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Vidhet sstatuja ddy 
mijë vvjeçare
Autoritetet kineze kanë kërkuar një dënim të
ashpër për personin që ka vjedhur statujën e
gishtit të ushtarit të terakotës në një shfaqje në
ShBA. Statuja është dy mijë vjeçare dhe vlera e
saj arrin në 4.5 milionë dollarë. Javën e kaluar
Michael Rohana u akuzua për fshehje të një
vepre arti të madhe dhe më pas u lirua me
kusht. Ushtria terakote është një nga gjetjet
arkeologjike të Kinës.

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.
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“BUJQËSIA”

PROGNOZA SPORTIVE ASTON VILLA - PRESTON 1
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BAYERN MUNICH - BESIKTAS 4+ CHELSEA - BARCELONA 1

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 119 SHKURT - KF Drita e
ka nisur në mënyrën më të
mirë sezonin  pranveror në Vala
Superligën e Kosovës, pasi e ka
mposhtur në derbi skuadrën e
Feronikelit. Vendimtar për tri
pikët e reja ishte Fidan
Gërbeshi, i cili ka realizuar
golin e vetëm ndaj ish-skuadrës
së tij. Një ditë pas kësaj fitore,
mbrojtësi i skuadrës nga Gjilani
ka thënë për gazetë se edhe kjo

fitore është e njëjtë me fitoret e
tjera. "Ndeshjen me
Feronikelin e vlerësoj si krejt
ndeshjet e tjera, por edhe fitor-
ja është e vlefshme sikurse
fitoret ndaj skuadrave të tjera.
Ne jemi të kënaqur që arritëm
tri pikë të plota dhe duhet të
vazhdojmë me formë të njëjtë
edhe në ndeshjet e tjera, pasi
kjo është rruga e duhur drejt
titullit kampion", ka thënë
Gërbeshi. 
Deri tash Fidan Gërbeshi së
bashku me Visar Berishën janë

ndër mbrojtësit që kanë
shënuar më së shumti gola.
Lidhur me këtë  fenomen,
Gërbeshi ka thënë se për të
rëndësi kanë vetëm sukseset e
skuadrës. "Katër gola i kam
shënuar dhe normalisht se këto

më gëzojnë shumë. Mirëpo për
mua gjithmonë në rend të parë
mbesin sukseset e skuadrës", ka
shtuar ai. 
Në derbin e xhiros së parë fitore
ka shënuar Prishtina ndaj Llapit
me rezultat 2-0, kurse skuadra e
Tahir Batatinës e ka humbur
pozitën e parë. Kjo nuk i bën
përshtypje mbrojtësit shtat-
lartë, por tregon se lufta për tit-
ullin e kampiones në elitë është
shumë e hapur. "Neve nuk na
intereson shumë se çfarë bëjnë
klubet e tjera, sepse jemi të
fokusuar vetëm në ndeshjet
tona dhe në rezultatet që arri-
jmë. Fakt është se në këtë kam-
pionat nuk ka favoritë për titull
dhe besoj se fituesi i kampi-
onatit do të vendoset vetëm në
javët e fundit", ka deklaruar ai. 
Skuadra e Dritës aktualisht ren-
ditet në pozitën e tretë me 33
pikë, dy pikë më pak se skuadra
e Prishtinës që është lidere e
Superligës. 

Gjilani ee mmposhti nnë
shtesë FFlamurtarin 

Skuadra e Gjilanit ka shënuar
fitore si mysafire në ndeshjen
përmbyllëse të javës së 19-të në
Vala Superligë kundër
Flamurtarit (0-1), e cila është
zhvilluar të hënën në kryeqytet.
Deri te fitorja skuadra e Gjilanit
arriti me golin e shënuar në
sekondat e fundit të ndeshjes. Në
fakt, ishte minuta e 93-të kur
Betim Haxhimusa shënoi me
kokë pas harkimit të Armend
Thaqit nga këndorja. Të dyja
skuadrat bënë një paraqitje të
mirë në një fushë të vështirë për
lojë, e ku nuk munguan as rastet
në të dyja anët, por goli erdhi
vetëm pak sekonda para për-
fundimit të ndeshjes. Pas kësaj
fitoreje Gjilani ngjitet në pozitën
e gjashtë në renditje me 29 pikë,
derisa Flamurtari mbetet në poz-
itën e parafundit, me 11 pikë.

Gërbeshi: Jemi në rrugën e duhur për titull

PRISHTINË, 119 SHKURT -
Përfaqësuesja e Kosovës në bas-
ketboll sot (e hënë) do të grum-
bullohet në Poloni, më saktësisht
në qytetin Torun, ku do të qën-
drojë deri më 22 shkurt, më pas
do të zhvendoset për në
Wloclawek, aty ku edhe do të
zhvillohet përballja me
Përfaqësuesen e Polonisë.
Kosova do të ballafaqohet me
Poloninë më 23 shkurt duke fillu-
ar nga ora 19:00 në Wloclawek,
kurse menjëherë pas duelit me
polakët do të udhëtojë për në
Lituani, ku më 26 shkurt në
Klaipeda do të jetë mysafire e
Përfaqësueses së Lituanisë, takim
ky që do të luhet me fillim nga ora
19:30. Të dyja këto ndeshje i tako-

jnë Dritares së Dytë të Grupit C të
kualifikimeve evropiane të Kupës
së Botës "Kina 2019",  ku Kosova
është në grup me Lituaninë,
Hungarinë dhe Poloninë. Duhet

theksuar se në dy ndeshjet e
Dritares së Parë të kualifikimeve
evropiane për Kupën e Botës
"Kina 2019", Kosova ka pësuar
disfata, së pari në shtëpi në për-

ballje me Lituaninë, më pas si
mysafire në ballafaqim me
Hungarinë. Në ndeshjen e
Dritares së Parë, Përfaqësueses së
Kosovës i ka munguar Erjon
Kastrati, i cili u pat lënduar një

ditë para duelit me Lituaninë,
gjatë një ndeshje me skuadrën e
tij sllovene, Petrol Olimpija.
Kastrati tani është i gatshëm t'i
bashkohet Kosovës, ngjashëm si
amerikani Shawn Jones.

Kosova sot grumbullohet në Poloni

Prishtinë, 19 shkurt - 19-vjeçari
Eris Bllaca nga Prishtina ka fillu-
ar të merret me futboll që në
moshën dhjetëvjeçare. Ai sot
është pjesë e Klubit KF Kosova
(P) dhe mban fanellën me num-
rin 17, me trajner Naim Pefqeli
dhe luan në pozitën e sulmuesit,
por edhe të mbrojtësit të majtë.
Erisi në një bisedë për gazetën
"Epoka e re" ka folur për fut-
bollin në Kosovë, kushtet e klu-
bit dhe synimet e tij në të
ardhmen. "Me futboll kam fillu-

ar të merrem që në moshën
dhjetëvjeçare, përkatësisht që
nëntë vjet. Aktualisht luaj në
ligën e parë në Klubin KF Kosova
(P) dhe luaj në të gjitha pozitat
në sulm dhe mbrojtës i majtë",
ka thënë futbollisti Eris Bllaca. 
Duke folur për kushtet në klub,
ai thotë se kushtet nuk janë aq të
mira. "Kushtet në klub nuk janë
të mira krahasuar me klubet në
Evropë, megjithatë kemi vullnet
për të luajtur, pavarësisht prej
kushteve. Normalisht se kushtet

e mira sjellin edhe cilësi te secili
klub i futbollit. Trajneri ynë
Naim Pefqeli na jep motiv që ne
të sjellim rezultate si klub, pra ai

luan një rol të madh në ecjen e
klubit, po ashtu edhe ne si fut-
bollistë të KF Kosova (P) po
mundohemi ta japim maksimu-
min për klubin", është shprehur
ai. 
Erisi thotë se duhet një përkrah-
je më e madhe e institucioneve
për futbollin e Kosovës. "Mendoj
se institucionet e Kosovës e
përkrahin shumë pak futbollin
në krahasim me sportet e tjera.
Pra, futbolli në Kosovë është më i
neglizhuar nga sportet e tjera.

Kështu mendoj unë", shprehet
Erisi. Ai ka bërë me dije se do ta
vazhdojë karrierën futbollistike,
por synim e ka të luajë për ndon-
jë klub jashtë Kosovës. "Synimi
im si futbollist është gjithmonë
t'i arrij majat e këtij sporti. Pra, ta
vazhdoj karrierën time si futbol-
list jashtë Kosovës dhe t'i kënaqi
të tjerët me lojën time", ka
deklaruar futbollisti Bllaca. Ai ka
treguar se klubi më i preferuar i
tij është Manchester Unitedi,
kurse lojtari Cristiano Ronaldo.

Erisi: SSynimi iim, tta vvazhdoj kkarrierën ffutbollistike jjashtë KKosovës

Drita e Gjilanit e vazhdon garën për titull me hapa të
sigurt, pasi e mposhti njërën prej kundërshtarëve kryesor,
Feronikelin. Mbrojtësi Fidan Gërbeshi qëndron me
këmbë në tokë pas kësaj fitore mjaft të rëndësishme.
"Ndeshjen me Feronikelin e vlerësoj si krejt ndeshjet e
tjera, por edhe fitorja është e vlefshme sikurse fitoret
ndaj skuadrave të tjera. Ne jemi të kënaqur që arritëm
tri pikë të plota dhe duhet të vazhdojmë me formë të
njëjtë edhe në ndeshjet e tjera", ka thënë Gërbeshi 

LISTA E BASKETBOLLISTËVE 

1. Dardan Berisha (Basketball Nymburk/Çeki) 
2. Erjon Kastrati (Petrol Olimpija/Slloveni) 
3. Scott Bamforth (Dinamo Sassari/Itali) 
4. Jaren Sina (Ada Blois Basket 41/Francë) 
5. Samir Zekiqi (Trepça) 
6. Lis Shoshi (Pieno Zvaigzdes/Lituani) 
7. Gëzim Morina (Sixt Primorska/Slloveni) 
8. Fisnik Rugova (Sigal Prishtina) 
9. Shawn Jones (Dinamo Sassari/Itali) 
10. Leonard Mekaj (Golden Eagle Ylli) 
11. Alban Veseli (Sigal Prishtina) 
12. Granit Rugova (Sigal Prishtina) 
13. Arti Hajdari (Rahoveci)



Hazardi e përsërit: Jam i lumtur te Chelsea 

Mesfushori Eden Hazard e ka përsëritur edhe një herë se është i
lumtur te skuadra e Chelseat në Premierë Ligë dhe se nuk dëshiron
të largohet. Mesfushori belg në vazhdimësi është lidhur me një
transferim në Real Madrid ose Paris Saint-Germain. "Dëgjoj shpesh
të flitet se do të shkoj te Reali apo te PSG-ja. Ato janë dy klube
shumë të mira, por unë luaj te Chelsea dhe jam shumë i lumtur.
Tifozët më respektojnë dhe mbështesin, skuadra më vlerëson dhe
familja ime ndihet mirë me jetesën në Londër, ndaj për momentin
nuk kam ndërmend të lëviz", ka thënë Hazardi.

Skiatori francez përjashtohet nga Fshati
Olimpik

Skiatori francez Mathieu Faivre është larguar nga Fshati Olimpik në
"Pyeongchang 2018" dhe është dërguar në shtëpi, pasi theu disi-
plinën. Lajmin e konfirmoi shefi i delegacionit olimpik francez,
David Chastan, i cili ka deklaruar: "Është një vendim i marrë nga ne,
pasi Mathieu theu disiplinën në skuadër". Faivre u shpreh i pakë-
naqur për garën e tij në disiplinën e zbritjes së lirë pak ditë më parë.
I pyetur për paraqitjen e gjithë ekipit francez, ai ka thënë: "Nuk më
intereson rezultati i përgjithshëm i skuadrës, pasi jam këtu për veten
time, për ta bërë garën time". Kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer shefit të
delegacionit olimpik francez, që ka marrë masën e përjashtimit nga
Fshati Olimpik të skiatorit. 
Pasi është larguar nga Fshati Olimpik, skiatori francez ka postuar një
mesazh në faqen e vet zyrtare "Instagram", ku kërkonte falje për
sjelljen. "Ky është një sport individual që praktikohet në ekip, por
kur je në startin e garës rëndësi ka vetëm paraqitja në pistë. Ndaj,
kur më pyetën pas garës mbizotëronte zhgënjimi për garën time.
Nuk doja të fyeja askënd dhe jam krenar që përfaqësoj vendin tim",
ka shkruar Faivre.

Reali, gati 200 milionë për De Bruyne 

"Don Balon" raporton se numri një i Real Madridit, Florentino
Perez, është duke bërë gati 200 milionë euro për transferimin e
Kevin De Bruyne. Mesfushori i Manchester Cityt është çelësi kryesor
i suksesit të jashtëzakonshëm të klubit anglez që po lufton për katër
trofe këtë edicion dhe është afër sigurimit të dy prej tyre: Kupën e
Anglisë dhe Premierë Ligën. Në anën tjetër, trajneri Zinedine Zidane
e pëlqen shumë belgun dhe do të tentojë gjatë verës ta bindë loj-
tarin për t'u transferuar në "Santiago Bernabeu", lëvizje vështirë e
realizueshme, të paktën derisa Pep Guardiola të jetë në stolin e Cityt.

Bonucci: Gattuso na ndryshoi, kemi rrugë të
madhe para 

Pas fitores ndaj Sampdorias me rezultat 1-0, Leonardo Bonucci e
falënderoi Gennaro Gattuson se ka arritur ta transformojë Milanin.
Kuqezinjtë janë të pamposhtur në 10 ndeshje, duke fituar kështu
shtatë dhe kualifikuar për gjysmëfinale të Kupës së Italisë, po ashtu
kanë fituar ndeshjen e parë ndaj Ludogoretsit me rezultat 3-0 në
Ligën e Evropës. "Që kur ka ardhur Gattuso ne kemi ndryshuar kre-
jtësisht. Një skuadër është formuar, jemi në formë më të mirë dhe
është e gjitha meritë e tij. Kemi bërë një hap të madh para dhe
duhet të vazhdojmë kështu", ka thënë Bonucci. "Gattuso na ka
dhënë mentalitet, një nivel më të mirë fitnesi dhe çdo gjë që tjetër
që na ka munguar. Ne nuk ishim skuadër para se të vinte ai, kemi
vuajtur edhe në aspektin psikologjik. Kemi punuar që të funksiono-
jmë si një njësi", ka deklaruar Bonucci. 
Vincenzo Montella u shkarkua në nëntor dhe Gattuso erdhi nga
Primavera (skuadra e të rinjve) dhe kjo i ndihmoi shumë Bonuccit
edhe në aspektin individual. "Mora një pjesë të përgjegjësisë në
supet e mia dhe gjeta prapë vetën. Gattuso më ndihmoi në atë
aspekt. Në fillim e kisha gabim dhe isha i fokusuar në shumë gjëra
rreth meje dhe mendoja se unë duhet ta shpëtoja skuadrën. Por,
kuptova se është diçka ekipore dhe duhet të punonim të bashkuar,
kemi rrugë të madhe para", ka deklaruar Bonucci.
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DRENAS, 119 SHKURT - Futbollisti i
Feronikelit, Behar Maliqi, është
ndëshkuar më karton të kuq në
ndeshjen ndaj Dritës. Kapiteni i
skuadrës nga Drenasi ka
kërkuar falje për gjestin e bërë,
duke e pranuar se është fajtori
kryesor për humbjen e

skuadrës së tij. "Dua t'i kërkoj
falje kryesisë së klubit, shtabit
teknik, tifozëve të Feronikelit -
'Tigrave të zi', të gjithë sport-
dashësve të futbollit në Kosovë,
sidomos bashkëlojtarëve të mi
të cilët i lashë me 10 lojtarë, dhe
isha fajtori kryesor për humb-

jen e ndeshjes", ka thënë
Maliqi, duke shtuar: "Në repor-
tazhet e ndeshjes shihet reagi-
mi im josportiv, mirëpo nuk
shihen disa sekonda të
mëparshëm të ndeshjes ku pata
goditje dhe provokime nga ana
e kundërshtarit. Gjithsesi pra-

noj se nuk ka justifikim të
sillem në atë mënyrë dhe nuk
duhet të më ndodhë mua si një
lojtar me përvojë. Këto sjellje
nuk janë në karakterin tim dhe
në kulturën time. Prandaj dua
ta shpreh keqardhjen time për
reagimin në këtë ndeshje".

Maliqi: MMë ffalni! 

LONDËR, 119 SHKURT (ER) -
Skuadra e Chelseat në
"Stamford Bridge" e pret sonte
(e martë) kryesuesin e La Ligës,
Barcelonën, me shpresën që ta
ndalin Lionel Messin me shokë.
Chelsea ka humbur hapin që ta
mbrojë titullin në Premierë Ligë
dhe tash të gjitha shpresat i ka
në FA Cup dhe Ligën e
Kampionëve, por sonte skuadra
angleze e ka testin më të
vështirë ndoshta në këtë edi-
cion, për faktin se Barcelona ka
treguar formë të mirë dhe ka
regjistruar vetëm një humbje
nga Espanyoli në "Copa del
Rey". 
Në anën tjetër, Chelsea pas disa
humbjeve është rikthyer dhe po
arrin rezultate të mira, gjë të
cilën synon ta bëjë edhe ndaj
Barcelonës. Davi Luizi dhe
Tiemoue Bakayoko nuk pritet të
jenë të gatshëm për këtë ndeshje,
kurse rikthehen Marcos Alonso
dhe Ross Barkley. Në dispozi-
cion të trajnerit Conte do të jetë
edhe Alvaro Morata, i cili ka
qenë pjesë e futbollit spanjoll
dhe e njeh mirë skuadrën e
Barcelonës. Një opsion tjetër
për sulmin anglez është edhe

francezi Olivier Giroud, i cili
gjatë janarit iu bashku Chelseat.
Në anën tjetër, Nelson Semedo
është pezulluar për ndeshjen në
"Stamford Bridge", kurse
Philippe Coutinho nuk ka të
drejtën të luajë në Ligën e
Kampionëve, sepse një gjë të
tillë e ka bërë më herët për

Liverpoolin. Ousmane Dembele
mund të fillojë përpara
Paulinhos ose Ivan Rakitiqit në
mesfushë nga minuta e parë. Në
orën 20:45 zhvillohet edhe
ndeshja tjetër e Ligës së
Kampionëve, ku Bayern
Muncheni e pret skuadrën
turke, Beshiktash. 

Rikthehet derbi i Ligës së
Kampionëve: Chelsea - Barcelona

LOS ANGELES, 119 SHKURT - Lebron
Jamesi merr një lloj revanshi ndaj
Stephen Curryt për titullin kam-
pion të NBA-s të humbur sezonin
e kaluar. Në "Staples Center" të
Los Angelesit, skuadra e yllit të
Clevelandit fitoi sfidën spektako-
lare të "All Star Game" kundrejt
asaj të Curryt me rezultatin 148-
145. Ishte një sfidë që e përcaktoi
vetëm në sekondat e fundit fitue-
sen e saj dhe ajo rezultoi të ishte
skuadra LeBron. Minutat e para
të ndeshjes ishin të qeta dhe me
një ritëm të ulët të lojës, pasi
skuadrat tentuan të mbroheshin,
ndërkohë që pati edhe sulme të
humbura prej tyre. Por me kalim-
in e minutave të dyja ekipet
gjetën ritmin në lojën e tyre,
mbrojtja ra në plan të dytë, siç
ndodh gjithnjë në "All Star Game"
dhe sfida filloi të bëhej gjithnjë e
më shumë spektakolare. Në par-
ket u panë aksione fantastike,
ndërkohë që u shënuan edhe një
sërë gjuajtjesh të sakta për tre

pikë. Rivaliteti ishte i madh me
ekipet që luftonin për çdo pikë,
por pjesa e parë u mbyll me avan-
tazhin e skuadrës së Curryt 78-76.
Edhe pas pushimit të sfidës
rivaliteti në parket ishte i madh,
edhe pse në mesin e periodës së
4, skuadra e Curryt u shkëput me
11 pikë kundrejt asaj të James, por
kjo e fundit reagoi dhe mori avan-
tazhin kur kishin mbetur 34
sekonda nga fundi i ndeshjes

pikërisht falë yllit të Clevelandit.
Dy pikët e tjera nga Westbrooku ia
dhanë avantazhin prej tre pikësh
skuadrës Lebron që më pas bëri
një mbrojtje fantastike ndaj
Curryt në tentativën e këtij të fun-
dit në gjuajtjen për 3 pikë duke
fituar të gjithë ndeshjen. Në fund
të sfidës LeBron Jamesi u shpall
lojtari më i mirë i kësaj sfide me
29 pikë të shënuara, 10 topa në
tabelë dhe 8 asistime.

James mposhti Curryn në 
‘All Star Game’

FORMACIONET E MUNDSHME 

Chelsea (3-4-3): Courtois; Rudiger, Christensen, Azpilicueta;
Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Pedro, Morata, Hazard. 
Barcelona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba;
Paulinho, Rakitiq, Busquets, Iniesta; Suarez, Messi.
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta
gjeni në redaksinë e gazetës "Epoka e re", në Sheshin

“Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.
Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të

telefonit: +377 44 127 434.
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Seida Zeçiri shpall te pavlefshme dëftesat dhe
diplomën shme "Ymer Prizreni " Prizren 

Rifat Thaqi shpall te pavlefshme dëftesat dhe
diplomën shme  "Ymer Prizreni"  Prizren 

Nderim Çollaku shpall te pavlefshme dëftesat
e kl Vl - lX shf  "Shtjefen Gjeqovi "  Zym

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 korrek-
tësi 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.

Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i
Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës Iliria
banesa është dy dhomshe e mobiluar komplet,
për info lajmërohuni në tel: 044/262-940 dhe
049/ 737-867.

Kërkoj kamerier me përvojë pune.
Gjendemi në Prishtinë te sheshi "Zahir
Pajaziti". Nr: kontaktues- 045-999-985.

Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe po
ashtu me çmim të volitshëm. Për informata
më të hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

Lëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.
Esat Mekuli, çmimi i volitshëm. Për info. 044/
477-107 Prishtinë. Çmimi shumë i volitshëm
dhe është e mobiluar komplet.

Lëshohet banesa me qira ne qendër të
Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me qira
prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu i
Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të 
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 
ballkona. Për info 044/332-640.

Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60
m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe
kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro.
Banesa lëshohet për afate të gjata dhe të shkur-
tra. Informata në tel: 049\44-888-801 (viber)

Lëshoj banesë me qira, penthouse. Banesa
gjendet te Rrethi i Veternikut në Prishtinë.
Banesa ka 150 m2, dhe ka 3 dhoma, dy banjo, 2
garazha si dhe shpajz. Për info mund të na kon-
taktoni në këtë nume të tel: 049-440-466.

Lëshoj banesën një dhomshe me qira , ne
lagjen Dardania afër Postës Kryesore (posta e
Madhe) Kroi i Bardhe, banesa është e mobiluar
tërësisht.  Për informata lajmërohuni në tel:
044/558-894 Prishtinë.

Lëshoj me qira banesën e mobiluar te salloni
i mobileve "ALBED" në Fushë Kosovë. Banesa i ka
65 metra katrorë dhe është e gatshme për
banim. Më shumë informata në: 044/706-079.

Lëshoj banesën me qira në lagjen "Ulpiana"
në Prishtinë, afër AAK-së. Banesa është e
mobiluar komplet. Për informata mund të na
kontaktoni në këtë numër të telefonit: 044-162-
783, si dhe në të njëjtin numër në viber. 

Kërkojmë 4 bashkëbanuese, studente,
banesa gjendet te Parku i qytetit, kati i I-rë, ka
3 dhoma, banjo , ballkon, çmimi për person
është 50 euro plus shpenzimet .   Për info:
045/699-221.

Lëshohet me qira banesa në lagjen Bregu i
Diellit te furra Qërimi 2. Banesa është në katin e
tretë, ka sallon dhe kuzhinë si dhe dy dhoma të
fjetjes. Numri i telefonit: 044 332 640. 

Lëshohet banesa me qira në Prishtinë në
lagjen "Ulpiana", afër AAK-së. Për informata
lajmërohuni në tel: 044/162-783

Lëshoj banesë me qira në Ulpianë, tek
Fontana në: E 30-3A, nr.27, kati -IV-. Çmimi
sipas marrëveshjes në info: 044-132-368.

Kërkoj dy bashkëbanuese, mundësisht të
cilat janë duke punuar. Banesa gjendet në
qendër të qytetit në Prishtinë përball
Prokurorisë së shtetit (ish-ndërtesa e OSBE-së,
ose ish-ndërtesa e Bankës së Lubjanës), rruga
"Hajdar Dushi", afër shtabit kryesor të Policisë
së Kosovës. Banesën mund ta shiheni çdo ditë.
Numri i telefonit: 049/402-518.

Shesim banesën dy dhomëshe në Ulpiana
D8 h3 Nr 15 kati 3 ndërtim i vjetër, e rinovuar
komplet, me nxemje të qytetit , çmimi 77 000€.
Informatat tel:049/400-958 dhe 044/627-387

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin
e Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, kompania
N.T.P. "Lleshi-F" Gjakovë, në bashkëpunim me
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
organizojnë:

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për
mini thertoren dhe përpunimin e mishit në Gjakovë-
J.Qytet, komuna e Gjakovës.
Njoftohet publiku i interesuar se më datën 14. 03.
2018. në ora 14:35 në hapësirat e ,, Hotel Jakova" në
rrugen Migjeni në Gjakovë, do të organizohet debat
publik nga kompania N.T.P. "Lleshi-F" Gjakovë, në
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor.
Debati publik do të organizohet për Raportin e
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për mini thertoren
dhe përpunimin e mishit në Gjakovë-J.Qytet, 
komuna e Gjakovës.
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e
projekti
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