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NDIHMËSSEKRETARI AMERIKAN I SHTETIT
PËR EVROPËN DHE EUROAZINË, WESS
MITCHELL, KA VIZITUAR KOSOVËN

Mitchell: Kosova
sa më shpejt ta
zgjidhë çështjen
e demarkacionit
Ndihmëssekretari amerikan i Shtetit
për Evropën dhe Euroazinë, Wess
Mitchell, ka inkurajuar deputetët e
Kuvendit të Kosovës që sa më shpejt
ta votojnë  demarkacionin e kufirit me
Malin e Zi në mënyrë që qytetarëve

t'u mundësohet heqja e regjimit të
vizave. Këto komente Mitchell i ka
bërë në një konferencë të përbashkët
për medie me presidentin Hashim
Thaçi. Zyrtari amerikan i ka bërë
thirrje Kosovës ta vazhdojë dialogun

me Serbinë për normalizimin e
raporteve ndërshtetërore. Mitchell ka
bërë me dije se ShBA-ja ka qenë dhe
mbetet e përkushtuar për ta
mbështetur Kosovën në aspiratën e
saj euroatlantike

Zëvendëskryetarja e parë e
Komisionit për Buxhet dhe Financa,
deputetja nga radhët e PDK-së,
Safete Hadergjonaj, i ka bërë thirrje
Qeverisë të ketë kujdes për shpenz-
imin e rezervës shtetërore. Në këtë

intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ajo ka theksuar se deri
më tani Kuvendi i Kosovës nuk ka
ndonjë raport nga Qeveria se si ka
shkuar rrjedha e shpenzimeve bux-
hetore gjatë këtyre muajve.

Hadergjonaj ka bërë me dije se nëse
ka tejkalim të shpenzimeve 
buxhetore mbi dinamikën e
parashikuar, atëherë do të jepen
rekomandime të cilat janë 
obligative për Qeverinë

FLET PËR "EPOKËN E RE", SAFETE HADERGJONAJ

INTERVISTË ME STUDIUESEN DHE
POETEN SABILE KEÇMEZI-BASHA
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SHKUP, 112 MARS - Ne kemi parala-
jmërime se opozita do t'i pengojë
reformat në gjyqësor dhe në
administratën publike nëse mira-
tohet Ligji për gjuhët, tha
zëvendëskryeministri Bujar
Osmani, duke iu përgjigjur një
pyetjeje të gazetarëve lidhur me
vonesën e reformave. Ai vlerësoi se
në përgjithësi procesi po zhvillo-
het, përveç disa ligjeve të shtyra,
por shtoi se ato duhet të mirato-
hen në ditët në vijim.
Osmani komentoi mbi ofertën e

udhëheqësit të VMRO-DPMNE,
Hristijan Mickoski, se partia e tij do
t'i mbështesë planet e reformës së
LSDM-së, nëse Ligji për gjuhët
tërhiqet nga procedura parla-
mentare. "Ky është kulm i
papërgjegjshmërisë së një partie
politike. Të thoni se unë do ta djeg
shtëpinë sepse nuk më plotësohet
një nevojë momentale është
kulmi i mungesës së seriozitetit të
një partie politike që pretendon të
jetë udhëheqëse e shtetit", deklaroi
Osmani. Sipas tij, deklarata për

bashkim monoetnik për ta paran-
daluar mundësinë e ofruar nga
Marrëveshja e Ohrit është anakro-
nike dhe e rrezikshme. "Nuk kam
menduar se dikush mund të
thoshte një gjë të tillë në vitin
2018", tha Osmani.
Ai theksoi se kjo është një deklaratë
serioze dhe shpreson të demanto-
het.
Zëvendëskryeministri theksoi se
Qeveria ka një vizion të qartë nga
marrja e pushtetit që dëshiron ta
arrijë deri në fund të mandatit.

Osmani me akuza të ashpra ndaj Mickovskit

SHKUP, 112 MARS - Pas dështimit të
tentativës për miratimin e Ligjit
për gjuhët dhe akuzave të
kryeparlamentarit Xhaferi në
adresë të deputetëve të LSDM-
së, kryeministri maqedonas
Zoran Zaev garantoi se ky ligj do
të miratohet gjatë kësaj jave.
"Besoj se mundësia që të gjithë
deputetët e shumicës parla-
mentare e ofruan për ta mend-

uar dhe biseduar është me
rëndësi. Dialogu është i rëndë-
sishëm. Ne bisedojmë dhe do të
bisedojmë, por këtë javë ligji
duhet përfundimisht të mirato-
het", deklaroi kryeministri Zoran
Zaev.
Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE-
ja betonon qëndrimin kundër
Ligjit për gjuhët. Kreu i VMRO-së,
Hristijan Mickoski, i bëri thirrje

kryeministrit Zaev të tërhiqet
nga ky ligj, duke i ofruar
mbështetje për të gjitha ligjet e
tjera reformuese. Duke hedhur
poshtë akuzat për qasje jo të
përgjegjshme, Micskoski thek-
son se opozita po ballafaqohet
me terror në Kuvend. "Nëse
Zaevi ka koncesion dhe është i
kushtëzuar se do t'i rrëzohet
Qeveria dhe nëse ka marrëvesh-

je të qëndrojë Qeveria, ne si
VMRO-DPMNE jemi të gatshëm
me deputetët tanë ta mbështes-
im Qeverinë e tij në të gjitha pro-
ceset reformuese vetëm me një
kusht: ta largojë nga procedura
parlamentare Ligjin për për-
dorimin e gjuhëve", ka thënë
kryetari i VMRO DPMNE-së,
Hristijan Mickoski. 
Ofertën e Mickoskit, Zaevi e qua-

jti grueviste pasi, sipas tij, Qeveria
është e vendosur për nevojën e
Ligjit për përdorimin e gjuhëve.
"Porositë e shefit të opozitës më
duket si porosi "copy-paste" e
Nikolla Gruevskit. Këtë e thoshte
Gruevski, të bëhet Zaevi kundër
një diçkaje për të cilën jam pub-
likisht "për" nën kushtin që ta
arnojnë nevojën e shumicës në
Kuvend", tha Zoran Zaev.

Ligji i gjuhëve këtë javë shkon për votim në Kuvend

SHKUP, 112 MARS - Senatori
amerikan Chris Murphy ndod-
het në Maqedoni, ku të dielën
në mbrëmje është pritur nga
kryeministri Zoran Zaev. Sipas
një njoftimi të kabinetit të
kryeministrit maqedonas, në
takim është vlerësuar se
"Republika e Maqedonisë po
ecën në drejtimin e duhur,
përmes proceseve reformuese
dhe hapave të ndërtimit të
miqësisë me vendet fqinje, në
rrugën drejt NATO-s dhe
Bashkimit Evropian". 
Në komunikatën e kabinetit të
kryeministrit Zaev, thuhet se
senatori amerikan e ka inkura-
juar kryeministrin dhe
Qeverinë e Maqedonisë që t'i
realizojnë ndryshimet pozitive
për vendin, ndërkohë që cito-

het ta ketë theksuar miqësinë e
sinqertë të Shteteve të
Bashkuara për Maqedoninë.
Kryeministri Zaev ka lënë të
kuptohet se qeveria e tij është e
vendosur për konceptin "një
shoqërie për të gjithë", mbi të
cilin ndërtohet Maqedonia dhe
për reformat e marrëdhëniet e
mira me shtetet fqinje. "Po
bëjmë politika përfshirëse dhe
dialog mirëkuptimi dhe presim
që kjo të vlerësohet për hapjen
e dyerve të NATO-s dhe BE-së
për Maqedoninë", është shpre-
hur Zaevi. 
Senatori Chris Murphy, anëtar i
Nënkomisionit për
Marrëdhënie me Evropën dhe
Bashkëpunimin e Sigurisë
Rajonale, para se të nisej për në
Maqedoni, njoftonte se do të

diskutonte me kryeministrin
maqedonas shqetësimet mbi
njoftimet për diskriminimin e
shqiptarëve. "Si mik i vjetër i
rajonit të Ballkanit dhe për-
faqësues i mijëra votuesve
s h q i p t a r o - m a q e d o n o -
amerikanë, ndiej emocione për
takimet që do të kem dhe për
idetë të cilat do t'i sjell prej atje.
Kam dëgjuar shumë
shqetësime nga komuniteti
shqiptar në Konektikat rreth
trajtimit të familjarëve të tyre
në Maqedoni. Synoj t'i ngreh
këto shqetësime për të gjetur
mënyra për forcimin e poli-
tikave anti-diskriminuese me
kryeministrin Zaev", ishte
shprehur senatori amerikan.
Senatori demokrat nga
Connecticut mori pjesë edhe

në një ceremoni të shënimit të
75-vjetorit të holokaustit në
Maqedoni, e cila ishte pjesë e
Mbretërisë jugosllave kur u
pushtua nga gjermanët dhe
administrohej nga bullgarët si
aleatë të gjermanëve gjatë
Luftës së Dytë Botërore. 
Më shumë se 7 000 hebrenj nga
Shkupi, Manastiri dhe Shtipi
ishin futur nëpër geto në mars
të vitit 1943 para se të deporto-
heshin në kampin nazist në
Treblinka të Polonisë. Rreth 98
për qind e hebrenjve të
Maqedonisë ishin zhdukur.
Vizita e senatorit Murphy në
Shkup i paraprinë vizitës së
ndihmës sekretarit amerikan të
Shtetit për Evropën dhe
Euroazinë, Vess Mitchell i cili
sot (e martë) qëndron në

Maqedoni, në një kohë kur janë
shtuar shpresat për zgjidhjen e
problemit shumëvjeçar të
emrit të Maqedonisë dhe inte-
grimin e pritshëm të këtij vendi
në strukturat euro-atlantike.
Mitchell ka nisur vizitën e tij në
rajon të hënën në Kosovë. nesër
(e mërkurë) ai do të qëndrojë
në Beograd ku "do të inkurajojë
Qeverinë serbe që të çojë 
përpara normalizimin e 
marrëdhënieve me Kosovën, të
bëjë reformat e duhura për të
përmbushur synimin për 
anëtarësimin në BE dhe të
mbështesë qëndrueshmërinë
rajonale".
Diplomati Mitchell që mori
detyrën në nëntor të vitit 2017
më pas do të vizitojë edhe
Greqinë dhe Qipron. 

Senatori Chris Murphy viziton Shkupin
Senatori amerikan
tha se ka dëgjuar
shumë shqetësime
nga komuniteti 
shqiptar në
Konektikat rreth 
trajtimit të familjarëve
të tyre në Maqedoni
dhe synon t'i ngrehë
këto shqetësime për
të gjetur mënyra për
forcimin e politikave
anti-diskriminuese me
kryeministrin Zaev
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 112 MARS - Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (ShBA)
kanë qenë dhe do të mbesin të
përkushtuara ta mbështesin
Republikën e Kosovës. Kështu ka
deklaruar të hënën në Prishtinë,
ndihmëssekretari amerikan i
Shtetit për Evropën dhe
Euroazinë, Wess Mitchell. Ai ka
thënë se kishte kënaqësinë që viz-
itën e tij të parë në postin e ri ta
realizojë në Kosovë, si një shtet
mik i ShBA-së. 
Mitchell ka vlerësuar se për dhjetë
vjet të shtetësisë Kosova ka
shënuar përparime të mëdha.
"ShBA-ja dhe Kosova kanë një
marrëdhënie shumë të mirë miqë-
sore. Kjo administratë do të vazh-
dojë ta thellojë edhe më tej këtë
miqësi. ShBA-ja është për një
Kosovë demokratike dhe shumet-
nike, e cila angazhohet për
mbështetjen e saj në rrugëtimin
euroatlantik. Dëshiroj t'ju them se
do ta kemi një rol më aktiv në vitin
e ardhshëm. Me presidentin folëm
për bashkëpunimin në mes të
Kosovës dhe ShBA-së në fushën e
sigurisë, ekonomisë, energjisë, në
veçanti për bashkëpunimin e mirë
që e kemi sa i përket luftës kundër
terrorizmit dhe ISIS-it. Kosova ditë
më parë ka shënuar 10-vjetorin e
pavarësisë dhe ka arritur shumë
gjatë këtyre dhjetë vjetëve në ndër-
timin e institucioneve të
besueshme, duke treguar rritje
ekonomike dhe një transformim
të thellë", ka deklaruar Mitchell. 
Ai ka inkurajuar Kosovën ta vazh-
dojë dialogun me Serbinë si dhe u

ka bërë thirrje deputetëve të
Kuvendit që sa më shpejt ta voto-
jnë demarkacionin e kufirit me
Malin e Zi në mënyrë që qyte-
tarëve t'u mundësohet heqja e
regjimit të vizave. "Kosova duhet të
ndërmarrë hapa shumë të rëndë-
sishëm gjatë këtij viti për ta siguru-
ar rrugëtimin e saj drejt së
ardhmes evropiane. Është me
rëndësi që Kosova të jetë e
angazhuar në dialogun me
Serbinë. Po ashtu, kemi folur edhe
për çështjen e kufirit me Malin e Zi
dhe rëndësinë e zgjidhjes së shpe-
jt të kësaj çështje për liberalizimin
e vizave", është shprehur Mitchell,
duke shtuar se ShBA-ja do ta
mbështesë transformimin e FSK-
së. "E theksova para presidentit,
por po e them edhe këtu, se
askush nuk ka veto sa i përket sig-
urisë së Kosovës. Folëm edhe për
sundimin e ligjit dhe rëndësinë që
të luftohet korrupsioni për të sigu-
ruar të ardhme demokratike dhe
rritje ekonomike për Kosovën.
Dëshiroj t'ju siguroj të gjithëve se
ShBA-ja ka qenë dhe do të vazhdo-
jë të jetë duke punuar krah për
krah me Kosovën. ShBA-ja ka qenë
mbështetëse shumë e ngushtë e
transformimit të FSK-së dhe ne do
të vazhdojmë ta mbështesim atë
transformim në të gjitha nivelet.
Mendoj se miqtë tanë në Beograd
janë shumë të njoftuar me pozi-
cionin e Amerikës dhe do ta
përsëris këtë edhe në Beograd", ka
theksuar ndihmëssekretari
amerikan i shtetit.  
Ai i ka përgënjeshtruar disa
shkrime në media se ka filluar këtë
turne diplomatik në Ballkan për të
propozuar një plan të ri amerikan

për Kosovën. "Nuk kam ardhur
këtu të shpalos ndonjë plan speci-
fik, por kam ardhur të bisedojmë
për të ardhmen e Kosovës dhe
Serbisë, për të folur për dialogun
dhe për rrugëtimin evropian të
shteteve të Ballkanit Perëndimor",
ka thënë Mitchell. 
Zyrtari amerikan ka treguar se në
Ballkan ka prani të ndikimit të
Rusisë, i cili, sipas tij, nuk është në
favor të askujt. "Kemi parë rritje të
ndikimit rus në tërë Ballkanin.
Kemi qenë të qartë edhe në disku-
timet tona me përfaqësuesit rusë,
se ky ndikim nuk është as në
interesin e tyre dhe as të popujve të
Ballkanit", ka deklaruar Mitchell. 
Kurse presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka falënderuar
administratën e presidentit
Donald Trump për vëmendjen që
po ua kushton Kosovës dhe
Ballkanit Perëndimor rreth 
perspektivës euroatlantike të këtij
rajoni. Sa i përket demarkacionit,
Thaçi ka thënë se të gjitha partitë
nuk kanë më asnjë arsye që ta
zvarrisin ratifikimin e marrëveshjes
me Malin e Zi, në mënyrë që 
qytetarëve të Kosovës t'u hapet
perspektiva e lëvizjes së lirë.
"Shpresoj se partnerët e koali-
cionit qeveritar të Kosovës janë
duke biseduar intensivisht me
Listën Serbe dhe kjo çështje do të
përmbyllet në ditët e ardhshme.
Askush nuk e ka më asnjë arsye ta
vonojë votimin e demarkacionit
në Kuvendin e Kosovës, qofshin
ato parti të shqiptarëve apo të
komuniteteve. Ky është interes
strategjik dhe shtetëror", ka 
theksuar Thaçi. 
Ndërkaq, në lidhje me vazhdimin
e dialogut me Serbinë, Thaçi ka
bërë me dije se Kosova mbetet e
përkushtuar për arritjen e zgjid-
hjeve që nuk cenojnë integritetin e
Kosovës. Sipas tij, Kosova ka qenë,
është dhe do të mbetet gjithmonë

e vendosur dhe nuk do të lejojë
asnjë formë të ndarjes, të shkëm-
bimit të territoreve apo të ndonjë
lloji autonomie. "Diskutuam edhe
për mundësinë e dialogut në mes
të Kosovës dhe Serbisë si një
mundësi e re për normalizimin e
plotë të marrëdhënieve që do të
çonte drejt një pajtimi në një
frymë evropiane duke respektuar
integritetin territorial të njëri-

tjetrit. Kosova ka qenë, është dhe
do të mbetet gjithmonë e vendo-
sur dhe nuk do të lejojë asnjë
formë të ndarjes, të shkëmbimit të
territoreve apo ndonjë lloji
autonomie. I gjithë ky proces
duhet të përmbyllet sipas
Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës,
por në raport të një fqinjësie të
mirë dhe perspektive evropiane",
është shprehur Thaçi. 

Ndihmëssekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, Wess Mitchell, ka vizituar Kosovën

Mitchell: Kosova sa më shpejt ta zgjidhë
çështjen e demarkacionit

Ndihmëssekretari amerikan i Shtetit për Evropën
dhe Euroazinë, Wess Mitchell, ka inkurajuar
deputetët e Kuvendit të Kosovës që sa më shpejt
ta votojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në
mënyrë që qytetarëve t'u mundësohet heqja e
regjimit të vizave. Këto komente Mitchell i ka bërë
në një konferencë të përbashkët për medie me
presidentin Hashim Thaçi. Zyrtari amerikan i ka
bërë thirrje Kosovës ta vazhdojë dialogun me
Serbinë për normalizimin e raporteve ndër-
shtetërore. Mitchell ka bërë me dije se ShBA-ja ka
qenë dhe mbetet e përkushtuar për ta mbështetur
Kosovën në aspiratën e saj euroatlantike 

Ndihmëssekretari amerikan i
Shtetit për Çështje Evropiane
dhe Evroaziatike, Wess Mitchell,
është pritur në takim edhe nga
kryeministri Ramush Haradinaj.
Sipas komunikatës së Qeverisë,
në fokus të këtij takimi kanë
qenë zhvillimet politike në vend,
mbështetja që ShBA-ja po jep
për ndërtimin dhe konsolidimin
e Kosovës si dhe thellimi i
bashkëpunimit ndërmjet dy
vendeve. 
Kryeministri Haradinaj ka falën-
deruar ndihmëssekretarin
Mitchell për ndihmën e
pakursyer të ShBA-së, duke
theksuar nevojën për mbështet-
je të mëtejme në të gjitha proce-
set integruese të Kosovës, por
edhe në zhvillimin ekonomik
dhe në forcimin e sundimit të
ligjit. "Mbështetja që ShBA-ja i
kanë dhënë dhe po i jep Kosovës
në të gjitha proceset e shtet-
ndërtimit dhe tani në rrugën e

saj euroatlantike, është jetike
për Republikën e Kosovës. Ne
jemi mirënjohës për gjithë atë
që Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kanë bërë dhe po
bëjnë për Kosovën, po ashtu të
gjithë jemi të përkushtuar për
miqësi të përhershme me ShBA-
në", ka thënë Haradinaj. 
Në këtë takim është biseduar
edhe për krijimin e ushtrisë së
Kosovës përmes një procesi
kushtetues dhe ligjor, si dhe për
dialogun me Serbinë, për të cilin
kryeministri ka thënë se duhet
të përmbyllet me njohje reci-
proke. Kurse ndihmëssekretari
amerikan i Shtetit për Çështje
Evropiane dhe Evroaziatike,
Wess Mitchell, ka rikonfirmuar
mbështetjen e ShBA-së ndaj
Kosovës në të gjitha fushat, duke
inkurajuar të punohet më
shumë në forcimin e sundimit
të ligjit dhe në rritjen
ekonomike.

Haradinaj: Jemi të
përkushtuar për
miqësi të përhershme
me ShBA-në
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PRISHTINË, 112 MARS -
Zëvendëskryetarja e parë e
Komisionit për Buxhet dhe
Financa, deputetja e Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Safete Hadergjonaj, ka ftuar
Qeverinë e Kosovës të jetë e
kujdesshme për shpenzimin e
rezervës buxhetore. Ajo ka
deklaruar se secili institucion

duhet ta ketë dinamikën 
periodike të shpenzimeve 
buxhetore. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
Hadergjonaj ka treguar se
Kuvendi i Kosovës do ta shikojë
raportin e Qeverisë për këtë
çështje dhe, nëse ka tejkalim të
shpenzimeve mbi dinamikën e
parashikuar, atëherë do të jepen
rekomandime të cilat janë
obligative për Qeverinë. "Ne
nuk kemi ndonjë raport se si ka

shkuar rrjedha e shpenzimeve
gjatë këtyre dy muajve. Në fund
të tremujorit të parë Qeveria e
ka për obligim sipas ligjit ta
paraqesë raportin në Kuvend.
Ne do të analizojmë raportin
dhe në rast se ka tejkalime dhe
shpenzime mbi dinamikën e
parashikuar, do të japim reko-
mandime të cilat janë obligative
për t'u zbatuar nga Qeveria.
Edhe për shpenzimin e rezervës
shtetërore ka rregulla. Qeveria

duhet të jetë e kujdesshme për
shpenzimin e rezervës
shtetërore", ka deklaruar
Hadergjonaj.
Ajo ka folur edhe për punëtoritë
e shumta që po mbahen jashtë
Kosovës, të cilat buxhetit të vendit
po i kushtojnë shumë. Sipas
Hadergjonajt, një praktikë e tillë
duhet të ndërpritet. Deputetja e
PDK-së ka deklaruar se kjo
çështje mund të rregullohet me
një udhëzim administrativ.
"Secili institucion ka kushte për
të punuar brenda institucionit,
kurse mundësitë për të 
organizuar punëtori janë
shumë të mira kudo nëpër
Kosovë. Mendoj se duhet të
rregullohet kjo çështje përmes
udhëzimeve administrative dhe
të përcaktohen rregulla strikte
se në cilat raste mund të dilet
jashtë Kosovës për të mbajtur

tryeza pune dhe jo thjesht sa për
të marrë një mëditje", është
shprehur Hadergjonaj. Ai ka
deklaruar se mungesa e
Projektligjit për Pagat është
duke ndodhur në saje të
neglizhencave politike. Sipas
saj, mungesa e këtij projektligji
po mundëson diskriminim në
paga dhe përfitim për persona
të caktuar.

"Epoka ee rre": Znj. Hadergjonaj,
ministri i Financave, Bedri
Hamza, ka bërë me dije se ka
pasur shpenzime enorme këtë
vit dhe se rezervat shtetërore
janë drejt fundit. Cilat janë
rastet ku kemi shpenzime
enorme më të theksuara?
Hadergjonaj: Ligji për buxhetin i
definon qartë të gjitha programet
buxhetore. Të gjitha institu-
cionet duhet t'i respektojnë

Flet për "Epokën e re", Safete Hadergjonaj

Qeveria të jetë e kujdesshme për 

Zëvendëskryetarja e parë e Komisionit për Buxhet dhe Financa, deputetja
nga radhët e PDK-së, Safete Hadergjonaj, i ka bërë thirrje Qeverisë të ketë
kujdes për shpenzimin e rezervës shtetërore. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ajo ka theksuar se deri më tani Kuvendi i Kosovës
nuk ka ndonjë raport nga Qeveria se si ka shkuar rrjedha e shpenzimeve
buxhetore gjatë këtyre muajve. Hadergjonaj ka bërë me dije se nëse ka
tejkalim të shpenzimeve buxhetore mbi dinamikën e parashikuar, atëherë do
të jepen rekomandime të cilat janë obligative për Qeverinë
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rregullat e shpenzimit të bux-
hetit dhe nuk mund të shpenzo-
jnë jashtë rregullativës ligjore.
Secili institucion duhet ta ketë
dinamikën periodike të shpenz-
imeve buxhetore dhe nuk mund
të shpenzojnë më shumë se sa
ajo që është parashikuar me
këtë dinamikë. Ne nuk kemi
ndonjë raport se si ka shkuar
rrjedha e shpenzimeve gjatë
këtyre dy muajve. Në fund të
tremujorit të parë Qeveria e ka
për obligim sipas ligjit ta
paraqesë raportin në Kuvend.
Ne do të analizojmë raportin
dhe, në rast se ka tejkalime dhe
shpenzime mbi dinamikën e
parashikuar, do të japim reko-
mandime të cilat janë obligative
për t'u zbatuar nga Qeveria.
Edhe për shpenzimin e rezervës
shtetërore ka rregulla. Qeveria
duhet të jetë e kujdesshme për

shpenzimin e rezervës
shtetërore.

"Epoka ee rre": Çfarë rreziku
paraqet kjo për stabilitetin
makroekonomik të një vendi?
Hadergjonaj: Unë vlerësoj
shqetësimin që është ngritur
për ta rritur disiplinën tek 
organizatat buxhetore në
shpenzimet e buxhetit. Qeveria,
sidomos ministri i Financave,
është i vetëdijshëm për rrezikun
që vjen në rast se vendi shkon
drejt jostabilitetit makroekonomik.
Ai nuk do të lejojë që vendi të
shkojë në krizë. 

"Epoka ee rre": Ka kritika të shumta
rreth mbajtjes së tryezave dhe
punëtorive jashtë Kosovës, në
saje të pagesë së mëditjeve. Pse
po lejohet një gjë e tillë?
Hadergjonaj: Udhëheqësit e

organizatave buxhetorë duhet
të jenë të kujdesshëm për mira-
timin e kërkesave për të mbajtur
tryeza dhe punëtori jashtë
Kosovës. Nuk duhet të lejohet që
një gjë e tillë të bëhet normë e
punës. Secili institucion ka
kushte për të punuar brenda
institucionit, kurse mundësitë
për të organizuar punëtori janë
shumë të mira kudo nëpër
Kosovë. Mendoj se duhet të
rregullohet kjo çështje përmes
udhëzimeve administrative dhe
të përcaktohen rregulla strikte
se në cilat raste mund të dilet
jashtë Kosovës për të mbajtur
tryeza pune dhe jo thjesht sa për
të marrë një mëditje. 

"Epoka ee rre": Cilët janë sektorët
apo fushat ku Qeveria e Kosovës
mund të kursente në saje të
ndaljes së përfitimeve?
Hadergjonaj: Menaxhimi i
financave publike në Kosovë ka
pasur të arritura, që duhen
vlerësuar pavarësisht prej
ndryshimeve politike të shpeshta
që kanë ndodhur. Megjithatë,
ende ka mangësi të sistemit të
menaxhimit të financave publike
të cilat ulin rezultatet pozitive
për implementimin e politikave
qeveritare. Qeveria duhet t'i
rishikojë politikat e saj, për një
transparencë më të madhe 
buxhetore, për një menaxhim
me efiçiencë dhe efikasitet të
parave publike. Duhet të mos
ngarkojë më të punësuar
administratën publike, të ketë
shpenzim me efecient të
mjeteve për mallra dhe 
shërbime, si dhe të rishikohen
politikat sociale.

"Epoka ee rre": Znj. Hadergjonaj,
po ashtu kemi diskrepancë të
pagave në sektorin publik. Sa po
jua prolongon punën si komision
mungesa e këtij Ligji?
Hadergjonaj: Në Komisionin
për Buxhet e Financa në
vazhdimësi jemi përballur me
problemin e pagave të funk-
sionarëve të lartë publikë në
mungesë të ligjit. Kemi kërkesa
nga institucionet e ndryshme
për t'i rregulluar pagat e tyre,
por në mungesë të ligjit është
vështirë për t'i rregulluar ato. Ka
anëtarë të bordeve mbikëqyrëse
që e kanë obligative për të 
mbajtur një mbledhje, kurse në
muaj paguhen 1550 euro, ka të
tjera borde ekzekutive që 
marrin paga më të ulëta. Nuk ka
ekzistuar gatishmëria dhe 
vullneti politik për ta pasur këtë
ligj, mandej kemi vendime të
diskutueshme, siç ishte vendimi
i kryeministrit për rritjen e
pagave të kabinetit qeveritar. 

"Epoka ee rre": Po me shërbyesit
civilë?
Hadergjonaj: Edhe në shërbimin

civil ka diskriminim të të 
punësuarve. Është i domos-
doshëm të bëhet nivelizimi i
pagave. Ka të punësuar që bëjnë
të njëjtën punë dhe kanë të
njëjtën përgatitje profesionale,
kurse koeficientet e punës së
tyre ndryshojnë. 

"Epoka ee rre": Deri ku ka shkuar
çështja e Projektligjit për insti-
tucionet mikrofinanciare të cilat
veprojnë si OJQ, ndërkaq kanë
profit mbi tre milionë euro?
Hadergjonaj: Me planin legjislativ
të Qeverisë është paraparë që në
fund të muajit shkurt projektligji
të miratohet në Qeveri. Nuk e di
nëse është miratuar, por në
Kuvend ende nuk ka ardhur.
Mikrofinancat veprojnë si OJQ
me status të organizatës joprof-
itabile por, në fakt, realizojnë

fitimin e nuk paguajnë tatim. U
japin kredi me norma shumë të
larta ekonomive të varfra familjare,
familjeve në nevojë që, në fakt, i
dëmtojnë ato. Iniciativat për të
pasur një ligj për mikrofinancat
është përcjell me reagime. Në
komision ekziston gatishmëria
për të miratuar një ligj që zgjidh
problemin e këtyre institucioneve. 

"Epoka ee rre": Sa keni konsensus
brenda komisionit tuaj për t'i
ndalur shpenzimet e mëdha?
Hadergjonaj: Në Komisionin për
Buxhet dhe Financa deri më tani
ka pasur konsensus që 
shpenzimet të bëhen në pajtim
me ligjin, si dhe ka pasur 
konsensus për miratimin e 
rekomandimeve që kanë 
kontribuar për një menaxhim më
të mirë të financave publike.

shpenzimin e rezervës shtetërore

PRISHTINË, 112 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, të hënën
ka udhëtuar për në Mbretërinë e
Bashkuar, ku do të zhvillojë
takime me përfaqësues
shtetërorë në Londër. Gjatë qën-
drimit atje, presidenti Thaçi do të
takohet me sekretarin e shtetit
për Punë të Jashtme të
Mbretërisë së Bashkuar, Boris
Johnson, me të cilin do të flasë
për thellimin e marrëdhënieve

ndërmjet dy shteteve. 
Presidenti Thaçi, po ashtu, do të
marrë pjesë edhe në pro-
movimin e librit biografik "New
State, Modern Statesman:
Hashim Thaçi - A Biography", të
autorëve Roger Boyes dhe Suzy
Jagger. Në këtë promovim,
përveç autorëve të librit, pritet të
marrin pjesë edhe personalitete
të jetës politike dhe publike në
Britani të Madhe.

Presidenti Thaçi ka
udhëtuar për në
Mbretërinë e Bashkuar
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PRISHTINË, 12 MARS - Ministri
i Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë (MAShT),
Shyqiri Bytyqi, ka pritur të
hënën në takim konsullin e
nderit të Kosovës në Austri,
David Ungar-Klein, me të
cilin ka biseduar rreth zhvil-
limeve aktuale në sektorin e
arsimit në Kosovë dhe për
mundësitë e bashkëpunimit
të mëtutjeshëm në fushën e
shkencës dhe teknologjisë. 
Ministri Bytyqi është infor-

muar nga konsulli David
Ungar-Klein për hapat që ka
ndërmarrë për anëtarësimin
e Kosovës në programin e
Bashkëpunimit Evropian në
Shkencë dhe Teknologji
(COST), ku Kosova do të pra-
nohet si anëtare e parë fqin-
je. Anëtarësimi i Kosovës në
COST, veç të tjerash, hapë
mundësi të bashkëpunimit të
shkencëtarëve të vendit tonë
me shkencëtarë eminentë të
fushave të ndryshme. Me

këtë rast, ministri Bytyqi ka
falënderuar Kleinin për
mbështetjen në anëtarësimin
e Kosovës në mekanizmat
evropianë të hulumtimit dhe
shkencës.
Anëtarësimin e Kosovës si
anëtare fqinje në COST, min-
istri Bytyqi e ka vlerësuar si
një rast të mirë që të rinjtë
tanë të përfitojnë fonde për
programe, me të cilat ata do
të aplikojnë në kuadër të
COST-it.

MAShT-i drejt anëtarësimit në COST

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 112 MARS - Qendra për
Arsim e Kosovës (KEC) ka
prezantuar të hënën raportin
"Zbatimi i Planit Strategjik të
Arsimit në Kosovë në vitin
2017". Gjatë prezantimit të këtij
raporti kanë qenë të pranishëm
edhe shefja e Bashkimit
Evropian (BE) në Kosovë,
Natalyia Apostolova dhe ministri
i Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë (MAShT), Shyqyri
Bytyqi, si dhe kryetari i
Komisionit për Arsim, Shkencë
dhe Teknologji, Ismajl Kurteshi.
Drejtori ekzekutiv i KEC-ut,
Dukagjin Pupovci, gjatë prezan-
timit të këtij raporti, ka thënë se
monitorimi për këtë plan është
realizuar gjatë vitit 2017, i cili
është përqendruar në objektivat
strategjike të shtatë fushave:
pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja,

menaxhimi i sistemit arsimor,
sigurimi i cilësisë, zhvillimi i
mësimdhënësve, mësimdhënia
dhe të nxënit, arsimi dhe
aftësimi profesional, si dhe 
arsimi për të rritur. "Kosova ka
arritur shkallë të lakmueshme të
pjesëmarrjes në arsimin e 
obligueshëm, si dhe në arsimin
e mesëm të lartë, ndërkaq 
pjesëmarrja në edukimin
parashkollor mbetet sfidë për të
gjithë shoqërinë, kryesisht për
shkak të mungesës së 
institucioneve me kosto të 
përballueshme", ka thënë ai. 
Ndërsa shefja e BE-së në
Kosovë, Natalyia Apostolova, ka
thënë se zbatimi i Planit
Strategjik për Arsimin është
baza përmes së cilës duhen
zhvilluar reformat në sektorin
arsimor. "Arsimi nuk është
reformë e shpejtë. Reformat në
arsim jepen kur të kalojë një
gjeneratë", ka thënë Apostolova.

Ministri i Arsimit, Shyqyri
Bytyqi, ka vlerësuar raportin si
një analizë të vlefshme për të
reflektuar rreth masave dhe
veprimeve që mund të ndërmer-
ren në të ardhmen, që njëherësh
obligon Ministrinë e Arsimit të
angazhohet për përmbushjen e
Planit Strategjik në të ardhmen.
Duke folur për të gjeturat e
prezantuara në këtë raport, min-
istri u shpreh se është shumë me
rëndësi të fuqizohet si prioritet
çështja e arsimit në Kosovë, me

qëllim të arritjes së synimeve që
kemi për një arsim cilësor dhe
për një edukim të mirëfilltë të të
rinjve. "Ne si ministri do të kemi
mundësi që kërkesat që dalin
nga PSAK-u t'i shtyjmë përpara
dhe t'i realizojmë. Ajo çfarë 
përbën një mangësi të theksuar
dhe e vështirëson në shumicën e
rasteve zbatimin e të gjeturave
është mungesa e një Strategjie të
Zhvillimit Ekonomik", është
shprehur Bytyqi.
Sa iu përket të gjeturave, të cilat

flasin për mosmenaxhim të
duhur ndërmjet nivelit qendror
dhe atij lokal në arsim, ministri
Bytyqi ka thënë se MAShT-i do të
angazhohet maksimalisht që të
reflektojmë pozitivisht në këtë
aspekt. Kurse kryetari i
Komisionit për Arsim, Shkencë
dhe Teknologji, Ismajl Kurteshi,
ka thënë se edhe pse arsimi është
cilësuar prioritet kombëtar nga
Kuvendi, ende nuk është bërë
asnjë hap konkret në këtë 
drejtim.

Prezantohet raporti i vlerësimit për të gjeturat rreth zbatimit të Planit Strategjik për Arsim në Kosovë 2017

Bëhet thirrje për reforma në arsim
Shefja e Bashkimit Evropian në Kosovë,
Natalyia Apostolova, ka thënë se zbatimi i Planit
Strategjik për Arsimin është korniza përmes së
cilës duhen zhvilluar reformat në sektorin 
arsimor. "Arsimi nuk është reformë e shpejtë.
Reformat në arsim jepen kur të kalojë një 
gjeneratë", ka thënë Apostolova

Ministri Ismaili nënshkruan katër udhërrëfyes klinikë 
PRISHTINË, 112 MARS - Ministri i
Shëndetësisë (MSh), Uran
Ismaili, ka nënshkruar të hënën
katër udhërrëfyes klinikë në
lëmenjtë e shëndetit riprodhues,
publik dhe parësor. Ai ka thënë
se nëpërmjet këtyre udhërrë-
fyesve do ta bëjnë standardiz-
imin dhe unifikimin e trajtimit të
pacientëve për sëmundje të
ndryshme nëpër klinikat dhe
spitalet tona. "Qytetarët tanë
duhet të trajtohen njësoi profe-
sionalisht nëpër të gjitha klinikat
dhe spitalet që kemi në vend.
Për ta avancuar këtë praktikë, sot
kam nënshkruar edhe katër
udhërrëfyesit e tjerë klinikë në
lëmenjtë e shëndetit riprodhues,
shëndetit publik dhe kujdesit
parësor. Përmes tyre do ta bëjmë

standardizimin dhe unifikimin e
trajtimit të pacientëve për
sëmundje të ndryshme nëpër
klinikat dhe spitalet tona në tërë
vendin", ka shkruar Ismaili në
llogarinë e vet në "Facebook". Ai
ka thënë se pret nga të gjithë 
profesionistët shëndetësorë t'i
shfrytëzojnë udhërrëfyesit në
punën e tyre të përditshme 
profesionale. "Bashkë me dy
udhërrëfyesit që kemi miratuar
ditë më parë, këta janë gjashtë
udhërrëfyesit e parë nacionalë
për profesionistët tanë shëndetësorë.
Pres nga të gjithë profesionistët
shëndetësorë, te të cilët gjejnë
zbatueshmëri këto dokumente,
që t'i shfrytëzojnë ato në punën
e tyre të përditshme profesionale",
ka shkruar Ismaili.
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Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 112 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
organizuar punëtorinë "Procesi i
dialogut Kosovë - Serbi: sfidat
dhe rruga përpara", ku përfaqë-
suesit e shoqërisë civile, medieve
dhe deputetë të Kuvendit të
Kosovës, kanë propozuar bazën e
platformës së re për dialogun me
Serbinë. Në këtë punëtori është
diskutuar rreth rrugëtimit
shtatëvjeçar të procesit të dialogut,
ku janë shpalosur qëndrimet e
pjesëmarrësve rreth të arriturave
dhe mangësive të këtij procesi,
çfarë Kosova ka përfituar nga ky
proces dhe çfarë ka humbur.
"Mungesa e transparencës, 
vetë natyra e marrëveshjeve,
moszbatimi dhe mosrespektimi i
marrëveshjeve të arritura dhe
afateve kohore të dakorduara,
rinegocimi i vazhdueshëm,
mungesa e llogaridhënies nga

ana e Qeverisë ndaj Kuvendit dhe
mosrespektimi i rezolutave të
Kuvendit ishin disa nga çështjet e
ngritura nga pjesëmarrësit",
është thënë njoftimin e KDI-së. 
Nevoja për ndryshimin e qasjes
së Kosovës në këtë proces dialogu
dhe për formulimin e një
strategjie shtetërore mbi temat,
formatin dhe epilogun e këtij
procesi janë konsideruar tejet të
rëndësishme për fazën e re të dia-
logut. "Pjesëmarrësit shpalosën
opsionet që Kosova ka për hapat
e mëtejmë në këtë proces duke
argumentuar nga nevoja për
pezullimin e këtij procesi për t'i
vlerësuar marrëveshjet tashmë të
arritura, e deri te ndërtimi i një
platforme shtetërore të Kosovës
mbi bazën e një ekipi gjithëpërf-
shirës të përbërë nga partitë 
politike dhe i mbështetur nga një
ekip ekspertësh. U theksua se
rrugëtimi drejt BE-së për të dyja
shtetet ndërlidhet me këtë 
proces, prandaj edhe Kosova

duhet ta ndërtojë agjendën
evropiane dhe të vihet në 
funksion të prioriteteve të veta
shtetërore",  është bërë me dije
në njoftimin e KDI-së.
Po ashtu, është argumentuar si e
rëndësishme nevoja për një 
dialog të brendshëm me qytetarët

e Kosovës, në veçanti me 
komunitetin serb në Kosovë,
duke shtuar se ky proces nuk
duhet ta prekë shtetin qytetar dhe
funksionimin unitar kushtetues
të Kosovës. 
Në këtë punëtori është diskutuar
që Kuvendi i Kosovës duhet të jetë

vend i diskutimit të marrëveshjeve
dhe ta mandatorë ekipin e ri
negociues të palës së Kosovës.
Gjithashtu, nga analistët është
shprehur nevoja që Kosova të
vazhdojë të lobojë fuqishëm për
agjendën e saj në këto bisedime
me vendet e BE-së.

Kërkohet që Kosova ta ndryshojë 
qasjen e dialogut me Serbinë 

Kosova duhet ta ndryshojë qasjen në procesin e 
dialogut për normalizim të marrëdhënieve me
Serbinë dhe të formulojë një strategji shtetërore mbi
temat, formatin dhe epilogun e këtij procesi. Kështu
është theksuar në punëtorinë  e organizuar nga
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) me temë
"Procesi i dialogut Kosovë-Serbi: sfidat dhe rruga
përpara"

PRISHTINË, 112 MARS (ER) - Pas
mbajtjes së grevës njëditore të
hënën në të gjitha institucionet
arsimore të thirrur nga
Sindikata e Bashkuar e Arsimit,
e Shkencës dhe e Kulturës
(SBAShK), ministri i Arsimit, i
Shkencës dhe i Teknologjisë,
Shyqiri Bytyqi, ka thënë se min-
istria që drejton me kohë e ka
proceduar për në Qeveri
Projektligjin për statusin e
punëtorëve të arsimit në vitet
1990-1999. Ai ka thënë se si
ministri i kanë kryer obligimet
sa i përket kësaj çështje. "Kemi
qenë në komunikim të vazh-
dueshëm me SBAShK-un. Kjo
sindikatë e ka informatën e
plotë se ne jemi të interesuar që
sa më shpejt ky Projektligj i
rëndësishëm ta marrë rrugën e
duhur. Derisa SBAShK-u është
në dijeni që vullneti i MAShT-it
dhe Qeverisë është që ky
Projektligj të shkojë sa më parë
në Kuvend dhe të jetësohet, ne
nuk e shohim të arsyeshme
grevën dhe as si zgjidhje në këtë
situatë. Prandaj, rruga më e
mirë është që të gjithë mësimd-
hënësit dhe prindërit të
angazhohen që nxënësit tanë të

mos humbin asnjë orë mësimi,
nga e cila humbje natyrisht se
pësojnë nxënësit dhe i gjithë sis-
temi i arsimit, ku po bëjmë për-
pjekje të mëdha për ta rritur
cilësinë", ka thënë ministri

Bytyqi.
Edhe Këshilli për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive të Njeriut
(KMDLNj) ka reaguar ndaj
grevës njëditore të organizuar
nga Sindikata e Bashkuar e

Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.
KMDLNj nëpërmjet një komu-
nikate për medie ka vlerësuar se
kjo sindikatë po manipulon me
nxënësit e shkollave fillore atyre të
mesme si dhe me studentët për

shkak se, siç thuhet, "koalicioni
PDK - AAK - Nisma nuk e paska
përmbushur një marrëveshje të
nënshkruar gjatë fushatës 
elektorale, që nënkupton se
SBAShK-u, si një institucion i
pavarur paska hyrë në raporte
klienteliste me këto subjekte
politike". Sipas KMDLNj-së, me
këto greva shantazhuese
SBAShK-u po e rrezikon procesin
mësimor, si dhe po e dobëson 
sistemin arsimor në Kosovë. 
Pavarësisht prej kësaj, KMDLNj ka
bërë me dije se përkrahë përpjekjet
e SBAShK-ut për t'i siguruar të
drejtat për punëtorët arsimorë të
viteve të '90-ta sikur që është 
njohja e stazhit të punës që 
fillimisht ka qenë edhe kërkesë e
SBAShK-ut, për të kaluar pastaj
edhe në kompensim material si
kërkesë tjetër.
Sindikata e Bashkuar e Arsimit, e
Shkencës dhe e Kulturës
(SBAShK) ka uruar që kjo grevë
njëditore të ndikojë në reflektimin
pozitiv të Ministrisë së Financave,
në të kundërtën, pa dëshirën e saj,
më 13 prill do ta nisë grevën e
përgjithshme, të cilën nuk do ta
ndalë deri në realizimin e plotë të
kërkesave të mësimdhënësve.

MAShT-i dhe KMDLNj-ja: Mos të humbet
asnjë orë e mësimit



EKONOMI08 E MARTË, 13 MARS 2018

PRISHTINË, 112 MARS (ER) -
Ministri i Tregtisë dhe
Industrisë, Bajram Hasani, ka
prezantuar prioritetet e institu-
cionit që ai e udhëheq në
takimin që ka  pasur me për-
faqësuesen e USAID-it, Lee
Sara Williams. 
Hasani e ka vlerësuar lart ndih-
mën e popullit amerikan për
Kosovën, duke theksuar se
mbetet i përkushtuar ta vazh-
dojë bashkëpunimin e ngushtë
me USAID-in.  "Natyrisht ne
kemi një bashkëpunim të mirë
me USAID-in dhe jemi duke i
implementuar disa projekte që
i kemi në proces dhe kemi
kërkesa për të ardhmen për të
bashkëpunuar në fusha të
rëndësishme", ka thënë
Hasani. 
Ministri Hasani ka treguar se

janë disa projekte aktuale që
USAID-i është duke i mbështe-
tur si në përgatitjen e ligjit për
shoqëri tregtare, në kuadër të
reformave në të bërit biznes.  
Hasani e ka informuar përfaqë-
suesen e USAID-it se objektivë
e Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë është anëtarësimi në
Organizatën Botërore të
Tregtisë. "Jemi duke hartuar
draft-ligjin për reformën e
inspektimeve dhe në kuadër të
saj jemi duke bërë fuziono-
minin e inspektorateve. Tek
politikat tregtare, objektivë
jonë është anëtarësimi  në
Organizatën Botërore të
Tregtisë si dhe përgatitja e ligjit
të ri për rregullimin e tregtisë së
brendshme", ka thënë Hasani. 
Ndërsa Williamsi ka theksuar se
Kosova ka bërë përparim në

fushën e të bërit biznes, duke
shprehur gatishmëri për të
ofruar mbështetje edhe më

tutje. Sipas saj, USAID është
institucion që do ta mbështesë
në vazhdimësi MTI-në. "Ne

jemi këtu për të ndihmuar për
projektet e së ardhmes", ka
thënë Williamsi.

USAID-i vazhdon mbështetjen për 
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë

PRISHTINË, 112 MARS (ER) -
Ministri i Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj,
ka takuar të hënën një delega-
cion austriak, ku ishte i pran-
ishëm edhe përfaqësuesi i Odës
Ekonomike Federale të
Austrisë, Peter Hasslacher.
Beqaj me delegacionin austriak
ka bashkëbiseduar për
mundësitë e bashkëpunimit të
Kosovës me Austrinë në fushën
e inovacionit, ndërmarrësisë, si
dhe për qasjen e të rinjve në
raport me zhvillimet globale
ekonomike, duke përfshirë
kreativitetin e të rinjve dhe

kapacitetet e tyre për krijimin e
vendeve të reja të punës. Pas
takimit, ministri Beqaj ka
shprehur kënaqësinë e tij me
idetë e përbashkëta dhe
mundësitë që me vendet më të
zhvilluara përmes hulum-
timeve për produkte të reja të
ndryshohet bota. "Është
kënaqësi kur sheh se ne 
ndajmë ide dhe mundësi të
mrekullueshme me vendet më
të zhvilluara, ku përmes 
shërbimeve, hulumtimeve për
produkte të reja, shumë shpejt
do të mund ta ndryshojmë
botën", ka thënë Beqaj.

Beqaj takohet me përfaqësues të
Odës Ekonomike Federale të Austrisë

PRISHTINË, 112 MARS (ER) -
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ka njoftuar se
performanca e të hyrave në
këtë institucion është duke u
rritur në vazhdimësi. 
Në komunikatën për medie të
ATK-së është theksuar se
vetëm gjatë muajve janar -
shkurt të vitit 2018 nga të hyrat
e rregullta janë mbledhur 78.9
milionë euro. 
Nëse krahasohet me periud-
hën e njëjtë të vitit të kaluar, ka
rritje për 10.6 milionë euro apo
15.5 për qind.  Ndërsa në
raport me planin, janë mbled-
hur 7.4 për qind më shumë të
hyra. 
Sipas ATK-së, të hyra të njëher-
shme nga Fondi i Kursimeve
Pensionale të Kosovës (FKPK)
gjatë muajit janar janë arkëtu-
ar 9.9 milionë euro. "Po gjatë
kësaj periudhe janë arkëtuar

mbi 23.1 milionë euro të hyra
për FKPK. Pra, gjithsej të hyra
gjatë kësaj periudhe
raportuese (Tatimet, FKPK dhe
nga të hyrat e njëhershme nga
FKPK) janë në vlerë mbi 111.9
milionë euro", është theksuar
në komunikatën e ATK-së.
ATK-ja ka bërë me dije se rezul-
tat për rritjen e të hyrave është
avancimi i shërbimeve ndaj
tatimpaguesve, i cili ka lehtë-
suar në masë të madhe
deklarimin dhe pagesën e
tatimeve, si dhe ka ngritur
nivelin e përmbushjes vull-
netare.

Rritet performanca e të
hyrave në ATK 

PRISHTINË, 112 MARS - Ahmet
Tmava ka dhënë dorëheqje nga
pozita e drejtorit të ndërmarrjes
"Trepça". Tmava ka thënë se ka
dhënë dorëheqje pasi i janë kri-
juar pengesa nga ana e ministrit
të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka. Ai ka thënë se ndërmarr-
ja "Trepça" është në një vakuum
ligjor. "Që 17 muaj nuk po funk-
sionalizohet Ligji për 'Trepçën',
për kaq kohë nuk ka një bord.

Edhe ministri Valdrin Lluka më
ka penguar në të drejtën për ta
kryer detyrën time sipas
përgjegjësive që kam pasur,
prandaj jap dorëheqje", ka
thënë Tmava.
Por këto pretendime të Tmavës i
ka hedhur poshtë ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka. Ai ka thënë se ndaj
Tmavës nuk është bërë asnjë lloj
presioni por,  sipas tij, atij i ka

skaduar afati më 6 shkurt. "Në
letrën e dorëheqjes përmendet
se një ndër arsyet ishte presioni
i ministrit të Zhvillimit
Ekonomik dhe stafit të tij, këtë
dua ta demantoj, sepse drejtorit
i ka skaduar afati më 6 shkurt
dhe s'mund të jap dorëheqje",
ka thënë ministri Lluka në një
konferencë për medie, e cila
është mbajtur pas dorëheqjes
së Tmavës.

Ministri Lluka: Tmava nuk kishte
mandat për të dhënë dorëheqje  
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Prishtinë, 12 mars - Posta e
Kosovës (PK) ka njoftuar
Qeverinë dhe opinionin publik
se më 1 prill kjo ndërmarrje
mund të mos bëjë ekzekutimin
e pagave për punonjësit e saj.
Përmes një komunikate për
medie është bërë me dije se
Bordi i Drejtorëve i ndërmarrjes
publike Posta e Kosovës Sh. A ka
shqyrtuar gjendjen financiare
në këtë ndërmarrje dhe, pas
shkresave që ua ka drejtuar
Qeverisë, Bordi nuk sheh zgjid-
hje tjetër, përveç t'i drejtohet
edhe publikisht Qeverisë së
Kosovës, punëtorëve të Postës,
sindikatave dhe opinionit pub-
lik, se gjendja financiare në
Postë është duke u rënduar nga
muaji në muaj. "Kjo gjendje ka
ardhur si pasojë e humbjeve
financiare që ka Posta në ofrim-
in e Shërbimit Postar Universal
si dhe për mosshlyerjen e oblig-
imeve financiare për shërbimet
që i ofron për operatorë të cak-
tuar", është thënë në komu-
nikatën e Bordit të Drejtorëve të
Postës së Kosovës Sh.A. 
Sipas kësaj komunikate, Posta e
Kosovës është e obliguar me ligj

ta ofrojë Shërbimin Universal
Postar pa marrë parasysh kos-
ton dhe humbjen e vazh-
dueshme me vite të tëra.
"Qeveria e Kosovës është e
obliguar me ligj që t'i mbulojë
humbjet në këtë shërbim. Për
këtë ekziston edhe një mar-
rëveshje në mes të Postës dhe
Ministrisë për Zhvillim
Ekonomik. Për më tepër, edhe
gjykata e ka shqyrtuar këtë
çështje dhe ka kërkuar nga
MZhE ta kompensojë humbjen
financiare që ka pësuar Posta
gjatë ofrimit të këtij shërbimi",
është thënë në komunikatën e
kësaj ndërmarrje. 
Posta e Kosovës ka bërë me dije
se deri më tani s'ka pasur
mirëkuptim dhe gatishmëri nga
Qeveria të zbatohet ligji dhe
vendimet e gjykatës. "Për shkak
të mosmbulimit të këtij shërbi-
mi, Bordi i Drejtorëve është
obliguar që në fillim të vitit 2015
ta bëjë uljen e pagave për të
gjithë punonjësit e Postës së
Kosovës, gjithashtu në fillim të
vitit 2013 ta ndalojë sigurimin
shëndetësor për të gjithë
punonjësit dhe ta bëjë uljen e të
gjitha shpenzimeve operative
deri në masën ku ndonjëherë
është penguar edhe operimi i

mirëfilltë në ndërmarrje.
Gjendja është rënduar edhe më
shumë në muajt e fundit duke
shkaktuar vonesa në ekzeku-
timin e pagave për mbi një mijë
punonjës të Postës", është
thënë në komunikatën e Postës
së Kosovës. 
Bëhet me dije se vonesa e
ekzekutimit të pagave me kohë
ka shkaktuar pakënaqësi të
theksuara në mesin e punë-
torëve dhe sindikatave të cilët
kanë paralajmëruar grevë dhe
protesta. "Kryeshefi ekzekutiv
dhe menaxhmenti, pavarësisht
prej punës që kanë bërë edhe
për lansimin e produkteve dhe
shërbimeve të reja dhe për
ngritjen e të hyrave në ndër-
marrje, çdo vit kjo rritje e të
hyrave prapë ka qenë jo e

mjaftueshme për të krijuar sta-
bilitet financiar për ndërmar-
rjen pa u mbuluar Shërbimi
Universal Postar. Menaxhmenti
i ndërmarrjes ka dërguar
dhjetëra shkresa në Qeveri për
mbulimin e Shërbimit
Universal Postar si obligim
ligjor që ka Qeveria, por deri më
tani nuk është rimbursuar ky
shërbim dhe, si rrjedhojë, ka
sjellë ndërmarrjen në një gjend-
je të vështirë financiare për
ekzekutimin e pagave.
Menaxhmenti ka dërguar në
Qeveri në muajin nëntor të vitit
2017 edhe planin konkret për
arritjen e qëndrueshmërisë
afatgjatë financiare të Postës,
me propozime dhe ide konkrete
për shërbime dhe produkte të
reja, përfshirë edhe propozimin

për themelimin e Bankës
Postare", është thënë në komu-
nikatën e Bordit të Drejtorëve të
Postës së Kosovës. Sipas kësaj
komunikate, këto shërbime të
kërkuara i kanë shumica e
vendeve të rajonit dhe Evropës.
"Deri më tash nuk pa pasur
asnjë përgjigje nga aksionarja
(Qeveria). Duke e analizuar këtë
situatë, ne njoftojmë Qeverinë e
Kosovës dhe opinionin publik,
se më 1 prill 2018 do të vijmë në
një gjendje ku ndërmarrja mos
të mund të bëjë ekzekutimin e
pagave të punonjësve dhe të
përballemi me aktivitete të
ndryshme sindikale të cilat ne i
kuptojmë si të arsyeshme",
është theksuar në komunikatën
e Bordit të Drejtorëve të Postës
së Kosovës.

Posta e Kosovës s’ka para 
për paga të punonjësve

TIRANË, 112 MARS (ER) - Në
Presidencën e Republikës së
Shqipërisë të hënën është mbajtur
takimi i përbashkët në mes të
Klubit të Prodhuesve të Kosovës,
Bashkimit të Prodhuesve
Shqiptarë, Odës Ekonomike të
Maqedonisë dhe presidentit të
Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta.
Takimi pati për qëllim prezan-
timin e Forumit Ekonomik të
Prodhuesve Kombëtarë Shqiptarë,
forum ky i përbërë nga tri organi-
zatat biznesore të lartpërmendura,
synim i të cilit është promovimi i
lëvizjes së lirë të mallrave, shër-
bimeve, kapitalit dhe promovimi i
produkteve mbarëkombëtare
shqiptare. Gjithashtu, në këtë
takim u diskutuan edhe tema në
lidhje me legjislacionin dhe
aplikimin e tij në marrëdhëniet
tregtare në mes të ndërmarrjeve
prodhuese mbarëkombëtare. 
Presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Ilir Meta, ka thënë se

është koha e fundit për të pasur një
vizon të përbashkët për të
ardhmen ekonomike. "Duhen
mesazhe të forta shprese dhe
zhvillimi. Ka kaluar koha e 
premtimeve. Tani duhen vetëm
veprime", ka thënë Meta. Ai ka
thënë se duhet marrë shembuj
dhe praktika nga vendet e tjera, në
mënyrë që të krijohet një zonë e
lirë ekonomike, e cila do ta 
përfshinte të gjithë hapësirën
mbarëshqiptare. "Unë do t'i
mbështes dhe do t'i reduktojë të
gjitha barrierat tarifore dhe 
jotarifore që e pengojnë integrim-
in në një treg të unifikuar dhe të
përbashkët. Ne kemi mundësi dhe
hapësira të pafundme të
bashkëpunimit të cilat kërkojnë
një agjendë dhe një plan konkret
të veprimit", ka thënë Meta. 
Drejtori i Klubit të Prodhuesve të
Kosovës, Astrit Panxha, ka falën-
deruar presidentit për mirëpritjen
dhe mbështetjen.

Presidenti Meta: Duhet të kemi vizon të 
përbashkët për të ardhmen ekonomike

Bordi i Drejtorëve të ndërmarrjes publike Posta e
Kosovës Sh. A ka bërë me dije të hënën se ky institucion
nuk ka para për paga të punonjësve për muajin prill. "Kjo
gjendje ka ardhur si pasojë e humbjeve financiare që ka
Posta në ofrimin e Shërbimit Postar Universal si dhe në
mosshlyerjen e obligimeve financiare për shërbimet që i
ofron për operatorë të caktuar", është thënë në komu-
nikatën e Bordit të Drejtorëve të ndërmarrjes publike
Posta e Kosovës Sh. A
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DRENAS, 12 MARS - Në kuadër
të projektit "Zbatimi i skemës
së ndarjes së mbeturinave të
riciklueshme në burim", ka
filluar zbatimi edhe në
Komunën e Drenasit nëpër

shkolla. Qëllimi i këtij projek-
ti është që klubet t'i ngrehin
kapacitetet e tyre të vetëdi-
jshme në tri pika kryesore:
menaxhimin e mbeturinave
dhe riciklim, zbatimin e

skemës së ndarjes së mbeturi-
nave të riciklueshme në
burim dhe rolin e klubeve të
gjelbra. Punëtoria e parë e
këtij trajnimi është mbajtur
me Klubin e Gjelbër në shkol-

lën "Arif Shala" në Drenasin
III, ndërsa asistimi i kësaj
punëtorie është bërë nga
nxënësit e Shkollës së Mesme
"Gjergj Kastrioti -
Skënderbeu".

Fillon projekti për formimin e klubeve të gjelbra në institucione arsimore

GRAÇANICË, 12 MARS - Mbi
300 shtëpi të fshatit Ulgar
të Komunës së Graçanicës i
kanë borxh 400 mijë euro
Ujësjellësit Rajonal
"Prishtina".
Ujësjellësi përmes një
komunikate për media ka
bërë me dije se këtë vit ka
nisur iniciativat me moton
"Të gjithë në aksion", ku
synon ndëshkimin e kon-

sumatorëve borxhlinj. Sipas
kësaj kompanie, si masë e
parë ndëshkuese është
shkyçja nga sistemi i rrjetit
të ujësjellësit, pasuar nga
ndëshkime të tjera. "50
ekipe për shkyçje i ka
shpërndarë ujësjellësi në
tetë komunat në të cilat
operon, si: Prishtinë, Fushë
Kosovë, Obiliq, Podujevë,
Shtime, Drenas, Lipjan dhe

Graçanicë, me fshatra për-
reth. Brenda dy muajve
janë aplikuar mbi 350
shkyçje individuale nga sis-
temi i rrjetit të ujësjellësit,
janë vizituar mbi 1 500
konsumatorë borxhlinj dhe
mbi 600 lëndë janë dërguar
te përmbaruesit privat",
është theksuar në komu-
nikatën e Ujësjellësit
Rajonal "Prishtina".

Fshati Uglar i ka borxh ujësjellësit 400 mijë euro

PRISHTINË, 112 MARS -Tregu i Luleve
në kryeqytet është bartur në
sheshin "Edit Durham", ku pritet
të ketë frekuentim shumë më të
madh të qytetarëve sesa në loka-
cionin paraprak. Tregu i Luleve
është një ndër aktivitetet e

ideuara dhe organizuara nga
Komuna e Prishtinës që ka për
synim mbështetjen e bizneseve
që merren me prodhimtarinë e
luleve. 
Drejtoria e Planifikimit Strategjik
dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

përmes një njoftimi për medie ka
bërë me dije se në kuadër të
kompetencave dhe përgjegjësive
ka prioritet përkrahjen e vazh-
dueshme dhe ofrimin e kushteve
të nevojshme për zhvillimin e
bizneseve.

Tregu i Luleve në kryeqytet,
me lokacion të ri 

MITROVICË, 112 MARS - Familjarë,
poetë, artistë të profileve të
ndryshme, si dhe qytetarë, kanë
marrë pjesë në 19-vjetorin e vras-
jes së artistit dhe poetit të mirën-
johur mitrovicas Kadri Kadriu, i
cili u ekzekutua nga forcat serbe
më 1999 gjatë luftës në Kosovë.
Ata bënë homazhe tek varri i pik-
torit, ndërsa kanë vizituar edhe
familjarët e tij në kullat e familjes
Kadriu te 'Kroi i Vitakut' në veri të
Mitrovicës. 
Drejtori i Drejtorisë për Kulturë,
Rini dhe Sport në Mitrovicë, Tafil
Peci, ka bërë me dije para famil-
jarëve të ndjerit, se
është aprovuar 
kërkesa e tij për
shndërrimin e katit të
tretë të shtëpisë së
piktorit Kadri Kadriu
në një galeri, ku do të
ekspozohen veprat e
tij. Ndërsa piktori dhe
miku i tij, Ali Bejta,
duke kujtuar jetën
dhe veprën e të 
ndjerit, ka potencuar
se ato vepra mundë-
suan mbajtjen gjallë
të kulturës dhe artit
në kohë të vështira.

Edhe profesori i artit, Sejdi Zeka,
ka evokuar kujtime për jetën dhe
veprën e piktor Kadriut, duke
thënë se kontributi i tij ka qenë i
jashtëzakonshëm. Sipas tij, Kadriu
mbetet pano prijëse për gjeneratat
e reja. 
Në anën tjetër, Ali Kadriu, vëllai i të
ndjerit, ka falënderuar në emër të
familjes Qeverinë, për mundësinë
e krijimit të një galerie në shtëpinë
e tyre që, siç u shpreh ai, do të
shërbejë për ruajtjen e veprave të
të ndjerit, por edhe ekspozimin e
veprave të ndryshme të 
komunitetit artistik.

PRISHTINË, 112 MARS - Komisioni për
Administratë Publike ka mbajtur
të hënën mbledhjen e radhës, në
të cilën është shqyrtuar
Projektligji për Prishtinën. 
Kryetari i këtij komisioni, Nait
Hasani, ka thënë se javën tjetër
do të ketë një miratim për pro-
cedim të këtij ligji për në
Kuvendin e Kosovës. "Gjatë viz-
itave hulumtuese në Shqipëri,
Maqedoni dhe Mal të Zi, kemi

konsultuar edhe kryetarin e
Prishtinës, Shpend Ahmeti, por
që ka qenë neglizhent dhe nuk ka
sjellë asnjë shtesë për
propozimet që i ka dhënë, por që
ne i kemi amendamentet e
akterëve të tjerë", ka thënë
Hasani. 
Deputeti Rasim Selmanaj nga
AAK-ja ka thënë se Ligji për
Prishtinën është ngjarja më e
mirë që po i ndodh kryeqytetit.

Në javën tjetër Ligji për
Prishtinën procedohet në
Kuvend

Përkujtohet piktori
Kadri Kadriu
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Izmi ZZEKA

Jorastësisht përmenda njerëzit që
kanë punuar dhe janë angazhuar
për t'i dënuar intelektualët dhe
patriotët shqiptarë të cilët punonin
për çështjen kombëtare, por edhe
për perspektivën evropiane të
shqiptarëve. Shikuar nga këndi
kohor, del se shqiptarët e asaj kohe,
të brumosur me patriotizmin
jugosllav, dënonin dhe sakatonin
djalërinë shqiptare, vetëm pse
kërkonin të drejtat e tyre legjitime. 
Nga ky rezon gjeneratat e sotme
duhet të dinë për të gjithë ata të
cilët i shërbyen një pushteti të huaj,
por edhe të cilët dënuan pamëshir-
shëm rininë tonë dhe djalërinë e
Kosovës. Në këtë kontekst askush
më mirë nuk e paraqet gjendjen në
burgjet jugosllave, torturat që u
bëheshin, por edhe dënimet
drakonike që u jepeshin shqip-
tarëve sesa Rexhep Mala.
Rexhep Mala ishte konsekuent në
qëndrimet e tij dhe i pakompromis
ndaj armikut apo qartësuar më
thjesht ndaj pushtetit Jugosllavë që
shtypte shqiptarët në mënyrë të
pamëshirshme
I burgosuri i viteve '70/'80 vendosi
hapat e një lëvizje gjithëkombëtare
së bashku me Ilmi Ramadanin,
Hydajet Hysenin, Mehmet Hajrizin
dhe Kadri Zekën. Autori i
parathënies, Gëzim Vranina sipas
të gjitha gjasave, është pseudonimi
i tij, sepse libri me kujtime kur u
botua ishte kohë e pakohë dhe
Kosova ende qëndronte e pushtuar
nga Serbia, andaj edhe unë e

paraqita po me këtë emër për të
ruajtur kohën dhe për të treguar,
apo për të parë se çfarë gjendje ka
qenë aso kohe, dhe se për çfarë
mund të dënoheshe apo edhe të
ndiqej kudo që ishe.
Në këtë parathënie ndër të tjera
shkruhet: "Është e ditur se djemtë e
popullit nuk vdesin kurrë, vazhdo-
jnë të jetojnë në kujtimet e shumta
që kanë lënë gjurmë në kohë. Po
kështu ndodhi edhe me shokun
Rexhep Mala, njërin prej bijve më
të mëdhenj që lindi populli ynë në
këtë gjysmëshekulli, i cili jo vetëm
me jetën e tij të furtunshme, jo
vetëm me vdekjen e rrufeshme por
edhe me penën e tij, arriti t'i sfidojë
armiqtë e përbetuar dhe pushtue-
sit".
Autori i parathënies, paraqet tri
komponentë të rëndësishme për
Rexhep Malën, e që në disa raste
nuk janë përmendur apo janë për-
mendur shkarazi.
Komponenti i parë ishte angazhi-
mi i tij deri në flijim.
Komponenti i dytë kishte të bënte
me qëndrimin e tij në burgjet
jugosllave sepse ai ishte i
pathyeshëm, ndërsa komponenti i
tretë që formëson pikturën e
Rexhep Malës, është ngritja dhe
niveli i tij intelektual që për kohën
dhe mënyrën e veprimit paraqet
filozofinë akademike në shërbim të
atdheut, të shqiptarëve kudo që
jetonin.
Gjykimi që ishte bërë për intelektu-
alët, ku në mesin e tyre edhe
Rexhep Mala ishte në përballje me
padrejtësinë por edhe me torturat
çnjerëzore që i bënin UDB-ashët
shqiptarë. Më ekzakt këta njerëz të
profilit të shërbëtorit Jugosllav i
paraqet Sheradin Berisha në jetën
dhe veprimtarin e Rexhep Malës si
në vijim:
"Hetimet torturuese në këtë proces
të montuar politik i kanë kryer këta

udbash:
1. Jusuf Karakushi
2. Pavle Jelisaviq
3. Mehmet Haskaj
4. Ibush Kllokoqi
5. Drago Dragojeviq
6. Muharrem Dana
7. Sllobodan Mijoviq
8. Asllan Sllamniku
9. Shefqet Hashani
10. Bafti Jakupi,
11. Svetisllav Dollasheviqi
12. Zenun Shala
13. Naip Hoxha
14. Refik Tashi
15. Metush Sadiku
16. Zejnullah Shala
17. Hasan Mehmeti
18. Shefqet Obria
19. Faik Nura
20. Rajko Çalloviqi
21. Metë Kuqi
22. Ramçe nga Prizreni... etj"
Jo rastësisht i përmenda apo edhe
citova me emra për të ditur opin-
ion i gjerë për ata njerëz që
pamëshirshëm dërmuan intelek-
tualët dhe patriotët shqiptarë gjatë
viteve '75/'76 e më tutje.
Rexhep Mala kaloi burgjeve të
rënda ku arrin në mënyrë kro-
nologjike të paraqes jetën dhe të
bëjë përshkrimin e ngjarjeve të
rënda të ballafaqimit me politikën
e egër. Brenda katër mureve të
burgjeve jugosllave, në ditarin e tij
ai shkruan: "Një polic, që të nesër-
men do të mësoja që është hetuesi
im kryesor, kur hyri brenda më
pyeti: "Ti je Shpëtim Guri a?" Po i
thash. Duke u zgërdhirë si qen më
tha: "nëna në shtëpie bën miellin
bukë, e ne këtu e bëjmë bukën
miell!" Qeshi me fjalët e veta si i
marrë dhe iku. Mu kujtuan fytyrat e
gestapos hitleriane që kisha parë
në filma. Kurrfarë dallimi nuk
kishin prej tyre kriminelët e UDB-
së. Siç mësova më vonë, ky ishte
gjakpirësi Asllan Sllamniku".

Ishte dita e parë e burgosjes së
Rexhës. Trajtimi që bënë Rexhep
Mala në librin Qëndresa torturat
dhe presioni, ishin më shumë se
luftë e kryqëzatave apo edhe kam-
peve gjermane.
Në këtë shfryrje zakonisht merrnin
pjesë shqiptarët të cilët punonin
për një pushtet të huaj dhe nuk
dinin për asgjë qoftë as edhe për
zotin që ekziston. Rexhepi
katërçipërisht jep pasqyre reale
përmes qëndrimit të tij refleksionet
për të burgosurit shqiptarë dhe tra-
jtimin që u bëhej atyre në burgjet e
ndryshme famëkeqe të
Jugosllavisë. Leximi i përjetimeve
të Rexhës në burgjet jugosllave
dekonspiron por edhe i jep formë
edhe përmbajtje represionit por në
të njëjtën kohë edhe qëndresës së
tyre përball bishave të egra.
Jo rastësisht Rexhep Mala shquhet
si njëri prej të burgosurve të çeliktë
të pasluftës së Dytë Botërore nëpër
kazamatet jugosllave. Arrin të shp-
jegojë në mënyrë analitike përmes
përjetimit të tij, një sistem i cili qën-
dronte i mbështetur mbi dhunën
dhe forcën, si mjet për zgjidhjen e
çështjeve të caktuara.
Burgosja e Rexhepit nuk ishte
rastësi, ku ndër të tjera shkruan:
"Rashë në sy që nga bankat e
shkollës fillore si liridashës, sepse
doja popullin tim, historinë e tij të
lavdishme, sepse doja Kosovën
time dhe simpatizoja me gjithë
shpirt Shqipërinë. Dhe u mjaftoi
kjo të më fusin në burg".
Nga rezoni i sotëm është çmenduri
çfarë është bërë mbi popullin
shqiptarë, kurse nga rezoni i kohës
për politikat shfarosëse ishte krejt
normale ky funksionim apo edhe
humbja e të drejtës për jetë dhe për
të qenë i lirë. Rexhepi paraqet sim-
bolin e pasluftës së dytë botërore
që shikuar nga këndi historik,
kapërcen kohërat, duke u vetëfli-

juar për të tjerët dhe të ardhmen e
shqiptarëve kudo.
Ishte i pajisur me njohuri atdhetare
dhe intelektuale, njohuri këto që e
bënë edhe më të fuqishëm në filo-
zofinë që i kishte shtruar vetës dhe
idesë së shtetit. Prandaj edhe qën-
drimi i tij në burg, s'ka se si të mos
ngjasoj në filozofi të ngritjes edhe
atëherë kur rreziku ishte përtej nor-
males. I ngjasonte luftës së mbi-
jetesës kolektive e historike.
Për të parë dhe vërtetuar se si
Rexhep Mala ishte brumosur në
rrugën e nisur, shkruan edhe
Ramadan S. Latifaj. "Pa dyshim se
Rexhep Mala ishte njeri ndër tri-
mat më të mëdhenj kosovarë që
pas LDB-së i parapriu luftës së
armatosur të popullit shqiptar të
Kosovës për çlirim nga armiku
shekullor serbo-sllav. Andaj
Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Tahir
Meha, Afrim Zhitia e Fahri Fazliu,
Ali Ajeti e Bajram Bahtiri e shumë
të tjerë, u shndërruan në një ushtri
të madhe, më të pjekur e më të
organizuar, e cila do të bëhet
realitet vite më vonë, me çka edhe
gjaku i tyre, bashkë me amanetin
që patën sikur do të përmbushet
në një masë nga shokët e tyre të
idealit". (Vijon)

Rexhep Mala kaloi burgjeve të rënda

Fadil MMALOKU

1. Gjeneza e diskursit majtist ose
atij djathtist ka një histori të gjatë
në kulturën e demokracisë dhe
zhvillimit të filozofisë së historisë
kapitaliste. Në pamundësi për t'i
ndërtuar raportet dhe përvojën
zhvillimore e emancipuese të kap-
italizmit, në mentalitetin dhe
etnopsikologjinë e shqiptarëve në
përgjithësi, posaçërisht atyre koso-
varë, distingsioni sociologjik i të
qenit "djathtist" dhe "majtist" në
diskursin tonë jo vetëm politik, por
as shkencor, akoma nuk është

bërë me skapelin e shkencave
shoqërore, sidomos asaj 
sociologjike.  
2. Pra, është një deficit i llojit të vet
shkencor sa i përket ndarjes dhe
apostrofimit të asaj çfarë 
kuptojmë me "djathtizëm" dhe
"majtizëm" me logjikën politike
kosovare. Shikuar me dioptrinë
sociologjike, në kulturën dhe
etnopsikologjinë e qytetarëve
mesatarë kosovarë, pas gjithë për-
vojës me katër palë zgjedhje, tek
ata akoma vërehet një hamendje,
kur dikë e pyet se  "A je djathtist
ose majtist?" 
3. Po ashtu, edhe partitë aktuale
politike që veprojnë dhe marrin
pjesë në ritualin e pluralizmit, çka
është edhe më interesant, nuk i
kanë të qarta caqet e tyre ide-
ologjike.  Dhe ky absurd duhet t'i
adresohet kryesisht mosnjohjes
ose herë-herë edhe paragjykimit
që kanë njerëzit, mediet, po edhe

ekspertët, sidomos ata të fushës
sociologjike. Në fakt, adresimi kah
djathtizmi ose kah majtizmi, në
rastin tonë, është më tepër një
"lojë" propagandimi sesa në
esencë ndonjë përcaktim i logjik-
shëm, i natyrshëm dhe i gjeneruar
mu nga nevojat sociale,
ekonomike  ose edhe politike. 
4. Dhe tërë ky pështjellim, e pse jo
edhe  tërë kjo "garë" (akoma jo
edhe me konotime histerike?!) lid-
hur me këto çështje në rastin e
Kosovës, do të thosha po bëhet ose
po iniciohet pak a shumë edhe për
shkak të përfitimeve mediatike,
rrahjegjokseve për shkallë më të
lartë të patriotizmit, por jo edhe
rreshtimeve logjike dhe të natyr-
shme për t'i përfituar interesimet
dhe pikësynimet e elektoratit, i cili,
domosdoshmërisht, ka nevojë ta
dijë se kah po shkon emancipimi i
tyre politik, ekonomik dhe ai
social. 

5. Një arsye e fuqishme për këtë
mjegullim të këtillë ideologjik,
social, politik, sidomos ekonomik,
duhet kërkuar edhe në mungesën
e një shtresëzimi të fuqishëm
social të shoqërisë së Kosovës. Në
Kosovë, edhe sot e kësaj dite, kemi
dy ekstreme ose dy paradokse të
llojit të vet: në njërën anë kemi një
klasë (një shtresë sociale), e cila
është identifikuar si super e pasur
(krahasimi gjithnjë bëhet me
vetveten tonë) dhe ka lindur si
pasojë e rrethanave shumë të
dyshimta: lufta e ndodhur, krimi-
naliteti i shtuar publik, korrupsioni i
identifikuar çka është shumë e
keqe në institucionet të cilat janë të
thirrura ta mbrojnë qytetarin nga
kjo shëmti; dhe kemi klasën (ose
shtresën) tjetër me shumicën dër-
rmuese të popullatës, e identifikuar
me shtresën e varfër sociale.
6. Duket që determinantet
ekonomike, sidomos ato sociale, në

rastin e Kosovës do të bëhen "argu-
mentet" më të qëndrueshme të
përcaktimit ideologjik, ekonomik e
social, lidhur me përkatësinë e
partive politike. Dhe i gjithë ky 
proces gjenerues do të sistemohet
me parametrat e mësipërm, ku 
sintagma "djathtizëm" dhe 
"majtizëm" nuk do të prejudikohet
më përmes interesave parciale, 
grupore e klanore por, para së
gjithash, do të bëhet një rrugëtim i
natyrshëm dhe tejet logjik i 
përcaktimeve programore e 
kombëtare të shqiptarëve.
7. Liritë ekonomike, pra edhe në
rastin e Kosovës, do të jenë
parakushte jo vetëm për vendosjen
e demokracisë, por edhe për 
mbijetesën e saj.  I gjithë ky proces
lyp, pa dyshim, përmbylljen e
pavarësimit, shtetndërtimit dhe
instalimit të demokracisë, si vetëdije
dhe institucion jo vetëm social, e
kulturor, por edhe sish moral.

Djathtizmi dhe majtizmi ndër 
shqiptarë është vetëm rrahagjoks!

Idealizmi urban i heroit Rexhep Mala në disa pamje (2)
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Intervistoi: AAjete ZZOGAJ

PRISHTINË, 112 MARS - 
Znj. Keçmezi-Basha, mund të na
përshkruani rrugëtimin tuaj të
shkollimit?
Keçmezi-BBasha: Koha kur nisa të
studioja ishte e vështirë për
shumë arsye. Po përmend më të
zakonshmet. Nga fshati im i lind-
jes ende nuk kishte asnjë femër që
kishte vazhduar shkollimin e
mesëm, e mos të flasim të ishte
ndonjë në fakultet. Isha femra e
parë nga fshati që vazhdova
mësimin në shkollë të mesme,
pastaj isha femra e parë që
mbarova Fakultetin e Shkencave
Politike në Beograd. Po ashtu, isha
femra më e re që kisha doktoruar
në Kosovë. Ishte viti 1972, kur bota
ziente, e mos të flasim për
Kosovën që ishte koloni e Serbisë.
Por, dëshira e madhe, në të vërtetë
e babait tim për t'i vazhduar
studimet për shkenca politike,
ishte një ëndërr që e tij që duhej ta
bëja realitet. Për babin tim (që
kishte qenë veprimtar i NDSh-së
në Anamoravë, pastaj dy herë i
burgosur politik, pastaj edhe
vdekja e tij edhe sot është enig-
matike), shkollimi dhe angazhimi
i femrës në rrjedhat shoqërore,
politike e shkencore ishte i
domosdoshëm dhe imperativ i
kohës. Babai gjithmonë më fliste
se fëmijët në këtë botë nuk vijnë
vetëm për vete, por kanë edhe një
mision edhe më të rëndësishëm
që duhet dashur, punuar e mbroj-
tur atdheun. Në kohën kur unë
regjistrova Fakultetin e Shkencave
Politike, thënë të drejtën, shumë
pak njerëz dinin se çfarë është ky
fakultet. Por babai kishte këmbën-
gul që unë duhet të shkoja atje
dhe ta përfundoja, ngaqë në
Prishtinë mungonte një i tillë. Dhe
mendonte se Kosova ka nevojë
për kuadër të tillë. Në këtë rast nuk
dua të flas për peripecitë e rrugës
së shkollimit, ngaqë kanë qenë të
shumta. Shkoja në një vend që s'e
njihja, gjuhën e të cilit s'e flisja
aspak. Profesorëve në Beograd u
dukej qesharake që një shqiptare
kishte ardhur aty të studionte për
shkenca politike. Më thoshin se
"kur nuk keni as republikë e as
shtet tuaj, më mirë është të stu-
dioni për mjekësi apo juridik, se
Kosmeti ka nevojë për kuadro të
tilla, por ka edhe për politikë,
sepse ka kriminalitet edhe atje".
Dhe çfarë ndodhi, fjalët e profe-
sorit më shtynë që punën e nisur
ta përfundoja sa më parë dhe të

kthehesha nga kisha ardhur. Puna
gati-gati e pa pushim, ndikoi që
pas katër vjetësh të kthehesha me
diplomë dhe të punësohesha në
Institutin e Historisë, në të cilin
punoj edhe sot.

Në rrethanat dhe kohën kur ju u
shkolluat, shkollimi i femrës ishte
shumë i vështirë. 
Keçmezi-BBasha: Po, por më vonë
numri i tyre u shtua dhe shkollimi
i saj në Komunën e Dardanës
(Kamenicës) shihej si domos-
doshmëri. U shtua numri i atyre
që vijuan fakultetet në Prishtinë e
gjetkë. Motivimi kryesor u arrit
kur unë përfundova studimet dhe
fillova punën. Në atëkohë u prek
suksesi. Më shkollimi i femrave
nuk ishte tabu, por një gjë që të
bënte të barabartë me të tjerët.
Nuk dua të them me meshkujt,
ngaqë në anën time në veçanti e
tek shqiptarët në përgjithësi është
respektuar gruaja. Andaj unë si
zakonisht e kam ndier veten me
fat, se si nga babai, por edhe nga
rrethi, kam qenë e barabartë me të
tjerët e, herë-herë, kam qenë edhe
e privilegjuar. Dhe sigurisht, kjo ka
ndikuar tek gjeneratat e reja për të
ecur shtigjeve që i thonë shkollim.

Kush ju motivon të shkruani? 
Keçmezi-Basha: Deri më tani kam
shkruar dhe kam në dorëshkrim
mbi 35 monografi shkencore, pa
përmendur prozën e poezinë që i
kam pasion. Unë jam këshilltare
shkencore në Institutin e Historisë
"Ali Hadri" në Prishtinë. Instituti
merret me hulumtimin dhe
shkrimin e historisë së popullit
shqiptar. Andaj, duke parë dhe
përjetuar të kaluarën tonë të
bujshme e të dhembshme his-
torike, vetvetiu të imponohet të
hulumtosh e ta shkruash atë.
Shtrohet pyetja, si do të dëshmonim
ne për padrejtësitë e shumta 
historike po qe se nuk do t'i
paraqesim argumentet shkencore.
Ka kaluar koha kur ne e mësonim
historinë si përrallë. Kur isha e
vogël, gjyshja më tregonte kur
kanë hyrë bullgarët në anën tonë,
ose kur i kanë marrë burrat në
mes të natës në hetuesi në kohën
e Rankoviqit, për armën që nuk e
kanë pasur. Dhe ka ndodhur
shpesh që ata ose nuk janë kthyer
fare, ose i kanë sjellë të alivanosur
në shtëpi të gjymtuar. Dhe, si
fëmijë, e dëgjoja dhe mendoja
çfarë përralle e tmerrshme. Por,
më vonë, kur hyra në arkiva të
ndryshëm, gjeta dëshmi edhe më
të tmerrshme sesa që më tregonte

gjyshja. Me një fjalë, duhet zbuluar,
nxjerrë nga pluhuri dhe duhet
dëshmuar se ato janë aty, me vulë,
me nënshkrime, me emra
njerëzish e çka jo tjetër. Materialet
janë aty, vetëm duhet hulumtuar,
sistemuar, botuar. Dhe, çfarë
është më e rëndësishmja, libri
shqip duhet përkthyer në gjuhë të
huaja, që të bëhet më e kapshme
për ta konsumuar të tjerët. Tani
për tani historia e përkthyer na
mungon, andaj edhe është krejt e
natyrshme që mos ta dijë bota të
vërtetën për shqiptarët. Në këtë
drejtim duhet të jemi më të
angazhuar dhe duhet depërtuar
historia e shqiptarëve në të gjitha
bibliotekat e rëndësishme në
botë. Ta zëmë, libri "Të burgosurit
politikë shqiptarë (1945-1990),
nuk është thjesht një libër. Është
një histori e tmerrit e dhunës nga
okupuesi. Të burgosurit politikë
shqiptarë nuk janë vetëm numra
(statistikë). Ata kanë emër e
mbiemër. Kanë datëlindje e 
vendbanim. Kanë vitin e dënimit,
nenin pse dënohej dhe vitin 
marramendës të burgut. Kanë
dosjet, kanë emrin e organizatës
ilegale, kanë programin e tyre
politik dhe, krejt në fund, kanë
aktgjykimin e vulosur nga ana e
gjykatësit. Kishte me qenë
paradoksale diku tjetër, por në
Kosovë ka qenë krejt normale që
nga viti 1945 e gjerë më 1990,
shqiptarëve të dënuar politikë t'u
shqiptohen 666 shekuj, 72 vjet e 7
muaj burg. Dhe nuk gjendet
mundësia që ky libër të botohej në
gjuhën angleze dhe të shpërndahet
në tërë botën me ndikim. Ne
shkencëtaret këtë punë bëjmë,
ama duhet bërë mirë dhe me
përkushtim se, përndryshe, do të
na hakmerret historia. Duhet
shtuar edhe këtë se unë merrem
me histori bashkëkohore, kryesisht
me lëvizjen ilegale, andaj edhe
librat e mi kanë këtë përmbajtje.
Historia e Kosovës, sa iu përket
organizatave ilegale, nuk është
mjaft e hulumtuar. Është një 
periudhë historike shumë e rëndë
dhe shumë e vështirë për t'u
shkruar, ngaqë është një kohë
mjaft e afërt dhe pjesëmarrësit e
këtyre ngjarjeve janë ende gjallë
(si ta marrësh këtë kohë), është
mirë ngase mund t'i përdorim si
subjekte dëshmuese historike)
por mund të jetë edhe e dëmshme
ngase çdo periudhë ka dritë-hijet
e veta dhe është domosdoshmëri
të shkruash për ngjarjet, por si të
mos përmendim edhe emrat e
disa personave që kanë qenë të

implikuar në pushtet, ngaqë ata
kanë familjarët e tyre të gjallë dhe
nuk kisha dashur asnjëherë me
dashje t'i lëndoj. 

Keni bërë shumë hulumtime në
arkiva, me theks të veçantë për
Lëvizjen Ilegale në Kosovë. Çfarë
mund të na thoni për të? 
Keçmezi-Basha: Shtypi i 
organizatave ilegale është botuar
ilegalisht dhe është shpërndarë
ilegalisht, andaj rrallë, për mos të
thënë fare, nuk ndodhet në arkiva
apo në biblioteka. Të gjitha
shkrimet që i kam bërë për
shtypin, kryesisht i kam huazuar
nga individët, të burgosurit 
politikë, që i kanë ruajtur nëpër
thasë të plastikës të futura nën
dhe apo në bunarë siç ishte rasti i
Rexhep Malës, që shumë vonë
janë zbuluar. Pastaj tek-tuk i kam
gjetur në dosjet e të burgosurve
politikë kur, me rastin e arrestimit,
i kanë zbuluar në shtëpitë e tyre që
në procesin gjyqësor janë përdorur
si dëshmi për veprimtarinë e tyre
ilegale. Ndërsa shtypi i mërgatës,
atje ku është botuar, në shtete të
Perëndimit, ka qenë legal, por me
shumë vështirësi është futur bren-
da, por për ta hulumtuar ka qenë
pakëz më i lehtë, ngaqë organizatat
kanë pasur edhe arkivat e tyre dhe
njerëzit qëllimmirë, m'i kanë
huazuar dhe nga kjo punë, me
rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë
së Shqipërisë, kam hapur një
ekspozitë me kopertinat e shtypit
ilegal, që është botuar në Kosovë,
por edhe në mërgatë. Tani jam në
përfundim të librit për gazetën
"Besa", për gazetën e shqiptarëve
që është botuar në Stamboll, por
dhe për disa të tjera jam duke i
grumbulluar materialet e nevojshme.

Veprimtaria aatdhetare ee
mërgatës sshqiptare ppo

rritej ddita-dditës

Si e shihni rolin e mërgatës dhe të
shtypit të saj karshi Kosovës dhe
zhvillimeve historike?
Keçmezi-BBasha: Në vazhdën e
shumë gazetave dhe publicistikës
ilegale, që botoheshin në Kosovë,
vend të rëndësishëm zë edhe
shtypi i mërgatës që botohej nga
mërgata shqiptare. Mirëpo, para
se të shkruaj për shtypin e ilegales
në mërgatë, do të ndalesha vetëm
pak sa për të bërë një informim të
shkurtër për zhvillimin dhe 
ecurinë e saj. Në shtetet evropiane,
por edhe në tërë globin, kudo që
ishin dhe jetonin shqiptarët, temë

kryesore, çështje mbi çështjet,
ishte dhe ngeli Kosova dhe viset e
tjera shqiptare që kishin mbetur
nën okupimin serb e jugosllav.
Duke e parë se dhuna e terrori
ndaj shqiptarëve në ish-Jugosllavi
dita-ditës po përshkallëzoheshin,
shqiptarët që ndodheshin jashtë
vendit kishin bërë organizime të
ndryshme ilegale, vetëm për ta
ndihmuar dhe për ta sensibilizuar
opinionin ndërkombëtar për
gjendjen e padurueshme nën
okupim në të cilën ndodheshin
Kosova dhe tokat e tjera shqiptare
nën ish-Jugosllavi. Pas vitit 1945

Intervistë me studiuesen dhe poeten Sabile Keçmezi-Basha

Historia jonë duhet të përmirëso
"Libri shqip duhet përkthyer në gjuhë të huaja, që të bëhet më e kapshme për ta kon-
sumuar të tjerët. Tani për tani historia e përkthyer na mungon, andaj edhe është krejt e
natyrshme që mos ta dijë bota të vërtetën për shqiptarët. Në këtë drejtim duhet të jemi
më të angazhuar dhe duhet depërtuar historia e shqiptarëve në të gjitha bibliotekat e
rëndësishme në botë", kështu ka thënë, në një intervistë për "Epokën e re", prof. dr.
Sabile Keçmezi-Basha
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në botën perëndimore po 
vazhdonte tradita patriotike e
mërgatës shqiptare, sikurse ishte
vepruar edhe më herët, siç kishin
vepruar shoqëritë shqiptare të
Stambollit, të Bukureshtit, të
Sofjes, të Selanikut e shumë të
tjera. Veprimtarinë atdhetare të
mërgatës shqiptare, sipas ecurive
të saj pas Luftës së Dytë Botërore
(1945), e kam ndarë në dy etapa.
Etapa e parë fillon që nga viti 1945,
për të përfunduar më 1966 (me
Plenumin e Brioneve). Kjo periudhë
karakterizohet me një organizim
më të madh. Në krye të saj 

ndodheshin intelektualë të
shumtë, të cilët kishin ikur e kishin
emigruar menjëherë pas LDB-së,
duke mos qenë të kënaqur me sis-
temin e ri komunist në Shqipëri,
por në këtë grupim bëjnë pjesë
edhe atdhetarët e tjerë, që ishin të
zhgënjyer e të dëshpëruar me
padrejtësitë e tradhtitë që iu bënë
Kosovës, me aneksimin e saj nga
Serbia e ish-Jugosllavia. Anëtarët e
këtyre grupimeve të mërguarve,
edhe pas largimit nga 
vendi, përsëri kishin vazhduar
veprimtarinë e tyre atdhetare,
duke formuar organizata të njëjta

në mërgim, sikurse ato që kishin
vepruar në atdhe, si: "Lëvizja e
Legalitetit", "Balli Kombëtar",
"Partia Agrare", "Lidhja e Dytë e
Prizrenit", "Besëlidhja Kombëtare
Shqiptare" etj. Ndërkaq, etapa e
dytë e mërgatës kap periudhën
1966-1999, në të cilën janë përf-
shirë organizatat politike të
mërgimtarëve shqiptarë, që krye-
sisht kishin shkuar për të punuar,
rëndom si punëtorë të zakon-
shëm, në shtetet perëndimore, po
kishte edhe të tillë që, nga dhuna e
terrori i paparë që ishte ushtruar
ndaj tyre, kishin marrë botën në

sy. Në fillim të viteve '60 të shekul-
lit XX, në këtë lloj mërgate
mungonte organizimi i mirëfilltë
politik. Mirëpo, me kalimin e
viteve, numri i të ikurve shqiptarë
nga ish-Jugosllavia u shtua duk-
shëm, ndërsa disa prej tyre ishin
edhe anëtarë të organizatave ile-
gale që vepronin në Kosovë.
Shpesh ndodhte që disa nga ta të
merrnin hapa të mëtejshëm dhe
formonin grupime të reja politike.
Nga ky grupim duhet përmendur
organizata ilegale "Fronti i Kuq",
të cilën e udhëhiqte me shumë
sukses Ibrahim Kelmendi. Kjo
organizatë gjatë tërë veprimtarisë
luajti një rol të rëndësishëm për
propagandimin dhe inicimin e
shumë problemeve që kishin të
bënin me Kosovën dhe rreth saj.
Ajo jo vetëm se u angazhua për
shpërndarjen e literaturës së
marrë nga Kosova si dhe nga
Shqipëria, por edhe vetë nxori
gazetën "Bashkimi" në gjithsej
pesë numra. Po ashtu, mori për-
sipër organizimin e shumë mani-
festimeve antijugosllave si dhe, në
bashkëpunim me grupime të tjera
ilegale, nëpër qytete të ndryshme
organizoi demonstrata, greva,
protesta dhe ligjërata të ndryshme
antijugosllave. Në mërgatën
shqiptare, me mjaft sukses
vepronte edhe dega e OMLK-së,
nën udhëheqjen e Hasan Malës
dhe Kadri Abdullahut. Në ato vite
vepronte edhe Grupi "Zëri i
Kosovës", nën udhëheqjen e Riza
Salihut dhe Hysen Gegës. Më
1980, pas arrestimit të disa anë-
tarëve të grupit "Zëri i Kosovës",
merret edhe qëndrimi që ky
grupim të bashkohet me grupin e
Ibrahim Kelmendit "Fronti i Kuq"
dhe nga këto dy grupime lind
grupimi i ri, i cili pagëzohet me
emrin "Fronti i Kuq Popullor".
Kthesën më të madhe në ilegalen
shqiptare, që vepronte jashtë atd-
heut, e bëri dhe e pasuroi atë ikja e
Jusuf Gërvallës dhe lidhja e tij me
Ibrahim Kelmendin në mërgim.
Puna e përbashkët e këtyre dy
veprimtarëve shton dukshëm
veprimtarinë patriotike jashtë
vendit. Pas ardhjes së Kadri Zekës
dukshëm aktivizohen dhe 
veprojnë në mënyrë më të 
organizuar organizatat ilegale, si
OMLK-ja, LNÇVSHJ-ja, "Fronti i
Kuq Popullor" e disa grupime dhe
organizata më të vogla dhe më
pak të njohura në vend. Krijimi i
grupeve dhe i organizatave ilegale
pas vitit 1981 u shtua me ikjen e
shumë veprimtarëve të ilegales
shqiptare, që vepronin në Kosovë,
por edhe të tjerëve të cilët kishin
mbajtur dënimin dhe ia kishin
mësyrë kurbetit, ngaqë në Kosovë
për ta ishte gjithçka nën vëzhgim.
Ata u angazhuan me të madhe,
duke qenë tani më të kujdesshëm
dhe duke vepruar në një 
konspiracion edhe më të thellë.
Vepronin në qarqe të mbyllura

dhe të verifikuara mirë për çështje
atdhetare. Organizata e cila luajti
rolin e faktorit koheziv të mërgatës
shqiptare, pa dyshim ishte
"Lëvizja Nacionalçlirimtare e
Kosovës dhe e Viseve të tjera
Shqiptare në Jugosllavi", të cilën e
udhëhiqte atdhetari i shquar Jusuf
Gërvalla etj. Arsyeja që e shtyri
mërgatën e grupimit të dytë për
t'u marrë me aktivitetin dhe
punën ilegale të shqiptarëve ishte
po ajo e vitit 1945, ngase Kosova,
pas Kuvendit të Prizrenit më 1945,
u aneksua nga Serbia dhe
Jugosllavia. Kjo ishte e natyrshme,
ngaqë populli shqiptar kishte dalë
në luftë dhe kishte luftuar kundër
fashizmit, kur edhe i ishte premtuar
se, pas kësaj, do të vendoste vetë
për fatin e vet. Ishte normale që,
pas aneksimit të trojeve etnike,
popullata shqiptare të ishte e
zhgënjyer dhe e pakënaqur.
Faktor tjetër që ndikoi në largimin
e shqiptarëve nga trojet e veta
ishte presioni shtetëror që 
ushtrohej ndaj tyre si dhe faktorët
politikë, ekonomikë, arsimorë,
socialë dhe padrejtësitë e shumta
që u bëheshin atyre. Papunësia e
madhe që kishte goditur rininë,
po kështu, ndikoi dukshëm në
mërgimin e tyre jashtë atdheut.
Më 1975-1978 largimi i rinisë për
në Perëndim ishte shndërruar në
dukuri. Ka të dhëna se më 1981
numri i shqiptarëve që punonin
jashtë vendit kishte arritur një
shifër alarmante prej 200 000
vetash. Faktorë të tjerë, që kishin
ndikuar në organizimin e 
mërgatës, mund të llogariten
edhe kontaktet e shumta me
patriotë të ndryshëm, të cilët
kishin ndikuar në formimin e
organizatave ilegale në mërgatë.
Kontaktet e shumta të emigra-
cionit të Kosovës me patriotët e
mëhershëm të viteve '45-'48 të
shekullit XX u kurorëzuan me
formimin e organizatave të shumta
atdhetare jashtë vendit. Si
gjithkund në botë, edhe në shtetet
evropiane, ilegalja shqiptare luajti
një rol të madh dhe të rëndësishëm
për përhapjen e së vërtetës 
dhe idesë çlirimtare. Gjatë
veprimtarisë së saj, mërgimtarët
tanë arritën të organizonin shumë
demonstrata dhe demarshe para
ambasadave jugosllave dhe në
këtë mënyrë të ushtronin presion
të vazhdueshëm lidhur me 
gjendjen e rëndë në Kosovë. Një
punë të madhe për ndërkombëta-
rizimin e problemit të shqiptarëve
nën Jugosllavi e bënte edhe 
emigracioni politik shqiptar me
prejardhje nga Kosova, por edhe
nga të gjitha viset nga kishin ikur
shqiptarët, të cilët në vazhdimësi
shtuan dhe sensibilizuan 
veprimtarinë patriotike drejt 
realizimit të kërkesave gjithëpop-
ullore të shqiptarëve të Kosovës
për liri, barazi dhe vetëvendosje. 

(Vijon)

het aty ku është shtrembëruar
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Putini synon mandat të ri 
presidencial 

MOSKË, 112 MARS - Presidenti rus Vladimir Putin po
përgatitet për zgjedhjet e kësaj jave, të cilat pritet
t'i fitojë i qetë, duke zgjatur kështu me një dekadë
të tretë qëndrimin e tij në pushtet.
65 vjeçi ka qenë gjithnjë në pushtet që nga viti
2000, herë si president dhe herë si kryeministër,
duke ia kaluar kështu edhe veteranit të Bashkimit
Sovjetik Leonid Brezhnev. I vetmi udhëheqës që
ka qëndruar më gjatë në pushtet mbetet diktatori
Jozef Stalin. Nëse fiton mandatin e katërt presi-
dencial, Putini do të qeverisë deri në vitin 2024,
kur do të mbushë moshën 72-vjeçare.
Aleatët e lavdërojnë si figura e babait të kombit, i
cili ka rikthyer krenarinë kombëtare dhe ka
zgjeruar influencën e Moskës me ndërhyrjet në
Siri dhe Ukrainë.
Kritikët e akuzojnë për një sistem të korruptuar
autoritar dhe se aneksoi ilegalisht Krimenë në
vitin 2014, një veprim që izoloi Rusinë në skenën
ndërkombëtare.
Udhëheqësi opozitar Alexei Navalny, i cili u për-
jashtua nga pjesëmarrja në garën elektorale
nëpërmjet një dënimi penal që e konsideron të
sajuar, është shprehur se vazhdimësia në pushtet
e Putinit nuk është e mirëpritur.
Por, duket se asnjë kandidat tjetër nuk mundet ta
sfidojë pushtetin e tij, madje as vetë Navalny.

Kryeministri japonez kërkon
falje pas një skandali të
dyshuar 

TOKIO, 112 MARS - Kryeministri japonez Shinzo Abe
kërkoi falje pasi Ministria e Financave pranoi se
kishte ndryshuar dokumentet që lidheshin me
një skandal nepotizmi. Dokumentet kishin të
bënin me shitjen e një toke në pronësi të shtetit
një shkolle private me të cilën ka lidhje
bashkëshortja e Abe, me një ulje të kon-
siderueshme çmimi.
Ministria e Financave konfirmoi se dokumentet
zyrtare ishin ndryshuar, duke hequr emrat e Abe
dhe gruas së tij, Akie. Abe tha se ndjehej
përgjegjës. "Kjo është një situatë që ka tronditur
besimin tek e gjithë qeveria. Dhe si kreu i saj unë
ndjej përgjegjësi. Do të doja t'u kërkoj thellësisht
ndjesë të gjithë qytetarëve", tha ai.
Abe u tha gazetarëve se donte që Ministri i
Financave, Taro Aso t'i sqaronte faktet. "Për të
zbuluar se pse ndodhi kjo dhe për të qartësuar
gjithçka, ne do të vazhdojmë hetimin tonë.
Shpresoj që Ministri i Financave, Aso, të përm-
bushë përgjegjësitë e tij", tha Abe.
Aso po përballet me thirrjet për të dhënë dorëhe-
qjen. Ai kërkoi falje në emër të Ministrisë por
përsëriti se nuk do të jepte dorëheqjen. Mbijetesa
e tij politike është thelbësore për ambiciet e Abe
për një mandat të tretë. Popullariteti i tij u godit
rëndë për këtë çështje, gjë që ishte e dukshme
edhe në një anketë këtë muaj.

UASHINGTON, 112 MARS - Në Uashington po
flitet shumë për atë që mund të jetë
zhvillimi më i madh diplomatik i
dekadës së fundit, një takim i mund-
shëm mes presidentit Donald Trump
dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim
Jong Un. Mirëpo ende nuk ka asnjë të
dhënë konkrete mbi takimin i cili u njof-
tua pa paralajmërim javën e shkuar duke
befasuar të gjithë botën. 
Pas muajsh përçmimi ndaj udhëheqësit
të Phenianit, presidenti Trump është
mbuluar nga shkëlqimi i një "rrufeje
diplomatike" lidhur me programin
bërthamor të Koresë së Veriut. "Shumë
njerëz menduan se po shkonim në luftë.
Papritur, ofrohen për të zhvilluar një
takim. Nuk ka lëshim raketash dhe ata
duan të heqin dorë nga armët
bërthamore", u shpreh presidenti

amerikan. "Do të vendoset për vendin
dhe kohën e takimit. Nuk kemi të dhëna
të tjera", tha zëdhënësi i Shtëpisë së
Bardhë Raj Shah në një intervistë për sta-
cionin televiziv ABC. 
Takimi Trump-Kim është në fazat e her-
shme të planifikimit, thotë Shah. "Është
rënë dakord për këtë takim të mund-
shëm. Nuk po përcaktohen kushte të
tjera. Ata nuk mund të zhvillojnë prova
me raketa apo prova bërthamore, nuk
mund të kundërshtojnë publikisht
manovrat e planifikuara ushtarake mes
Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së
Jugut", tha ai. 
Në mënyrë të përsëritur presidenti
Trump ka akuzuar paraardhësit e tij se
dështuan për të trajtuar në mënyrë
efikase kërcënimin bërthamor nga
Pheniani. Një këshilltar i lartë i ish-

administratës së presidentit Obama, Ben
Rhodes, e shikon me mosbesim takimin
për të cilin thotë se mund të ketë për-
fitime ose humbje të mëdha. "Është
ekstreme të mendosh se Pheniani do të
pajtohet të heqë dorë nga raketat dhe
armët bërthamore brenda një takimi.
Nuk mendoj që dikush që e shikon rastin
do ta besojë këtë. Nuk duhet nxituar që
situata të trajtohet siç duhet. Sepse, nëse
gjithçka bazohet te një takim dhe takimi
dështon, rreziku i konfliktit do të rritej",
tha Rhodes. 
Vetë presidenti amerikan zotëron tak-
tikën e pritjes. "Nuk dihet çfarë do të
ndodhë. Mund t'i jap fund takimit men-
jëherë ose mund të arrijmë marrëvesh-
jen më të mirë për botën dhe për të gjitha
vendet, përfshi Korenë e Veriut. Shpresoj
të ndodhë kjo", tha Trumpi. 

Jehona e takimit të 
mundshëm Trump - Kim 

UASHINGTON, 112 MARS - Ligjvënësit
amerikanë nga të dy krahët e politikës
kanë shprehur mosbesim të thellë lid-
hur me qëllimet e Phenianit. Shumë
thonë se mundësia e një zgjidhje diplo-
matike për një sfidë të ndërlikuar
bërthamore është shumë joshëse për ta
refuzuar.
ShBA-ja ka prezantuar draft-rezolutën
e re në Këshillin e Sigurimit në Kombet
e Bashkuara, duke kërkuar 30 ditë
armëpushim në Goutan Lindore,
enklavë në Siri, që është nën kontrollin
e rebelëve. ShBA-ja ka paralajmëruar se
nëse Këshilli i Sigurimit dështon të
veprojë në Siri, Uashingtoni është i 
gatshëm të marrë vetë masa.
Ambasadorja e ShBA-së në OKB, Nikki
Haley ka thënë se rezoluta për armë-
pushim e miratuar dy javë më parë nga
Këshilli i Sigurimit, "ka dështuar"
përderisa Qeveria siriane, e mbështetur
nga Rusia, po vazhdon ofensivën në

Goutan Lindore.
Rusia ka thënë se armëpushimi nuk
mund të vendoset nga Këshilli i
Sigurimit, pa pasur një marrëveshje në

mes të palëve të përfshira. "Ne kemi
draftuar një rezolutë të re të armë-
pushimit që nuk ofron hapësirë për
evazion", ka thënë ambasadorja Haley.

ShBA-ja kërkon armëpushim
për konfliktin në Siri 

Pas muajsh përçmimi ndaj udhëheqësit të Phenianit, presidenti Trump
është mbuluar nga shkëlqimi i një "rrufeje diplomatike" lidhur me pro-
gramin bërthamor të Koresë së Veriut
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Për pak javë pritet të sjellë në
jetë vogëlushen e saj dhe për
këtë arsye Khloe Kardashian

ka organizuar një festë magjike me
praninë e familjarëve të saj dhe
miqve më të ngushtë. Në këtë festë

ishte i pranishëm  edhe partneri i

saj, basketbollisti Tristan
Thompson. Në rrjetin social
"Instagram", bukuroshja
Kardashian ka publikuar fotografi
nga festa luksoze, në të cilat shfaqet
me motrat, mamanë dhe të
dashurin e saj.

Khloe KKardashian 
organizon ffestë ppër vvajzën

Këngëtari me famë botërore Ed
Sheeran është krejtësisht
dominues. Kënga e yllit të

muzikës 'Shape Of You' është shpallur

kënga e vitit  në iHeartRadio Music
Awards. 27-vjeçari arriti ta fitojë edhe
çmimin 'Artisti më i mirë mashkull'.
Kjo ngjarje është mbajtur në Kaliforni.

'Shape Of You' shpallet 
kënga e vitit

Cameron Diaz lë aktrimin

Vdes legjenda e komedisë

Sir Ken Dodd, krijuesi i Diddy
Men dhe një nga komedianët
më të njohur të kohës së tij, ka

vdekur në moshën 90-vjeçare.
Legjenda e komedisë doli nga spitali

vetëm pak kohë më parë pas gjashtë
javësh trajtimi për një infeksion në
gjoks. Sir Ken ishte i famshëm për
shfaqjet e tij dhe deri vitin e kaluar
ai ka qëndruar në skenë.

Cameron Diaz është një nga
legjendat e Hollywoodit, e
njohur për rolet e saj në

Charlie's Angels, Shrek dhe There's
Something About Mary. Por

Cameron Diaz raportohet se ka
hequr dorë nga aktrimi për t'u
fokusuar në jetën familjare me
bashkëshortin e saj muzikant, Benji
Madden, 39 vjeç.
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PESHORJA
Do të 

ndieni një
ndjenjë

bezdisjeje
dhe negative. Shqetësime të
dukshme në familje dhe për

sa i përket shëndetit.
Komprometues nuk do të

jetë suksesi.

AKREPI
Hëna do

t'ju ndriçojë
sot me fat.

Nuk është e
rastit që të ndërtoni kështjel-

la në ajër, por lëreni veten
të lirë, sepse rastësia do t'ju
takojë me një shans për një

aktivitet të ri.

SHIGJETARI
Shumë

papritur do
t'ju vijnë

në mendje
ide brilante për çdo aspekt

të ditës së sotme. Nëse keni
planifikuar një udhëtim të

shkurtër, bëni shumë kujdes.

BRICJAPI
Për ju të
shenjës

së
Bricjapit

parashikohet një rritje e
nivelit të stresit mendor dhe
fizik, ndonjë alergji e stinës,

dhe mostretje ushqimi. Ju
këshillohet një ditë pushimi.

UJORI
Impulsivitet,

mërzi,
xhelozi,

posesivitet
… marrëdhëniet në çift do të

bëhen të vështira, por
dashuria dhe pasioni kështu e

kanë. Për beqarët situata
është parashikuar më e mirë.

PESHQIT
Do të keni
ndjesinë

e të
dëgjuarit të

zërave të çuditshëm, që nuk
do të mund t'i dalloni dot se

nga vijnë. Por, gjithsesi,
ndiqni programin tuaj të
punës dhe të bizneseve.

DASHI
Sado të

përpiqeni
të kurseni
para këto

kohë, ato do ta gjejnë
mënyrën t'ju rrëshqasin nga
duart. Shpenzojini për gjërat
që vërtet ju pëlqejnë shumë.

DEMI
Do të fitoni
betejat në

punë, do të
fitoni shumë

para me iniciativat person-
ale, pavarësisht opozicion-

eve të forta që vijnë nga
ambienti profesional.

BINJAKËT
Provoni që
të jeni më

të mirë
dhe më

bujarë. Pranoni ndihmën e
dikujt që është më ekspert

sesa ju, më i fuqishëm e më
i pasur. Dashuria do të tri-

umfojë në mbrëmje.

GAFORRJA
Energji
fizike jo

optimale.
Bëjini gjërat

me qetësi dhe pa frikë, stu-
dioni ofertat e mundshme,
por rezervoni pak kohë për

të dhënë një përgjigje të
mirë.

LUANI
Fatin do
ta gëzoni

më shumë
në aspektin

e punës dhe të biznesit.
Forca transite e planetëve

do t'i tërheqë të dashuruarit
në një botë që do t'ju duket

si një ëndërr.

VIRGJËRESHA
Personat
e moshës

30-40-
vjeçarë po

krijojnë suksesin për të
ardhmen, sot më shumë se

kurrë. Por, gjithsesi, ka
shumë aspekte që duhet të

definohen.

Japonezët njihen për shpikje të çuditshme, por nuk
e dinin që kreativitetin e tyre e përdornin edhe për
tualetet publike. Një profil i ri në "Instagram" është
hapur pikërisht me qëllimin për t'i treguar tualetet e
rralla ku kryejnë nevojat personale banorët e Tokios.

E jashtëzakonshme 

Tualetet ppublike mmë ttë
çuditshme nnë bbotë

FOTO E DITES

Nënë e bijë:
- Nita, sa bëjnë 4 x 4? 
- 12.
- Shyqyr vajza ime që je e bukur se, për mend
që i ke, kishe mbet pa u martua! 

Një burrë shihet në një stacion të mbushur me topa 
plastike në Singapor. /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

Në HHungari nnjë ""pulë"
garon nnë zzgjedhjet ee
përgjithshme
Jozsef Tichy-Racs nuk është si kandidatët e
tjerë në zgjedhjet e përgjithshme të prillit. Ai
kandidon i veshur si pulë. Partia e kandidatit të
pavarur quhet "Partia e qenit me dy bishta"
dhe është themeluar në vitin 2006. Ajo ka edhe
kandidatë të tjerë që garojnë në zgjedhje, të
veshur si gorilla apo babagjyshi i Vitit të Ri. Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22

222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.



QENDRA SPORTIVEQENDRA SPORTIVE
“BUJQËSIA”

TEL: 045/82 82 82TEL: 045/82 82 82

“BUJQËSIA”

PROGNOZA SPORTIVE ASTON VILLA - QPR 1-1

20 E MARTË, 13 MARS 2018

MAN UTD - SEVILLA GG3+ ROMA - SHAKHTAR DONETSK 1

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 112 MARS - Turniri i boksit
"Thank You USA & Diaspora", i
paraparë të mbahet më 3 mars,
është shtyrë për datën 17 mars, për
shkak të mospërkrahjes nga
Komuna e Prishtinës dhe Qeveria e
Kosovës. Legjenda e boksit të
Kosovës, Aziz Salihu, që është
organizator i këtij turneu, ka thënë
të hënën për "Epokën e re" se është
shumë optimist se do të përkrahet
projekti i tij nga Qeveria dhe turniri
nuk do të dështojë. "Nuk po kam
përkrahjen e duhur nga institu-
cionet e vendit, ani pse kontributi
im për sport është mjaft i madh.
Kam qenë i rrahur dhe i maltertuar
në kohën e okupimit, kurse kam
dhënë kontribut të madh për
themelimin e Komitetit Olimpik të
Kosovës dhe Sportit të Pavarur.
Kam organizuar shumë e shumë
turne, por anashkalimi që po më
bëhet është i pabesueshëm. Për
turnirin 'Thank You USA &
Diaspora' kam marr premtim nga
Qeveria dhe jam në pritje", ka

thënë Salihu, i cili më pas ka
treguar se Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit e ka përkrahur,
por jo aq sa duhet për të mbajtur
një turnir me shtatë shtete pjesë-
marrëse. "Ministria e Sportit më ka
përkrahur me 3 700 euro, por këto
janë të pamjaftueshme për të
mbajtur një turnir të tillë e ku janë
pjesëmarrës shtatë shtete. Për të
mbajtur këtë turnir nuk jam duke
kursyer as paratë e mia që i kam
për ilaçe. Do ta bëj të pamundurën
që ky turnir mos të dështojë. Nëse
nuk më përkrah Qeveria, atëherë
do të kërkoj ndihmohem nga
donatorë të ndryshëm", ka shtuar
legjenda e boksit të Kosovës. 
Aziz Salihu ka treguar edhe për qël-
limin e mbajtjes së turnirit "Thank
You USA & Diaspora", duke thënë
se kjo është forma më e mirë për t'i
nderuar Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe diasporën shqiptare.
"Qëllimi është që nëpërmjet këtij
turniri ta falënderojmë Amerikën
për kontributin e madh që ka bërë
për shtetin e Kosovës, por edhe
diasporën në përgjithësi që gjith-
monë ka kontribuar shumë për

atdheun. Përveç meçeve të boksit,
kam planifikuar të ketë edhe
muzikë me këngëtarë të njohur si
Ismet Pejën dhe Afrim Muqiqin",
ka shtuar ai. 
Shtetet pjesëmarrëse në këtë
turne, përveç Kosovës, janë edhe
Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria,
Sllovenia, Kroacia dhe Gjermania. 

Koha ee ffundit qqë ttë 
ndihmohet KKlubi ii 
Boksit ""Prishtina" 

Aziz Salihu është treguar tejet i
entuziazmuar. Ai ka filluar të flasë
për klubin e tij të zemrës, KB

Prishtina. Ai ka thënë se ky klub
me emër të madh jo vetëm në
Kosovë, por edhe në botë është
harruar plotësisht nga njerëzit që
janë në krye të institucioneve,
kurse boksierët janë duke u stërvi-
tur në kushte jashtëzakonisht të
vështira. "Jam kryetar i Klubit të
Boksit Prishtina. Krejt çfarë kam
bërë në këtë klub janë me paratë e
mia. Aspak nuk kam pasur
përkrahje. Nëse ky klub nuk kishte
ekzistuar, askush në botë nuk do
të kishte dëgjuar për sportin e
Kosovës. Tash është koha e fundit
që pushtetarët të vijnë e të na
ndihmojmë e të bëjmë kushte për
të nxjerrë boksierë të nivelit

ndërkombëtar", ka deklaruar
Salihu. "Kosova gjithmonë ka
pasur dhe ka potencial në boks,
vetëm duhet punë edhe më e
madhe dhe kushte më të mira për
të nxjerrë boksierë që mund ta
përfaqësojnë Kosovën. Nëse
duam rezultate, duhet të investo-
jmë. Tash për tash i kam 6-7 bok-
sierë që me përkrahje më të
madhe mund të kisha sjell rezul-
tate kulmore", ka deklaruar Salihu,
i cili ndihet i zhgënjyer edhe me
Komitetin Olimpik të Kosovës
(KOK) që nuk e ka futur në listën e
kategorizimit të sportistëve.
"Ashtu siç kam lindur unë për
sportin e boksit, ashtu ka lindur
edhe Donjeta Sadiku. Ajo nuk
duhet të anashkalohet, pasi është
talente e madhe në një sport të
fortë siç është boksi. Jam i befasuar
që Komiteti Olimpik e ka
anashkaluar dhe nuk e di pse
Besim Hasani e lejon një gjë të
tillë. Të gjithë duhet të jemi të gat-
shëm ta ndihmojmë Donjetën
dhe sportistët e tjerë që kanë
kualitete të tillë", ka shtuar ai. 
Në fund të bisedës për "Epokën e
re", sportisti i shekullit në Kosovë,
që është fitues i mbi 30 medaljeve
te arta në turnirë të ndryshëm
ndërkombëtarë dhe tri herë pjesë-
marrës në Lojëra Olimpike, ku
edhe e ka fituar medaljen e
bronztë në Los Angeles, ka kërkuar
mos të nënçmohet nga njerëzit e
politikës që janë duke e drejtuar
shtetin për të cilin nuk ka kursyer
asgjë gjatë jetës së tij.

Turniri ‘Thank You USA & Diaspora’, 
në dorë të Qeverisë

PRISHTINË, 112 MARS - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, ka nën-
shkruar të hënën vendimin për
emërimin e komisionit për shqyr-
timin dhe vlerësimin e kërkesave
për lëshimin e vërtetimit për
sponsorizime në fushën e kul-
turës, rinisë dhe sportit, me një
mandat dyvjeçar, me mundësi
rizgjedhjeje. Komisioni do të për-
bëhet nga pesë anëtarë, Betim
Jahaj, zyrtar i lartë ligjor në
Departamentin Ligjor të MKRS-
së, në cilësinë e kryesuesit, ndërsa
katër anëtarët do të jenë: Servete
Lika, zyrtare e lartë financiare në
Divizionin e Financave; Kamuran
Goranci, udhëheqës i Divizionit
në Departamentin e Kulturës;
Xhevat Bajrami, udhëheqës i
Departamentit të Rinisë dhe
Afërdita Fazliu, udhëheqëse e
Divizionit për Federata në

Departamentin e Sportit. 
Anëtarët e komisionit do të kom-
pensohen financiarisht për punën
e tyre për mbledhjet e mbajtura.
Kryesuesi do të kompensohet me
125 euro për mbledhje, ndërsa
anëtarët me nga 100 euro secili,
por ky kompensim lejohet më së
shumti për dy mbledhje të mbaj-
tura gjatë muajit. "Komisioni në
punën e tij do të ketë të gjitha
përgjegjësitë që ta shqyrtojë
vërtetësinë e dokumenteve
zyrtare dhe ta sigurojë zbatimin e
plotë të akteve normative që rreg-
ullojnë çështjen e sponsorizimit,
Ligjin nr. 05/L-090 dhe
Rregulloren nr. 01/2018 për
Përcaktimin e Kritereve,
Procedurave dhe Formës për
Vërtetimin e Sponsorizimit në
fushën e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit", thuhet në njoftimin e
MKRS-së. 

Në bazë të vendimit të nënshkru-
ar nga ministri Gashi, anëtarë të
rregullt në këtë komision do të
jenë përfaqësuesit nga
Departamenti Ligjor, respektivisht
Divizioni i Financave, ndërkaq
anëtarët e tjerë marrin pjesë në
mbledhjet e komisionit vetëm në

shqyrtimin e kërkesave që bien në
fushëveprimtarinë e departa-
menteve, konkretisht, të Kulturës,
Rinisë apo Sportit. 
Ministri Gashi emërimin e
Komisionit e ka cilësuar si një real-
izim të një obligimi ligjor dhe u
shpreh se përmes këtij Komisioni

finalizohen procedurat që kanë
qenë të parapara që MKRS-ja t'i
realizojë. "Me emërimin e komi-
sionit në fjalë ne si ministri i kemi
hapur rrugë sponsorizimit në
fushat e kulturës, rinisë dhe sportit.
Tani palët e interesuara e kanë një
adresë konkrete. Ky është një ndër
hapat më të rëndësishëm që kemi
marrë sepse vlerësimet dhe pritjet
janë të mëdha. Ky akt që kemi nën-
shkruar sot dhe që ministria ka
ndërmarrë në bashkëpunim edhe
me institucionet e tjera të vendit
është gjëja më e mirë që ka
mundur t'u ndodhë fushave të cilat
i ka në përgjegjësi ministria, sepse
konsideroj se përmes spon-
sorizimit, konkretisht të orientimit
të një pjese të tatimeve nga kultura,
rinia dhe sporti, do të rriten
aktivitetet në këto fusha e, po
ashtu, do të rritet edhe cilësia", ka
thënë ministri Gashi.

Emërohet komisioni për sponosorizim në kulturë, rini dhe sport

Legjenda e boksit të Kosovës, Aziz Salihu, ka
thënë për gazetë se mbajtja e turnirit "Thank You
USA & Diaspora" është në dorën e Qeverisë së
Kosovës, pasi përkrahja e Ministrisë së Kulturës,
Rinisë dhe Sportit është e pamjaftueshme për t'i
mbuluar shpenzimet. "Për turnirin 'Thank You
USA & Diaspora' kam marr premtim nga Qeveria
dhe jam në pritje", ka thënë Salihu
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Ronaldo dhe Ramosi nuk e duan
Pogban në Real
Dy yjet e Real Madridit, Cristiano Ronaldo dhe
Serigo Ramos, i kanë kërkuar presidentit Florentino
Perez të mos e transferojë Paul Pogban në "Santiago
Bernabeu", raporton "Don Balon". Mesfushori
francez nuk është i lumtur te Manchester Unitedi
dhe po e kërkon largimin, kurse më herët është folur
edhe për një rikthim te Juventusi. 

Aguero mungon dy javë
Sulmuesi i Manchester Cityt, Sergio Aguero, do të
qëndrojë dy javë jashtë fushës së lojës, pasi është
lënduar të shtunën në seancën stërvitore.
Sulmuesi argjentinas do t'i humbasë ndeshjet
ndaj Stoke Cityt dhe Evertonit dhe është në
dyshim për ndeshjen miqësore më 23 mars që
Argjentina e zhvillon ndaj Italisë.

Werneri refuzon katër skuadra 
Timo Werner do të qëndrojë edhe për një sezon te
RB Leipzigu. 22-vjeçari i talentuar gjerman, Timo
Werner, ka hedhur poshtë mundësinë e largimit
gjatë verës nga RB Leipzig. Ai ka bërë me dije se
do të qëndrojë edhe për të paktën një sezon te
klubi që u transferua në vitin 2016. Për Wernerin
janë duke u interesuar Manchester Unitedi,
Liverpooli, Real Madridi dhe Bayern Muncheni. 

Mertesackeri mezi pret të 
pensionohet 
Diferenca mes ëndrrës dhe realitetit. Të jesh i
famshëm, i pasur dhe futbollist u pëlqen shumë
njerëzve, të cilët e ëndërrojnë që fëmijë. Por, në jetën e
futbollistëve nuk ka vetëm trofe dhe sukses. Pas ka
shumë më tepër, ka edhe presion, sakrifica dhe vuajte
pafund. Kjo histori vlen edhe për një kampion bote, si
Per Mertesacker, i cili po luan sezonin e fundit përpara
se t'i varë këpucët në gozhdë. Në karrierë ka fituar
shumë, përfshirë Botërorin me Gjermaninë, por
shpesh është ndier nën presion. "E dimë se jemi të
privilegjuar", thotë për revistën "Spiegel". "Por arrin në
pikën në të cilën kupton se e gjitha është një barrë
fizike dhe psikologjike. I gjithë ky presion më bën për
të vjell përpara çdo ndeshjeje. Lojtarët vlerësohen për
paraqitjen e tyre, nuk luajnë më për t'u argëtuar. Kam
arritur në fund. Më thonë të gjithë se është sezoni im i
fundit dhe duhet të jap më shumë, por unë preferoj të
qëndroj në stol, ose më mirë në tribunë. Me ndeshjen
e lamtumirës do të jem më në fund i çliruar", ka
deklaruar Mertesacker.

Spalletti: Na mungon kualiteti 
Interi luajti baras kundër Napolit dhe mbetet në
garën për një pozitë që dërgon në Ligën e
Kampionëve, por Luciano Spalletti nuk është i
kënaqur me barazimin e arritur kurse, sipas tij,
Interi nuk ka kualitet të përafërt me Napolin. "Nuk
kemi kualitet. Të gjithë po thonë se kemi, por unë
nuk po e shoh një gjë të tillë. Nuk mendoj se kjo
skuadër mund të fitojë. Napoli është skuadër e
fortë. Ne mund vetëm të mbrohemi dhe ta presim
rastin për kundërsulme. Po punojmë gjatë gjithë
sezonit dhe asgjë nuk po arrijmë. Unë dëshiroj të
fitojmë, por ky është maksimumi ynë", ka thënë
Spalletti. Kjo deklaratë e Spallettit ka shkaktuar
pakënaqësi te tifozët e Interit.

SHKURT 

PRISHTINË, 112 MARS - Të
mërkurën dhe të enjten do të
zhvillohen ndeshjet e xhiros së
XXII në IP Superligën e Kosovës
në basketboll. Të mërkurën, me

fillim nga ora 17:00, Rahoveci e
pret Borean, kurse duke filluar
nga ora 18:00, Peja është niko-
qire e Trepçës. Ndërkaq të
enjten në program është një

ndeshje, ajo ndërmjet
Bashkimit dhe Sigal Prishtinës,
e cila do të fillojë në orën 19:30.
Duhet theksuar se të dielën
është zhvilluar dueli ndërmjet

Golden Eagle Yllit dhe Kerasan
Prishtinës, që i ka takuar xhiros
së XXII, ku fitore ka regjistruar
skuadra nga Theranda me
shifrat 99:71.

Të eenjten dderbi BBashkimi - SSigal PPrishtina 

MANCHESTER, 112 MARS - Manchester
Unitedi dhe Roma kërkojnë kuali-
fikimin në çerekfinale të Ligës së
Kampionëve, por paraprakisht për
të arritur deri te ky sukses këto
skuadra duhet të jenë më të suk-
sesshme se Sevilla dhe Shakhtar
Donetsk. Unitedi ndeshjen e parë
në Spanjë e mbylli me rezultat 0-0,
kurse tash në "Old Trafford" duhet
të jetë e kujdesshme për të mos
pranuar gol për faktin se në rast se
Sevilla e realizon një gol, atëherë
"Djajtë e Kuq" duhet të shënojnë
dy gola. Skuadra e Jose Mourinhos
në fundjavë e mposhti Liverpoolin
(2-1) në Premierë Ligë, kurse tash
është më e motivuar për ndeshjen
kthyese. Portugezi Mourinho
ndeshjen ndaj Sevillas e ka vlerë-
suar si ndeshje për jetë a vdekje.
"Fitorja ndaj Liverpoolit ishte e
rëndësishme, por kjo me Sevillan
është edhe më shumë. Kjo është
një ndeshje jetë a vdekje", ka
thënë Mourinho. 
Skuadra spanjolle në fundjavë
pësoi humbje nga Valencia (0-2),
por ndaj Unitedit ka synime të

mëdha për të siguruar një sukses
historik. Në ndeshjen tjetër
Shakhtar Donetsk në Itali vjen me
epërsinë prej një goli ndaj Romës
nga ndeshja e parë (2-1), por në
këtë ndeshje skuadra italiane
dëshiron të arrijë një sukses në
Ligën e Kampionëve, të paktën
duke u kualifikuar në çerekfinale.

Në këtë raund katër skuadrat e
para që janë kualifikuar janë Real
Madridi, Liverpooli, Juventusi dhe
Manchester City. 

Unitedi dhe Roma kërkojnë
kualifikimin në çerekfinale

OAKLAND, 112 MARS - Golden State dhe
Clevelandi, dy ekipet finaliste të
sezonit të kaluar në NBA, kanë
humbur në ndeshjet e radhës.
Kampionët e Warriorsit u mundën
109-103 nga Minnesota, ndeshje ku
herë udhëhiqte njëra skuadër e
herë tjetra. Në fund, diferencën e
bëri Townsi me 31 pikë, mbështetur
edhe nga Wiggins me 23, duke i
bërë të pavlefshme 39 pikët e 12
rebaundet e Durantit për miqtë
(mungoi Curry, i dëmtuar). Humbet
edhe ekipi i Clevelandit, që u mund
127-113 nga Lakersi, ndeshje e
dominuar nga basketbollistët kali-
fornianë. Randle me 36 pikë e 14
rebaunde ishte më i miri në parket

për Lakersin, mbështetur edhe nga
Lopezi me 22 pikë, Thomasi e Pope
me 20. Për Cavaliersin u dallua
Jamesi me 24 pikë e 10 rebaunde,
por që mbetën për statistikë, rapor-
ton "Telesport". Në krye të renditjes
në Perëndimin ndodhet ekipi i
Houstonit, që mundi 105-82
Dallasin në fushën e këtij të fundit.
Sfidë e komanduar nga skuadra e
Rocketsit, ku u dalluan Gordoni me
26 pikë e Pauli me 24. Në momentet
e fundit fiton Indiana, që mposhti

99-97 Bostonin jashtë fushës, 
rezultati surprizë ishte me Oladipo
që bëri diferencën me 27 pikë. Fiton
edhe ekipi i Torontos, që mundi
132-106 New Yorkun, duke komanduar
kreun e renditjes në Lindje, ndeshje
ku epërsia e skuadrës kanadeze u
rrit nga perioda në periodë (7 
lojtarë të ekipit kanadez realizuan
mbi 10 pikë). Skuadra e Utah Jazzit,
falë 30 pikëve e 10 rebaundeve të
Rubios, mundi 116-99 New
Orleansin.

Humbasin Golden State
dhe Clevelandi 

TË MARTËN TAKOHEN: 

20:45 Manchester United - Sevilla (0-0)
20:45 Roma - Shakhtar Donetsk (1-2)

REZULTATET 

New York - Toronto 106-132
Atlanta - Chicago 122-129
Minnesota - Golden State 109-103
New Orleans - Utah Jazz 99-116
Denver - Sacramento 130-104
Dallas - Houston 82-105
Boston - Indiana 97-99
Brooklyn - Philadelphia 97-120
Lakers - Cleveland 127-113 
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Prishtinë

Ramush  Zeka, lindur më 10. 2. 1963, në
Prishtinë, shpall të pavlefshme diplomën e për-
gatitjes superiore shkollore: Inxhinier i diplomuar
i elektroteknikës, lëshuar nga Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik, Drejtimi
Elektronikë.

Glauk Collaku shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën SHMGJ " Gjon Buzuku" Prizren.

Agim Koro shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" Prizren.

Ramush Zeka, i lindur me 10 shkurt 1963 në
Prishtinë, shpall të pavlefshme diplomën e për-
gatitjes superiore shkollore: inxhinier i
Elektroteknikes, lëshuar nga Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik, drejtimi
Elektronikë.

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Lajmërohen bashkëpronarët e 
ngastrës kadastrale P-70202016-0440
bk-O, se bashkëpronari Arif
Gërxhaliu ka shprehur dëshirën që t
ashes një pjesë të pronës së vet.
Andaj njoftohen bashkëpronarët e
kësaj parcele kadastrale që nëse janë
të interesuar për blerjen e kësaj
parcele-pjesën e pronës të lajmërohen
te bashkëpronari Arif Gërxhaliu.

LËSHOJ LLOKALIN MME
QIRA. 

Lokali gjendet në rrugën "Isa
Kastrati" në Matiqan të Prishtinës
dhe ka një hapësirë prej 400 m2.
Lokali është i gatshëm dhe shumë
funksional. Për informata mund të
na kontaktoni në këtë numër të 
telefonit: 049-509-077.

LËSHOJ MME QQIRA
SHTËPINË NNË MMATIQAN,
E PPËRSHTATSHME PPËR

ÇERDHE

Lëshoj një shtëpi më qira e cila është
e përshtatshme për Çerdhe fëmijësh.
Ka oborr dhe hapësirë të
mjaftueshme si dhe parking. Shtëpia
gjendet në lagjen Matiqani në
Prishtinë, rruga "Struga". Informatat
në tel: 044-668-868
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Auto Shkolla 
“RITMO - L” 

Prishtinë

Eksperienca jonë
- përfitimi i juaj.

Afati i paraqitjes prej 03.03.2018
deri më 10.03.2018
Ju mirëpret:
Stafi i Auto Shkollës " Ritmo -L "

Tel / kontakt: 
044 248 173
044 200 604
044 375 333 


