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Libri për Thaçin promovohet në Londër

Kryetari i Partisë Demokratike
Shqiptare (PDSh), Ragmi Mustafa, ka
ftuar institucionet e Kosovës të mos i
lënë shqiptarët e Luginës së
Preshevës jashtë fazës së re të dia-
logut Kosovë - Serbi. Në këtë inter-
vistë dhënë për gazetën "Epoka e re",

ai ka thënë se tani është momenti i
fundit që Kosova ta ngrehë zërin për
zgjidhjen e problemit të shqiptarëve
të Luginës. Sipas Mustafës, krahas
zgjidhjes përfundimtare të çështjeve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në
Bruksel, duhet të zgjidhet edhe 

problemi i shqiptarëve të Luginës.
"Ne vetëm kërkojmë zbatimin e 
standardeve që Kosova zbaton për
pakicat andej kufirit. Çdo gjë që vlen
për serbët atje të vlejë edhe për
shqiptarët këtu", ka thënë lideri i
PDSh-së, Ragmi Mustafa

INTERVISTË ME STUDIUESEN DHE
POETEN SABILE KEÇMEZI-BASHA (2)

FLET PËR "EPOKËN E RE", RAGMI MUSTAFA

Shqiptarët 
e Luginës të
përfshihen 
në fazën e re
të dialogut 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI, NJËHERËSH MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME TË
SLLOVENISË, KARL ERJAVEC, KA VIZITUAR KOSOVËN 

Sllovenia do ta mbështesë Kosovën
në rrugëtimin e saj euroatlantik dhe
në procesin e anëtarësimit në organi-
zatat ndërkombëtare, në veçanti në

INTERPOL dhe UNESCO, ku ajo
është anëtare e Bordit Ekzekutiv.
Kështu ka deklaruar të martën në
Prishtinë zëvendëskryeministri,

njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme të Sllovenisë, Karl Erjavec,
pas takimit me homologun e vet
Behgjet Pacolli
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TIRANË, 113 MARS - Lëvizja Socialiste
për Integrim (LSI) nuk e përjashton
mundësinë e mbështetjes së kandi-
datëve të Partisë Demokratike për
zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm.

Kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi, ka thënë se partia që
drejton është e vendosur në pozi-
cionin e saj opozitar. "Nuk është
vendim që më përket mua, u përket

strukturave të partisë. Zgjedhjet
lokale nuk kanë të bëjnë me pro-
grame politike, por edhe me indi-
vidët. Individi do të jetë ai që do të
garojë. Nuk garon Monika si

kryetare e LSI-së, por individi për
kryetar bashkie. Sa i përket
bashkëpunimit elektoral, LSI-ja
është e vendosur në pozicionin e saj
opozitar", ka thënë Kryemadhi.

Kryemadhi paralajmëron bashkëpunim me PD-në për zgjedhjet lokale

LAJME SHKURT

Ambasadori Lu takon
Bashën 

TIRANË, 113 MARS - Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha dhe ambasadori
amerikan Donald Lu kanë zhvilluar një
takim rreth 30 minuta në ambientet e selisë
së Partisë Demokratike. Burime pranë PD-së
bëjnë të ditur se Lulzim Basha dhe
ambasadori Lu shkëmbyen pikëpamje mbi
zbatimin e reformës në drejtësi, luftën
kundër krimit dhe drogës dhe proceset e
ardhshme politike brenda Partisë
Demokratike.
Kjo vizitë e ambasadorit amerikan në selinë
blu mbërrin në kohën që partia më e madhe
opozitare është në qendër të akuzave në lid-
hje me burimin e parave për lobim në
Uashington.
Mësohet se Donald Lu ka "shmangur"
mediet.
Partia Socialiste dhe vetë kryeministri Edi
Rama kanë hedhur dyshime lidhur me
financime të paidentifikuara ruse ndaj PD-së.
Ndërkohë Basha i është përgjigjur Ramës
duke i thënë se le të jenë hetimet e
Prokurorisë ato që do të thonë të vërtetën.

Osmani: NATO-ja është
garancia e vetme për
shqiptarët

SHKUP, 113 MARS - Zëvendëskryeministri për
Çështje Evropiane, Bujar Osmani, ka dhënë
sinjale pozitive sa i përket çështjes së emrit
me Greqinë. "Maqedonia tani është në një
udhëkryq që quhet të përcaktohet në deka-
dat e ardhshme, gjithashtu është një
mundësi historike për të marrë një vendim
të rëndësishëm për të ardhmen e vet për
çështjen e emrit", tha Bujar Osmani. Ai shtoi
se ka një pako prej shtatë pikave që bisedo-
het me Greqinë ku janë edhe me identitetin
maqedonas, përdorimi i emrit dhe disa të
tjera që po vazhdon bisedimi.
Zëvendëskryeministri Osmani gjithashtu u
shpreh se për shqiptarët ka shumë rëndësi
integrimi i Maqedonisë në NATO duke e
ditur se zgjidhja e emrit është një parakusht
për integrimin e vendit andaj edhe shqip-
tarët janë të interesuar të zgjidhjet emri i
Maqedonisë. Sipas tij, muajt qershor dhe
korrik do të jenë muajt e rëndësishëm të
Maqedonisë ku, nëse në qershor zgjidhet
emri, atëherë Maqedonia mund të hapë
bisedime për në BE dhe NATO.

UASHINGTON, 113 MARS - Presidenti i
Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e
shkarkoi nga pozita sekretarin e Shtetit,
Rex Tillerson, duke e zëvendësuar me
drejtorin e CIA-s, Mike Pompeo. Duke e
falënderuar Tillersonin për shërbimin e
tij, në një postim në "Twitter", Trumpi
tha se sekretari i ri i Shtetit do të bëjë
"një punë fantastike".
Tillersoni, ish-shef ekzekutiv i kom-
panisë së naftës "ExxonMobil", ka marrë
detyrën më 1 shkurt të vitit 2017.
Trumpi, po ashtu, emëroi Gina Haspelin
drejtoreshë të CIA-s, gruan e parë në
këtë pozitë. Duke folur për gazetarët
jashtë Shtëpisë së Bardhë, Trumpi tha se
dallimet e tij me Tillersonin janë shndër-
ruar në "kimi personale". "Kemi kaluar
mjaft mirë, por nuk jemi pajtuar në disa
gjëra", tha Trumpi. "Sa i përket mar-
rëveshjes bërthamore me Iranin, unë
mendoj se është e tmerrshme. Ai ka
menduar se është në rregull. Unë kam
dashur ta prish atë ose të bëj diçka në

lidhje me të, ndërsa ai ka menduar pak
më ndryshe. Pra, nuk kemi menduar
njësoj", tha Trumpi.
"Me Mike Pompeon, kemi proces
shumë të ngjashëm të të menduarit.
Mendoj se do të funksionojë mirë", shtoi
Trumpi.
Tillersoni nuk ka folur me Trumpin për-
para se të shkarkohej dhe nuk është në
dijeni për arsyen, tha përmes një
deklarate nënsekretari i Shtetit, Steve
Goldstein. "Diplomati i lartë amerikan
ka synuar të mbetet në detyrë për shkak
të përparimit të prekshëm në çështje
kritike të sigurisë kombëtare", tha
Goldstein. 
Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha
se Trumpi ka dashur ta organizojë
ekipin përpara bisedimeve të plani-
fikuara me udhëheqësin e Koresë së
Veriut, Kim Jong Un, si dhe për negoci-
atat e vazhdueshme për tregtinë.
Spekulime se Tillersoni mund të
shkarkohet ka pasur që disa muaj.

Tetorin e kaluar ai është detyruar të
thërrasë një konferencë për media, për
t'i mohuar raportet se ai po shqyrton
largimin nga puna.
Në vjeshtë, ndërkaq, Trumpi e ka 
nënvlerësuar publikisht Tillersonin,
duke shkruar në "Twitter" se ai "po
humbet kohën e tij" duke bërë përpjekje
të negociojë me Korenë e Veriut për 
programin e saj bërthamor.
Për Pompeon, Trumpi po ashtu tha se ai
"do ta vazhdojë programin për 
përmirësimin e qëndrimit të Amerikës
në botë, do t'i forcojë aleancat, do të
përballet me kundërshtarët dhe do të
bëjë përpjekje për ta denuklearizuar
Gadishullin Korean".
Pompeo tha se nëse konfirmohet si
Sekretar i Shtetit nga ligjvënësit
amerikanë, ai do ta përfaqësojë popullin
amerikan te pjesa tjetër e botës.
Gina Haspel, e cila i është bashkuar 
CIA-s në vitin 1985, ka mbajtur disa
pozita të larta drejtuese në të kaluarën.

Trumpi e shkarkon sekretarin
Tillerson, e zëvendëson 
me shefin e CIA-s

Para negociatave të rëndësishme me Korenë e Veriut, presidenti Trump ka
shkarkuar nga detyra Sekretarin e Shtetit, Rex Tillerson dhe e ka zëvendësuar me
drejtorin e CIA-s, Mike Pompeo
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Shqipe HHETEMI  

PRISHTINË, 113 MARS -
Zëvendëskryeministri, njëherësh
ministër i Punëve të Jashtme të
Sllovenisë, Karl Erjavec, të martën
ka vizituar Kosovën, me ç'rast
është pritur nga homologu i vet,
Behgjet Pacolli, nga kryeministri
Ramush Haradinaj si dhe nga
kryeparlamentari Kadri Veseli. 
Diplomati slloven ka vlerësuar
arritjet dhe progresin që është
bërë në Kosovë gjatë dhjetë
vjetëve të shtetësisë, duke shpre-
hur gatishmërinë për
bashkëpunim bilateral në fushën

e ekonomisë dhe përkrahjen e
Kosovës në rrugën e saj inte-
gruese. Zëvendëskryeministri
Erjavec i ka siguruar drejtuesit e
shtetit të Kosovës se Sllovenia do
ta shtojë angazhimin për
mbështetjen e Kosovës për anë-
tarësim në organizata ndërkom-
bëtare, në veçanti në INTERPOL
dhe UNESCO, ku ajo është
anëtare e Bordit Ekzekutiv.  
Zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, ka thënë
se Sllovenia tradicionalisht e ka
përkrahur Kosovën dhe ka qenë
zëri më i fuqishëm i saj edhe në
periudhën më të vështirë.  Përveç

të kaluarës së përbashkët, Pacolli
ka thënë se Sllovenia dhe Kosova
ndajnë edhe synimet për një të
ardhme të përbashkët si pjesë e
familjes së madhe euroatlantike.
"Kosova dhe populli i saj ende i
kanë të freskëta kujtimet para 29
vjetëve, kur populli slloven ngriti
zërin kundër padrejtësive dhe
dhunës sistematike që po ushtro-
hej atëbotë ndaj Kosovës dhe pop-
ullit të saj. Përkrahja politike dhe
qytetare për Kosovën në atë kohë
ishte fije shprese dhe optimizmi.
Andaj, ne gjithmonë do ta kujto-
jmë atë mbështetje e kurajë poli-
tike, qytetare e njerëzore. Ne si dy
vendeve dhe dy popuj, përveç së
kaluarës së përbashkët, ndajmë
edhe synimet për një të ardhme të
përbashkët si pjesë e familjes së
madhe euroatlantike. Në këtë
rrugë ne jemi shumë mirënjohës
për rolin aktiv të Sllovenisë dhe
presim që angazhimi juaj të jetë i
vazhdueshëm dhe gjithnjë e më i
zëshëm, ngaqë ne dhe i gjithë
rajoni ka nevojë për të ecur sa më
shpejt drejt anëtarësimit në BE
dhe NATO", është shprehur
Pacolli. 
Zëvendëskryeministri dhe min-

istri i Punëve të Jashtme të
Sllovenisë, Karl Erjavec, është
pritur në takim edhe nga kryemi-
nistri Ramush Haradinaj, i cili ka
thënë se Kosova ruan një miqësi
të mirë me popullin slloven dhe
kjo miqësi duhet të vazhdojë.
Haradinaj ka thënë se ekziston
një klimë e mirë mes Kosovës dhe
Sllovenisë për bashkëpunim në
shumë fusha. "Sllovenia është një
ndër investitoret më të mëdha në
vend dhe Kosova është e intere-
suar ta vazhdojë këtë partneritet
ekonomik, duke e përmirësuar
çdoherë e më shumë balancën e
eksportit dhe importit me këtë
vend", është shprehur ai.  
Haradinaj ka kërkuar vazhdimin e
përkrahjes së Sllovenisë në planin
ndërkombëtar. "Përkrahja juaj
për njohjet e reja, anëtarësimin
në INTERPOL, UNESCO, në pro-
cesin e integrimit euroatlantik, ka
domethënie të madhe për ne. Ne
jemi një vend euroatlantik - ky
është destinacioni ynë", ka
deklaruar Haradinaj, duke rithek-
suar edhe një herë qëndrimin e
Kosovës për të respektuar secilin
etnitet në vend. "Krijimi i ushtrisë
së Kosovës me mandat

kushtetues nuk e ndryshon bal-
ancën e sigurisë në rajon, për më
tepër kontribuon në të", ka thënë
ai. 
Edhe kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur të
martën në takim ministrin e
Punëve të Jashtme të Sllovenisë,
Karl Erjavec, me të cilin ka 
diskutuar për raportet e shkëlqyera
ndërmjet të dyja vendeve dhe për
mundësitë e avancimit të tyre në
shumë fusha, veçanërisht në 
sferën ekonomike. 
Veseli e ka njoftuar kryediplo-
matin slloven për zhvillimetnë
Kosovë dhe në Kuvendin, 
me fokus në agjendën evropiane
si prioritet nacional.
Kryeparlamentari Veseli e ka
falënderuar ministrin Erjavec për
kontributin e vazhdueshëm të
Sllovenisë në drejtim të fuqizimit
të shtetësisë së Kosovës, zhvillimit
ekonomik, si dhe për përkrahjen
në rrugën e integrimeve 
euroatlantike. Veseli ka theksuar
nevojën e shtimit të mëtejmë të
marrëdhënieve ndërparlamentare
dhe vazhdimit të përkrahjes së
Lubjanës zyrtare për Kosovën
edhe në të ardhmen.

Prishtinë, 113 mmars - Nëntë
përmbarues privatë janë betuar
të martën para ministrit të
Drejtësisë, Abelard Tahiri, në një
ceremoni të veçantë organizuar
në Ministrinë e Drejtësisë. 
Ministri Tahiri ka uruar përm-
baruesit privatë për detyrën e
marrë, duke theksuar se puna
që bëjnë reflekton në për-
mirësimin e imazhit të gjyqë-
sorit. "Kërkoj nga ju që të
punoni në bazë të ligjeve dhe
Kushtetutës dhe të ndihmoni në
përmirësimin e gjykatave, në
përgjithësi në përmirësimin e
punës së gjithë gjyqësorit.

Qytetarët do të jenë të kënaqur
vetëm atëherë kur nuk do të
ketë pritje të mëdha për zgjid-
hjen e rasteve të tyre dhe një
qasje më e lehtë në drejtësi për
të gjithë", ka potencuar ministri
Tahiri. Ai ka bërë me dije se së
shpejti në ministrin që drejton
do të themelohet Departamenti
për Mbikëqyrjen e Profesioneve
të Lira.
Përmbaruesit e rinj privatë janë
emëruar nga dy për Gjykatat
Themelore në Prishtinë,
Mitrovicë, Ferizaj dhe Prizren,
ndërsa një është emëruar për
Gjykatën Themelore në Pejë.

Zëvendëskryeministri, njëherësh ministër i Punëve të Jashtme të Sllovenisë, Karl Erjavec, ka vizituar Kosovën 

Sllovenia i jep përkrahje Kosovës për 
anëtarësim në INTERPOL dhe UNESCO

Betohen nëntë përmbarues privatë

Sllovenia do ta mbështesë Kosovën në rrugëtimin e
saj euroatlantik dhe në procesin e anëtarësimit në
organizatat ndërkombëtare, në veçanti në INTER-
POL dhe UNESCO, ku ajo është anëtare e Bordit
Ekzekutiv. Kështu ka deklaruar të martën në
Prishtinë zëvendëskryeministri, njëherësh ministër i
Punëve të Jashtme të Sllovenisë, Karl Erjavec, pas
takimit me homologun e vet Behgjet Pacolli
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 113 MARS - Kryetari i
Partisë Demokratike Shqiptare
(PDSH), Ragmi Mustafa, ka
kërkuar që shqiptarët e
Luginës së Preshevës të përf-
shihen në fazën e re të dialogut

ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ai ka bërë me dije se tani është
momenti i fundit që Prishtina
zyrtare në Bruksel ta
parashtrojë për zgjidhje 
problemin e shqiptarëve që
jetojnë në Serbi.
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Mustafa

ka deklaruar se, krahas 
zgjidhjes përfundimtare të
çështjeve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, duhet të zgjidhet
edhe problemi i shqiptarëve
të Luginës. "Në këtë fazë 
përfundimtare Kosova duhet
të këmbëngulë që shqiptarët e
Luginës së Preshevës të jenë
pjesë e këtyre bisedimeve.
Pra, krahas zgjidhjes 
përfundimtare të problemeve
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, duhet të zgjidhet
edhe problemi i shqiptarëve
të Luginës", ka thënë Mustafa.
Ai ka treguar se shqiptarët e
kësaj pjese vazhdimisht janë
të diskriminuar dhe nuk i
gëzojnë as të drejtat ele-
mentare. "Mendoj se ata
duhet ta ngrehin zërin për
shqiptarët e kësaj ane dhe të
incizojnë zgjidhje të men-
jëhershme të problemit tonë.
Shqiptarët këtu vazhdimisht
janë të shtypur dhe të

diskriminuar, pasi nuk guxo-
jnë të shprehen lirshëm vetëm
pse janë shqiptarë. Pra, tani
është momenti i duhur që,
krahas zgjidhjes së problemit
shqiptaro-serb, të zgjidhet
edhe problemi i shqiptarëve
të Luginës së Preshevës",
është shprehur ai.
Ragmi Mustafa ka pranuar se
përfaqësuesit politikë të
Luginës së Preshevës nuk
kanë kontakte të drejtpërdrejta
me liderët institucionalë të
Kosovës. Ai ka treguar edhe
për të drejtat që i kërkojnë
shqiptarët atje. "Ne vetëm
kërkojmë zbatimin e stan-
dardeve që Kosova zbaton për
pakicat andej kufirit. Çdo gjë
që vlen për serbët atje të vlejë
edhe për shqiptarët këtu. Ky
mbase është çelësi më i mirë i
zgjidhjes së problemeve 
ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Republikës së
Serbisë", ka thënë Mustafa.

"Epoka ee rre": Z. Mustafa, tani
Kosova dhe Serbia do ta fillojnë
fazën finale të normalizimit të
marrëdhënieve. Do të kërkoni
që në këtë fazë të përfshihen
edhe shqiptarët e Luginës së
Preshevës? 
Mustafa: Përfaqësuesit 
politikë të shqiptarëve të
Luginës së Preshevës që kur
kanë filluar bisedimet në mes
të dy shteteve kanë kërkuar
zëshëm të jenë pjesë e këtyre
bisedimeve në mënyrë që ta
lehtësojmë edhe pozicionin e
Kosovës karshi Serbisë. 

"Epoka ee rre": Keni marrë 
shpjegim ndonjëherë pse nuk
jeni përfshirë në këtë dialog?
Mustafa: Sipas informacioneve
që kemi, bashkësia ndërkom-
bëtare, përkatësisht Brukseli
zyrtar, nuk ka dashur të trajtojë
njëkohësisht zgjidhjen e 
problemit të Kosovës dhe të
Luginës së Preshevës. Në këtë

Flet për "Epokën e re", Ragmi Mustafa

Shqiptarët e Luginës të përfshihen në 

Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare (PDSh),
Ragmi Mustafa, ka ftuar institucionet e Kosovës të mos
i lënë shqiptarët e Luginës së Preshevës jashtë fazës
së re të dialogut Kosovë - Serbi. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se tani
është momenti i fundit që Kosova ta ngrehë zërin për
zgjidhjen e problemit të shqiptarëve të Luginës. Sipas
Mustafës, krahas zgjidhjes përfundimtare të çështjeve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, duhet të
zgjidhet edhe problemi i shqiptarëve të Luginës. "Ne
vetëm kërkojmë zbatimin e standardeve që Kosova
zbaton për pakicat andej kufirit. Çdo gjë që vlen për
serbët atje të vlejë edhe për shqiptarët këtu", ka thënë
lideri i PDSh-së, Ragmi Mustafa
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fazë përfundimtare, Kosova
duhet të këmbëngulë që
shqiptarët e Luginës së
Preshevës të jenë pjesë e
këtyre bisedimeve. Krahas
zgjidhjes përfundimtare të
problemeve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, duhet të zgjidhet
edhe problemi i shqiptarëve të
Luginës. Në momentin që
presidenti mashtrues serb,
Aleksandër Vuçiq, aludon në
zgjidhjen e problemit shqip-
taro-serb, konsideroj se duhet
të përfshihen edhe shqiptarët
e Preshevës, Medvegjës dhe
Bujanocit. Kështu që, shqip-
tarët e Luginës duhet të përf-
shihen në këtë fazë për-
fundimtare të dialogut në
mënyrë që edhe ne t'i kemi të
drejtat tona. Nëse Serbia e ka
në plan të kujdeset për serbët
pakicë në Kosovë, atëherë pse
t'u mohohet kjo e drejtë
autoritarëve qendrore të
Kosovës që të përkujdesen për

shqiptarët e Luginës. Edhe
bashkësia ndërkombëtare nuk
duhet të lejojë që Serbia të
kërkojë të drejta për pakicën
serbe në Kosovë mbi çdo stan-
dard në Republikën e Kosovës,
kurse në anën tjetër shqiptarët
e Luginës i mban nën presion
dhe të diskriminuar.

"Epoka ee rre": Po mendoni se
nuk mund të ketë pajtim në
mes të shqiptarëve dhe serbëve
pa avancimin e të drejtave për
shqiptarët e Luginës?
Mustafa: Kjo do të ishte zgjidhja
më e mirë dhe më afatgjatë e
problemit shqiptaro-serb.
Përndryshe, problemi i 
shqiptarëve këtu mbetet i
pazgjidhur. Ne nuk do të
mund ta destabilizojmë
rajonin, por vazhdimisht do ta
shprehim pakënaqësinë tonë
në format më demokratike të
mundshme karshi Prishtinës
dhe Beogradit zyrtar, si dhe
bashkësisë ndërkombëtare.
Pra, nuk do të ndalemi
asnjëherë së kërkuari të drejtat
tona, sepse jemi popull 
autokton.

"Epoka ee rre": Kjo fazë e re e
dialogut pritet të fillojë shumë
shpejt. Ju si përfaqësues politik
i shqiptarëve të asaj treve, do
të kërkoni përmes ndonjë
dokumenti nga presidenti apo
kryeministri i Kosovës që të
përfshiheni në këtë proces? 
Mustafa: Fatkeqësisht, komu-
nikimet tona me Prishtinën
zyrtare janë vetëm përmes
mediumeve. Pra, nuk kemi
komunikim të drejtpërdrejtë.
Siç duket, udhëheqësit e
Kosovës janë të paprekshëm jo
vetëm për popullin e Kosovës,
por edhe për shqiptarët e
Luginës së Preshevës. Uroj që
këto mesazhe t'i dëgjojnë
edhe presidenti Thaçi dhe
kryeministri Haradinaj.
Shqiptarët e Luginës së
Preshevës janë të pakënaqur
me këtë zgjidhje që po 
përgatitet ndërmjet Prishtinës
dhe Beogradit. Mendoj se tani
është momenti i fundit që
autoritetet e Kosovës duhet të
vendosin dhe të kërkojnë se
çdo e drejtë që u takon serbëve
në Kosovë, t'u takojë edhe
shqiptarëve të Luginës. Pra,
presidenti Thaçi dhe institu-
cionet e tjera të Kosovës duhet
të jenë maksimalisht të
kujdesshëm në këtë fazë që të
mos e lënë Luginën e
Preshevës njëlloj si Shqipëria
në vitin 1912, e cila la jashtë
kufijve të saj Kosovën dhe 
trojet e tjera shqiptare.

"Epoka ee rre": Cilat janë kërke-
sat e juaja që do të duhej të
trajtoheshin në këtë fazë të

dialogut?
Mustafa: Mendoj se ne nuk
kemi nevojë të hulumtojmë
dhe të gjejmë ndonjë formulë
që askush nuk e ka zbatuar. Ne
vetëm kërkojmë zbatimin e
standardeve që Kosova zbaton
për pakicat andej kufirit. Pra,
çdo gjë që vlen për serbët atje,
të vlejë edhe për shqiptarët
këtu. Ky mbase është çelësi më
i mirë i zgjidhjes së proble-
meve ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Republikës së
Serbisë. Mendoj se asnjë zgjid-
hje tjetër nuk mund të jetë më
fatlume e cila do të sillte paqe
e stabilitet afatgjatë siç po
trumbeton presidenti
mashtrues Aleksandër Vuçiq, i
cili deklarohet se do t'i zgjidhë
problemet shqiptaro-serbe,
kurse në anën tjetër përpiqet
t'i fshehë problemet që ka
komuniteti shqiptar në Luginë
të Preshevës, dhe i referohet
sikur shqiptarë janë vetëm
shqiptarët e Kosovës dhe ata
të Shqipërisë, ndërsa ne këtu
jemi shqiptarë të tjerë. Kjo
është një politikë denigruese
ndaj kombit shqiptar dhe
është e papranueshme për ne.
Në këtë mënyrë ai shqiptarët
në Serbi i shpall inekzistentë.
Ndërsa, faktet flasin se këtu
janë prej 80 mijë deri në 100
mijë shqiptarë autoktonë. Në
këtë drejtim nuk duhet të 
heshtin Prishtina dhe Brukseli.
Kosova në atë proces duhet të
thotë se aty kemi shqiptarë
autoktonë të cilët meritojnë
lirinë sikurse çdo qytetar në
Republikën e Kosovës.

"Epoka ee rre": Çfarë nëse në
marrëveshjen përfundimtare
të këtij procesi ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë nuk 
përmenden fare shqiptarët e
Luginës?
Mustafa: Nëse kjo ndodh,
atëherë do t'u falënderohemi
autoriteteve qendrore në
Prishtinë, pra presidentit,
Qeverisë dhe Kuvendit të
Kosovës për bashkëngjitje
Serbisë për ta mbajtur të 
heshtur problemin e shqiptarëve
të Luginës së Preshevës dhe
për ta shpallur inekizistencën
e shqiptarëve në Preshevë,
Bujanoc dhe Medvegjë. Në
këtë fazë, mendoj se ata duhet
ta ngrehin zërin për shqiptarët
e kësaj ane dhe të iniciojnë
zgjidhje të menjëhershme të
problemit tonë. Shqiptarët
këtu vazhdimisht janë të 
shtypur dhe të diskriminuar,
pasi nuk guxojnë të shprehen
lirshëm vetëm pse janë shqiptarë.
Pra, tani është momenti i
duhur që, krahas së zgjidhjes
së problemit shqiptaro-serb,
të zgjidhet edhe problemi i
shqiptarëve të Luginës së
Preshevës.

PRISHTINË, 113 MARS - Rreth dy vjet
e gjysmë pas nënshkrimit të
Marrëveshjes për shënjimin e
vijës kufitare ndërmjet Kosovës
dhe Malit të Zi, Kuvendi i
Kosovës pritet që këtë javë ta
ratifikojë këtë marrëveshje. Të
paktën kështu ka deklaruar
zëvendëskryeministri i Kosovës,
Behgjet Pacolli, ndonëse partnerja
e koalicionit qeverisës, Lista
Serbe, ende nuk ka konfirmuar
se ka ndryshuar qëndrimin, të
cilin e kishte ripërsëritur javën e
kaluar, duke thënë se çështja e
demarkacionit me Malin e Zi
nuk paraqet kurrfarë interesi
për këtë subjekt.
Por, zëvendëskryeministri
Pacolli, i cili është lider i
Aleancës Kosova e Re, parti kjo
brenda koalicionit qeverisës me
Partinë Demokratike të
Kosovës, Aleancën për
Ardhmërinë e Kosovës, Nismën
Socialdemokrate dhe Listën
Serbe, ka qenë i prerë në
deklaratën e tij, se ratifikimi i
marrëveshjes për demarka-
cionin do të ratifikohet gjatë
kësaj jave. "Jemi lodhur me
deklaratat e politikanëve 'sot,
nesër'. Unë ju kam thënë, në
javën e dytë të marsit, që moti.
Java e dytë e marsit do të jetë
java kur do të kalojë, do të 
miratohet marrëveshja për
demarkacionin me Malin e Zi",
ka thënë Pacolli. Megjithatë,
zëvendëskryeministri Pacolli
nuk ka sqaruar nëse për 
ratifikimin e kësaj marrëveshjeje
është arritur ndonjë pajtim me
partneren e koalicionit 
qeverisës, Listën Serbe.
Zëvendëskryeministri Enver
Hoxhaj ka thënë, ditët e fundit,
se lidhur me krijimin e kushteve
për ratifikimin e marrëveshjes
për demarkacionin me Malin e
Zi është punuar intensivisht me
të gjithë partnerët e koalicionit
qeverisës, si dhe me partinë
opozitare, Lidhjen Demokratike

të Kosovës. Ai ka shprehur
mendimin se gjatë këtyre ditëve
mund të krijohen kushtet për
mbajtjen e seancës së jashtëza-
konshme për ratifikimin e kësaj
marrëveshjeje. "Jemi të
mendimit se do të jetë një javë
vendimtare, java në të cilën jemi
dhe është çështje ditësh se kur
përmbyllet ky proces. Të gjithë
partnerët, të cilët jemi në
Qeveri, partitë politike që 
përfaqësojnë shqiptarët në
Kosovë, por edhe partitë politike
që përfaqësojnë komunitetet e
ndryshme, serbe dhe joserbe, do
të votojnë 'pro' kësaj marrëvesh-
jeje. Por, kur do të ndodhë, kjo
është çështje të cilën do të duhet
ta koordinojmë", ka theksuar
Hoxhaj.
Megjithatë, shefi i grupit 
parlamentar i AAK-së, Ahmet
Isufi, ka thënë se ende nuk ka asgjë
definitive lidhur me arritjen e një
konsensusi që do t'i siguronte dy
të tretat e votave në Kuvend për
ratifikimin e marrëveshjes.
Në anën tjetër, Avdullah Hoti,
shef i grupit parlamentar i LDK-së,
ka thënë se Kuvendi duhet sa më
parë të mblidhet për ta votuar
marrëveshjen për demarkacionin,
në mënyrë që ta përmbyllë këtë
çështje, siç e ka quajtur ai, të
rëndësishme për qytetarët e
Kosovës. Por, sipas tij, caktimi i
seancës së jashtëzakonshme për
ratifikimin e kësaj marrëveshjeje
tashmë është çështje e partive në
pushtet dhe arritjes së konsen-
susit të tyre. "Tash është çështje
komplet e pushtetit. Votat tona,
si grup parlamentar, i kemi të
siguruar. U takon atyre t'i 
sigurojnë 61 votat e tyre", ka
thënë Hoti.
Partia tjetër opozitare, Lëvizja
Vetëvendosje, si subjekt politik
më i madh opozitar, nuk ka
ndryshuar qëndrimin e saj
kundër ratifikimit të marrëveshjes
aktuale për demarkacionin me
Malin e Zi.

Java e
demarkacionit

fazën e re të dialogut 
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Ferizaj, 13 mars (ER) - Në
Kazermën "Skënderbeu" të
Forcës së Sigurisë së Kosovës
(FSK) në Ferizaj është zhvillu-
ar të martën ceremonia e

ndërrimit të Komandës së
Doktrinës dhe Stërvitjes
(KDS). 
Komandanti i deritanishëm,
gjeneralbrigade Enver Cikaqi,

ia ka dorëzuar detyrën
komandantit të sapoemëruar,
gjeneralbrigade Irfete Spahiu.
Gjeneralbrigade Irfete Spahiu
është oficerja e parë grua, e

graduar në këtë rang, nga
radhët e Forcës së Sigurisë së
Kosovës, si dhe oficerja e parë
në detyrën e komandantit të
Brigadës.

Irfete Spahiu, komandante e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes në FSK

LIPJAN, 13 MARS (ER) -
Ministri i Shëndetësisë
(MSh), Uran Ismaili, së
bashku me përfaqësuesit e
Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC), kanë dorëzuar 15
pajisje bazike mjekësore për
Qendrën Kryesore të
Mjekësisë Familjare (QKMF)
të Lipjanit. "Qytetarët e
Lipjanit tash e tutje do të
mund ta bëjnë matjen e she-
qerit në mënyrë të avancuar,

kontrollin e zemrës me EKG
12-kanalëshe dhe operime të
ndryshme të vogla në
Qendrën e Mjekësisë
Familjare. Sot, bashkë me
Agjencinë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC), dorëzuam setin e fun-
dit me 15 pajisje bazike
mjekësore", ka shkruar
Ismaili në llogarinë e vet në
"Facebook". Ai ka bërë me dije
se vlera e këtyre pasjeve arrin
shumën prej 400 mijë eurove.

"Të njëjtat shërbime mund t'i
bëjnë edhe qytetarët e 12
komunave të tjera të Kosovës,
të cilat kanë përfituar ndih-
mën e njëjtë me pajisje të
ndryshme, që arrijnë shumën
e 400 mijë eurove. Kujdesi pri-
mar shëndetësor është dera e
parë në të cilën qytetarët tanë
trokasin për ndihmë, andaj
investimet tona do të shtohen
edhe më tej për t'i avancuar
shërbimet nëpër komuna", ka
shkruar Ismaili. 

Ministri Ismaili dorëzon pajisje mjekësore për QKMF-në e Lipjanit 

PRISHTINË, 113 MARS (ER) - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
marrë pjesë në konferencën në të
cilën janë shpalosur praktikat
ekzistuese në lidhje me pjesë-
marrjen e Kosovës në H2020. 
Ministri Bytyqi e ka vlerësuar lart
rëndësinë e kësaj konference sa i
përket avancimit të univer-
siteteve në fushën e kërkimit dhe
hulumtimit shkencor, ndërkaq ka
theksuar se Ministria e Arsimit,
në përputhje me përgjegjësitë që
ka, është duke u angazhuar për
reformimin e arsimit të lartë në
Kosovë. "Nga vetë fakti që procesi
i Bolonjës po u referohet 
sinergjive të reja në mes të
mësimdhënies dhe pjesës kërki-
more-shkencore, kjo na bënë të
marrim hapa në përputhje me
kërkesat që dalin nga procesi i

Bolonjës. MAShT-i është duke
punuar vazhdimisht që të kemi
një infrastrukturë dhe një bazë
ligjore, e cila do të na ndihmonte

në këtë proces", është shprehur
ministri Bytyqi. 
Ai ka bërë me dije se brenda
ndryshimeve që parashihet të

ndodhin në Ligjin për Arsimin e
Lartë, i cili është duke e riproced-
uar, parashihet të zgjerohet
hapësira e cila garanton mundësi

për zhvillim të kërkimeve dhe
hulumtimeve.
Ministri Bytyqi, po ashtu, ka
theksuar se Projekti HERAS është
një ndër projektet kryesore dhe
është duke punuar ngushtë me
Ministrinë e Arsimit për ta çuar
përpara procesin e kërkimeve
dhe hulumtimeve dhe për t'i 
rritur mundësitë për qasje në
fonde të mëdha, të cilat Bashkësia
Evropiane është e gatshme t'i japë
për zhvillimet në këtë lëmë.
Ambasadori austriak në Kosovë,
Gernot Pfandler, ka thënë se 
projekti HERAS e ndihmon
Kosovën jo vetëm për 
përmirësimin e fushës së arsimit,
por edhe për ngritjen e standardeve
të jetës në Kosovë.
Ky aktivitet u realizua në kuadër të
projektit HERAS, në
bashkëpunim me MAShT-in.

Bytyqi: MAShT-i po angazhohet për
reformimin e arsimit të lartë në Kosovë

PRISHTINË, 113 MARS (ER) - Ministri
i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka
pritur në takim përfaqësueset e
Agjencisë së Kombeve të
Bashkuara për Barazi Gjinore
dhe Fuqizimin e Grave, UN
Women, Vlora Nushi dhe Linda
Sanaja. 
Përfaqësueset nga UN Women
kanë njoftuar ministrin Tahiri
për krijimin e Databazës
Kombëtare të të Mbijetuarve të
Dhunës në Familje dhe Dhunës
kundër Grave, databazë kjo që
pritet të kalojë në Ministrinë e
Drejtësisë, konkretisht në
përgjegjësinë e Koordinatorit
Kombëtar Kundër Dhunës në

Familje. 
Nga ana e tij, ministri Tahiri ka
mirëpritur krijimin e kësaj 
databaze, duke theksuar se,
pavarësisht që konventat
ndërkombëtare zbatohen në
Kosovë dhe legjislacioni është
në frymën evropiane, kërkohet
angazhim më i madh për
vetëdijesimin e viktimave për
raportimin e rasteve të dhunës
në familje. "Një problem në
vendin tonë, i cili është edhe
problem global, është raportimi
i ulët i rasteve të dhunës në
familje. Andaj, kjo databazë do
të ndihmojë në rritjen e numrit
të raportimeve si produkt i

vetëdijesimit rreth të drejtave,
rritjes së besimit në institucione
dhe masave të tjera mbrojtëse",
ka theksuar ministri Tahiri.

Tahiri ka siguruar se do të
mbetet i përkushtuar për të
funksionalizuar këtë databazë,
që mbështetet nga projekti i

Bashkimit Evropian. "Si ministër
i Drejtësisë jam i përkushtuar të
krijoj një mjedis legjislativ të
përshtatshëm në përputhje me
standardet ndërkombëtare për
eliminimin e dhunës kundër
grave; t'i promovoj normat dhe
qëndrimet e favorshme
shoqërore për barazinë gjinore
dhe për ta parandaluar 
diskriminimin dhe dhunën
kundër grave. Besoj fuqishëm se
së bashku do t'i fuqizojmë gratë,
përfshirë këtu edhe ato që u
përkasin grupeve të cenuara, të
cilët kanë përjetuar diskriminim
ose dhunë", ka thënë ministri
Tahiri.

Krijohet databaza kombëtare e të mbijetuarve të
dhunës në familje dhe dhunës kundër grave
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PRISHTINË, 113 MARS - Shtyrja e sean-
cave dhe mungesa e kuorumit ka
shtyrë përfaqësuesit e opozitës të
kërkojnë shpërndarjen e Kuvendit
dhe shkuarjen e vendit në zgjed-
hje të reja. Sipas Lëvizjes
Vetëvendosje (LV) dhe Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Kuvendi është bërë jofunksional. 
Lëvizja Vetëvendosje nëpërmjet
një komunikate për medie ka
reaguar lidhur me shtyrjen e
seancës të së martës për të dytën
herë, meqë deputetët e koalicionit
qeverisës nuk i kanë votuar 
rekomandimet e opozitës. "Bllokimi
i seancës së Kuvendit nuk ishte
rasti i parë, por një praktikë e
përsëritur rëndomtë që prej fillimit
të vitit 2018. Debati për seancën e
mbajtur të martën në lidhje me
interpelancën kundër rritjes së
jashtëligjshme të pagave të
Qeverisë dhe për nevojën për 
rritjen e pagës minimale është
shtyrë tri herë. Sakaq, votimi për

rezolutën e propozuar për këtë
interpelancë është shtyrë dy herë.
Siç ka ndodhur edhe herëve të
tjera, edhe për çështje të tjera,
deputetët e koalicionit qeverisës
marrin pjesë në fillim të seancave
të Kuvendit, por pastaj nuk voto-
jnë dhe kështu pamundësojnë
kuorumin në votim dhe bllokojnë
punimet. Në fillim të seancës
kishte kuorum, por më tej
punimet u ndalën sepse votimi
nuk përmbushi kuorumin, edhe
pse mori shumicën e votave të
atyre deputetëve të opozitës që
votuan", është thënë në 
komunikatën e LV-së. Sipas kësaj
partie, koalicioni qeveritar nuk i ka
numrat e votave në Kuvend për ta
mbajtur veten në pushtet. 
Vetëvendosje ka vlerësuar se 
qytetarët nuk mund të mbeten
peng i një koalicioni të tillë dhe se
vendi duhet të shkojë në zgjedhje
të parakohshme. "Ky koalicion ka
rënë moralisht ende pa u formuar.
Ai u krijua përmes dredhisë para
dhe pas zgjedhjeve për interesa të
ngushta. Ai e fryu Qeverinë që t'i

kënaqte të gjitha apetitet e mund-
shme të partive e individëve të
ndryshëm që bëjnë pjesë në të
derisa emëroi edhe 70 zëvendës-
ministra. Ky koalicion ka rënë
tashmë edhe moralisht, edhe me
numra në Kuvend dhe mbahet në
pushtet me zor dhe padrejtësisht.
Qytetarët e Republikës së Kosovës
nuk mund të mbeten peng i një
koalicioni të tillë, krejtësisht të
dështuar e të papërgjegjshëm, që
po bllokon vendimmarrjen në
Kuvend. Vendi duhet të shkojë në
zgjedhje të parakohshme", është

theksuar në komunikatën e LV-së. 
Pas shtyrjes së seancës parla-
mentare të së martës, në të cilën
nuk arritën të votohen reko-
mandimet e opozitës lidhur
vendimin e Qeverisë për rritjen e
pagave të kabinetit qeverisës, ka
reaguar edhe shefi i grupit parla-
mentar i Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK), Avdullah Hoti. Ai
ka thënë se tashmë Kuvendi është
jofunksional dhe vendi duhet të
shkojë në zgjedhje të
parakohshme. "Koalicioni qev-
erisës nuk e ka shumicën për ta

mbivotuar procesin e vendim-
marrjes në Kuvend. Si rezultat i
kësaj, ata e bojkotuan votimin për
ta pamundësuar kuorumin prej
61 votash. Bllokues i jetës 
parlamentare është pozita e
paqëndrueshme, e jo opozita e cila
është duke e ruajtur shtetin nga ky
koalicion grabitës. Kuvendi është
bërë jofunksional. Kuvendi duhet
të shpërndahet sapo të votohet
demarkacioni. Rrugë tjetër për të
vendosur normalitetin në Kuvend
dhe në institucione të tjera nuk ka",
është shprehur Hoti. 

PRISHTINË, 113 MARS - Kryeministri i
Republikës së Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka pritur të martën në
takim udhëheqësit e Ekipit
Këshillues dhe Ndërlidhës të
NATO-s në Kosovë (NALT), krye-

suar nga drejtori i NALT-it, gjener-
al Ralf Hoffmann. 
Kryeministri Haradinaj ka falën-
deruar gjeneralin Hoffmann dhe
ekipin e tij në Kosovë për përkrah-
jen e madhe dhënë për Forcën e

Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe ka
shprehur gatishmërinë e plotë
për thellimin e marrëdhënieve të
Kosovës me NATO-n, duke i kon-
tribuar kështu edhe sigurisë
rajonale. Ai ka thënë se Forca e

Sigurisë së Kosovës (FSK) vazh-
don të jetë një forcë profesionale,
gjithëpërfshirëse dhe e përkush-
tuar në funksion të sigurisë së të
gjithë qytetarëve të vendit.
Ndërsa drejtori i NALT-it, gjeneral

Ralf Hoffmann, ka njoftuar
kryeministrin Haradinaj me
angazhimet e NALT-it në Kosovë,
me theks të veçantë për iniciativat
dhe projektet mbështetëse për
FSK-në përgjatë vitit 2018.

Opozita kërkon zgjedhje të reja

Haradinaj: FSK-ja vazhdon të jetë forcë
profesionale dhe gjithëpërfshirëse

Dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje (LV)
dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), kanë
vlerësuar se Kuvendi i Kosovës është bërë
jofunksional. Për shkak të shtyrjes së 
vazhdueshme të seancave dhe mungesës së
kuorumit, përfaqësuesit e opozitës kanë thënë
se Kuvendi duhet të shpërndahet dhe vendi të
shkojë në zgjedhje të parakohshme 
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PRISHTINË, 113 MARS - Oda
Ekonomike e Kosovës (OEK)
dhe Ministria e Punëve të
Jashtme (MPJ) kanë organizuar
të martën në Prishtinë
Forumin Ekonomik Kosovë-
Slloveni, në të cilën kanë marrë
pjesë 40 kompani sllovene të
sektorëve të ndryshëm.  
Në praninë e zëvendëskryemi-
nistrit të parë dhe ministrit të
Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, dhe homologut të tij
slloven, zëvendëskryeministrit
dhe ministrit të Punëve të
Jashtme, Karl Erjavec, është
nënshkruar protokolli i sesion-
it të parë në kuadër të Forumit
Ekonomik Kosovë-Slloveni.
Me anë të këtij protokolli syno-
het të rritet bashkëpunimi
ekonomik dhe tregtar ndërm-
jet dy shteteve. 
Zëvendëskryeministri i parë
dhe ministri i Jashtëm, Behgjet
Pacolli, ka theksuar se politika
ka kuptim vetëm nëse ka

mbështetje nga ekonomia e
shëndoshë. Ai ka vlerësuar lart
bashkëpunimin tregtar ndërm-
jet Sllovenisë dhe Kosovës,
ndërkohë që ka bërë thirrje të
ketë ngritje të mëtejme të
shkëmbimeve tregtare. "Unë
do të dëshiroja të kemi
bashkëpunim edhe më të
madh ekonomik me
Slloveninë. Pse mos të kemi një
zonë ekonomike vetëm
sllovene", ka thënë Pacolli,
duke inkurajuar bizneset
sllovene të investojnë në
Kosovë.
Kurse zëvendëskryeministri
dhe ministri i Jashtëm slloven,
Karl Erjavec, ka thënë se diplo-
macia ekonomike është një
faktor shumë i rëndësishëm i
politikës së jashtme. Sipas tij,
Kosova për Slloveninë është
partnere shumë e rëndësishme
ekonomike. "Sllovenia mbetet
një mbështetëse e madhe e
Kosovës në rrugën evropiane.
Bashkëpunimi ekonomik ndër-
mjet dy shteteve është shumë i
rëndësishëm", ka thënë

kryediplomati slloven.
Para nënshkrimit të këtij pro-
tokolli, kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës, Safet
Gerxhaliu, dhe ai i Odës
sllovene, Ante Millovoj, kanë
folur për bashkëpunimin e
deritashëm ekonomik dhe

synimet e bizneseve të të dyja
vendeve për të ardhmen.
Gërxhaliu ka theksuar se
bashkëpunimet e tilla ndërto-
jnë dhe fuqizojnë të ardhmen e
vendit. "Eksportet e Sllovenisë
janë rreth 30 miliardë euro. Në
qoftë se bëjmë një analizë në

mes të Kosovës dhe Sllovenisë
kemi shumë më tepër arsye për
të avancuar këtë bashkëpunim
sepse duhet të ndryshojmë
mosbalancimin tregtar. Besoj
se takime të tilla do të ndikojnë
në ndryshim e shifrave", është
shprehur Gërxhaliu.

Mbahet Forumi Ekonomik Kosovë-Slloveni

PRISHTINË, 113 MARS (ER) -
Ministri i Infrastrukturës, Pal
Lekaj, ka pritur të martën në
një takim Konsullin e Nderit të
Kosovës në Vjenë të Austrisë,
David Ungar-Klein.  Ministri
Lekaj ka falënderuar Konsullin
e Nderit Ungar-Klein për
vizitën e tij në Ministrinë e
Infrastrukturës. Ai e ka 
vlerësuar të rëndësishëm
bashkëpunimin me shtetin mik
të Austrisë si dhe për 
përkrahjen e këtij shteti dhënë
shtetit të Kosovës. 

Kreu i MI-së ka pohuar se
Austria është modele për
Kosovën se si duhet të ndërtohen
rrugët. Ndërsa Konsulli i Nderit
i Kosovës në Vjenë, David
Ungar-Klein, e ka falënderuar
ministrin Lekaj për këtë takim.
Ai ka theksuar se Austria edhe
në të ardhmen do ta japë
mbështetjen për Kosovën. Me
këtë rast, Klein ka ftuar 
ministrin Lekaj të marrë pjesë
në konferencën për transportin,
e cila në nëntor të këtij viti do të
mbahet në Austri. 

Lekaj thotë se Austria është modele 
se si duhet të ndërtohen rrugët

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 113 MARS - Lëvizja për
Bashkim (LB) përmes një reagi-
mi ka theksuar se me
shqetësim është duke i përcjell
ngjarjet rreth ndërmarrjes
"Trepça". Sipas LB-së, fatkeqë-
sisht është duke vazhduar situ-
ata e moszbatimit të Ligjit për
"Trepçën", e cila po reflektohet
në mosthemelimin e Bordit
Mbikëqyrës të ndërmarrjes
"Trepça", rrjedhimisht edhe me
mosthemelimin e Sh. A.
"Trepça". "Kjo situatë po e
dëmton ekonomikisht dhe
financiarisht 'Trepçën', po e
bën qeverisjen e saj të vështirë,
po bën që kompetencat në mes
të dikastereve të ndryshme

qeveritare dhe AKP-së të
ngatërrohen dhe, rrjedhimisht,
është duke e bërë jofunksional
kreun e saj menaxherial.
Dorëheqja e djeshme e drejtorit
të 'Trepçës' është edhe një
alarm për këtë situatë tejet të
rëndë", është thënë ne reag-
imin e LB-së.
LB-ja ka vlerësuar se nëse
Qeveria e kaluar e ka pasur
klimën shumë më të përshtat-
shme për të bërë hapa konkretë
drejt jetësimit të Ligjit për
"Trepçën" dhe nuk e ka bërë,
Qeveria e tanishme është edhe
më e pafuqishme. "Ndër të
tjera, ajo është e kurthuar
këmbë e krye edhe nga Lista
Serbe. Një prej arsyeve kryesore
pse kohët e fundit po zvarritet
themelimi i Bordit Mbikëqyrës

të Trepçës janë shantazhet e
Listës Serbe ndaj qeverisë
aktuale, e cila po e shfrytëzon
raportin politik të forcave, për
t'i çuar përpara interesat e veta

dhe të Beogradit, në mënyrë që
Kosovën ta bëjë shtet sa më
jofunksional", është thënë në
reagimin e LB-së.
Lëvizja për Bashkim ka shtuar

se para krijimit të Qeverisë
Haradinaj ka paralajmëruar për
rrezikun që kjo Qeveri do të
varet nga votat e Listës Serbe.
"Lëvizja për Bashkim kërkon
nga Qeveria e Kosovës që
urgjentisht ta procedojë zba-
timin e Ligjit për 'Trepçën', me
themelimin e Bordit
Mbikëqyrës, rrjedhimisht edhe
të Sh. A. 'Trepça' dhe të mos
bjerë pre e shantazheve të
Listës Serbe. Në këtë drejtim,
kërkojmë që të gjitha forcat
politike shqiptare të veprojnë
me unitet të plotë, në mënyrë
që ta minimizojnë ndikimin
politik të Listës Serbe dhe të
Beogradit zyrtar në dëmtimin e
interesave të Kosovës dhe të
qytetarëve të saj", është thënë
në reagimin e LB-së.

LB-ja: ‘Trepça’, peng i shantazheve 
të Listës Serbe
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PRISHTINË, 13 MARS - Dogana
e Kosovës (DK) ka njoftuar se
në kuadër të aktiviteteve
kundër kontrabandës dhe
dukurive të tjera të
paligjshme, të hënën ka

zhvilluar një aksion në
qytetin e Gjakovës, me ç'rast
ka konfiskuar sasi të cigareve
pa banderola dhe të kontra-
banduara. "Dogana e Kosova
ka sekuestruar cigare pa

banderolë  të llojit 'Ashima', 3
800 copë,  'Art Slims', 39 000
copë, 'Belagio',  5 000 copë,
'President', 18 200 copë dhe
'Eva Slims', 9 600 copë cigare.
Cigaret pa banderolë janë

konfiskuar dhe palës i është
lëshuar vërtetimi për 
konfiskimin e mallit si dhe ka
filluar procedura kundërva-
jtësve", është thënë në 
njoftimin e Doganës.

Dogana konfiskon cigare pa banderola

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 113 MARS - Banka
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh) ka lansuar të
martën programin e ri në
Kosovë të quajtur "Mekanizmi
për Financimin e Ekonomisë së
Gjelbër" (Green Economy
Financing Facility - GEFF), i cili
ka për qëllim dhënien e kredive
për amvisëritë në rritjen e
efiçencës së energjisë.
Linjat kreditore në vlerën prej
8.5 milionë eurosh janë nën-
shkruar me tri institucione ven-
dore financiare: "Banka TEB" në
Kosovë, institucionet mikro-
financiare Kreditimi Rural i
Kosovës (KrK) dhe Agjencia për
Financim në Kosovë (AFK).  
Në konferencën për medie në
Prishtinë janë mbledhur së
bashku palët e interesit në GEFF,
duke përfshirë donatorët, zyr-
tarët shtetërorë, institucionet
financiare partnere, furnizuesit
dhe prodhuesit e teknologjive të
gjelbra për sektorin e banimit.
Shefja e Zyrës së Bashkimit
Evropian (BE) në Kosovë,
Nataliya Apostolova, ka thënë se
përmes këtij projekti do të për-
mirësohet edhe siguria e
energjisë.
Apostolova ka apeluar te Qeveria

e Kosovës që ta përshtatë legjis-
lacionin e energjisë me atë të
BE-së. "Efiçienca e energjisë
përmirëson sigurinë e energjisë,
në të njëjtën kohë ul emetimet.
Kjo është arsyeja pse BE-ja ka
prioritet këtë çështje. Ndërtesat
në vend tani do të kenë certi-
fikatë të energjisë. Dizajni i
secilit objekt duhet të jetë në
harmoni me standardet evropi-
ane të kursimit të energjisë", ka
thënë Apostolova.
Anca Ioana Ionescu, udhëhe-
qëse e Zyrës së Bankës
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh), ka thënë se ky
projekt do t'u mundësojë qyte-
tarëve të kursejnë më shumë
energji. 
Ndërsa zëvendëskryeshefi i
"TEB Bankës", Dren Krypa, ka
thënë se fondi i investimeve do
të jetë në vlerë 5 milionë euro.
Sipas tij, prej kësaj shume 15 deri
në 20 për qind do të jenë kthim
në formë granti. "Ky
bashkëpunim i rëndësishëm
ndërmjet dy institucioneve ka
shënuar sukses, me ç'rast ka
sjellë kthimin e kredisë së gjelbër
e cila besojmë se do të jetë një
produkt i favorizuar bankar për
klientët të cilët duan të bëjnë
investime në rritjen e efiçiencës
së kursimit të energjisë", është
shprehur Krypa. 

Valdet Anadolli nga Institucioni
Mikrofinanciar "AFK" ka bërë
me dije se roli i institucioneve
mikrofinanciare është mjaft i
rëndësishëm për faktin se, sipas
tij, janë dhënë mbi 3 milionë
euro për projektin e efiçiencës së
energjisë elektrike.
GEFF në Kosovë implementohet
në kuadër të Programit Rajonal
për Efiçencën e Energjisë për

Ballkanin Perëndimor (Regional
Energy Efficiency Programme -
REEP), që financohet nga BE-ja
dhe implementohet në
bashkëpunim me Sekretarinë e
Komunitetit të Energjisë. 
Në total programi REEP do të
përfitojë nga 135 milionë euro
për investime në sektorin rezi-
dencial, mbështetur nga 30 mil-
ionë euro financim nga BE-ja,

1.8 milion euro nga Fondi i
Përbashkët Evropian për
Ballkanin Perëndimor, si dhe 3.3
milionë euro nga Ministria
Federale e Financave e Austrisë.
Modeli i BERZh-it për efiçencë
të energjisë është duke operuar
në Kosovë që nga viti 2011 në
kuadër të Projektit për Energji të
Qëndrueshme në Kosovë
(KoSEP). 

BERZh-i lanson projektin 
në vlerë 8.5 milionë euro

PRISHTINË, 113 MARS (ER) - Ministri i
Tregtisë dhe Industrisë, Bajram
Hasani, ka pritur të martën në
takim drejtorin e Bankës Botërore
për Kosovë, Marko Mantovanelli,
dhe zëvendësin e tij Diego
Martin.
Ministri Hasani u pajtua me
Mantovanellin që të nisë jetësimi
i projekt-kredisë me Bankën
Botërore "Rritja e konkurruesh-
mërisë dhe gatishmërisë për
eksport". Kjo kredi kap vlerën e
14.3 milionë euro, që do të finan-
cohet nga Shoqata
Ndërkombëtare për Zhvillim
(IDA), e Grupit të Bankës
Botërore, që është një fond për
vendet me nevoja të mëdha për
zhvillim.
Kredia e Bankës Botërore do t'i
prekë tre komponentë kryesorë:
investime kapitale në laboratorët
teknikë të infrastrukturës kom-
bëtare të cilësisë, reforma e

inspeksioneve në Kosovë si dhe
grande mbështetëse për ndër-
marrjet eksportuese të Kosovës.
Ministri Hasani e ka informuar
drejtorin e Bankës Botërore për
Kosovë, Mantovanelli, se si do të
jetësohet kredia dhe i ka siguruar

se do të ketë transparencë të plotë
të procesit. "Do të më keni
mbështetje të plotë dhe nuk do të
ketë asnjë pengesë ose
neglizhencë për implementimin
e projektit. Po ashtu, procesi do të
jetë shumë transparent dhe lloga-

ridhënës", ka thënë Hasani.
Ministri Hasani dhe Mantovanelli
diskutuan për reformat
gjithëpërfshirëse të sistemit të
inspektimeve, që u konsiderua si
projekt shumë i rëndësishëm. Po
ashtu, u shpalosën objektivat që i

ka ministria, që nëpërmes kredisë
14.3 milionë euro, të ketë veprime
konkrete për përmirësimin e tri
fushave, ku edhe është paraparë
që kredia të implementohet. 
Mantovanelli ka pohuar se është
koha kur mund të nisë imple-
mentimi i kredisë që, sipas tij,
MTI-ja ka punuar shumë t'i zë të
gjitha afatet e përcaktuara. "Është
koha kur ne mund ta fillojmë
implementimin e kredisë.
Shpresojmë se do ta kalojmë këtë
objektiv", ka thënë Mantovanelli.
Kredia do t'i ndihmojë Agjencisë
Kosovare të Metrologjisë,
Agjencisë së Standardizimit dhe
Drejtorisë së Akreditimit për t'u
kualifikuar për t'i nënshkruar
marrëveshjet për njohje me
Komitetin Ndërkombëtar të
Peshave dhe Masave dhe Forumit
Ndërkombëtar për
Bashkëpunim-Akreditim të
Laboratorëve.

Nis jetësimi i kredisë së Bankës Botërore 
për investime kapitale 
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MITROVICË, 13 MARS (ER) -
Në vazhdën e aktiviteteve
humanitare, në mbështetje
të familjeve skamnore dhe
fëmijëve bonjakë, Shoqata
Humanitare "Qatar Charity -
Kosova" ka shpërndarë në
qytetin e Mitrovicës nga
pesë metra dru për 60 famil-

je skamnore Po ashtu, këtyre
familjeve u janë ndarë edhe
pako me ushqim në vlerë
prej 50 eurosh, një jorgan
dhe një pako tjetër me
veshmbathje e cila arrin
shumë prej 80 eurosh. Gjatë
shpërndarjes së ndihmave,
përveç përfaqësuesve të

organizatës "Qatar Charity-
Kosova", mori pjesë edhe
nënkryetari i Komunës së
Mitrovicës, Faruk Mujka, i
cili ishte i shoqëruar me
drejtorin e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Ekonomik, Ekrem
Sadiku, si dhe zyrtarë tjerë
komunalë.

60 familje skamnore në Mitrovicë ndihmohen me nga pesë metra dru

MITROVICË, 13 MARS (ER) -
Nënkryetari i Komunës së
Mitrovicës, Faruk Mujka, ka
pritur të martën në takim
Roberta Osmani, hulumtue-
sen e lartë  nga Organizata
Demokracia Plus (D+). Gjatë
këtij takimi është biseduar
rreth memorandum
mirëkuptimit në mes të

Komunës së Mitrovicës dhe
kësaj organizate. 
Qëllimi i këtij memorandum
bashkëpunimi, sipas
hulumtueses Osmani, ka të
bëjë për një artikulim të
kërkesave të qytetarëve për
përmirësimin e shërbimeve
publike. Ajo ka theksuar se
përmes kësaj platforme

elektronike dhe përmes
transparencës komunale,
Komuna e Mitrovicës dhe
Demokracia Plus do ta
shprehin vullnetin për të
bashkëpunuar më gjerësisht
për përdorimin e platformës
elektronike ndreqe.com, për
t'i adresuar kështu ankesat e
tyre qytetarët mitrovicas.

Komuna e Mitrovicës, me platformë elektronike për qytetarët

PRISHTINË, 113 MARS - Kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka bërë me dije se
të martën kanë nisur punimet për rregullimin
e Sheshit "Adem Jashari". Ai ka bërë me dije

se kjo hapësirë do të shndërrohet në një

shëtitore të përshtatshme dhe do të përfshijë
brenda vetes edhe pjesët e gjelbëruara, edhe
ulëset për pushim. Ahmeti ka theksuar se i
gjithë projekti pritet të përfundojë për 90 ditë
pune.

Nisin punimet për 
rregullimin e Sheshit "Adem

Jashari" në kryeqytet 

Kryetari i komunës së Obiliqit,
Xhafer Gashi dhe ministri i
Infrastrukturës, Pal Lekaj, kanë
nënshkruar të martën memo-
randum bashkëpunimin për
realizimin e projekteve infra-
strukturore në vlerë mbi 3 mil-
ionë e 300 mijë euro. 
Projektet që do të realizohen nga
kjo shumë financiare janë:
sheshi i Obiliqit, ndërtimi i infra-
strukturës në lagjen "Hade e Re"
në fshatin Shkabaj si dhe asfalti-
mi i rrugës Palaj - Lajthishtë -
Siboc - Hamidi - Plemetin. 
Pas nënshkrimit të memoran-
dumit, ministri Pal Lekaj ka
thënë se Ministria e

Infrastrukturës do t'i mbështesë
projektet infrastrukturore që
kanë impakt të drejtpërdrejtë në
jetën e qytetarëve të Komunës
së Obiliqit.
Nga ana tjetër, kryetari Xhafer
Gashi e ka falënderuar ministrin
Pal Lekaj për mbështetjen finan-
ciare që po i bën Komunës së
Obiliqit, duke besuar në thellim-
in e bashkëpunimit ndërinstitu-
cional edhe në projekte të tjera
të natyrës së tillë.
Pas nënshkrimit të këtij memo-
randumi, kryetari Gashi dhe
ministri Lekaj kanë vizituar
punimet në ndërtimin e urës
mbi lumin "Sitnica".

RAHOVEC, 113 MARS (ER) - Një prej
rajoneve të rëndësishme të
Komunës së Rahovecit është
edhe Pataqani i Poshtëm, një
fshat ky i populluar me banorë
që njihen për kultivimin e
rrushit dhe verërave.
Projekti investiv që ka ardhur
nga KEDS-i ka ndihmuar për
përmirësimin e kushteve të
jetës dhe punës për këtë rajon.
Investimi ka përmirësuar cilës-
inë e furnizimit me energji

elektrike, njëkohësisht ka san-
uar rrezikun për banorët, që
deri më tash vinte si pasojë e
rrjetit të vjetruar të ekspozuar
që në hyrje të këtij fshati, ku
edhe ndahen Pataqani i
Poshtëm me Fortesën. 
Nga ky projekt kanë përfituar
87 familje.
Zëdhënësi i KEDS-it, Viktor
Buzhala, ka treguar se në
kuadër të këtij investimi janë
vendosur shtylla të reja të

betonit dhe trafo e re.
Banori i Pataqanit të Poshtëm

dhe anëtari i kryesisë së fshatit,
Samedin Zeka, ka thënë se
investimi që ka sjellë KEDS-i 
në këtë anë ka qenë 
jashtëzakonisht i mirëpritur
për komunitetin. 
Me investimet nga KEDS-i në
fshatin Pataqan është i kënaqur
edhe drejtori i Shërbimeve
Publike i Komunës së
Rahovecit, Përparim Krasniqi.
Ai ka theksuar se pret që projek-
te të tilla KEDS-i të shtrijë edhe

në zona të tjera të kësaj ane.
Plani Zhvillimor i Rrjetit të
Shpërndarjes është një master-
plan i KEDS-it që parasheh
investimin e 300 milionë eurove
në rrjetin distributiv elektrik të
Kosovës deri në vitin 2025.
Përmes këtij master-plani
KEDS-i synon ta rinovojë rrjetin
elektrik dhe ta bëjë atë të
ngjashëm me rrjetet elektrike të
shteteve të zhvilluara 
evropiane.

Obiliqi përfiton mbi tre
milionë euro projekte nga
Ministria e Infrastrukturës

Rinovohet rrjeti elektrik në Pataqan të Poshtëm të Rahovecit
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Izmi ZZEKA

Për të vazhduar më tutje, ku
thekson: "Në dosjet e SPB-së të
Kosovës cekët qartë se Rexhep
Mala ishte ndër të burgosurit
më të pathyer, i cili më së gjati
kishte mbajtur grevë uri.
Megjithëkëtë ai arrin që edhe
pse në kushte të vështira, të
shkruaj ditarin nga burgu
'Kujtime nga Burgu', ku paraqet
jetën shumë të vështirë dhe tor-
turat më çnjerëzore mesjetare të
UDB-së, që ishin përdorur e
ushtruar kundër tij".
Pas Luftës së Dytë Botërorë në të
gjitha dokumentet dhe artikujt e
shkruar, miqtë, bashkëvuajtësit
kanë një të përbashkët për qën-
drimin e Rexhep Malës nëpër
burgjet jugosllave. "Qëndroj
përballë kriminelëve të egër, që
mund të thuhet i veçantë në
përballje me ta. Asnjë fjalë nuk
nxorën nga goja e tij për orga-
nizimin dhe përpjekjet për çlir-
im".
Organizimi ilegal dhe veprim-
taria atdhetare prej viteve '70-ta
e këtej e Rexhepit llogaritët ndër
organizimet më funksionale,
intelektuale por edhe me jetëg-
jatësi të funksionimit të përp-
jekjeve ilegale për liri pas Luftës
së Dytë Botërorë. 
Organizmi me në krye Mehmet
Hajrizin, Hydajet Hysenin,
Kadri Zekën, Gani Sylën, Ismajl
Sylën, Bejtullah Tahirin, Nazmi
Hoxhën, Berat Luzhën e shumë
të tjerë, paraqesin plejadën më
të rëndësishme dhe më të orga-
nizuar në trevat shqiptare.
Në librin "Qëndresa" Rexhep
Mala shkruan: "Burgu i
Prishtinës është një ndër burgjet
më famëkeqe që kam parë dhe,
njëmend vështirë të besohet se
në Evropën e qytetëruar mund
të ketë labirinte të tilla. Pamja e
tij do të tmerronte opinionin.
Mjafton ta shikojë dikush këtë
qymez udbesk, për të kuptuar
në esencë politikën diskrimin-
uese shfarosëse serbomadhe në
Kosovë".
Nuk duhet shumë për të anal-
izuar këtë përshkrim të Rexhës.
Mjafton të lexosh dhe të
shohësh se në çfarë mënyre
ishte trajtimi i të burgosurve
shqiptarë.
Fjalë në promovim të librit "Nga
Grupi Revolucionar të Fronti i
Republikës", Mehmet Hajrizi
shkruan: "Publikimi i librit, tani
në kohë lirie dhe në rrethana
krejt të tjera historike për kom-
bin tonë, vjen në këtë janar si
një dhuratë lexuesve dhe nder-
im me pietet për të rënët e kësaj
organizate të Lëvizjes sonë

Kombëtare, Kadri Zeka, vrarë
bashkë me Jusuf e Bardhosh
Gërvallën në mërgim, Rexhep
Malaj dhe Nuhi Berisha, Naser
Hajrizi e Asllan Pireva, Bajram
Bahtiri e Zija Shemsiu, Afrim
Zhitia, i rënë bashkë me Fahri
Fazliun me armë në dorë, Xhevë
Krasniqi-Lladrovci, e cila u flijua
bashkë me të shoqin, Fehmi
Lladrovci në rezistencë kundër
forcave pushtuese serbe, Isa
Kastrati e Abdullah Tahiri dhe
Hafir Shala e Avdil e Gafurr
Luma. Këto dokumente dhe
materiale botohen edhe në
vigjilje të 34-vjetorit të
kryengritjes së vitit 1981 në
Kosovë".
E përmenda këtë fjalë rasti për
të shkoqitur pamjen dhe luftën
titanike të Rexhës dhe orga-
nizimit që i përkiste apo thënë
më qartë për lexuesin tonë,
ishte themelues i saj, prej së
cilës dolën ideologët kryesor,
deri në themelimin e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës.
Rexhep Malaj, duhet të trajtohet
në shumë kënde për të njohur
figurën e tij, e cila vlerësoj se
mund të përkufizohet si vijon.
Rexhep Mala themelues dhe
organizator i grupit revolu-
cionar.
Rexhep Mala, intelektual dhe
politikan i kohës.
Rexhep Mala ideatori i luftës
guerile në Kosovë
Rexhep Mala vazhdues i
rilindësve dhe Rexhep Mala vetë
ideja e një shteti të shqiptarëve
në Ballkan.
Në gjykimin e vitit 1976, para
Gjyqit të Qarkut të Prishtinës, ku
po gjykohej Adem Demaçi,
Rexhep Malaj dhe 17 veprimtarë
të tjerë, që e udhëhiqte gjykatësi
Durmish Koçinaj, për çka vull-
netarisht ishte paraqitur që ta
udhëhiqte këtë proces gjyqësor,
do të zhvillohet ky dialog në mes
gjykatësit dhe Rexhep Mala,
përkitazi me një telegram që tre
shokë, në mesin e tyre edhe
Rexhep Mala, ia kishin dërguar
udhëheqjes së Shqipërisë para
se ata të burgoseshin. "A keni
shprehur admirim ndaj
Shqipërisë dhe udhëheqjes së
sajë, në këtë telegram?!" - e pyet
gjykatësi. 
- "Kemi shprehur, shprehim dhe
do të shprehim tërë jetën
admirim ndaj atdheut tonë të
shtrenjtë, Shqipërisë, dhe
udhëheqjes së saj!!" - përgjigjet
Rexhep Mala, duke u ngritur në
këmbë me grushtin lartë. S.N
Nëna Shqipëri ishte adresa dhe
ideali nga edhe s'mund të
lëvizej. Andaj edhe në gjykim,
Rexha nuk heziton të shprehë
atdhedashurinë që kishte për
shtetin shqiptarë.
Në punimin shkencor gazeta
"Zëri i Kosovës" dhe roli i saj
patriotik, të autores Prof. dr.
Sabile Keçmezi-Basha thekso-
het: Si vazhdimësi e grupeve të
mëhershme ilegale patriotike

shqiptare në Kosovë ishte edhe
organizata patriotike ilegale
"Grupi Revolucionar", që u for-
mua në vitin 1972. Në akt-
gjykimin e anëtarëve të grupit
nuk thuhet se me cilën datë
është formuar organizata, por,
dihet me saktësi se organizata u
formua nga patriotë të njohur të
jetës ilegale. Po shënojë rendit-
jen sipas përgjegjësisë dhe në
harkun kohor 73-82 të anë-
tarëve të Komitetit Drejtues të
Organizatës. Kadri Osmani (73-
74), Mehmet Hajrizi (73-82),
Xhafer Shatri (73-74), Binak Ulaj
(73-74), Feriz Seferaj (73-74),
Gani Sylaj (74-79), Hydajet
Hyseni (74-82), Kadri Zeka (75-
82), Sherafedin Berisha (75-77),
Jakup Krasniqi (80-82), Berat
Luzha (80-82), Bejtullah Tahiri
(81), Nezir Myrtaj (81-82), Basri
Musmurati (81).
Grupi Revolucionar kishte for-
muar si pjesë të vetën organiza-
tive një komitet të studentëve
në pranverën e vitit 1974 në për-
bërje: Xhafer Shatri - përgjegjës,
dhe anëtarët Rexhep Mala
(zëvendës), Gani Sylaj, Hydajet
Hyseni dhe Ilmi Ramadani.
Pra edhe nga ky punim shihet
qartë, se veprimet organizative
dhe politike, në harkun kohor
prej vitit 1972 e këtej ishin të lid-
hura ngushtë me veprimtarinë e
simbolit të qëndresë Rexhep
Mala.
Autorja Sabile Keqmezi në këtë
punim arrin që të shpërfaq
organizimin e këtij grupi duke u
mbështetur në fakte, doku-
mente dhe arkiva shtetërore.
Rexha ishte shembulli i një poli-

tike reale që për kohën dhe vitet
ishte mjaftë e vështirë dhe
shtrirja e saj, paraqiste rreziqe
tepër të mëdha. Në këtë kostela-
cion të forcave në njërën anë
regjimi serb dhe në anën tjetër
pushteti krahinor, bënte shtyp-
jen e egër dhe diskriminimin e
pashoq ndaj popullatës
shqiptare në Kosovë. Në këtë
prizëm edhe veprimtaria e
Rexhep Malës me shokë,
paraqet rrugën tepër të vështirë
dhe me plotë rreziqe për jetën e
tij dhe të familjes.
Mehmetali Rexhepi, një studi-
ues i mirëfilltë, në promovimin
e librit "Rexhep Mala - Anteu i
lëvizjes ilegale", Prishtinë, 2007,
të Selatin Novosellës, përveç të
tjerave, shkruan: "Rexhep Mala
nuk ishte i prirë për aventura.
Format e luftës guerile që
përuronte, për indiferentët e
pangjyrë dhe të përgjumurit e
përjetshëm, për kokat me
ndërgjegje të papastër, ishin
aventura të rrezikshme".
"Aventurës" së përgjakshme me
pushtuesit, rrjedha dialektike e
ngjarjeve i dha të drejtë. Një
pasqyrim i qartë i luftës së
Rexhës, që e ceka edhe më lart,
në kohën kur veproj, dukej krejt
jo e natyrshme nga ta që i shër-
benin pushtuesit serbo sllav.
Me të drejtë Mehmetali Rexhepi
konstaton se Rexhës koha i dha
të drejtë dhe veprimet e tij ishin
të harmonizuar me vullnetin
shpirtëror të shqiptarëve kudo.
E drejta për shtet, për të qenë i
lirë, nuk ka kufij. Nga ky shikim,
heroi i sotëm u përmbahet rreg-
ullave dialektike, që ishin uni-

versale për shoqëritë e 
civilizuara. Guerili i viteve '70 e
këtej, përpjekjen për liri e futë
në sistemin urban, që me të
drejtë shumë autorë e cilësojnë
si njeriun që theu tabut dhe
klishetë që kishte vendosur sis-
temi dhe dukej i pathyeshëm.
Andaj edhe me të drejtë edhe
Selatin Novosella librin e tij e 
titullon "Anteu i lëvizjes ilegale".
Në librin "Qëndresa", Rexhep
Mala mbulon arsyeshëm një
pjesë të përpjekjeve të lëvizjes
ilegale, pasqyrimin, torturat,
këngët e herëpashershme, 
krenarinë, qëndrimin para
UDBA-shëve që shtruar në
dimensionin historik, plotëson
një pjesë të asaj që ende edhe
sot nuk ka pasqyrim real.
Edhe kur mbahet gjykimi i të
burgosurve politikë shqiptarë
në vitin 1975 në krye me Adem
Demaçin, Rexhep Mala u jep
kuptim dhe vërtetësi fjalimeve
të shokëve, qëndrimin e tyre etj.
Ai merr shembull qëndrimin e
të riut gjatë qëndrimit në
burgjet italiane, Qemal Stafa,
dhe shton "se ishte një shem-
bull unik që më jepte forcë për
t'u sfiduar edhe para gjykatësve
dhe për ta mbrojtur kauzën tonë
kombëtare". Për të argumentu-
ar këtë, ai shton: "Shpreha
hapur mendimin para gjyqit, siç
kisha shprehur edhe në polici
para torturuesve mizorë. Fola
për padrejtësitë që i janë bërë
Kosovës duke e shkëputur me
dhunë nga trungu amë,
Shqipëria, fola për gjendjen e
vështirë dhe të pabarabartë të
shqiptarëve në Jugosllavi, për
politikën shfarosëse e kolonial-
iste të Jugosllavinë ndaj Kosovës
dhe viseve tjera të banuara me
shqiptarë. Në fund u thashë se
nuk e ndiej veten fajtor as nuk
po pendohem fare për botëkup-
timet e mia politike".
Gjykimi i Anteut ishte përballje
me bishat ku fjalimi i Rexhës
ishte mesazh, guxim, refleksion,
optimizëm e, mbi të gjitha, ishte
rrugë të cilën do ta ndiqte tërë
jetën deri në rënien e tij në
Kodrën e Trimave.
Për Rexhën nuk kishte dy rrugë.
Ai ishte ngritur mbi kohën, mbi
rezonin politik të kohës, mbi
këlshedrat e kohës që, shikuar
nga këndi tani më historik,
ndryshoi perceptimin e krijuar
me vite, se Kosova dhe shqip-
tarët do ta duronin shtypjen
përjetësisht. Gjyqi u kthye në
arenë të mbrojtjes së kauzës
kombëtare, u kthye në gjyq për
ata që dënonin djemtë dhe
intelektualët e kohës.
Dënimet ishin të rënda. Nëntë
vjet burgim të rëndë për
Rexhën. Pranë grilave rrinte
njeriu që prishi baraspeshimin e
shtetit "demokratik" duke e
zhveshur deri në thellësi
regjimin e egër serb dhe atë
shqiptar në Kosovë. (Vijon)

Për Rexhën nuk kishte dy rrugë
Idealizmi urban i heroit Rexhep Mala në disa pamje (3)
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Intervistoi: AAjete ZZOGAJ

PRISHTINË, 113 MARS - 
Po sot, a po ia kthen borxhin
Kosova mërgatës?
Keçmezi-BBasha: Çdokush nga ne
e di se sa e fuqishme ka qenë 
mërgata dhe sa aktive ka qenë për
sensibilizimin e çështjes së
pazgjidhur në kancelaritë
botërore. Kuptohet se asnjëherë
nuk është mjaft për të bërë për
mërgatën në këtë rast, ama mos të
harrojmë se për ndryshimet historike
10 vjet nuk paraqesin ndonjë kohë
të madhe. Shpresoj shumë shpresoj
se një ditë mërgata dhe veprimtarët
e saj do ta zënë vendin e merituar në
hierarkinë atdhetare. 

Opusi juaj krijues përfshinë një
gamë të gjerë librash: prozë,
poezi, romane dhe dramë. Ku e
ndieni veten më të realizuar, në
fushën shkencore, apo atë letrare?
Keçmezi-BBasha: Poezinë,
romanin, dramën i kam pasion,
andaj për të shkruar poezi nuk
duhet të shkoj në arkiv, por ajo
vjen befasishëm, me ndryshimin
e gjendjes emocionale. Për mua
është shumë e lehtë të më vijë
muza për të shkruar ngaqë prob-
lematika me të cilën merrem,
vetvetiu më ofron edhe ndjesinë
për të shkruar diçka që i thonë
varg poetik i kombinuar me his-
torinë kombëtare. Shkenca e his-
torisë dhe krijimtaria letrare tek
unë bashkëjetojnë
shkëlqyeshëm... 

Sa është e vështirë të jeni
bashkëshorte, nënë, studiuese,
hulumtuese, krijuese...?
Keçmezi-BBasha: Jo pak e vështirë,
por tërë këto vite jam munduar ta
balancoj dhe ta menaxhoj kohën
për të mos i hyrë në hak asnjërës.
Roli i nënës nuk pushon asnjëherë
edhe kur je në zyrë, as kur je në
shtëpi. Edhe roli i studiueses është
i pakufizuar, nuk përfundon në
zyrë, por as në mes të natës. Për
poezinë fola më herët se ajo nuk
ka kohë, vjen aty për aty dhe ikën
edhe më shpejt. Si amësia, si
shkenca, hulumtimi, krijimi të
duan të tërën. Loja luhet gjithsesi
me rregulla. Kjo është jeta e një
nëne, e një shkencëtareje dhe e
një krijueseje. Për çdo gjë nevojitet
të jesh e kompletuar, edhe për
Artën që edhe ajo tani e ka filluar
këtë rrugë të "vështirë" të
shkencës (Është prof. dr. e arkitek-
turës, tani bursiste e Fondacionit
Fullbrajt në IMT, Boston,
Masaquset, ShBA) dhe nënë e

Agonit, doktorant i Arkitekturës
në Universitetin e Vjenës. Veç
kësaj, duhet të jem edhe nanushe
e mirë e nipave të mi, Gertit,
Darsit dhe Benit të vogël. Po
ashtu, duhet të jem bashkëshorte
e kolege e kujdesshme me
Tefikun, me të cilin herë-herë
zhvillojmë debate të pafundme
shkencore, meqë edhe ai është
profesor universitar.

Në vitin 2001-2004 ishit deputete
e Kuvendit të Kosovës. Si e shihni
rolin e femrës deputete, dhe a po i
jepet sa duhet hapësirë femrës në
jetën politike dhe institucionale?
Keçmezi-BBasha: Shikuar nga kjo
distancë kohore, do të thosha se
ishim gra me fat apo edhe të priv-
ilegjuara që ishim deputetet e
para të legjislacionit të parë të
Kuvendit të Republikës së
Kosovës, të njohur ndërkombëtar-
isht. Atëherë Kosova porsa kishte
dalë nga lufta dhe ishim gra
entuziaste, me plot shpresa për
një të ardhme më të lumtur. Ishim
gra që sfidonim çdo gjë dhe ishim
të gatshme të përballeshim me të
gjitha sfidat që na dilnin para. Do
të thosha, kohë tjetër ishte ajo, por
sigurisht jo më e mirë se kjo e tan-
ishmja. Kosova ecte me hapa të
sigurt drejt pavarësisë së pritur, e
ne ende përballeshim me situata
ku shumëçka nuk ishte e sigurt
dhe nuk ishte e mjaftueshme për
të ecur vertikalisht. Para nesh qën-
dronte e madhe dashuria për
shtetin e jo për pushtetin. Liria
rrezatonte me uniformën e UÇK-
së dhe çdo seancë parlamentare
reflektonte besim dhe siguri tek
populli i shumëvuajtur. Në duart
tona kishim ëndrrën shekullore
që ishte bërë binom me realitetin.
I lumtur ishte populli, që lirinë e
kishte fituar me gjakun e bijve dhe
bijave më të mira të kombit.
Çështja e gruas, pa marrë
parasysh se në ç'formë shtrohet,
përbën një temë vazhdimisht
aktuale në të gjitha kohët dhe në
të gjitha shoqëritë. Sigurisht se
nuk duhet hedhur poshtë në
mënyrë arbitrare zhvillimet pozi-
tive që patën gratë pas luftës së
fundit që ndodhi në Kosovë. Dhe,
pa hamendje do të thosha se këtë
pozitë që ka sot, ishte lufta perma-
nente që bënë ato si për barazi gji-
nore, njëherë edhe për pavarësi të
Kosovës. Pjesëmarrja e saj në rad-
hët e UÇK-së dëshmoi edhe një
herë se ajo ishte e zonja të
udhëheqë dhe të vendosë vetë për
fatin e saj dhe të vendit. Andaj
edhe fillimisht, 30% i propozuar
nga OSBE-ja për pjesëmarrjen e

gruas në zgjedhjet lokale dhe
kombëtare, nuk ishte i rastë-
sishëm. Por, mendoj se kjo
përqindje kishte ngelur vetëm si
numër po qe se ajo nuk do te
angazhohej në organet e vendim-
marrjes, atëherë edhe kjo
përqindje do të ishte e
kënaqshme, sepse përqindja do të
ishte ashtu siç e ka dhënë natyra,
50 % = 50 %. Gruaja do të ngelë
vetëm si dekor e jo si faktor
atëherë, shtrohet pyetja se çfarë
rëndësie do të kishte rritja e
përqindjes. Por, nëse ajo angazho-
het, vepron dhe jep maksimumin
e vlerave të veta pozitive, atëherë
arsyetohet edhe pjesëmarrja e saj
dhe, në të ardhmen, pse jo, edhe
të synohet një kuotë edhe më e
madhe, ta zëmë, se edhe ashtu
përbëjmë gjysmën e popullsisë,
apo gjysmën e trurit kombëtar. Ne
gratë jemi vërtet krijesa suptile, të
ndjeshme, por ama me një kre-
nari dhe qëndresë të paparë. Ne
mund të bëjmë shumë edhe
atëherë kur sfidat janë të mëdha.
Ne mund t'i kalojmë ato edhe kur
ato nuk kalohen dot. Gratë janë
gurë themeltarë të kësaj shoqërie,
se burrat trima lindin e rriten nga
nënat trimëresha, thotë populli.
Andaj sot, bëj apel, te të gjitha
gratë, se e keqja mundet vetëm
atëherë kur jemi unike dhe
angazhohemi për të njëjtin 
qëllim. 

Sipas jush, cili do të ishte parimi

më i besueshëm për hartimin e
një libri historik?
Keçmezi-BBasha: Në përgjigjet e
mëhershme biseduam për librin
dhe të dhënat shkencore. Është
mirë të shkruhet histori e
mbështetur në fakte, përndryshe
më vonë do të na hakmerret dhe
do të na dënojë e kaluara jonë e
lavdishme. Është mirë të
shkruhen libra me kujtime nga të
burgosurit politikë, nga ish-funk-
sionarët në ish-Jugosllavi, të 
botohen libra me dokumente që
ndodhen në arkiva private e 
individuale të njerëzve, të hulum-
tohen arkivat e vendeve që kanë
vendosur për fatin tonë, se vetëm
si e tillë historia jonë do të jetë e
kompletuar shkencërisht. Ne nuk
kemi nevojë ta zbukurojmë 
historinë, të krijojmë mite sepse
për ne flet vetëm e vërteta shkencore. 

A duhet të rishkruhet historia më
e re e Kosovës? Nëse po, çfarë
parimesh duhet të ndiçen?
Keçmezi-BBasha: Kohët e fundit,
në komunitetin shkencor, me të
madhe po flitet e po përflitet, po
debatohet e po shqyrtohet, se
duhet të rishikohet dhe të
rishkruhet historia jonë kom-
bëtare. Në një mënyrë të heshtur
nganjëherë fitohet përshtypja se
tabori i historianëve është ndarë
në dysh. Një grup mendon se
veprat që janë shkruar nuk ka
nevojë të rishkruhen dhe të
riplotësohen me të dhëna të reja.

Mendoj se tani nuk ka nevojë të
zbresim shkallëve të shumta të
historisë dhe të shohim se në çfarë
kushtesh kemi punuar dhe në
çfarë rrethanash kemi shkruar
historinë tonë. Rishikimi i his-
torisë është në natyrën e histori-
ografisë, andaj mendoj se në
logjikën e shkencës, në çdo kohë
dhe në çdo periudhë është i
lejueshëm dhe shumë i
arsyetueshëm rishikimi i saj.
Mendimi shkencor mendoj se ka
edhe dialektikën e vet të zhvillim-
it, pikërisht në këtë mënyrë ai
mendim thellohet dhe kapërcehet
në kufizimet që, si rrjedhojë, kanë
kushtet konkrete në periudha të
caktuara historike dhe nga rrymat
ideologjike që i përjetuam në kohë
të ndryshme të historisë. Siç është
e ditur, në rrugëtimet e gjata të
historisë së hidhur populli shqip-
tar bëri shumë lufta, pati shumë
personalitete, numër të panumërt
organizimesh, pati shumë lëvizje
e organizata të panumërta ilegale
dhe vlen të cekim se gjatë historisë
patëm edhe arritje, të cilat kishin
vlera të larta e të mirëfillta jo
vetëm për ne, por edhe për histor-
inë e rajonit e më gjerë, me të cilën
me plot të drejtë krenohet kombi
shqiptar. Do ta përmendja figurën
emblematike të heroit kombëtar -
Skënderbeun, Nënën e Madhe -
Terezë e shumë e shumë person-
alitete të tjera që nuk do të ndale-
sha tani t'i numëroja. Duhet pran-
uar se gjatë viteve 1945-1990 his-

Intervistë me studiuesen dhe poeten Sabile Keçmezi-Basha (2)

Ne mund të bëjmë shumë edhe kur
"Ne mund të bëjmë shumë edhe atëherë kur sfidat
janë të mëdha. Ne mund t'i kalojmë ato edhe kur
nuk kalohen dot. Gratë janë gurë themeltarë të
kësaj shoqërie, se burrat trima lindin e rritën nga
nënat trimëresha, thotë populli. Andaj sot, bëj apel,
te të gjitha gratë, se e keqja mundet vetëm atëherë
kur jemi unike dhe angazhohemi për të njëjtin qël-
lim", kështu ka thënë, në pjesën e dytë të intervistës
për "Epokën e re", prof. dr. Sabile Keçmezi-Basha
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toria jonë është shkruar kryesisht
bardhë e zi (me oscilime të vogla). 
Tabori i dytë i historianëve men-
dojnë dhe thonë, me të drejtë, se
historia jonë duhet të shkruhet
dhe të rishkruhet, kuptohet vetëm
aty ku është e shtrembëruar, të
përmirësohet dhe të plotësohet
me të dhëna të reja që i kemi me
bollëk dhe kujdes të veçantë t'i
kushtojmë historisë më të re të
popullit shqiptar, që deri-diku
është e pahulumtuar. Më se gjys-
më shekulli historia e popullit
shqiptar, në ish-Jugosllavi, herë-
herë ishte e kualifikuar si veprim-
tari antishtetërore dhe herë-herë
mbante shifrën e fshehtësisë
shtetërore të shkallës më të lartë -
si temë tabu. Në qarqet shtetërore
dhe ndërkombëtare shteti ish-
jugosllav kishte filluar një fushatë
të paparë antihistorike dhe dezin-
formuese për popullin liridashës.
Të gjithë historianët janë dëshmi-
tarë (kuptohet, ata që kanë
hulumtuar në arkivat e ndryshëm
në Serbi), se si kanë qenë të cen-
suruara dokumentet arkivore.
Mbyllja apo seleksionimi që u
bëhej dokumenteve arkivore dhe
censura e hekurt që aplikohej në
ish-Jugosllavi, kontrolli i plotë i
shtypit, medies dhe mungesa e
"rrjedhës" së informacionit, prop-
aganda mbi "sukseset" e regjimit,
kishin si qëllim ta pengonin të
vërtetën për historinë dhe histori-
ografinë shqiptare. Për qëllime
propagandistike antishqiptare,

pushtetarët dhe "shkencëtarët"
serbë për një kohë shumë të
shkurtër opinionit vendor dhe atij
ndërkombëtar, gjatë viteve 1981-
1989, i kishin servirur mbi 800 000
artikuj, deklarata, diskutime, fej-
tone, foto, intervista, karikatura,
komente, reportazhe për shqip-
tarët, për jetën, luftën dhe bëmat
e tyre. Nga kjo del e dhëna se
shteti totalitar i Jugosllavisë, duke
politizuar çdo qelizë të jetës
shqiptare, nuk la pa prekur assesi
as historiografinë. Ky politizim u
shfaq në faktin se gjithë zhvillim-
in e proceseve historike e lidhte
vetëm me faktorin serbo-sllav, me
rolin e shtetit dhe luftën e tyre për
çlirim. Në shkrimet dhe punimet
e ndryshme, të gjitha ngjarjet dhe
figurat shqiptare vlerësoheshin
vetëm sipas kutit të histori-
ografisë serbe. Për çdo sukses,
përcaktues ishte roli i këtyre të

fundit. Madje, për këto ishin të
pakta ose të papërfillshme
gabimet apo të metat, gjë që fliste
për një trajtim të njëanshëm e jo
objektiv të realitetit. Ky trajtim i
njëanshëm i historisë linte në
harresë ngjarje e figura të tjera të
rëndësishme të historisë, që lid-
heshin me forca të tjera kom-
bëtare e politike. Me këtë trajtim
të njëanshëm, historia kom-
bëtare shqiptare ishte jo vetëm
bardhë e zi, por dimensionet
kombëtare të saj tkurreshin e
ngushtoheshin deri në
pabesueshmëri. Gjatë tërë kësaj
periudhe (1945-1990), nga histo-
ria shqiptare u mënjanuan ose
fare pak u shkrua për ngjarje e
figura të shquara të kombit,
vetëm pse binin në kundërshti
me qëllimet okupuese të shtetit
jugosllav. Bile-bile, shkohej aq
larg sa këto të fundit ishin trajtu-

ar si forca reaksionare dhe
antikombëtare. Por, pas vitit
1990, kur në Kosovë filloi "të jetë-
sohej" sistemi shumëpartiak
(megjithëse i kufizuar), në një
mënyrë, kjo kohë është edhe
kapërcyell, kur ndërgjegjja
intelektuale haptas dhe me këm-
bëngulje u vu në mbrojtjen e
popullit të vet dhe filloi të shkru-
ante për të kaluarën e afërt nga një
kënd tjetër, kur shkrimet historike,
publicistike dhe politike filluan me
rebelizëm të mos respektonin cen-
surën e hekurt serbo-jugosllave
dhe të zhvishen nga ideologjizmat
e censurat e ndryshme. Pikërisht
atëherë, kur të dhënat historike fil-
luan të quhen me emrin e vërtetë e
shkencor - fakte historike, lirshëm
mund të shprehem se, ndoshta,
edhe ashtu pa u vërejtur, filloi në
një mënyrë të rishikohet dhe të
rishkruhet historia e mirëfilltë e
popullit shqiptar. Dhe, mendoj se
përkushtimi ndaj historisë së
kombit përbën një detyrim për
çdo penë të historisë, të letërsisë,
të dramës e të gjinive të tjera. Pra,
kjo ngel në ndërgjegjen e çdonjërit
nga ne.

Çfarë keni plan të botoni këtë vit?
Keçmezi-BBasha: Besoj se në fillim
të marsit Instituti i Historisë së
Kosovës do t'i nxjerrë nga shtypi
tre libra të mi: "Formimi dhe
veprimtaria e ONDSh-së: procesi
gjyqësor i Prizrenit, 1946";
"Ngjarjet, dëshmitë dhe identiteti
kombëtar" dhe librin e tretë
"Ballafaqim me dëshmitë 
historike". Ndërsa adhuruesit e
poezisë nga java tjetër do t'i kenë
në duar edhe tri përmbledhje me
poezi, si: "Testamenti", "Çka do të
bëjë pritja pa mua" dhe 
përmbledhjen me poezi për 
fëmijë "Beni e qenushi" dhe kam
diçka të formësuar nga publicistika
shkencore. 

Porosia juaj për studiuesit e rinj
dhe femrën shqiptare?
Keçmezi-Basha: Do t'ua thosha
atë që ia kam thënë vazhdimisht
Sabiles: gjithnjë besoni vetëm në
punën tuaj, se ajo arrihet vetëm
me punë të vazhdueshme, të
palodhshme. Femrat tona duhet
të jenë vetvetja dhe asnjëherë dhe
kurrë mos ta ndiejnë veten inferiore
me të tjerët. (Fund)

 kemi sfida të mëdha

LONDËR, 113 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka
udhëtuar të hënën për në
Britani të Madhe, ku në
agjendën e tij ishte e paraparë
pjesëmarrja në promovimin e
librit të tij në Londër. 
Zyra e Presidencës së Kosovës
ka publikuar të martën fotografi
të presidentit Hashim Thaçi, ku
shihet duke dhënë autografe
për ata të cilët do ta pranojnë
librin që i dedikohet jetës dhe
veprës së tij. "Në fund shpresoj
që ju të gjithë të gjeni gjëra
interesante sa i përket jetës
sime e, po ashtu, edhe ngjarjes
së Kosovës", është shprehur
Thaçi para të pranishmëve me
rastin e promovimit të librit të
tij.

Ndërsa në një postim në llogar-
inë e vet në "Facebook", presi-
denti Thaçi ka thënë se ndihet
tejet i nderuar pasi në pro-
movimin e librit që i dedikohet
atij, ishin të pranishëm edhe
personalitete të jetës politike
dhe publike në Britani të
Madhe. "Në praninë e një pub-
liku të respektuar, ku merrnin
pjesë akademikë, historianë,
diplomatë, gazetarë dhe
mysafirë të tjerë, sot në Londër
u promovua libri 'New State,
Modern Stateman' i shkruar
nga Roger Boys dhe Suzy Jagger.
Para të pranishmëve për librin
diskutuan autorët, ndërkaq me
një fjalë rasti më nderoi ish-
sekretari i NATO-s, lordi George
Robertson", ka shkruar Thaçi.

Libri për Thaçin 
promovohet në Londër

Në praninë e shumë personaliteteve të jetës politike dhe akademike, të martën  është 
promovuar në Londër libri biografik për presidentin e vendit, Hashim Thaçi.

Para të pranishmëve për librin kanë folur autorët Roger Boys dhe Suzy Jagger, ndërkaq me
një fjalë rasti është paraqitur edhe ish-sekretari i NATO-s, lordi George Robertson
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PRIZREN, 113 MARS - KF Liria sot (e
mërkurë) në stadiumin "Përparim
Thaçi" në Prizren e pret skuadrën
tjetër nga Rrafshi i Dukagjinit,
Vëllaznimin nga Gjakova. Kjo
ndeshje është e vlefshme për javën
e 23-të të Vala Superligës së
Kosovës. Meriton Korenica e Alush

Gavazaj do të rikthehen në përbër-
jen bazë, pasi munguan në lojën
me Llapin shkaku i suspendimit
me karton. Ndërsa mungon
Florent Avdyli, që vuan
ndëshkimin me kartonë. "Pres të
mërkurën shkallët e stadiumit të
jenë plot dhe ne t'i gëzojmë adhu-

ruesit me fitore. Do të jetë vështirë,
por ne kemi synimin e qartë: tri
pikët e reja. Besoj se kemi kapur
formën dhe me ndihmën e 
publikut dhe angazhimin tonë në
fushë ta marrim maksimumin", ka
thënë golashënuesi më i mirë,
Artur Magani.

Liria kkërkon ppërkrahjen ee ttifozëve ppër ffitoren nndaj VVëllaznimit

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 113 MARS - FC Prishtina
është duke shkëlqyer në sezonin
pranveror si në kampionat ashtu
edhe në garën e Kupës.
Kryeqytetasit kanë katër pikë
diferencë me skuadrat përcjellëse
në Vala Superligë, kurse Mentor
Mazrekaj ka bërë me dije të
martën se këtë diferencë 
"bardhekaltrit" synojnë ta 
mbajnë edhe pas ndeshjes ndaj
Trepçës '89. 
Prishtina - Trepça '89 është derbi
i javës së 23-të dhe zhvillohet sot

(e mërkurë) në stadiumin
"Shahin Haxhiislami" në Pejë.
"Duhet të besoj se edhe kjo
ndeshje do të shkoj drejt ecurisë
së serisë së fitoreve. Shpresoj
shumë se përvoja jonë do të na
ndihmojë ta menaxhojmë
epërsinë e krijuar të pikëve +4
ndaj rivalëve", ka thënë
Mazrekaj. 
Ndryshe nga Prishtina, kampio-
nia aktuale e elitës, Trepça '89,
është në pozitën e shtatë me 34
pikë dhe ende nuk ka hequr dorë
nga mbrojtja e titullit. Mbrojtësi
Përparim Islami ka thënë të
hënën për "Epokën e re" se për

ndeshjen ndaj kryesuesve të
elitës, skuadra nga Mitrovica
synon të marrë të paktën një
pikë. "Synimi ynë është të dalim
të pamposhtur nga ndeshja që
zhvillohet në Pejë. Normalisht se
jemi optimistë dhe do të angazho-
hemi maksimalisht për t'ia arritur
këtij qëllimi, ani pse nuk do të jetë
lehtë, se Prishtina ka ekip dhe tra-

jnerin me përvojë. Kundërshtari
është në krye të tabelës dhe pre-
sioni është në anën e tyre për të
ruajtur epërsinë që kanë me
skuadrat e tjera, por ajo që mund
të them është se kjo ndeshje do të
jetë një derbi i vërtetë dhe se fitue-
si do të jetë vështirë për t'u
parashikuar", ka thënë Islami. 
Një tjetër ndeshje interesante do

të jetë edhe përballja e skuadrave
nga Rrafshi i Dukagjinit, Lirisë dhe
Vëllanzimit nga Gjakova. Llapi i
Tahir Batatinës do të kërkojë ta
rikthejë formën e mirë përballë
Vllazninsë së Pozharanit, kurse
Drita do të ketë punë të vështirë
ndaj Drenicës. 
Sfidë më të lehtë e pret skuadrën
Feronikelit në Drenas ndaj Besës.

Liderja në Pejë kërkon 
fitore ndaj kampiones

PRISHTINË, 113 MARS - Në vazhdën e
konkretizimit të legjislacionit për
sportin dhe financimin e feder-
atave sportive, sportistëve dhe
trajnerëve, ministri i Kulturës,
Rinisë dhe Sportit (MKRS),
Kujtim Gashi, ka nënshkruar të
martën dy vendime. Me njërin
vendim caktohet vlera financiare
e poentimit të pikëve për sportet
kolektive dhe individuale.
Poentimi për sportet kolektive
dhe individuale bëhet në katër
grupe: A, B, C dhe D. Grupi A nda-
het në: Federatat të cilat merren
me Sporte Kolektive dhe kanë
vlerën e pikës në shumë prej 3
250 eurosh, dhe Federatat të cilat
merren me Sporte Individuale
dhe kanë vlerën e pikës në

shumën prej 1 650 eurosh. Për
grupin B vlera e pikës është 1 500
euro, për grupin C vlera e pikës
është 1 100 euro dhe për grupin D
vlera e pikës është 800 euro.
Ndërkaq, me vendimin tjetër

caktohet vlera financiare e poen-
timit të pikëve për Sportistët dhe
Trajnerët. Për sportistët vlera e
pikës është në shumën e 120 euro
po aq sa është edhe prej trajnerët.
Për të dyja vendimet

Departamenti i Sportit do të jetë i
obliguar t'i zbatojë në raport me
caktimin e përkrahjes financiare të
federatave sportive në Kosovë.
Ministri Gashi u shpreh se
vendimet që ka nënshkruar për
caktimin e vlerave financiare
mund të konsiderohen si një lloj
formule se si do të përkrahen fed-
eratat e sportit në Kosovë. "Me
vendimet e nënshkruara është
vënë baza se si dhe sa do të 
financohen nga shteti federatat e
sportit në Republikën e Kosovës.
Konsideroj se kategorizimi dhe
përcaktimi i vlerës financiare për
poentimin e një pike do të jenë
motivim që federatat të punojnë
edhe më shumë për zhvillimin e
garave, të fokusohen në rritjen e

cilësisë dhe në masivizim", ka
thënë ministri Gashi. "Mandati
dhe përgjegjësia që kemi marrë
përsipër për ta udhëhequr
Ministrinë e Sportit, me konkretiz-
imin e çështjes së sponsorizimit
dhe kategorizimit të sportit dhe
sportistëve e trajnerëve, besoj se
është një fillim i mbarë, sepse
është vlerësuar se do të krijohet
efikasitet më i madh për menax-
himin e sportit në vendin tonë", ka
deklaruar Gashi, duke potencuar
se vendimet e nënshkruara janë
edhe një lloj mirënjohjeje për ata
që punojnë e angazhohen për
arritjen e rezultateve në sport dhe
duke përfaqësuar dhe promovuar
Kosovën edhe në arenën
ndërkombëtare.  

Ministri Gashi cakton vlerat financiare të pikëve
për sportet kolektive dhe individuale

Vala SUPERLIGA

Të mërkurën takohen: 
Drita - Drenica
Prishtina - Trepça '89
Liria - Vëllaznimi
Llapi - Vllaznia
Feronikeli - Besa

Të enjten takohen: 
Gjilani - Flamurtari
(Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen nga ora
14:00)

TABELA 

1. Prishtina 42 pikë
2. Drita 38
3. Liria 37
4. Gjilani 35 
5. Feronikeli 34 
6. Llapi 34 
7. Trepça '89 34 
8. Drenica 33
9. Vëllaznimi 30
10. Flamurtari 14
11. Besa 14 
12. Vllaznia 12

Liderja e Vala Superligës, Prishtina, po synon ta
mposhtë sot kampionen aktuale, Trepçën '89, në
ndeshjen derbi që zhvillohet në qytetin e Pejës.
"Duhet të besoj se edhe kjo ndeshje do të shkojë
drejt ecurisë së serisë së fitoreve. Shpresoj
shumë se përvoja jonë do të na ndihmojë ta
menaxhojmë epërsinë e krijuar të pikëve +4 ndaj
rivalëve", ka thënë Mazrekaj
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Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-
417.

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

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

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

>> 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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Prishtinë
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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 


