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Askush s’mund ta
bllokojë zyrtarizimin
e gjuhës shqipe

Vazhdimi i seancës për votimin e
marrëveshjes së demarkacionit 
ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do
të mbahet të martën në orën 16:00.
Kështu është vendosur të enjten në

mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit të
Kosovës. Me këtë rast, kryeparlamentari
Kadri Veseli ka shprehur bindjen se të
martën do të votohet demarkacioni.
Edhe kryeministri Ramush 

Haradinaj ka thënë se pret që
deputetët të reflektojnë dhe ta
mbështesin demarkacionin në
mënyrë që Kosova ta shmangë
izolimin ndërkombëtar
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Zëvendëskryeministri i Maqedonisë, i cili vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për
Integrim (BDI), Hazbi Lika, ka thënë se askush s'mund ta bllokojë Ligjin për përdorimin e

gjuhëve në këtë shtet, pjesë e të cilit është edhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai i ka bërë thirrje presidentit Gjorge

Ivanov të reflektojë ndaj ligjit që zyrtarizon gjuhën shqipe. Lika ka thënë se,
pavarësisht prej qëndrimit të presidentit, asnjë institucion tjetër në Maqedoni
nuk mund ta pengojë fuqizimin e këtij ligji. Ai  ka bërë me dije se edhe nëse

presidenti nuk e dekreton sipas procedurës këtë ligj, ai fuqizohet pa dekretim.
Zëvendëskryeministri Lika ka theksuar se Ligji për gjuhët ka qenë i 
nevojshëm dhe e drejtë e patjetërsueshme për shqiptarët e Maqedonisë

Në seancën e së enjtes të Kuvendit
të Kosovës, Fehmi Mehmeti është
zgjedhur guvernator i ri i Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK). Nga
110 deputetë sa kanë qenë në sallë,
60 prej tyre kanë votuar për

Mehmetin. Zgjedhja e Mehmetit
pason shkuarjen e ish-guvernatorit
Bedri Hamza në postin e ministrit
të Financave në Qeverinë e
udhëhequr nga kryeministri
Haradinaj

Me shumicë tëvotave, deputetëte Kuvendit tëKosovës kanëvotuar të enjtenpropoz-imvendimin eQeverisë qëPallati i Rinisë tëkalojë në administrimin eKomunës sëPrishtinës
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LAJME SHKURT

Meta takon presidentin e
Azerbajxhanit 

TIRANË, 115 MARS - Presidenti i Shqipërisë, Ilir
Meta, ndodhet në Baku, ku po merr pjesë në
Forumin Global. Të pranishëm në këtë
Forum Global janë krerë shtetesh dhe 
qeverish të vendeve të ndryshme. Kreu i
Shtetit u prit në një takim të veçantë nga
presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev.
Presidenti Meta nga ana e tij vlerësoi
mbështetjen që homologu i tij Aliyev ka
dhënë për projektin TAP dhe procesin e gazi-
fikimit të Shqipërisë. "Ta zgjerojmë
bashkëpunimin dypalësh ekonomiko-tregtar
dhe në fushën e turizmit", është shprehur
Meta.
Në këtë takim u diskutua edhe nevoja për ta
shtuar bashkëpunimin në fushat e tjera si:
tregtia, turizmi, arsimi, kultura. Presidenti
Aliyev e falënderoi presidentin Meta për
ftesën për ta vizituar Shqipërinë dhe premtoi
realizimin e saj në një kohë sa më të shpejtë.
"Presidenti Meta nënvizoi nevojën e shtrimit
të bashkëpunimit dypalësh jo vetëm në
fushën e energjisë, por edhe në fusha të tjera,
si tregtia, turizmi, arsimi, kultura e të tjera",
thuhet në njoftimin e Presidencës.

Kroacia mbështet
Shqipërinë për integrimin
në BE

TIRANË, 115 MARS - Ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati,
ka zhvilluar të enjten një konferencë me
homologen e Kroacisë, Marija Pejçinoviq-Buriq,
e cila ishte në vizitë zyrtare në Shqipëri. Bushati
theksoi se raporti me Kroacinë do të jetë në
nivel më të lartë, ndërsa bëri me dije se mes dy
zyrtarëve u firmos një marrëveshje në fushën e
mjedisit. 
Ndërkohë Buriq tha se marrëdhëniet mes dy
vendeve janë shumë të mira. "Bushati do të jetë
muajin tjetër në një vizitë në Kroaci. Jemi part-
nerë të shkëlqyer, bashkëpunimi i suksesshëm",
tha ministrja kroate. Po ashtu, ajo theksoi se
Kroacia është aleate dhe mike për Shqipërinë.
"Jemi aleatë dhe miq për Shqipërinë. Shqipëria
ka bërë goxha përparim në dy vjetët e fundit. Do
ta mbështesim hapjen e negociatave për inte-
grim. Kroacia do ta mbështesë integrimin e
Shqipërisë në BE. Reforma në drejtësi, e vështirë,
por e rëndësishme. Do ta bëjmë maksimumin
tonë për t'ju ndihmuar. Problemet me gjyqë-
sorin duan kohë për t'u zgjidhur", tha Buriqi.

UASHINGTON, 115 MARS - Shkarkimi i
Sekretarit amerikan të Shtetit, Rex
Tillerson, rrezikon t'i ndërlikojë më tej
përpjekjet për ta zgjidhur krizën lidhur
me Turqinë, një aleat kryesor i
Amerikës në NATO. 
Ministri i Jashtëm turk Mevlut
Cavusoglu paralajmëroi se shkarkimi i
Tillersonit ka gjasa ta vonojë takimin e
planifikuar për të hënën mes dy 
diplomatëve.  
Më parë Cavusoglu e kishte përshkruar
takimin si një hap kyç për zgjidhjen e
mospajtimeve lidhur me përkrahjen që
Uashingtoni ua jep grupeve
paraushtarake kurde në Siri, të njohura
si YPG, në kuadër të luftës kundër ISIS.
Ankaraja e konsideron YPG si grup ter-
rorist që ka lidhje me kryengritësit
kurdë brenda vendit. Mospajtimet
kanë prishur marrëdhëniet mes dy
vendeve, ndërkohë që Ankaraja ka 
kërcënuar se do të angazhohet në 
ballafaqim me YPG në qytetin sirian të
Manbixhit, ku forcat amerikane janë
dislokuar bashkë me grupime të YPG-së.
Sipas analistëve, Tillersoni kishte
punuar shumë për të shmangur 
ballafaqime acaruese mes dy vendeve,
përfshirë një takim tri orë e gjysmë me
presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan
dhe Cavusoglu në janar. "Kemi punuar
me Tillersonin në një moment kur 
marrëdhëniet ishin në pikë kritike", tha
të mërkurën Cavusoglu.
"Pikësëpari, Ankaraja, sidomos min-
istri i Jashtëm Cavusoglu, po humbasin
një bashkëbisedues me të cilin duket se
shkojnë mjaft mirë", tha analisti politik
Semih Idiz që shkruan për faqen 
elektronike "Al Monitor". 
Zgjedhja e Mike Pompeos zgjon shumë

pyetje në Ankara. Presidenti Donald
Trump njoftoi se po e zëvendëson
Tillersonin me kreun e CIA-s, Mike
Pompeo. Në një postim në "Twitter",
një ditë pas grushtit të dështuar të
shtetit në 2016 në Ankara, Pompeo iu
referua Erdoganit si kreu i një diktature
totalitare islamike.
Kryeministri turk Binali Yildirim u 
përpoq të mos i kushtonte rëndësi
zgjedhjes së Pompeos, i cili duhet ta
marrë më parë konfirmimin në Senat.
"Pavarësisht kush emërohet, Turqia ka
një qëndrim të qartë. Nuk ka rëndësi
për ne se çfarë mendon sekretari i ri i
Shtetit për Turqinë," tha Yildirim.
Analistët nënvizojnë se Ankaraja ka të
ngjarë të jetë më e shqetësuar për 
qëndrimin e Pompeos ndaj YPG-s.
"Pompeo mund të mbajë qëndrim më
të ashpër. Ai mund të jetë më pranë
qëndrimit të Pentagonit për ta
mbështetur YPG-në kundër çdo sulmi,
nga kushdo, ku përfshihet edhe Turqia.
Prandaj në Ankara ekziston shqetësimi
se Pompeo mund të jetë më në vijë me
qëndrimin ushtarak sesa me atë 
diplomatik", thotë Idiz.
Burime presidenciale e diplomatike
turke shpesh fajësojnë mbështetjen e
fortë që Pentagoni i jep YPG-së si burim
i shumë problemeve në marrëdhëniet
dypalëshe.
Por analistë të tjerë vënë në dukje se
marrëdhëniet amerikano-turke në të
ardhmen do të varen nga synimet
diplomatike të sekretarit të ri të Shtetit.
"Pompeo ka të kaluar ushtarake. Ai ka
të ngjarë të mbajë qëndrim më të
palëkundur sesa Tillersoni. Do të varet
nëse ky qëndrim është në interes të
Turqisë apo jo", thotë Aydin Selcen,

ish-diplomat i lartë turk që ka shërbyer
në Irak dhe Afganistan. "Dallimi do të
shihet në përparësitë diplomatike të
Amerikës dhe nëse ndër to futet edhe
Turqia. Nëse do të ketë divergjenca
reale mes SHBA dhe Iranit në rajon?",
tha ai.
Shumë veta mendojnë se Pompeo do të
mbajë qëndrim të ashpër ndaj Iranit,
një ndër faktorët që përmendi 
presidenti Trump kur njoftoi emërimin
e tij. Nëse Uashingtoni do të mbajë një
qëndrim më të ashpër ndaj Teheranit,
do të jetë në interes të amerikanëve t'i
përmirësojnë marrëdhëniet me
Ankaranë. "ShBA-ja ka nevojë për
Turqinë për t'i realizuar ambiciet
amerikane në rajon. Në radhë të parë si
do të arrijmë të kontrollojmë veprimet
iraniane?" pyet Soil Ozel, ekspert i 
marrëdhënieve ndërkombëtare në 
universitetin Kadir Has në Stamboll.
Turqia është një ndër partnerët 
kryesorë tregtarë të Iranit dhe ka vijë
kufitare me Sirinë dhe Irakun. Teherani
po përpiqet të zgjerojë influencën. Me
vendndodhjen strategjike që ka,
Ankaraja mund të jetë partnere
strategjike për Amerikën përballë
ambicieve të Iranit për zgjerim 
influence. Por Pompeo mund të mos
gjejë tek Ankaraja partnere të gatshme
për një politikë të re agresive kundër
Teheranit. "Mendoj se Ankaraja do të
dojë të ruajë marrëdhëniet që ka me
Iranin, edhe nëse Amerika i bën 
presion për të ndryshuar qëndrim. Mos
të harrojmë se në të kaluarën Ankaraja
rrallë herë ka ndjekur shembullin e
Perëndimit kur është fjala tek Irani,
sidomos lidhur me sanksionet", tha
Idiz.

Marrëdhëniet Uashington - Ankara
pas largimit të Tillersonit 

Tillersoni kishte punuar shumë për të shmangur ballafaqime acaruese në
mes të dy vendeve, përfshirë një takim me presidentin turk Rexhep Tajip
Erdogan dhe ministrin e Jashtëm Cavusoglu në janar
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 115 MARS - Kryesia e
Kuvendit të Kosovës në 
mbledhjen e së enjtes ka marrë
vendim që vazhdimi i seancës
për ratifikimin e marrëveshjes së
kufirit shtetëror në mes të
Kosovës dhe Malit të Zi të mbahet
të martën në orën 16:00.  Pas
mbledhjes së Kryesisë së
Kuvendit, kryeparlamentari
Kadri Veseli është shprehur i
bindur se më 20 mars 
përfundimisht do të ratifikohet
marrëveshja për demarkacionin.
Sipas tij, tashmë ka një konsensus
të plotë për këtë çështje. "Jam i
bindur se bashkërisht do t'ia

dalim. Ka konsensus të plotë. Ky
ishte edhe qëllimi", ka deklaruar
Veseli. 
Edhe kryeministri i vendit,
Ramush Haradinaj, ka thënë se
pret që deputetët të reflektojnë
dhe ta mbështesin demarka-
cionin në mënyrë që Kosova ta
shmangë izolimin ndërkombë-
tar. Ai ka thënë se ky nuk është
proces i lehtë megjithatë, sipas
Haradinajt, Kosova ka arritur ta
ruajë tërësinë territoriale dhe
mundësinë e korrigjimit të mar-
rëveshjes në drejtimin e Çakorrit
dhe Kullës. "Edhe për mua nuk ka
qenë një proces i lehtë dhe vazh-
don të mos jetë një proces i lehtë,
por nuk po mund ta shoh pop-
ullin tim të izoluar, duke pasur

parasysh se kemi arritur ta ruajmë
tërësinë territoriale dhe mundës-
inë e korrigjimit të marrëveshjes
në drejtimin e Çakorrit dhe
Kullës", është shprehur kryemi-
nistri Haradinaj. 
Ndërsa shefi i grupit parlamentar i
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Avdullah Hoti, ka rikonfir-
muar se deputetët e kësaj partie
mbështesin ratifikimin e
demarkacionit. Ai ka thënë se
shpreson që përfundimisht do të
marrë fund kjo çështje që tash e
tre vjet endet nëpër Kuvend.
"Kishim një konsultim me koali-
cionin qeverisës për t'u marrë
vesh për kohën e mbajtjes së
seancës, për ta ratifikuar për-
fundimisht marrëveshjen e
demarkacionit. U morëm vesh që
kjo të bëhet të martën, për ta sigu-
ruar praninë e të gjithë
deputetëve. Grupi ynë parlamen-
tar, ashtu siç ka qenë edhe më
herët, është në mbështetje të plotë
me 27 vota për këtë marrëveshje.
Shpresoj përfundimisht se do të
marrë fund kjo çështje që tash e tri
vjet endet nëpër Kuvend", ka
thënë Hoti. Sipas tij, demarkacioni
nuk duhet të shkojë drejt në
votim, por duhet të ketë debat në
seancë për këtë çështje. 
Kurse deputeti i Lëvizjes

Vetëvendosje, njëherësh sekretar
organizativ i kësaj lëvizje, Ismajl
Kurteshi, ka bërë me dije se kjo
parti nuk ka ndryshuar qëndrim
karshi marrëveshjes për shënimin
e kufirit në mes të Kosovës dhe
Malit të Zi. Ai ka thënë për gazetën
"Epoka e re" se Vetëvendosja është
kundër izolimit të Kosovës, por
nuk mund ta votojë versionin
aktual të demarkacionit. "Lëvizja
Vetëvendosje nuk ka ndryshuar
qëndrim sepse nuk ka ndryshuar
asgjë në lidhje me demarkacionin.
Është e njëjta situatë. Prandaj
Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta
votojë demarkacionin kurdo që
kjo çështje të vijë në Kuvend",
është shprehur Kurteshi. Sipas tij,
përgjegjësit e këtij izolimi duhet ta
gjejnë rrugën për të dalë nga kjo
situatë. Kurteshi ka theksuar se
populli po paguan faturat e poli-
tikanëve të korruptuar. "Po, është
e vërtetë se populli po paguan
shumë fatura të politikanëve të
korruptuar të cilët, të vetmin
shqetësim e kanë, fatin e vet dhe
të grupeve të interesit. Këta poli-
tikanë e kanë përgjegjësinë krye-
sore për këtë izolim. Ne jemi
kundër këtij izolimi, por nuk
mund ta votojmë këtë version të
demarkacionit i cili është i
dëmshëm për vendin. Këtë izolim

ata e kanë sjellë sepse Kosova, falë
tyre, është bërë vend i korruptuar,
si dhe kanë pranuar që 
demarkacioni të jetë kusht për lib-
eralizimin e vizave. Përgjegjësit e
këtij izolimi duhet të gjejnë rrugë
për të dalë nga kjo situatë. Të
falësh tokë, kjo është përgjegjësia
më e lartë që mund t'i takojë një
deputeti të ndërgjegjshëm.
Vetëvendosja dhe votuesit e saj
nuk e përkrahin faljen e tokës për
viza", ka deklaruar Kurteshi. 
Edhe shefi i grupit parlamentar i
Grupit të Deputetëve të Pavarur
(GDP), Dardan Sejdiu, ka bërë me
dije se deputetët e këtij grupi nuk
do ta votojnë demarkacionin. Ai
ka thënë se versioni i ri i projektligjit
që është sjellë në Kuvend është
edhe më problematik se versioni i
kaluar. "Nga njëra anë kërkohet të
votohet ligji, në anën tjetër kemi
aneksdokumentin që thotë se ka
probleme ky ligj. Duhet të 
kërkojmë përgjegjësi prej atyre që
kanë nënshkruar dokumentin
dhe ata duhet të marrin
përgjegjësi", ka deklaruar Sejdiu. 
Ratifikimi i marrëveshjes për
shënimin e kufirit shtetëror me
Malin e Zi vazhdon të mbetet
kushti kryesor për heqjen e
regjimit të vizave për qytetarët e
Kosovës. 

Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar për të martën vazhdimin e seancës 
për votimin e demarkacionit me Malin e Zi

Partnerët e koalicionit, 
të bindur se më 20 mars 

votohet demarkacioni
Vazhdimi i seancës për votimin e marrëveshjes
së demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të
Zi do të mbahet të martën në orën 16:00.
Kështu është vendosur të enjten në mbledhjen e
Kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Me këtë rast,
kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur 
bindjen se të martën do të votohet demarkacioni.
Edhe kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë
se pret që deputetët të reflektojnë dhe ta
mbështesin demarkacionin në mënyrë që
Kosova ta shmangë izolimin ndërkombëtar 
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PRISHTINË, 15 MARS (ER) -
Ministri i Punës dhe
Mirëqenies Sociale (MPMS),
Skender Reçica, ka bërë me
dije se kjo ministri, me
mbështetjen e UNDP-së, ka
shpallur të hapur Programin
e Subvencionimit në Pagë,
ku pritet të punësohen 120
punëkërkues. "Ky program
do t'u ofrojë punësim njëv-
jeçar 120 të papunëve afatg-
jatë, të regjistruar në Zyrat e
Punësimit, në të gjitha
komunat e Kosovës. Me këtë

rast ftojmë kompanitë e 
sektorit privat të aplikojnë
në Zyrat e Punësimit në
komunat përkatëse, që të
përfitojnë subvencionim
prej 50-përqindësh të pagës
mujore për çdo person të
papunë që punësojnë për
periudhën njëvjeçare. Afati i
fundit për aplikim nga
punëdhënësit dhe punëmar-
rësit është data 6 prill 2018
deri në orën 16:00", ka
shkruar Reçica në llogarinë
e vet në "Facebook".

MPMS-ja ofron mundësinë e punësimit të 120 punëkërkuesve

Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 115 MARS -
Zëvendëskryeministri i
Maqedonisë, i cili vjen nga rad-
hët e Bashkimit Demokratik për
Integrim (BDI), Hazbi Lika, ka
bërë me dije se Ligjin për për-
dorimin e gjuhëve, pjesë e të
cilit është edhe zyrtarizimi i
gjuhës shqipe në këtë vend, nuk
mund ta bllokojë askush. 
Ai ka thënë se presidenti i
Maqedonisë tani e ka obligim
kushtetues të reflektojë ndaj
kësaj çështje dhe ta dekretojë
këtë ligj. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
ai ka ftuar presidentin Ivanov të

reflektojë ndaj kësaj çështje dhe
ta respektojë Kushtetutën e
Maqedonisë. "Presidenti e ka
pasur mundësinë ta bllokojë
ligjin herën e parë, kur nuk e ka
dekretuar këtë ligj, prandaj edhe
ligji është rikthyer në procedurë
parlamentare. Ndërsa tani ligjin
nuk mund ta bllokojë mos-
dekretimi nga ana e presidentit.
Ivanovi është i detyruar që pas
votimit të tretë ta dekretojë
ligjin. Por, edhe nëse ai nuk e
bën këtë, tashmë për fuqizimin
e këtij ligji nuk është i
detyrueshëm vendimi i presi-
dentit. Kështu që, sipas infra-
strukturës ligjore dhe
kushtetuese, ai do të hyjë në
fuqi", ka thënë Lika. Ai ka

mohuar pretendimet e presi-
dentit se ky ligj është
antikushtetues, ndërsa ka falën-
deruar partnerët e koalicionit
qeverisës që mbështeten mira-
timin e këtij ligji. "Tani për tani
nuk ka ndonjë iniciativë për të
kontestuar kushtetushmërinë e
këtij ligji. Ne edhe gjatë hartimit
të këtij projektligji jemi përp-
jekur që mos të dalim jashtë
Kushtetutës së vendit.
Mendojmë se ky ligj është në
përputhje të plotë me
Kushtetutën e Maqedonisë",
është shprehur ai.
Zëvendëskryeministri Lika ka
pranuar se zbatimi i këtij ligji do
të jetë sfidues, por është zotuar
se Qeveria do të angazhohet

maksimalisht që ky dokument
të zbatohet pikë për pikë.
Madje, sipas tij, parashihen
dënime shumë të larta për ata
që nuk e respektojnë apo nuk e
trajtojnë siç duhet këtë ligj.
Duke folur për rëndësinë që ka
ky ligj për gjuhët,
zëvendëskryeministri i
Maqedonisë ka treguar se ky ligj
është motivues për shqiptarët.
"Ne kemi pasur nevojë për ta
kthyer besimin në institucionet
e shtetit, për ta ndërruar qasjen
e shtetit ndaj shqiptarëve në
përgjithësi dhe ndaj komu-
niteteve të tjera. Kështu që,
miratimi i këtij ligji është një
hap shumë i mirë për të forcuar
dhe për të qenë më të vendosur

në perspektivën e këtij vendi, ku
shqiptarët janë një nga 
kontribuuesit kryesor", ka thënë
zëvendëskryeministri Lika.    

"Epoka ee rre": Z. Lika, në një
atmosferë të tensionuar,
Kuvendi i Maqedonisë ka 
miratuar të mërkurën për herë
të tretë Ligjin për gjuhët,
përmes të cilit zyrtarizohet edhe
gjuha shqipe. Sa ishte e vështirë
të arrihet deri te ky synim? 
Lika: Në Parlamentin e
Maqedonisë shpesh ka pasur
tensione. Ne po shohim se nuk
është e lehtë të kalohen disa
ligje, sidomos ato që kanë bëjnë
me avancimin e një të drejte të
një populli tjetër që jeton në

Flet për "Epokën e re" zëvendëskryeministri i Maqedonisë, Hazbi Lika

Askush s’mund ta bllokojë zyr
Zëvendëskryeministri i
Maqedonisë, i cili vjen
nga radhët e Bashkimit
Demokratik për Integrim
(BDI), Hazbi Lika, ka
thënë se askush s'mund
ta bllokojë Ligjin për 
përdorimin e gjuhëve në
këtë shtet, pjesë e të cilit
është edhe zyrtarizimi i
gjuhës shqipe. Në këtë
intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai
i ka bërë thirrje 
presidentit Gjorge Ivanov
të reflektojë ndaj ligjit që
zyrtarizon gjuhën shqipe.
Lika ka thënë se,
pavarësisht prej 
qëndrimit të presidentit,
asnjë institucion tjetër në
Maqedoni nuk mund ta
pengojë fuqizimin e këtij
ligji. Ai ka bërë me dije
se edhe nëse presidenti
nuk e dekreton sipas
procedurës këtë ligj, ai
fuqizohet pa dekretim.
Zëvendëskryeministri
Lika ka theksuar se Ligji
për gjuhët ka qenë një
nevojë dhe e drejtë e
patjetërsueshme për
shqiptarët e Maqedonisë
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Maqedoni. Mirëpo, tensionet e
së mërkurës ishin në radhën e
provokimeve për ta penguar
votimin e ligjit, por vendos-
mëria jonë, e deputetëve shqip-
tarë dhe përkrahje e partnerit të
koalicionit, ishte shumë e
rëndësishme në këtë proces.
Pra, përfundimisht arritëm që
ky ligj ta kalojë këtë fazë.
Shpresoj shumë se në të
ardhmen këso tensione të mos
ketë, sepse ato nuk janë në të
mirën e Maqedonisë, kur dihet
se jemi në përpjekje e sipër për
t'u përgatitur për çështjet 
integruese të saj.

"Epoka ee rre": Kulmi i këtyre 
tensioneve ishte momenti kur
ish-kryeministri Gruevski 
provokoi kryetarin e Kuvendit,
Talat Xhaferi, duke i shkuar tek
ulësja. Si e keni parë këtë veprim
të ish-kryeministrit?
Lika: Mund t'ju them se ishte një
përpjekje e Gruevskit për ta 
përshkallëzuar tension. Nuk
besoj se dikush prej deputetëve
mund të marrë një guxim të tillë
sa t'i prekë figurat e shquara
shqiptare në këtë vend, sidomos
ish-përfaqësues të UÇK-së. Ky
ligj dhe shumë çështje të tjera
që janë të hapura dhe të cilat
janë arritur me përpjekje të
vazhdueshme të shqiptarëve,
duke përfshirë edhe konfliktin e
vitit 2001. Pra, askush nuk
mund të bëjë më shaka. Përsëri

po themi se të gjithë duhet të
reflektojnë dhe ta pranojnë
realitetin që po ndodh tani në
Maqedoni. Në fund të fundit,
jemi në vitin 2018, pra 17 vjet
pas konfliktit, dhe realizimi i të
drejtave që dalin si rezultat i atij
konflikti janë të detyrueshme të
zbatohen.

"Epoka ee rre": Edhe pas këtij
votimi, presidenti i Maqedonisë
nuk ka reflektuar, pasi ka dalë
hapur kundër këtij ligji. Tashti si
do të rrjedhë situata?
Lika: Deri më tani presidenti i
shtetit nuk ka treguar vullnet të
mirë për të bashkëpunuar për
miratimin e këtij ligji. Ne nuk
presim që ai të reflektojë. Ne
vazhdimisht kemi bërë thirrje
që institucionet e shtetit, duke
përfshirë edhe presidentin, të
reflektojnë mbi këtë ligj dhe ta
japin kontributin për miratimin
e këtij ligji, sepse kjo është një
marrëveshje politike e cila është
bërë më herët. Gjithashtu, është
një normë kushtetuese e cila e
detyron këtë shtet ta miratojë
një ligj të tillë. Fatkeqësisht, deri
më tani nuk e kemi parë këtë
reflektim të presidentit të
shtetit, por edhe të një pjese të
partive opozitare. Megjithatë,
ligji të mërkurën ka kaluar edhe
fazën e tretë të votimit dhe në
këtë e konsiderojmë si për-
fundim të këtij procesi, kurse
tash presim që presidenti të
reflektojë ndaj kësaj gjendje. 

"Epoka e re": Presidenti Ivanov
ligjin e ka cilësuar
antikushtetues. Çfarë ndodh
nëse ai përsëri refuzon ta dekre-
tojë?
Lika: Presidenti e ka pasur
mundësinë ta bllokojë ligjin
herën e parë kur nuk e ka dekre-
tuar, prandaj edhe ligji është rik-
thyer në procedurë parla-
mentare. Ndërsa tani ligjin nuk
mund ta bllokojë mosdekretimi
nga ana e presidentit. Ivanovi
është i detyruar që pas votimit
të tretë ta dekretojë ligjin. Por,
edhe nëse ai nuk e bën këtë,
tashmë për fuqizimin e këtij ligji
nuk është i detyrueshëm vendi-
mi i presidentit. Kështu që, sipas
infrastrukturës ligjore dhe
kushtetuese, ai do të hyjë në
fuqi. Tani për tani nuk ka ndon-
jë iniciativë për ta kontestuar
kushtetushmërinë e këtij ligji.
Ne edhe gjatë hartimi të këtij
projektligji jemi përpjekur që
mos të dalim jashtë Kushtetutës
së vendit. Mendojmë se ky ligj
është në përputhje të plotë me
Kushtetutën e Maqedonisë.

"Epoka ee rre": Pra, ligji do të fuqi-
zohet edhe pa dekretim të pres-
identit?
Lika: Po. 

"Epoka ee rre": Sa do të jetë
sfidues zbatimi i këtij ligji?
Lika: Në kuadër të këtij ligji
parashihet të themelohen dy
institucione. Njeri institucion ka
të bëjë me implementimin e
ligjit, ku brenda tre muajve nga
Ministria e Drejtësisë do të
themelohet agjencia e cila do t'i
marrë kompetencat adekuate
për zbatimin e këtij ligji.
Ndërkohë do të jetë edhe një
institucion tjetër, inspektorati
për mbarëvajtjen dhe mirëm-
bajtjen e këtij ligji. Ky inspek-
torat do të merret me ecurinë e
ligjit nëpër institucione. Kjo
është një nga sfidat më të
mëdha që na pret tani e tutje.
Gjatë procedurave nëpër insti-
tucione të nivelit më të ulët, siç
janë komunat, nuk ka qenë e
lehtë për ta implementuar për-
dorimin e gjuhës shqipe.
Ndoshta do të kemi probleme,
mirëpo kjo na takon neve të

punojmë intensivisht dhe
teknikisht më shumë për
implementim të ligjit.
Përndryshe, sipas ligjit,
parashihen dënime shumë të
larta për ata që nuk e respekto-
jnë dhe nuk e trajtojnë siç
duhet ligjin për gjuhët.

"Epoka ee rre": Cili është vullneti
i Qeverisë së Maqedonisë që të
përballet me sfidat që dalin nga
zbatimi i këtij ligji?
Lika: Sipas marrëveshjes së
partnerëve të koalicionit qev-
erisës, kemi pajtim dhe vullnet
të punohet intensivisht dhe të
bashkëpunohet në zbatimin
pikë për pikë të këtij ligji.

"Epoka ee rre": Çfarë rëndësie do
të ketë ky ligj për shqiptarët?
Lika: Ligji për gjuhët ka qenë
një nevojë dhe e drejtë e pat-
jetërsueshme për shqiptarët e
Maqedonisë. Në këtë aspekt, ky

ligj neve në bënë më vendim-
marrës dhe kjo është një hapje
e perspektivës për gjithë 
qytetarët e Maqedonisë. Sa më
shpejt që të zgjidhen problemet
ndërmjet komuniteteve që
kanë të bëjnë me çështjet e të
drejtave themelore, aq më mirë
do të jetë për Maqedoninë që të
zhvillohet dhe të ndërtojë një
perspektivë më të sigurt. Për ne
shqiptarët, ligji për gjuhën
shqipe është një çështje shumë
e rëndësishme dhe shumë
motivuese. Ne kemi pasur
nevojë për ta kthyer besimin në
institucionet e shtetit, për ta
ndërruar qasjen e shtetit ndaj
shqiptarëve në përgjithësi dhe
ndaj komuniteteve të tjera.
Kështu që, miratimi i këtij ligji
është një hap shumë i mirë për
të forcuar dhe për të qenë më të
vendosur në perspektivën e
këtij vendi, ku shqiptarët janë
një nga kontribuuesit kryesorë.

PARIS, 15 MARS (ER) -
Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka dekoruar
ish-presidentin e Francës,
Nicolas Sarkozy, me
Medaljen Presidenciale
Jubilare të dhjetëvjetorit të
Pavarësisë së Kosovës. "Çdo
qytetar i Kosovës e mban në
mend deklaratën e famshme
të ish-presidentit Sarkozy
kur paralajmëroi disa ditë

para shpalljes së pavarësisë
së Kosovës, në një shkollë
fillore në Paris, se harta
evropiane do të ndryshojë
dhe pasurohet me një shtet
të ri, Republikën e Kosovës.
Sot pata nderin që ish-pres-
identin Sarkozy, që punoi
palodhshëm për njohje
ndërkombëtare të pavarë-
sisë sonë, ta dekoroj në
emër të shtetit dhe të popul-

lit të Kosovës me Medaljen
Presidenciale Jubilare të
dhjetëvjetorit të pavarësisë.
Kosova ka të ardhme të sig-
urt me miq nga i tërë spek-
tri politik francez që përg-
jatë dekadave ishin mbro-
jtës dhe promovues të kon-
solidimit dhe forcimit të
shtetit të Kosovës", ka
shkruar Thaçi në llogarinë e
vet në "Facebook".

Thaçi dekoron ish-presidentin
e Francës, Nicolas Sarkozy

rtarizimin e gjuhës shqipe
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Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 115 MARS - Ministria e
Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë ka bërë prezan-
timin e raportit vjetor të
vlerësimit të Planit Strategjik të
Arsimit të Kosovës (PSAK)
2017/2021, me ç'rast është vlerë-
suar se ka pasur ngritje në sek-
torë të ndryshëm për realizmin e
planit, ndërkaq sfidë kryesore në
ngecjen e zbatueshmërisë ka
qenë mungesa e mjeteve finan-
ciare.
Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi,
ka theksuar se shpalosja e këtij
raporti nxjerrë në pah të arritu-
rat dhe sfidat në zbatuesh-
mërinë e PSAK 2017/2021,
ndërkaq është zotuar se MAShT-
i do të angazhohet për zbatimin
me përpikëri të këtij Plani në
vitet e ardhshme. Bytyqi ka
falënderuar GIZ-in dhe part-
nerët e tjerë ndërkombëtarë për

angazhimin e vazhdueshëm që
po bën për përkrahjen e real-
izmit të aktiviteteve të Ministrisë
së Arsimit dhe vlerësimin e
punës së PSAK. "PSAK
2017/2021 ka një rëndësi të
madhe, sepse është dokument
bazik që hapë rrugët drejt refor-
mave të nevojshme të sistemit
arsimor në Kosovë. Shfletimi i
këtij vlerësimi do të nxjerrë në
pah të arriturat dhe sfidat që
paraqiten në zbatimin e këtij
plani deri në vitin 2021. Një ndër
pengesat që ne kemi hasur në
raport është mungesa e buxhetit
të mjaftueshëm, i cili do të
mundësonte që PSAK të zbato-
het në tërësi", ka thënë ministri
Bytyqi.
Ministri Bytyqi ka thënë se
gjithëpërfshirja ka shënuar
ngritje nga niveli parashkollor
deri në nivelin parauniversitar,
ndërsa ka shtuar se fuqizimi i
rolit të prindërve në procesin e
përzgjedhjes së drejtorëve të

shkollave do të ndihmonte në
menaxhimin e mirë të shkollave.
Ndërsa përfaqësuesi i GIZ-it në
Kosovë, Boris Scharlowski, ka

vlerësuar se PSAK është një
dokument i cili jep udhëzime të
qarta rreth orientimit se ku
duhet vendosur energjinë tonë

të përbashkët. "Ky dokument
gjeneron një shpresë të re për
sistemin arsimor në Kosovë", ka
deklaruar Scharlowski.

MAShT-i prezanton raportin vjetor të vlerësimit
të planit strategjik për arsim

Kërkohen programe më të 
avancuara për kontrolle të kufirit

Nismës i bashkohen dhjetëra anëtarë të rinj

PRISHTINË, 115 MARS (ER) - Në
Ministrinë e Punëve të
Brendshme (MPB) është mbajtur
të enjten takimi i Bordit për
Menaxhimin e Integruar në të
cilin u diskutuan pikat sipas ren-
dit të ditës. Në këtë takim morën
pjesë ministri i Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj,
zëvendësministrat Isa Xhemajlaj,
Milan Radjoevic, drejtori i
Doganës së Kosovës, Bahri
Berisha, drejtori për Kufi i Policisë
së Kosovës, kolonel Shaban Guda
dhe përfaqësues të tjerë të agjen-
cive dhe partnerëve ndërkombë-
tarë. 
Me këtë rast, ministri Sefaj ka
falënderuar anëtarët e bordit për
punën e mirë që kanë bërë dhe
për këtë ka theksuar se do ta kenë
përkrahjen e tij sa i përket shtyrjes
së politikave në kuadër të 
menaxhimit të integruar të kufirit.
"Të gjithë së bashku duhet të

shikojmë që në të ardhmen të
krijohen programe të avancuara
në bazë të koncepteve bashkëko-
hore për kontrolle të kufirit si
formë e avancuar e teknologjisë
në mënyrë që te trupat e kontrol-
lit fizik të orientohen në
angazhime të tjetra", ka thënë
ministri Sefaj. 
Një ndër pikat më të rëndë-
sishme është vlerësimi i rolit të
Qendrës Kombëtare për
Menaxhimin e Integruar të
Kufirit (QKMK) dhe për mënyrat

se si të zgjidhen modalitetet më
të mira që ka ky koncept për
ofrimin e sigurisë kufitare në
Republikën e Kosovës.  Me këtë
rast zëvendësministri Isa
Xhemajlaj ka theksuar se do të
angazhohet konkretisht për t'i
gjetur modalitetet më të mira sa i
përket avancimit të rolit të
QKMK-së, e cila ka një përgjegjësi
të madhe në parandalimin e
krimit në kufi dhe lehtësimin për
qasje në të dhëna për agjencitë e
zbatimit të ligjit.

HANI I ELEZIT, 115 MARS (ER) - Nismës
Socialdemokrate, dega në Han të
Elezit, të enjten i janë bashkuar një
numër i madh i personaliteteve
publike nga kjo komunë.
Atyre mirëseardhje në emër të
Nismës Socialdemokrate u ka
uruar kryetari i Këshillit Kombëtar
të Nismës Socialdemokrate, Jakup
Krasniqi. Me këtë rast, ai ka falën-
deruar ata që kanë zgjedhur part-
inë Nisma për ta dhënë kon-
tributin e tyre.
Krasniqi i ka siguruar të aderuarit
se do ta kenë hapësirën e nevo-
jshme për ta dhënë kontributin e
tyre. "Programi ynë politik është
më i miri. Parimet tona janë krejtë-
sisht socialdemokrate. Koha po

dëshmon se vendimi për theme-
limin e Nismës Socialdemokrate
katër vjet më parë ka qenë i drejtë.
Kosova ka nevojë për një subjekt
politik të orientimit të majtë,
socialdemokrat. Vetë gjendja
ekonomike e vendit tonë kërkon
një subjekt politik që mendon pak
më shumë sesa është menduar
deri sot për qytetarët e Kosovës",
ka thënë Krasniqi.
Më tutje, kryetari i Këshillit
Kombëtar të Nismës
Socialdemokrate ka thënë se
Nisma Socialdemokrate dallon
nga partitë e tjera. Shtyllat bazë të
Nismës, sipas Krasniqit, janë liria,
drejtësia dhe solidariteti. "Ne i pra-
nojmë zhvillimet politike dhe të

arriturat që kanë ndodhur në
Kosovë, por e pranojmë se në
Kosovë duhet të ndodhin
ndryshime. Kanë mundur të
ndodhin ndryshime më shumë
sikur politikat të ishin më të qarta",
ka theksuar Krasniqi. 
Ndërkaq koordinatori i Degës së
Nismës në Han të Elezit, Mefail
Suma, ka thënë se të aderuarit janë
me profesione të ndryshme, duke
shtuar se njerëzit po e zgjedhin
këtë subjekt për arsye se shohin
mundësi për ta dhënë kontributin
e tyre. Bekim Dernjani, i cili ka
aderuar në Nismë, ka thënë se këtë
subjekt politik e kanë parë si
mundësi për ta dhënë kontributin
e tyre. 

PRISHTINË, 115 MARS - Në Kazermën
"Adem Jashari" të FSK-së në
Prishtinë është zhvilluar ceremo-
nia e ndërrimit të Komandës së
Forcave Tokësore të FSK-së.
Ceremonia ka filluar me
parakalimin e flamurtarëve dhe
intonimin e himnit shtetëror të
Republikës së Kosovës. Pas lexim-
it të dekretit të presidentit të

Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, për emërimin e gjeneral-
brigade Enver Cikaqi, komandant
i Komandës së Forcave Tokësore
dhe zëvendëskomandant të
Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka
filluar ceremonia e ndërrimit të
Komandës së Forcave Tokësore
nga gjeneralmajor Gëzim Hazrolli
tek gjeneralbrigade Enver Cikaqi. 

Enver Cikaqi, komandant
i Komandës së Forcave
Tokësore të FSK-së 
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PRISHTINË, 115 MARS - Deputetët e
Kuvendit të Kosovës kanë votuar
propozimvendimin që Pallati i
Rinisë të kalojë në administrimin
e Komunës së Prishtinës. Në
votim morën pjesë 74 deputetë,
nga ta vetëm një deputet
abstenoi, kurse 73 të tjerë ishin
për. Pas këtij vendimi, kryetari i
Komunës së Prishtinës, Shpend
Ahmeti, ka falënderuar deputetët
që votuan këtë propozim. "Pallati
i Rinisë i kthehet Prishtinës.
Faleminderit deputetëve që votu-
an këtë propozim të drejtë të qev-
erisë pas diskutimeve që komuna
ka pasur me Qeverinë e
Republikës së Kosovës. Në tre

vjetët e ardhshëm, në
bashkëpunim me donatorët, do
të investojmë për renovimin e
kësaj hapësire publike të
Prishtinës", ka shkruar Ahmeti në
llogarinë e vet në "Facebook". Po
ashtu, Kuvendi ka miratuar edhe
raportin vjetor për gjendjen e
mjedisit në Kosovë për vitin 2016
dhe Projektligjin për Ratifikimin e
Marrëveshjes së Bashkëpunimit
ndërmjet Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë së
Republikës së Kosovës dhe
Agjencisë Austriake për Zhvillim
Ada.
Në pikën e rendit të ditës, lidhur
me shqyrtimin e dytë të
Projektligjit për shoqëritë
tregtare, fjalën e ka marrë min-
istri i Tregtisë dhe Industrisë,

Bajram Hasani, përkitazi me
amendamentin e 12, të
propozuar nga deputetja
Mimoza Kusari-Lila. 
Hasani ka vlerësuar se amenda-
menti 12 i këtij projektligji nuk
duhet të miratohet meqë, sipas
tij, pjesëmarrja e grave në borde
me dyzet për qind, është
kushtëzuese dhe krijon vështirësi
në zbatim të ligjit. Përkitazi me
këtë amendament është zhvilluar
debat nga të gjitha grupet parla-
mentare si dhe nga gratë
deputete. Gratë e të gjitha subjek-
teve politike e kanë përkrahur
këtë amendament, duke kon-
sideruar se ai përkrahë dhe fuqi-
zon gruan në bordet e ndërmar-
rjeve private. Megjithatë, ky
amendament nga shumica e
deputetëve të pozitës u kon-
siderua imponues dhe ndërhyrje
shtetërore tek ndërmarrjet pri-
vate. Pas debatit ky amendament
është hedhur në votim dhe me
shumicë votash është miratuar.

Më pas, Kuvendi ka miratuar
edhe projektligjin në tërësi.
Pjesa e dytë e vazhdimit të
seancës ka vazhduar me shqyr-
timin e propozim-vendimit të
Qeverisë së Kosovës për emërim-
in e dy anëtarëve të Bordit të
Zyrës së Rregullatorit të
Energjisë. Pas procedurave të
votimit të fshehtë, numër më të
madh votash morën Selman Hoti
dhe Izet Rushiti, duke u zgjedhur
kështu anëtarë të këtij Bordi.
Është vazhduar më pas me zgjed-
hjen e dy anëtarëve të Bordit të
Radiotelevizionit të Kosovës, me
mandat trevjeçar. Me shumicë
votash, nga komuniteti pakicë u
zgjodh Mariana Adamoviq,
ndërkaq sa i përket anëtarit nga
komuniteti shumicë shqiptar,
pasi që asnjëri kandidat i
propozuar nuk arriti votat e
mjaftueshme, mbetet që konkur-
si të përsëritet prapë.
Kuvendi të enjten bëri edhe
zgjedhjen e një anëtari të Bordit

për Ankesa. Pas procedurës së
votimit të fshehtë, me shumicë
votash u zgjodh kandidati Ilaz
Rudaku. Po ashtu, deputetët me
shumicë votash i dhanë përkrah-
je propozimvendimit të Qeverisë
së Kosovës për emërimin e anë-
tarëve të Komisionit për dhënien
e provimit të Jurisprudencës.
Gjithashtu, në këtë seancë u for-
mua komisioni Ad-hoc për
përzgjedhjen e një anëtari nga
radhët e komunitetit shqiptar
dhe dy anëtarëve nga radhët e
komuniteteve joshqiptare, të
Komisionit të Pavarur të
Mediave. 

PRISHTINË, 115 MARS (ER) -
Organizata për Rritjen e Cilësisë
në Arsim (ORCA) ka dhuruar 2
000 libra për studentët e
Universitetit të Prishtinës. Ky
donacion që është bërë në
bashkëpunim me OJQ-të e tjera, i
është dorëzuar të enjten drejtorit
të Qendrës së Studentëve të
Universitetit të Prishtinës, Fatmir
Sfishta. 
Për një muaj ORCA ka udhëhequr
një kampanjë për mbledhjen e
librave si një ide e studentëve dhe
nevojë e tyre. "Biblioteka është
kushti bazik për studim dhe është
kushti bazik i suksesit të një 
universiteti. Universitetet publike
në Kosovë kanë pak, për të mos
thënë fare, qasje në literaturën
bashkëkohore që nevojitet për
fushat e studimit të cilat ushtro-

hen në këto universite", është
thënë në njoftimin e ORCA-s.
Sipas ORCA-s, MAShT-i nuk ka
bërë sa duhet për pasurimin e
bibliotekave universitare, ndërsa
UP-ja është pasive në këtë drejtim.
"Nëse ORCA me mjete vullnetare
ka mundur të mbledhë mbi 2 000
publikime nga qytetarët dhe insti-
tucionet e ndryshme që veprojnë
në Kosovë, pse nuk munden
MAShT-i dhe UP-ja ta bëjnë njëzet
fishin e kësaj? ORCA kërkon që
MAShT-i të bashkëpunojë me 
UP-në dhe të angazhohen për
përkthimin e literaturës më
bashkëkohore për të gjitha fushat e
studimit si dhe të krijojnë mundësi
për qasje në informacion shkencor
për profesorët dhe studentët 
universitarë", është bërë me dije në
njoftimin e ORCA-s.

Pallati i Rinisë i kthehet Prishtinës

ORCA dhuron dy mijë libra për studentët

Me shumicë të votave, deputetët e Kuvendit të
Kosovës kanë votuar të enjten propozimvendimin
e Qeverisë që Pallati i Rinisë të kalojë në 
administrimin e Komunës së Prishtinës

Kuvendi i Kosovës ka vazhduar të enjten punimet me pikat e papërfunduara 
nga seanca plenare, të mbajtura më 2 dhe 8 mars

Kuvendi 
miratoi në
parim 12 

projektligje
Projektligjin për Miniera dhe
Minerale, Projektligjin për
ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për Prokurorin e Shtetit,
i ndryshuar dhe plotësuar me
Ligjin Nr. 05/L-034,
Projektligjin për Inspektoratin
e Arsimit në Republikën e
Kosovës, Projektligjin për
mbrojtjen e konsumatorit,
Projektligjin për produkte të
ndërtimit, Projektligjin për
inovacion shkencor dhe
transferim të dijes dhe
teknologjisë, Projektligjin për
kërkesat teknike për produkte
dhe vlerësim të konformitetit,
Projektligjin për shërbimet
postare, Projektligjin për
Metrologji, Projektligjin për
Lirinë e Asociimit në
Organizata Joqeveritare,
Projektligjin për gjak dhe 
përbërës të gjakut, si dhe
Projektligjin për masat 
mbrojtëse në importe.
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Behxhet SSh. 
SHALA - BBAJGORA

Idealistë ttë rrrejshëm ddhe mmate-
rialistë ttë ppangopur: Rrugëtimi i
Kosovës drejt lirisë, qoftë edhe
të tillë që e kemi, ishte i gjatë,
me shumë mundime, vuajtje
dhe sakrifica. Ata që i bënë
sakrificat më të mëdha nuk janë
në mesin tonë dhe mirë që nuk
janë sepse, ose do të bëheshin si
ne, ose do të na zhdëpnin dru
apo me diçka edhe më të fortë.
Po del se idealistët e rrejshëm,
në fakt, ishin materialistë të
maskuar e që tani u shndërruan
në hiena të pangopura. Realisht,
kur ishim në burgje dhe 
bisedonim për një të ardhme,
ndonëse as atë ditën kur 
bisedonim nuk e kishim të sig-
urt, kurrë nuk bisedohej për
pushtet apo të mirat që i sillte
pushteti. Në këtë kontekst, disa
këlyshë të Titos dhe të
Millosheviqit i merrnim si
shembull se si nuk duhet të
bëhemi kur ta bëjmë shtetin
tonë (asnjëri nuk e paramen-
donte Kosovën si shtet, por
bashkimin me Shqipërinë)
kurse sot, disa nga ne jemi bërë
më të këqij se ata. Kujt ia ka
marrë mendja se aq shumë do
të "sakrifikojmë" për pasuri dhe
se do të bëhem aq hajna të mëdhenj
dhe të rafinuar?! Një punë e kam
shumë të sigurt se Rexhep Mala,
Fehmi Lladrovci, Hafir Shala
kurrë nuk do të bëheshin të tillë
sikur që nuk u bë kurrë i tillë as
Skender Kastrati. Tash, të 
krenohesh me të kaluarën e
dikujt tjetër dhe të përpiqesh t'i
arsyetosh hajnitë dhe të këqijat
me fatura të atyre që krijuan
vepra të përjetshme, a ka më
paturpësi dhe më poshtërsi?! 
Thonë se luftën e bëjnë idealistët,
pushtetin e marrin oportunistët,
kurse përfitojnë horrat, edhe
nga radhët e idealistëve, 
sidomos të oportunistëve. Vetëm
shihni kush po bëhet deputet,
ministër, zëvendësministër,
ambasador, kryetar apo anëtarë
të bordeve. Shihni lidhjet 

politike dhe familjare dhe do të
gjeni të përbashkët se nepotizmi
është përcaktues i marrjes së një
posti, nepotizmi familjar dhe
nepotizmi politik! As te fisi Zulu
nuk keni këso farë degjenerimi
në rekrutimin e kuadrove që
përmbajtësisht e shkatërrojnë
shtetin sikur te ne. Ata që për
këtë shtet dhe për këtë popull
nuk e kanë shkrepë një pordhë
të vetme, e që do të konsiderohej
si sakrifica më e madhe e tyre,
sot po ta sjellin Kosovën në gisht
të vogël dhe po i bëjnë rrush e
kumbulla këta lekët e paktë të
Kosovës. Se si trajtohen idealistët
e dikurshëm e keni shembullin
më të mirë të Bacës Adem
Demaçi apo edhe të sakrifikuesit
më të madh te shqiptarët, por
edhe të njerëzimit, Komandantit
Legjendar, të Pavdekshmit
Adem Jashari. Derisa për
kryetarin e LDK-së kemi raporte
të rregullta për shëndetin e tij
(sinqerisht i uroj shërim të shpe-
jtë dhe të suksesshëm) dhe traj-
tohet në spitalet mondane gjer-
mane, për Bacën Adem keni
vetëm ndonjë postim në
"Facebook" i cili, në të shumtën
e rasteve, bëhet për qëllim të
përfitimit politik dhe jo se e
bëjnë për shkak të së kaluarës së
papërsëritshme të Bacës dhe i
cili trajtohet në familje, pa një
interesim institucional. Ky është
realiteti i sotëm dhe ky është
vlerësimi për sakrificat e bëra
për më shumë se 60 vjet të jetës.
Në anën tjetër, ata që vodhën
para dhe krijuan pasuri përrallore,
të afërmit e tyre i bënë veteranë
të UÇK-së edhe në rast se kanë
qenë paramilitarë të Sheshelit,
Arkanit sikur që u ngritën 
përmendore në shumë vende
kurse, për Komandantin Legjendar
të UÇK-së, të pavdekshmin
Adem Jashari nuk u gjetën në
Prishtinë madje as dy metra
katrorë vend për përmendore të
këtij kolosi të sakrificës. Serbët
në Graçanicë dhe Mitrovicë u
ngritën përmendoret Millosh
Obiliqit dhe Kjaz Llazarit kurse
shqiptarët nuk ia ngritën 
përmendoren Adem Jasharit në
Prishtinë. I bënë përmendore
Himë Govës, Gonxhe Bojaxhiut-
Nëna Tereze dhe Bil Klintonit
kurse e shpallën persona non
grata në Prishtinë Komandantin
Legjendar, Adem Jashari. Si po
zhvillohen gjërat sot në Kosovë,

më parë do t'i ngritet përmen-
dorja në Prishtinë Hashim
Thaçit i cili po shëtit nga Parisi
në Londër duke e shitur librin
që ia kanë shkruar të tjerët për
para të majme dhe duke ndarë
znaçka politikanëve që u ka
kaluar afati i përdorimit dhe u
ka filluar afati i keqpërdorimit,
se sa Komandantit Legjendar
Adem Jashari. A ka turp më të
madh për ne se këto trafikime
me të pavërteta dhe rishkrime të
historive personale. Besoj se
nuk ka. Po të vinte te unë
Hashimi me kërkesë t'ia shkruaj
një libër për personalitetin e tij,
do ta bëja shumë më mirë se
këta të huajt. Këta të huajt janë
mercenarë të shkrimit, nuk
kanë emocion fare kurse unë që
e dua aq shumë Hashimin, do ta
shkrija fare. Një mik imi, pasi
m'i qerasi dy birra më tha se as
ato nuk i meritojë se kurrë nuk e
kam shkruar një shkrim
hyjnizues për te. I thashë të
shkojmë në një lokal pak më të
mirë, ta trashim lëngun e pastaj,
kur të shkruaj për te, historianët
do ta pshurrin varrin e
Napoleonit sa do të mbetet
mbrapa veprave të këtij mikut
tim. Hasha, në rrethin e tij ka të
tillë që shkruajnë shumë mirë
dhe që kanë qenë spiun të
shokëve të tyre. E pse u deshtë të
shkojë aq larg, në Angli. Po
duket se madhështia i ka kaluar
kufijtë lokalë kurse ne, që shkru-
ajmë dhe mendojmë se kemi
aftësi të shkruajmë, jemi
thjeshtë pleshta lokalë!
Demarkacioni ii vvonuar mme llib-
eralizim ttë sskaduar: Si çdo gjë që
ka fund, edhe demarkacionit i
erdhi fundi. U bënë votat, ashtu
po duket. U caktua seanca për të
martën, javën që vjen. Për fat të
keq në atë kohë jam jashtë
Kosovës dhe nuk mund të jam i
pranishëm në këtë ngjarje his-
torike. Dhe shumë mirë që nuk
do të jem. Po e festoj "gëzimin" i
vetmuar dhe me kujtimet dhe
pamjet e këtyre dy viteve të fun-
dit ku e rrasëm Kuvendin por
edhe sheshet e Prishtinës me
gaz lotsjellës dhe kur i rrahëm
me stupcë dhe ua thyem kokat
me gurë policëve të Kosovës, më
zi se policëve të Millosheviqit.
Nuk e lamë kë pa ia përmend
nënën, gruan dhe motrat, që
nga koha e Skënderbeut e deri
më sot! U bëmë patriotë, i

shpallëm të tjerët tradhtarë
kurse u bëmë njohës dhe spe-
cialistë të kadastrës dha caktim-
it të kufijve. E ishte një rekuizit
pa të cilin nuk kishte jetë, metri
made in Bulliqi ku ndalej vetëm
në 8200 km, as më shumë e as
më pak. Tash, e mësuam Çakor-
rin dhe Kullën e Zhlebit, unë
pata dëgjuar vetëm për Kullën e
Sheremetit. U formua Qeveria
Haradinaj të cilën Avdullah Hoti
po e lufton më shumë se qever-
inë e Aleksandër Vuçiqit.
Analistët po e sulmojnë dhe fye-
jnë Ramushin sepse paska
dëshirë të jetë kryeministër
sikur që të tjerët nuk e kanë
pasur këtë dëshirë. Këta të luftës
po dashka të sakrifikohen kurse
bijtë dhe bijat e komunistëve
jugosllavë dhe serbë qenkan
parapaguar të marrin pushtetin.
Demarkacionin po e votojnë
sepse nuk ka pasur rrugë tjetër e
as mundësi tjetër të bëhet
ndryshe. Edhe mbrojtja e
demarkacionit sikur edhe
kundërshtimi ka qenë i rremë, i
pasinqertë dhe i pamoralshëm.
Ka qenë manipulativ dhe mirë
se po përfundon ky serial i
manipulimeve dhe po ngushto-
het hapësira për shpërndarje të
rrenës dhe të patriotizmit të rre-
jshëm. E mira e kësaj është se
disa politikanë shqiptarë i
mësuan disa fjalë serbe duke i
lutur këta të Lista Serpska për
votë për Demarkacionin sikur:
"mollim te daj jedan gllas za
Demarkacionin, imash da
budesh ministar, deputet,
predsednik borda ..." etj.
Fjalët ee lliga nnë KKuvend:
Gjithmonë kur mjekët janë
marrë me politikë, punën e
kanë bërë m.t. Kjo është e
vërtetë historike. Doktor
Mengele, doktori nazist që
bënte eksperimente për racën e
re ishte mjek dhe u shndërrua
në kriminel. Çe Gevara ishte
mjek. Salvador Alende në Kil
ishte mjek. Jovan Rashkoviq në
Kroaci ishte mjek - psikiatër sikur
edhe Radovan Karaxhiq në
Bosnje. Bora Joviq ishte mjek në
Serbi sikur që ishte Sali Berisha
në Shqipëri. Ka të tillë shumë në
Kosovë që e kanë titullin e dok-
torit e shpirtin e katilit. Në
Kuvendin e Kosovës është një
mjek nga Prizreni i partisë së Isait
e që nuk e lenë kënd pa e marrë
për goje duke u shitur moral.

Kush shet diçka me shumicë,
mbetet pa te për veten e vet! 
Ky doktor i sulmon sidomos këta
të luftës kurse me kujdes dhe
dhembshuri i trajton pasardhësit
e Titos dhe të Millosheviqit. Ata
që kanë punuar për ta. Së fundi e
përmendi në një kontekst shumë
të ndyrë deputeten Bujupi sepse
qenka kthyer në AAK. Rolin e saj
e ndërlidhi disi me prostitucion.
Doktori, anëtar i partisë që është
tani, ndoshta nuk e dinë por par-
tia së cilës i shërben me aq
pasion lirisht mund të llogaritet
klub i prostitutave politike, që
nga themelimi i saj e deri më sot
duke ua kthyer të pasmet çdo
sunduesi në Kosovë dhe duke
ofruar shërbime për të gjitha
konjukturat politike që i kanë
shaluar dhe i kanë lënë të lagura,
deri në shalimin e radhës. Është
rregull që ai që nuk e ka diçka,
më së shumti flet për atë gjë,
frikacaku flet për trimëri, i
pamoralshmi flet për moral,
hajni flet për ndershmëri, i
pabesi flet për besë, tradhtari flet
për patriotizëm e kështu me
radhë. 
E dyta, dikush e akuzoi deputetin
Faton Topalli se është hipokrit
sepse, ndonëse është i martuar, e
paska edhe një të dashur
deputete të Kuvendit të Kosovës,
pa e përmendur me emër se
kush qenka ajo. Nëse nuk 
zbulohet identiteti i deputetes,
dashnore hipotetike e Faton
Topallit, po del se të gjitha
deputetet e Kuvendit të Kosovës
qenkan dashnore potenciale të
deputetit Faton Topalli! Çfarë
poshtërsie, çfarë imoraliteti dhe
me çka merren këta njerëz. O
Zot, o Zot po aq poshtë kemi
rënë a?!
Mjekra ee VVisarit ddhe 4420 0000
eurot: Pasi Visari ia lëshoi
mjekrën Albinit, tash e ka
lëshuar për vete. 
Për të mirëmbajtur këtë mjekë
rioshe, duhen para, prandaj
GDP-ja po kërkon nga Albini 420
000 euro. Kërkesë modeste,
duhet pranuar. Nëse duan ta
realizojnë sa më shpejt dhe në
mënyrë efikase këtë kërkesë le të
shkojnë te partneri i mëparshëm
i Albinit dhe Vetëvendosjes,
Lëvizjes për Bashkim. Ata patën
kërkuar para dhe patën fituar ...
të trashët e Sulës. Edhe Visari me
shokë do të fitojnë të njëjtën gjë
...të trashët e Sulës.

Duhet ta urresh 
shumë Kosovën 

e t’i bësh aq shumë 
dëme!
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PRISHTINË, 115 MARS - Deputetët e
Kuvendit të Kosovës me votim të
fshehtë kanë zgjedhur Fehmi
Mehmetin guvernator të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK). Nga
110 deputetë sa kanë qenë në
sallë, 60 prej tyre kanë votuar për
Mehmetin. Pjesë e garës për

guvernator të BQK-së ishin edhe
Shkëndije Himaj, e cila mori 15
vota, Besnik Bislimi që mori 31
vota dhe Safet Merovci që mori
vetëm katër vota. 
Fehmi Mehmeti është emëruar
ushtrues i detyrës së guvernatorit
të BQK-së në shator të vitit të
kaluar, pasi Bedri Hamza kishte
dhënë dorëheqje për t'u
angazhuar Ministër i Financave në

qeverinë aktuale. Mehmeti që nga
viti 2013 ishte emëruar në pozitën e
zëvendësguvernatorit për
Mbikëqyrje Financiare, në Bankën
Qendrore të Republikës së
Kosovës.
Në pozitën e tij si zëvendësguver-
nator i Mbikëqyrjes Financiare
ishte i ngarkuar për licencimin,
mbikëqyrjen dhe rregullimin e
institucioneve financiare, të cilat
operojnë në Republikën e Kosovës,
në veçanti të bankave, institucioneve
mikrofinanciare, institucioneve
financiare jobankare, kompanive
të sigurimit, të fondeve pensionale
dhe letrave me vlerë.
Në të njëjtën kohë, si anëtar i Bordit
Ekzekutiv të BQK-së ishte i
ngarkuar për zbatimin e politikave
të Bankës Qendrore dhe të 
operacioneve të saj.

Fehmi Mehmeti zgjedhet 
guvernator i BQK-së

PRISHTINË, 115 MARS (ER) - Ministri i
Tregtisë dhe Industrisë (MTI),
Bajram Hasani, të enjten ka
bashkëbiseduar me qytetarë dhe
ka shpërndarë fletushka në
Sheshin "Zahir Pajaziti" në
Prishtinë për Ditën
Ndërkombëtare të Konsumatorit.
Ministri Hasani i ka njoftuar qyte-
tarët se Projektligji për Mbrojtjen
e Konsumatorit ka kaluar në
lexim të parë në Kuvendin e
Kosovës. Ai ka thënë se ky projek-
tligj është bërë në harmonizim
me legjislacionin e BE-së. "Dua të
jap një lajm të mirë për qytetarët e
Kosovës se sapo e kaluam
Projektligjin për mbrojtjen e kon-
sumatorëve. Ka ekzistuar një ligj i
tillë, por e kemi bërë një plotësim
ndryshim, sepse ka pasur disa
defekte gjatë rrugës së implemen-
timit. Këtë projektligj e kemi bërë
në përputhje të plotë me legjisla-
cionin e BE-së", është shprehur
ministri Hasani, duke shtuar se ky
projektligj mbron të drejtën e

konsumatorit dhe është shumë i
favorshëm. "Ne jemi duke bërë
fushata të vazhdueshme për
vetëdijesimin e konsumatorëve",
ka treguar ai. 
Ministri Hasani ka thënë se çdo
ditë kryejnë inspektime dhe
aksione në terren. "Kemi inspek-
time e aksione, shqiptojmë gjoba,
por neve na duhet një informa-
cion shtesë, e këtë mund ta bëjmë
vetëm në bashkëpunim me kon-
sumatorët. Kemi pasur një lansim
në fund të vitit 2017 kur janë
informuar qytetarët me mesazhe
dhe ka pasur ankesa në të cilat ka
ndërhyrë inspektorati. Si rezultat i
kësaj janë asgjësuar qindra mijëra
euro mallra, në të cilat ka pasur
ndryshim të çmimeve", ka thënë
Hasani. 
Fushata informuese do të vazh-
dojë edhe ditëve të tjera, ku do të
përfshihen shtatë qendrat krye-
sore të Kosovës: Prishtina, Ferizaj,
Gjilani, Mitrovica, Peja, Gjakova
dhe Prizreni.

Ministri Hasani takon qytetarët shesheve 
në Ditën e Konsumatorit

Në seancën e së enjtes të Kuvendit të Kosovës,
Fehmi Mehmeti është zgjedhur guvernator i ri i
Bankës Qendrore të Kosovës (BQK). Nga 110
deputetë sa kanë qenë në sallë, 60 prej tyre kanë
votuar për Mehmetin. Zgjedhja e Mehmetit pason
shkuarjen e ish-guvernatorit Bedri Hamza në
postin e ministrit të Financave në Qeverinë e
udhëhequr nga kryeministri Haradinaj

Fehmi Mehmeti ka lindur më 6.
5. 1969 në fshatin Beçiq,
Komuna e Vushtrrisë. Jeton në
Prishtinë me bashkëshorten,
Fatime Mehmetin, me të cilën
kanë tre fëmijë: Ermirin,
Ermirën dhe Ardianin. Mehmeti
në vitin 1991 ka mbaruar
studimet në Fakultetin
Ekonomik të Universitetit të
Prishtinës. Në vitin 2012 ka për-
funduar studimet pasuniver-
sitare, drejtimi Tregje Financiare
dhe Banka. Gjatë viteve 1991-
1992 Mehmeti ka punuar në
Shkollën e Mesme "Marin
Beçikemi" në Vushtrri si
ligjërues i lëndëve ekonomike,
ndërsa gjatë viteve 1993-1998 ka
punuar udhëheqës financiar në
ndërmarrje tregtare. Gjatë viteve
1999-2001 ka punuar në
Kuvendin Komunal në Vushtrri,
fillimisht zyrtar në
Departamentin e Financave,
pastaj Drejtor i Drejtorisë për
Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale. Në periudhën 2001-
2011 ka mbajtur pozicione të
ndryshme në Administratën
Tatimore të Kosovës, fillimisht
në Zyrën Regjionale në
Mitrovicë, si inspektor tatimor,
pastaj në Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve në

Prishtinë, fillimisht në pozitën e
Këshilltarit për TVSh e pastaj si
menaxher i Kontrollit të
Tatimpaguesve. Gjatë kohës së
angazhimit në Administratën
Tatimore të Kosovës, Mehmeti
ka qenë pjesëmarrës aktiv në
hartimin e legjislacionit tatimor
të Kosovës. Ndërsa në periud-
hën 2011-2013 Mehmeti ka
qenë fillimisht zyrtar kryesor për
buxhet dhe financa,
Departamenti i Financave, pas-
taj shef kabineti i kryeshefit
ekzekutiv në Aeroportin
Ndërkombëtar të Prishtinës.
Gjatë kohës së angazhimit në
Aeroportin Ndërkombëtar të
Prishtinës, Fehmi Mehmeti ka
qenë pjesëmarrës aktiv në har-
timin e legjislacionit të
Aeroportit Ndërkombëtar të
Prishtinës. Gjatë periudhës
2010-2013 ai ka qenë drejtor
Bordi në Ndërmarrjen Publike
"Uniteti" me seli në Mitrovicë.
Njëkohësisht, gjatë viteve 
2011-2012 është angazhuar
bashkëpunëtor i jashtëm,
ligjërues në Universitetin e
Prishtinës. Ai ka titullin e
kontabilistit të certifikuar dhe
është njohës shumë i mirë i
çështjeve tatimore dhe çësht-
jeve të aviacionit civil.

Biografia e
Fehmi Mehmetit
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PRISHTINË, 15 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
takuar të enjten drejtorin e
TIKA-s për Kosovë, Hasan
Burak Ceran, me të cilin ka

diskutuar për projektet e për-
bashkëta që po realizohen në
dobi të qytetarëve të
Prishtinës. Ahmeti ka thek-
suar se së shpejti do të nën-
shkruajnë edhe memorandum

bashkëpunimi, ku do të zoto-
hen për ndërtimin e Qendrës
për Autizëm dhe Down
Syndrome, si dhe për restau-
rimin e Hamamit të qytetit
dhe Xhamisë së Çarshisë.

TIKA do ta ndihmojë Prishtinën me tri projekte

VUSHTRRI, 15 MARS (ER) -
Me qëllim të komunikimit
sa më të mirë dhe lehtë me
qytetarë, si dhe rritjes së
transparencës, Komuna e
Vushtrrisë të enjten ka
inauguruar qendrën e
thirrjeve, ku qytetarët do të

marrin informacione për
shërbimet që ata duan të
marrin nga komuna. 
Në inaugurimin e kësaj
qendre të thirrjeve,
kryetari i Komunës së
Vushtrrisë, Xhafer Tahiri,
ka vlerësuar se aty do të

ofrohet transparencë më e
madhe nga komuna përmes
komunikimit dhe shër-
bimeve më të lehta. Ai ka
thënë se me daljen në
objektin e ri të komunës do
të krijohen kushte shumë
më të mira.

Komuna e Vushtrrisë inauguron qendrën e thirrjeve pa pagesë

MITROVICË, 115 MARS (ER) - Treshja
e nxënësve të Shkollës së Mesme
të Lartë Ekonomike "Hasan
Prishtina" në Mitrovicë, Shpëtim
Uka, Leart Rrustemi edhe Adela
Balashi, kanë fituar vendin e
parë në garat shkollore profe-
sionale të profilit të ekonomisë.
Në garën e shkollave me profil
ekonomik kanë marrë pjesë
katër shkolla nga Prizreni,
Ferizaj, Prishtina, Kolegji
Universum dhe Mitrovica, 
ndërsa gara është mbajtur në

Kolegjin Universum. 
Në jurinë e kësaj gare kanë qenë
nga një profesor nga secila
shkollë pjesëmarrëse në garë
dhe një nga Kolegji Universum,
ndërkohë që materiali prej nga
janë përpiluar pyetjet dhe testet
ishte kryesisht nga ekonomia 
në formën e pyetjeve dhe
përgjigjeve. Grupin e nxënësve
mitrovicas në këtë garë nga stafi
i profesorëve e ka udhëhequr
ekonomistja e diplomuar
Dëshira Mustafa.

Në një konkurrencë të fortë
nxënësit mitrovicas ishin të
barabartë me Kolegjin
Universum por, pasi ata kishin
përpiluar pyetjet, është vendosur
që mitrovicasit të jenë të parët,
ndërsa më pas janë renditur
Prizreni dhe Prishtina.  
Fituesit e kësaj gare, Shpëtim
Uka, Leart Rrustemi edhe Adela
Balashi, përveç mirënjohjeve
për vendin e parë, janë shpër-
blyer me nga një bursë studimi
në Kolegjin Universum.

Tre nxënësit nga Mitrovica 
e zënë vendin e parë

GJAKOVË, 115 JANAR (ER) - Komuna e
Gjakovës ka organizuar të enjten
sesion informues me operatorët
ekonomikë për projektin e 
qarkores së qytetit të Gjakovës,
Lotit të parë, projekt ky i cili pritet të
nisë gjatë këtyre ditëve. 
Krahas prezantimit profesional të
bërë nga zyrtarët e Drejtorisë së
Shërbimeve Publike dhe ata të
Zyrës së Prokurimit, në këtë takim
ka marrë pjesë edhe kryetari i

Komunës së Gjakovës, Ardian
Gjini, i cili ka thënë se ky është 
projekt i përbashkët i komunës
dhe Ministrisë së Infrastrukturës
dhe është tenderi më i madh që
është hapur ndonjëherë nga
Komuna e Gjakovës. Ai ka shtuar se
ky bashkëpunim nuk do të përm-
byllet me kaq, sepse projektet
infrastrukturore në komunën e
Gjakovës do të vazhdojnë edhe në
të ardhmen. 

Loti i parë i këtij projekti përfshinë
segmentin nga lokacioni "Ura e
Nakarades", deri tek rreth rrotulli-
mi në kryqëzimin e rrugëve
"Tirana" dhe "Bujar Roka", për të
vazhduar më tej me lotet e
ardhshme, që përfshijnë seg-
mentin në mes të lokacioneve "Ura
e Nakarades" dhe "Pika e Zezë" si
dhe vazhdimin e rrugës "Bujar
Roka" në drejtim të Shkugëzit dhe
Rekës së Keqe.

Nisin proceset tenderuese për Lotin 1 të
qarkores së qytetit të Gjakovës

DEÇAN, 115 MARS (ER) - Ministrja e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH), Albena Reshitaj, ka pritur
të enjten në takim kryetarin e
Komunës se Deçanit, Bashkim
Ramosaj, me të cilin kanë biseduar
për realizimin e projekteve të për-
bashkëta në fushën e mjedisit dhe
planifikimit hapësinor.  
Në takim ministrja Reshitaj, duke
cilësuar Deçanin si një vend turistik,
ka prezantuar projektet e ministrisë
që do të realizohen në

bashkëpunim me komunën, si:
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin
Irzniq në Lagjen "Mushkolaj",
në vlerë prej 100 mijë eurosh, 
rregullimi i shtratit të Lumëbardhit
në Deçan, në vlerë prej  500 mijë
eurosh, ndërtimi i ujësjellësit në
Strellc të Deçanit, në vlerë prej  320
mijë eurosh. 
Reshitaj ka përmendur edhe pro-
jektet që janë duke vazhduar:
Ndërtimi i kanalizimit në Deçan, në
vlerë prej 60 mijë eurosh, rregullimi

i hapësirës gjelbëruese tek Verrat e
Llukës, në vlerë prej 50 mijë eurosh,
si dhe ujësjellësi për 10 fshatra dhe
kyçja në burime të reja në Deçan, ku
për vitin 2018 janë ndarë 50 mijë
euro. 
Kryetari Ramosaj ka falënderuar
ministren për ndihmën e dhënë për
realizimin e këtyre projekteve, duke
vlerësuar punën e saj për për-
mirësimin e gjendjes së mjedisit
dhe përkrahjes që ajo po ua jep
komunave.

MMPH-ja përkrah Komunën e Deçanit me
disa projekte në fushën e mjedisit  
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Izmi ZZEKA

Mehmetali Rexhepi: Rexhep
Mala, përuruesi i gueriles urbane
në analizën e librit të Selatin
Novosella "Rexhep Mala - Anteu i
lëvizjes ilegale", Prishtinë, 2007
Shkruan: "…Barrën e rëndë të
mëvetësimit, shkëputjes nga
kthetrat jugosllave, duhej ta
lëvizte ilegalja. Pikërisht Rexhep
Mala do të jetë një nga promo-
torët e lëvizjes ilegale, që do të sis-
temohet në kategori… Kjo kate-
gori sublime artikuluese ishte e
denjë për vetëvendosje të shqip-
tarëve si: Adem Demaçi, Jusuf
Gërvalla, Skender Kastrati, Zijah
Shemsiu, Kadri Zeka, Mehmet
Hajrizi, Hydajet Hyseni, Selatin
Novosella, Fatmir Salihu, Nuhi
Berisha, e tjerë. 
Pararoja e një shtresimi atdhetar,
tashmë të profilizuar, i shqetë-
sonte strukturat shtetërore të
pushtuesve.
Rexhep Mala e Nuhi Berisha me
aktin e përballjes luftarake,
shpërthyen ilegalen për t'i dhënë
krah gueriles. Ata do t'ia ngrehin
digën serisë së krimit të fshehur. 
Në "Kodrën e Trimave" tash në
kodrën e nderit të tyre, dy, vetëm
dy, me plumba e këngë përballë:
qindra policë, me tërë arsenalin
sulmues, shfryjnë tërbimin mbi
dy guerilas! Ata bien me këngë në
gojë si në legjenda!"
Autori i këtyre rreshtave vë në pah
luftën e dy guerilëve të kohës dhe
paarritshmerinë e të tjerëve që të
kuptojnë rëndësinë e tyre në
momentet e kthesave.
Paarritshmërinë për t'u qasur
angazhimit në kohë dhe hapësirë
dhe moskonceptimin e tyre nga
të tjerët përreth ngjarjeve që ishin
interes kombëtar.
Fitim Rifati një historian i ri dhe
me perspektiv në një kumtesë me
titull: "Shkrime disonante në
gazetën "Rilindja" mbi rënien e
Rexhep Malës dhe Nuhi Berishës
në janar të vitit 1984" ndër të tjera
shkruan: "Rilindja" ishte organ i
parë i shtypit në gjuhën shqipe në
Kosovë, që pati një jetëgjatësi prej
45 vitesh. Një ditë pas luftës dhe
rënies heroike të Nuhi Berishës
dhe Rexhep Malës në Prishtinë,
më 11 e 12 janar të vitit 1984,
redaksia e kësaj gazete, në num-
rin e të premtes së 13 janarit, sipas
kumtesës së gjykatësit hetues të
Gjyqit të Qarkut të Prishtinës, Elez
Hoxha, botoi një artikull të titullu-
ar "Bënë vetëvrasje dy të
arratisur", në brendinë e të cilit
shpalosej me përmbajtje alogjike
e të deformuar rasti i Nuhi
Berishës dhe Rexhep Malës. Në
këtë kumtesë, gjykatësi hetues

nisi këtë përshkrim të ngjarjes me
një profil të shkurtër biografik:
"…Më datën 11 janar 1984, në
orët e pasdites, shërbimi i sig-
urimit i KSA të Kosovës, pas kon-
statimit se ku fshihen, ndërmori
masa arrestimi kundër Nuhi
Berishës, i lindur më 3.10.1961 në
fshatin Svircë, Komuna e
Kamenicës, ish-student i
Fakultetit Juridik, i arratisur që
nga dhjetori i vitit 1982 dhe
Rexhep Malës, i lindur më
29.3.1951, në fshatin Hogosht,
Komuna e Kamenicës, ish-
dënuar politik, i arratisur që nga
tetori i vitit 1983…". 
Gjykatësi Hoxha e mbështeste
aksionin policor me arsyetimin se
ndaj tyre po zhvillohej procedurë
penale "për vepër penale të
bashkimit me qëllim të veprim-
tarisë armiqësore, sepse sipas tij  i
takonin organizatës armiqësore
ilegale, e cila bëri një mori
aksionesh armiqësore, futi në
vend nga bota material propa-
gandues, eksploziv e armë".
Edhe shtypi i kohës por edhe
gjykatësit në Kosovë i bënin shër-
bim pushtetit serbo sllav.
Ky përshkrim i gjykatësit hetues të
Qarkut të Prishtinës Elez Hoxha
ishte më shumë për të mbuluar
veprimet e pushtetit të egër serb
ndaj shqiptarëve që mendonin
ndryshe dhe punonin për lirinë e
shqiptarëve. 
Ideologët asnjëherë në histori
nuk kanë bërë vetëvrasje por ishte
më shumë për t'i dhënë kahe
tjetër luftës së pabarabartë në
"Kodrën e Trimave" dhe për të
krijuar mjegull tek qytetarët e rën-
domtë të Kosovës së robëruar për
misionin që kishin idealistët në
angazhimet e tyre politike e kom-
bëtare. Nuk ishte e lehtë lufta dhe
përpjekja për liri kombëtare kur
kihen parasysh dy elementë të
fuqishëm që sundonin Kosovën.
Pushteti krahinor i udhëhequr
nga të ashtuquajturit shqiptar
dhe pushteti faktik serb që his-
torikisht kishte mbytur në embri-
on qenien shqiptare.
Kjo ishte vetëm njëra nga shpër-
faqjet e pushtetit të kohës përmes
shtypit por edhe formave tjera
propagandistike që përmes
veglave shqiptare e bënte
pushteti serbo sllav.
Jakup Krasniqi njëri ndër veprim-
tarët e çështjes kombëtare shkru-
an ndër të tjera: "Luftën kundër
regjimit jugosllav populli ynë e
konsideron (…) si të vetmen
rrugë për realizimin e aspiratës së
tij".
Ata ishin të bindur se "shqiptarët
e Kosovës fitoren e kishin nga
gryka e pushkës". Në këtë plan ata
dhe brezi i tyre qenë parashikues
të pagabueshëm. Citatet e sapo
thëna i përkasin periudhës para
se të burgosej Rexhep Malaj, por
këtë mendim do ta kishin edhe
pak ditë para rënies heroike, në
duelin e armatosur me policinë,
më 12 janar 1984. Pas rënies së

tyre, shokët i kujtonin fjalët e
Rexhepit: "Rruga e nisur s'duhet
lënë përgjysmë! Vetëm me luftë
mund të çlirohemi!" Këto fjalë u
vinin atyre si amanet dhe si
jehonë.
Berat Luzha njëri ndër atdhetarët
e devotshëm pas rënies së dy
heronjve në burgun e Nishit
kishte shkruar tekst të këngës për
Rexhën e Nuhiun. Kjo këngë ishte
mesazh, frymëzim, rrugë, forcë
për luftën që po bëni.

Ditë janari në Prishtinë
(Tekst kënge)
Ditë janari në Prishtinë
U ngrys qielli anembanë,
Ilegalët u rrethuan
Kërset pushka nga çdo anë.
(refreni)
Si Perlati dikur n'Shkodër
Sikur Vojo në Tiranë,
Dhurojnë jetën dy petrita
Për liri e për vatan
Ndër armiq e ndër tradhtarë
Bubullimë një zë jehon,
Nuk dorëzohen ilegalët
Ideali s'ua lejon.
Refreni…
Ra Rexhepi, ra Nuhiu
Sikur shumë dëshmorë të tjerë,
Në themelet e lirisë
Do t'qëndrojnë ata përherë.
Refreni…
E pikëlluar, por krenare
Është Kosova, nëna jonë,
Djemtë e saj robërinë e tundin
Çelë liria përgjithmonë.
Refreni…

1984, Nish
Pas rënies së Rexhepit dhe
Nuhiut në një komunikatë të
LRSHJ-së thuhej ndër të tjera:
"Ju njoftojmë se në mes 10 e 11
janarit 1984, armiqtë e kombit
shqiptarë i vranë mizorisht në
Prishtinë dy djem të Kosovës, dy
djem nga më të mirët të popullit
tonë, Rexhep Malën, anëtarin e
udhëheqësisë më të lartë të
LRSHJ-së dhe Nuhi Berishën,
udhëheqësin e Shtabit Operativ
të LRSHJ për Universitetin
'Kosova'.  Në rrugën tonë drejtë
lirisë ranë edhe dy shokë, ranë
edhe dy luftëtarë të lirisë, ranë
për të mos vdekur kurrë dy
udhëheqës, dy tribunë, dy mili-
tantë, dy heronj të popullit tonë
trim, i cili do t'i mbajë për jetë
në gji, do t'i rrisë në këngë dhe
do t'ua marrë hakun".
Historiografia shkencore duhet
të ketë koncept të qartë, sepse
ajo në realitet luan rol të rëndë-
sishëm në formësimin e të men-
duarit politik e kombëtar të një
populli dhe duhet të ketë në
funksion trajtimin objektiv,
sepse vetëm në këtë mënyrë kri-
jon parakushte për formësim të
mendimit politik. Në këtë rela-
cion aktiviteti politik e kombë-
tar i Rexhep Malës është
pasqyrim i realitetit objektiv në
funksion të përgatitjes së
kualiteteve të reja.
Instrument i vetëm në Kosovë
që funksiononte për të krijuar

parakushte për një jetë normale
dhe të njëjtë me popujt e
qytetëruar ishte lufta legale
duke e mishëruar më atë ilegale.
Rexhepi vuri bazën e organizim-
it luftarak në Kosovë së bashku
me Nuhiun.
Megjithatë dekadenca dhe pro-
fetizimet e pushtetmbajtësve
pas viteve të '80-ta ishin të
gabueshme, të cilat më vonë do
t'i dëshmojë koha. Kjo
dekadencë e pushtetit harronte
se baza është në zemrën e pop-
ullit.
Vlerësimet e Rexhepit se lufta
ilegale duhej të shtrihej në çdo
pëllëmbë të tokës shqiptare
ishte ligj i natyrshëm dhe logjikë
funksionale e interesave kom-
bëtare. Ndikimi i tij në struktu-
rat e mëvonshme shprehej
përmes qëndrimit dhe aktit
sublim që bëri gjatë viteve të
jetës së tij. 
Edhe lufta e Ushtrisë Çlirimtare
u zhvillua mbi idealet e dësh-
morëve mbi kornizat që i kishte
vënë Rexhepi me shokë. Rruga e
tij u kurorëzua me luftën çlir-
imtare që ishte edhe përpjekje
dhe synim i luftës ilegale.
Për të përmbyllur këtë kumtesë
analitike me premisa shkencore
dhe historike po e përfundoj me
një fjali të Rexhep Malës "Sy në
sy me bandën titiste të
Beogradit, i paarmatosur por
fitimtar me drejtësinë në
zemër". (Fund)

Në rrugën drejt lirisë ranë edhe dy shokë
Idealizmi urban i heroit Rexhep Mala në disa pamje (5)
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Ismet SSYLEJMANI

Në këtë vit mbushen 110 vjet
nga koha kur është mbajtur
Kongresi i Manastirit, dhe më

14 mars 2018 Parlamenti i
Maqedonisë, nën drejtimin e
komandantit të UÇK-së, fig-
urës madhore të popullit
shqiptar Talat Xhaferi, bëri
realitet ligjor e kushtetues zyr-
tarizimin e gjuhës shqipe në
Maqedoni. 
Populli shqiptar në Maqedoni
e ka në sofrën e vet -
Manastirin, qytetin historik të
shkronjave të shqipes.
Manastiri i Maqedonisë po
bëhet i fundit që edhe de jure
do të flasë shqip, ndonëse
ishte i pari që i vendosi

themelet e shqipes.
Manastiri edhe de jure nuk do
të mund të fliste shqip, sikur
në podiumin historik të
udhëheqjes së popullit shqip-
tar jo vetëm në Maqedoni, të
mos ngjitej udhëheqësi i madh
e i lavdishëm i popullit shqip-
tar, Ali Ahmeti.
Kombi ynë sot është në festë.
Buzëqeshin kryeudhëheqësit e
Kombit. 
Delegatët e Kongresit historik
të Manastirit gëzohen, edhe
pse është vonë kjo e arritur,
por ata nuk e dinë se sa shumë

ka vuajtur populli shqiptar që
e ka folur dhe ruajtur gjuhën
shqipe në Maqedoni.
Emblemat historike të ushtrive
çlirimtare sot shkëlqejnë edhe
më shumë.
Në ballin e festës së popullit
shqiptar në Maqedoni, pos
gjakut të derdhur për liri nga
heronjtë dhe dëshmorët e atd-
heut, sikur gjithmonë, është
ilegali i famshëm, udhëheqësi i
popullit shqiptar Ali Ahmeti,
shoku e bashkëluftëtari i hero-
it të kombit Fehmi Lladrovci
dhe shumë të rënëve për liri

dhe shokëve të gjallë, të cilët së
bashku i gëzohen kësaj ngjarje
epokale e historike.
Vijnë e do të vijnë ditë edhe më
të mira, do të shënohen të
arritura të mëdha e të
gjithanshme, por ato tani e
tutje do të kenë një të veçantë,
sepse do të jenë të shënuara e
të shoqëruara edhe nga shqip-
ja zyrtare edhe në Maqedoni,
ashtu sikur në Kosovë e
Shqipëri.

Prishtinë, 114 mmars 22018!

Manastiri në Maqedoni edhe de jure, 
nën udhëheqjen e Ali Ahmetit, flet shqip

MANASTIRI 
EDHE DE JURE 

FLET SHQIP
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"Epoka ee rre" 

"Epoka ee rre": Zonjusha Shkurta,
na prezantoni shumë shkurt,
Shkurta Haxhiun: kush është ajo,
çfarë studime ka kryer, çfarë pune
ka bërë në të kaluarën dhe bën
tashti.
Haxhiu: Jam nga Prishtina. Punoj
dhe jetoj këtu, në Prishtinë. Kam

mbaruar studimet themelore në
Fakultetin e Arteve të Bukura të
Universitetit të Prishtinës, në
Degën Grafikë, në të cilën jam në
përfundim edhe të studimeve të
nivelit master. Deri para pesë-
gjashtë vjetësh kam bërë të
njëjtën punë që bëj sot: grafikë të
punimeve por, më shumë se
grafika, kohë më përpara më ka
pëlqyer piktura. Tashti, nëse më
pyesni se cilin e dua më shumë,
mendjen dhe zemrën i kam ndarë
për grafikën. Nuk e ndërroj me
asnjë profesion tjetër, sepse e bëj
më shumë përkushtim këtë punë.

"Epoka ee rre": Pse zgjodhët të stu-
dioni për grafikë, çfarë keni
prezantuar deri më tash në to dhe
sa kohë punoni në grafikë? 
Haxhiu: Kur e mbarova shkollën

e mesme, sytë i drejtova kah
Fakulteti i Arteve të Bukura, kah
Dega e Pikturës. Kishim në
shtëpi disa piktura të disa pik-
torëve. Kisha në shtëpi edhe disa
piktura të miat që i kisha punuar
si gjimnaziste dhe filloriste dhe i
ruaja me dashuri të madhe
sepse më kujtonin shumë ngjar-
je, shumë persona, shumë
ndodhi. Me ato punime dhe ato

kujtime jam e lidhur edhe sot,
fort. Megjithatë, pavarësisht
dëshirës për të studiuar për 
pikturë, kjo dëshirë nuk mu 
realizua. Në vend të saj zgjodha
të studioj për grafikë, e cila,
mbase më duket vetëm mua,
mbase gjithkujt tjetër që studion
për pikturë dhe për grafikë, më
jep mundësi të shprehem më
lehtë dhe më qetë e drejtpër-
drejtë sesa jep mundësi piktura.
Ndërkaq, se sa kohë punoj punë
të grafikës, s'bëj lajm nëse them,
njëzet orë në ditë. Mëngjesi më
gjen në atelienë e Fakultetit të
Arteve. Aty më zë edhe nata,
duke punuar punime me cikle të
ndryshme. Por, nuk dërrmohem
e as nuk i dorëzohem kësaj
pune.

"Epoka ee rre": Keni marrë pjesë,
me disa punime, në shumë
ekspozita të grafikës që janë
hapur në Kosovë, Shqipëri,
Maqedoni. 
Haxhiu: Po, kam marrë pjesë në

këto vende që përmendët dhe në
këto jam shpërblyer me dy
çmime për grafikë. Njërin çmim
e kam marrë në Klinë këtë vit,
çmimin e dytë, kurse në Gostivar
vitin e kaluar, çmimin e tretë. 

"Epoka ee rre": Kush shpreh
interesim sot më shumë për të
blerë grafika? Punoni me
porosi, apo vetëm për qejfin
tuaj? 
Haxhiu: Deri më tash i kam
kryer detyrat shkollore, ato që
më janë dhënë për detyrë në
provimet që kisha në fakultet.
Pasi t'i mbaroj studimet e mas-
terit, e që i kam në përfundim,
do të punoj pa e pasur obligimin
e fakultetit, por vetëm për qejfin
tim dhe për kërkesat e atyre që
dëshirojnë të kenë një grafikë në
objektet e tyre, në shtëpinë e
tyre. 

"Epoka ee rre": Në llogarinë tuaj
në "Facebook" kemi parë edhe
disa fotografi që na flisnin, në
heshtje, dy fjalë të vetme: vajzë
modele. Jeni edhe modele? 
Haxhiu: Fotomodele po, modele
jo.

"Epoka ee rre": Çfarë keni 
planifikuar tash për të ardhmen?
Haxhiu: Po përgatitem që ta hap
ekspozitën personale, e cila,
nëse më shkojnë angazhimet e
saj si deri më tash, mund të vini
ta vizitoni pas dy muajve, fillimisht
në Prishtinë, ka mundësi ta hap
në hollin e Bibliotekës të
Kosovës, ose në ndonjë objekt.

Intervistë me grafisten e talentuar Shkurta Haxhiu

Mendjen dhe zemrën ia kam falur grafikës
Shkurta Haxhiu është një grafiste e talentuar nga
Prishtina. Ka marrë pjesë në dy-tri ekspozita të
grafikës në Kosovë dhe është shpërblyer në to
me dy çmime. Ajo po përgatitet ta hapë ekspoz-
itën personale, të cilën vizitorët kanë mundësi ta
vizitojnë në Prishtinë vetëm pas dy muajve. Thotë
se mendjen dhe zemrën ia ka falur grafikës, për të
cilën punon deri në njëzet orë në ditë, me shumë
përkushtim. Lexojeni këtë intervistë të shkurtër të
realizuar me Shkurtën e cila, ndër të tjera, është
edhe fotomodele. 
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Vilajeti, krahina, republika; një 
reportazh trans-historik për Kosovën (2)

Durim AABDULLAHU

Prishtina mme 224 xxhami

Në verën e vitit 1836, gjeologu aus-
triak Ami Boue, që po udhëtonte
nëpër Ballkan me qëllim të për-
pilimit të një harte etnografike të
këtij gadishulli, shkruan se
duheshin 17 orë rrugë për të shkuar
nga Peja në Prishtinë. Sot, kjo rrugë
mund të bëhet me makinë për më
pak se dy orë përmes një autoudhe
modern të ndërtuar nga Qeveria e
Kosovës, ndërkaq për ata që kërko-
jnë diçka nga koha e komunizmit
jugosllav, këtë rrugë mund ta bëjnë
edhe me tren, përmes njërës prej tri
linjave hekurudhore që janë funk-
sionale në Kosovë.

Në trenin me katër vagona të kësaj
linje, udhëtarët janë kryesisht stu-
dentë, që duke paguar biletën për
dy euro, kursejnë dy të tjera nga
bileta katër euroshe e autobusit me
të njëjtin destinacion. Kur udhëton
me tren në njërën prej tri linjave të
saj, kupton që ata pak vagonë tre-
nash që ende qarkullojnë nëpër
binarët e Kosovës, bartin jetët dhe
fatet më të rëndomta të njerëzve që
jetojnë në këtë republikë, më të
renë e kontinentit të vjetër.
Duke shkruar për kryeqytetin e
sotëm të Kosovës në librin e tij
“Turqia evropiane”, Boue shkruan
se “ndërtesat e vetme të dal-
lueshme të Prishtinës janë një kullë
ore dhe dymbëdhjetë xhami.
Prishtina mu duk se kishte një pop-
ullsi prej 7000 deri 9000 frymë,
midis të cilëve është një numër i
madh serbësh ortodoksë së bashku
me arnautët dhe serbët gjysmë
myslimanë.” Gati dy shekuj më pas,
Prishtina ka saktësisht dyfishin e
xhamive, gjithsej 24 të tilla, ndërko-
hë që një xhami e madhe e cilësuar
si qendore që pritet të ndërtohet në
lagjen “Dardania”, ka nxitur shumë
debat në publik si për lokacionin
ashtu dhe për arkitekturën e saj.
Ndërkohë, si kryeqytet i Krahinës
së Kosovës në kuadër të

Jugosllavisë, Prishtinës do t’i
shumëfishohej popullsia që në fil-
lim të viteve ’90-të kaloi dyqindmi-
jëshin. Sot, tashmë si kryeqytet i
Republikës së Kosovës, por pa ligj
për kryeqytetitn, popullsia e
Prishtinës llogaritet të jetë rreth
gjysmë milioni njerëz. Një
regjistrim i dështuar i popullsisë
më 2012 e ka mjegulluar edhe më
këtë numër, që ndryshon edhe nga
numri i madh i banorëve jorezis-
dentë.
Në kohën kur Boue e pa Prishtinën
ajo ishte thjesht kryeqendra e një
pashallëku, pasi që do të duhej të
vinte viti 1877, që kryeministri
osman Mit’hat Pasha, të krijonte
Vilajetin e Kosovës, fillimisht me
qendër në Prizren e pastaj në
Prishtinë. Sipas Salnamesë
Perandorake të vitit 1878, Vilajeti i

Kosovës që përveç Kosovës së
sotme përfshinte edhe Sanxhakun
e Novi Pazarit, Sanxhakun e Nishit,
Sanxhakun e Shehirqojt apo Pirotit
dhe Sanxhakun e Dibrës, kishte një
popullsi prej 1 milion e 527 mijë e
294 banorësh.
Duket e pabesueshme dhe mbase
më shumë se kaq e
papranueshme, se si regjistri i një
shteti në rënie në fund të shekullit
të 19-të siç ishte ai osman, ofron të
dhëna më të sakta dhe të
besueshme se sa ato të institucion-
eve të Republikës së Kosovës, të
dala nga regjistrimi jokredibil apo
edhe i dështuar i vitit 2012!

“Përpara, ppërpara. MMë
lini ttë sshoh PPrizrenin”

Në verën e vitit 1908, kur udhëtarja
angleze Mary Edith Durham vizitoi
viset e Kosovës ajo u bë dëshmitare
e atmosferës së rënduar politike në
një vilajet që kishte pasur një rol të
veçantë për Revolucionin e Turqve
Rinorë dhe shpalljen e kushtetutës
osmane të vitit 1908. Në librin e saj
aq të njohur “High Albania” apo
“Shqipëria e Epërme”, kjo piktore
angleze e mirënjohur për simpat-
inë e saj ndaj shqiptarëve, shkruan
se ajo hyri në Prizren me

kumbimin e këngës së princit
malazez Nikollës, “Përpara, për-
para. Më lini të shoh Prizrenin”.
Në atë kohë, kjo këngë motivonte
synimin e Malit të Zi, mbështetur
nga Perandoria Ruse, për një shtet
të madh sllav në Ballkan. Dhjetë
vjet më pas, ky shtet i vogël me
orekse të mëdha, do të përpihej
bashkë me Kosovën nga Serbia
fqinje, për t’u përfshirë në një
mbretëri që dhjetët vjetët e para u
quajt Mbretëria e Serbëve,
Kroatëve dhe Sllovenëve, kurse
dhjetë vjetët e dyta u quajt shkurt
Mbretëria e Jugosllavisë. E dyta
luftë botërore solli ushtarët gjer-
manë në Ballkan që e shkërmoqën
këtë mbretëri, por hapësira në të
cilën kishte ekzistuar ajo, jo vetëm
që nuk u nda, por u përbashkua
edhe një herë në një shtet, vetëm
se kësaj radhe jo një Jugosllavi
mbretërore, por komuniste.

Mbijetesa ee FFushës ssë
Kosovës

Pas dy dekadash shtypje politike
dhe diskriminimi ekonomik, më
1974, për të amortizuar forcën e
një populli të shtypur, Kosova u
shpall Krahinë Autonome e
Serbisë. Kështu, Kosova, vilajeti që
dikur gjeografikisht ishte një
krahinë e Shqipërisë, u bë politik-
isht krahinë e Jugosllavisë. Një dik-
tator me origjinë kroate dhe me
gradë marshalli, i njohur me
nofkën Tito, i favorizuar nga pozita
e veçantë e Jugosllavisë në rresh-
timet ndërkombëtare të kohës së
Luftës së Ftohtë, arriti ta mbante
nën kontroll dhe të ftohtë për mbi
tridhjetë vjet nacionalizmin e egër
ballkanik të popujve që popullonin
Jugosllavinë.
Ky shtet, i cilësuar shpesh herë më
pas si ndër më artificialët që ka
njohur historia politike e Evropës,
do të niste një shkërmoqje të dytë
pikërisht në qendër të rrethit
përqendror të Ballkanit, në Fushën
e Kosovës. Më 15 qershor 1989,
Presidenti i Serbisë, Sllobodan
Millosheviq do të mbante një fjal-
im të zjarrtë nacionalist pranë
pirgut të Gazimestanit në Mazgit,
në praninë e rreth gjysmë milioni
serbësh.
Ngjarjet që kanë pasuar gjatë
viteve ’90-të e kanë renditur këtë
fjalim si një overturë ogurkeqe
politike në shpërbërjen e përgjak-

shme të Jugosllavisë. Pas këtij tubi-
mi të madh politik, çdo 15 qershor,
serbët e kanë shndërruar Mazgitin
në një vend pelegrinazhi, ku ata
duke u thirrur në arsye fetare që
lidhen me shënimin e ditës së
Shën Vidit (shenjtorit të ditës së
betejës që lidhet me perëndinë
pagane sllave të Vidit) kanë shpikur
një traditë,– në kuptimin që Eric
Hobsbawn i jep këti lloj fenomeni.
Fusha e Betejës së Kosovës mbetet
fusha e kësaj tradite të përçudnuar
nacionaliste, e lyer me ngjyra fetare
por thelbësisht e instrumental-
izuar politikisht, që për qëllim ka të
ruajë qoftë dhe një fije vizualisht të
dukshme për Kosovën si “djepi i
serbizmit” apo “Jerusalemi serb”,
sipas trumbetimeve të akorduara
të një trinomi primitiv, të përbërë
nga Republika e Serbisë, Kisha
Nacionaliste Serbe dhe Akademia
Serbe e Shkencave dhe Arteve.
Historiani zviceran Oliver Jens
Schmitt, që për nëntitull të librit të
tij “Kosova”, e ka vënë “Histori e
shkurtër e një treve qendrore bal-
lkanike” (qendra e rrethit përqen-
dror?!), e ka cilësuar këtë traditë si
një riinterpretim i kujtesës kolek-
tive serbe me pozitën e një ele-
menti thelbësor në identitetin
etnik serb.
Në një intervistë që Schmitt i pati
dhënë autorit të këtij teksti më
2015, për një dokumentar tele-
viziv mbi Betejën e Kosovës, i pati
cilësuar serbët që vijnë çdo 15
qershor në Kosovë, si “përfaqë-
sues të një tradite shumë të keqe
serbe që dëshiron të harrojë atë se
çfarë ka bërë në Kosovë, ushtria,
administrata dhe paramilitarët
serbë dhe të cilët duan t’u kujto-
jnë shqiptarëve atë çfarë ka bërë

Millosheviqi këtu më 1989”.
Kur Durham shkoi të vizitonte tyr-
ben e Sulltan Muratit më 1908, ajo
mbeti e habitur që e ftuan brenda,
madje pa hequr këpucët: “Me
Kushtetutën vërtet që gjithçka ka
ndryshuar. Më parë, nëse një
kaure do vinte në Fushë të
Kosovës e pashoqëruar, një zot e
dinte ç’mund t’i ndodhte.”
Kjo zonjë angleze as që mund ta
ketë menduar që saktësisht një
shekull pas vizitës së saj, më 2008,
Kosova do të shpallej republikë
paralmentare dhe do të bëhej me
një kushtetutë demokratike. Por
ajo që çuditërisht u ka mbijetuar
të gjitha ‘Kosova’-ve, qoftë si vila-
jet osman, si krahinë jugosllave a
si republikë parlamentare, mbetet
Fusha e Kosovës me historinë e
betejës në qendër. Kjo fushë,
duket sikur asnjëherë nuk ka
pushuar së qeni një fushëbetejë.
Turqit kujdesen për meremetimet
e kohë pas kohshme të tyrbes së
Sulltan Muratit I në njërën anë,
kurse serbët vazhdojnë traditën e
vizitave të Gazimestanit për të
kujtuar mitin nacionalist serb si
argument historik dhe shpirtëror
për të drejtën mbi Kosovën në anë
tjetër. Por, ajo që e bën edhe më të
ndërlikuar gjithë këtë histori,
është 5 maji, Dita e Shën Gjergjit,
një shenjti pagan i përvetësuar
nga tradita kristiane, që në një
skaj tjetër të Mazgitit, pranë një
tyrbeje modeste që ruan trupin e
flamurmbajtësit të sulltanit,
shumë më në heshtje dhe gati
përshpirtshëm, mbledh mijëra
shqiptarë myslimanë që shkojnë
për të hedhur monedha për fat të
mirë!
Përballë këtij mozaiku historik, sa
kohë që e tashmja ende kalohet
mes kujtesës dhe fatit të së kalurës
në fushën e një beteje mesjetare, e
ardhmja e krahinës së Kosovës, që
dikur ishte ajo e një vilajeti kurse
prej dhjetë vjetësh ka petkun e një
republike, duket sikur nuk mund
të marrë të mbarën sa kohë
kujdestarët e kësaj dhjetë vjeçare-
je, nuk e lidhin nyjen ogurzezë të
rrethit përqendror, ashtu që
Fusha e Kosovës të mos prodhojë
histori të padobishme më. 

(gazeta-shqip.com)
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Këngëtarja shqiptare Dua Lipa
ka anuluar disa nga perfor-
macat e saj në koncertin e

Bruno Mars për shkak të gjendjes
shëndetësore. Ylli i muzikës ka

pasur dhimbje të mëdha të 
dhëmbëve. 22-vjeçarja me anë të
një njoftimi në "Instagram" ka bërë
me dije se do të kthehet në turne
sapo të shërohet.

Dua LLipa aanulon kkoncertet
me BBruno MMars

Gwen Stefani dhe Blake Shelton
nuk janë duke u ngutur për ta
ndryshuar statusin e lidhjes së

tyre të dashurisë. Të paktën kështu ka
deklaruar një burim pranë çiftit i cili
ka thënë se ata të dy nuk e kanë prior-

itet martesën e tyre. Çifti që janë në
lidhje qysh nga muaji nëntor i vitit
2015, së fundmi po kalojnë më shumë
kohë së bashku në udhëtimet për
turneun e Shelton "Country Music
Freaks Tour".

Gwen Stefani dhe Blake
Shelton s'janë gati për martesë

Zayn Malik dhe Gigi Hadid
konfirmojnë ndarjen

Rita Ora, Kim Kardashiani
dhe Kris Jenneri 

bëhen bashkë

Ndarja e Rob Kardashianit dhe
Rita Orës në vitin 2012 bëri
shumë bujë në mediet rozë.

Megjithatë, skandali dhe mëritë e para
gjashtë vjetëve midis klanit Kardashian

dhe Rita Orës janë harruar. 27-vjeçarja
është fotografuar duke bërë një bisedë
të këndshme me motrën e Robit, Kim
Kardashian dhe nënën Kris Jenner në
Lorraine Schwartz në Los Angeles.

Zayn Maliki dhe Gigi Hadidi
janë ndarë pas më shumë se dy
vjetësh lidhje. Këngëtari ka

konfirmuar thashethemet për fundin
e marrëdhënies së tyre. Zayn me anë
të një postimi në "Twitter" ka thënë

se kanë pasur një marrëdhënie tepër
të mirë me njëri-tjetrin. Vetëm dhjetë
minuta më vonë Gigi ka shkruar në
rrjetet sociale: "Nuk dua asgjë tjetër
veçse më të mirën për të dhe do të
vazhdoj ta mbështes si mik".
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PESHORJA
Nëse

mendoni
se me

kohën një
dëshirë e juaj do të 

realizohet, gaboheni. Duhet
edhe impenjimi juaj për t'i

realizuar gjërat.

AKREPI
Jeni shumë
aktiv kohët
e fundit në
fushën e

ndjenjave dhe kjo gjë po i
pëlqen partnerit ose personit

që po frekuentoni për
momentin.

SHIGJETARI
Megjithëse
me fjalët

jeni shumë
të zotë, janë

veprat ato që do të bindin
dikë nëse ju jeni vërtet i aftë

apo jo.

BRICJAPI
Duhet të

hiqni dorë
për-

fundimisht
nga ato gjëra që në një
mënyrë ose në një tjetër

mund ta cenojnë karrierën
tuaj në të ardhmen.

UJORI
Sot jeni të

kapluar
nga një
mori 

ndjenjash të kundërta me
njëra-tjetrën dhe kjo do të
sjellë edhe një gjendje të

plogësht gjatë gjithë ditës.

PESHQIT
Nuk duhet

të keni
drojë t'i

shfaqni
idetë tuaja sot. Do të keni

vlerësime edhe nga 
kundërshtarët tuaj në 

biznes.

DASHI
Nëse çdo
gjë që do

të bëni sot
nuk do ta

bëni me zemër, sigurisht se
nuk do të vlerësohet nga të

tjerët.

DEMI
Duke qenë

se nuk i
pëlqeni

pasiguritë,
sot do të jeni ju që do të
merrni një vendim për një

person që ju qëndron pranë.

BINJAKËT
Ato që për

të tjerët
mund të
duken 

probleme të mëdha, për ju
janë thjesht ngecje të vogla

që do të arrini t'i zgjidhni
menjëherë.

GAFORRJA
Sot duhet
të mbani

një 
qëndrim të

caktuar lidhur me një çështje
që ka përfshirë shumë per-

sona, si familjarë ashtu edhe
miq.

LUANI
Sot duhet

ta lini
mbrëmjen

e lirë sepse
një ftesë e papritur që mund

t'ju vijë duhet ta ketë të
gjithë vëmendjen 

tuaj.

VIRGJËRESHA
Do të
mbani

qëndrime
reciproke ju

dhe një kolegu juaj lidhur me
një debat që ka kohë 

që po zgjatë.

Një vajzë e re në Romë, Leila Shirvani, e shoqëruar
edhe nga motra e saj, është lidhur në një pemë dhe
ka nisur t'i bjerë violinës. Ato përmes këtij aktiviteti
muzikor synojnë ta përcjellin mesazhin se si duhet
të mbrohen pemët e lagjes.

E rrallë

Violinistja llidhet 
pas nnjë ppeme ddhe
luan mmuzikë

FOTO E DITES

Vajza: Ku je zemër?

Djali: Qe te shtëpia, zemër.

Vajza: Ani dërgoma Screenshoot WiFi-n.

Një artist në Indi ka bërë një skulpturë prej rërës me rastin
e vdekjes së fizikanit britanik Stephen Hawking. /AFP/

E jashtëzakonshme 

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

Brenda ddyqanit
me mmish mmaceje
Disa fotografi të tmerrshme janë postuar së
fundmi në internet, të shkrepura brenda një
dyqani me mish maceje në Vietnam. Një
adhurues macesh arriti t'i bënte këto fotografi
në Quan Binh Tan, muajin e kaluar. Në këtë
vend, mishi i maces konsiderohet ushqim

luksi dhe quhet "tigër i vogël". Një pjatë me
mace kushton rreth 60 euro.

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.
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LEVANTE - EIBAR GG3+ CLERMONT FOOT - NANCY 1

PRISHTINË, 115 MARS - Përfaqësuesja e
Kosovës në futboll dhe Kombëtarja
e Shqipërisë janë ngrehur për nga
një pozitë në renditjen e FIFA-s për

muajin mars. Kosova tash renditet
në pozitën e 176, kurse Shqipëria
në vendin e 58. 
Kosova do t'i zhvillojë dy ndeshje

miqësore gjatë këtij muaji në
Francë. Më 24 mars Kosova do të
luajë kundër Madagaskarit, derisa
më 27 mars do të ballafaqohet me

Burkina Fason. Shqipëria e drejtuar
nga Christian Panucci më 26 mars
në "Elbasan Arena" do të zhvillojë
ndeshje miqësore me Norvegjinë.

Kosova ddhe SShqipëria nngrehen nnë rrenditjen ee FFIFA-ss 

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 115 MARS - Herolind
Nishevci, pas sukseseve në
arenën ndërkombëtare, për të
dytin vit me radhë është vlerë-
suar Sportisti i Vitit nga Komiteti
Olimpik i Kosovës (KOK). Këto
rezultate të karateistit Nishevci,
trajnerja Shqipe Zogiani i ka
vlerësuar si mirënjohjen më të
madhe për punën e saj në
sportin e karatesë për tridhjetë
vjet. "Vite me radhë Herolind
Nishevci është ndër karateistët
më cilësor të Kosovës. Komiteti
Olimpik i Kosovës dy vjetët e fun-
dit e shpalli Sportist të Vitit. Kjo
për mua është mirënjohja më e
mirë e mundshme për
angazhimin tim gati 30-vjeçar në
karate. Është konfirmim i mirën-
johjeve të deritanishme për
rezultatet në vazhdimësi të arrit-
ura në nivelet më të larta
botërore të karatesë. Me
Herolindin i sollëm Kosovës
shumë gëzime në rrafshin
sportiv. Medalja e parë botërore,
por edhe rezultate të tjera siç
ishte vendi i pestë në botë, 
mandej vendi i pestë në Evropë.
Këtyre sukseseve mund t'ia
shtojmë edhe dhjetëra medalje
të çmueshme nëpër arenat dhe
rangjet më të larta botërore. Para
pak ditësh në Serinë A ai e fitoi
edhe Medaljen e Artë dhe dësh-
moi se me të vërtetë kemi
punuar gjatë periudhës së kaluar
dhe me meritë jemi ngritur në
majat e karatesë botërore.
Aktualisht është në 10-shën
botërore dhe për mua nuk ka

diçka më të vlefshëm", ka thënë
Zogiani. 
Pas shpalljes për herë të dytë
Sportist i Vitit, Herolind Nishevci
ia atribuoi këtë sukses publikisht
trajneres Shqipe Zogiani, kurse
kjo e fundit ka thënë për gazetë
se Herolindi ia ka kthyer në
mënyrën më të mirë mundin që
ka bërë për ta kalitur në mesin e
sportistëve më të mirë në botë.
"Ky sportist në mënyrën më të
mirë ma ka kthyer angazhimin
tim si trajnere në sportin e
karatesë. Është sportist dhe per-
son i shkëlqyeshëm, punëtor i
madh dhe njeri i sinqertë. Është
ndjenjë e mirë kur sportisti yt
publikisht të shpreh falënderim
dhe mirënjohje për mundin,
kohën, streset, telashet dhe sfidat
e ndryshme të cilat janë të shum-
ta gjatë karrierës së gjatë në
karate", ka shtuar ajo. 
E pyetur për sukseset e reja që
Nishevci mund t'i sjellë Kosovës,
Shqipe Zogiani është përgjigjur:
"Herolindi është në kulm të karri-
erës, aktualisht ndër më të mirët
në botë i ranguar nga Federata
Botërore e Karatesë. Besoj se
Kosovës do t'i sjellë edhe shumë
suksese të tjera. Aktualisht është
në betejën për të fituar normën
olimpike, por edhe pse është e
vështirë për shkak se shanset u
janë zvogëluar karateisteve sepse
vetëm 10 nga dy kategoritë +84
dhe -84 kg do të mund të kuali-
fikohen. Megjithatë, betejat e
shumta janë përpara si evropiani,
botërori, mediterani dhe kampi-
onati ballkanik. Besoj se nga këto
gara do të kemi medalje nga
Herolindi".

Plot kkritika ppër 
Federatën ee KKaratesë 

Trajnerja Shqipe Zogiani është
një kritikuese e madhe e
njerëzve që e drejtojnë
Federatën e Karatesë së Kosovës
(FKK). Ajo ka treguar se ka edhe
argumente pse nuk është e
kënaqur me punën e tyre. "Nga
një federatë prestigjioze në botë,
në bazë të sukseseve botërore,
evropiane dhe atyre ballkanike,
në 15 muajt e fundit është
shndërruar në një Federatë pa
suksese. Kam pritur shumë, por
qasja është e gabuar. Dalja në
arena ndërkombëtare të rangut
elitar, me numër enorm të
garuesve pa kurrfarë cilësie, ka
humbur prestigjin e karatesë.
Shumë garues, asnjë rezultat",
ka thënë Zogiani. 
"Në evropianin në Sochi udhë-
tuan 22 garues. Prej tyre 13 janë
eliminuar me të parën. Ky është
dekurajim edhe për ata pjesë-
marrës. E njëjta po ndodh edhe
në aktivitetet e tjera, ku
sportistët më të dobët në Kosovë
po dalin në arena të forta të
karatesë. Kështu nuk arrihet

cilësia. Pa konkurrencë të 
mirëfilltë brenda Kosovës s'do të
kemi karate të mirë e as rezultate.
As një kamp apo seminar për
karateistë. As një mjeshtër i huaj
i karatesë nuk u ftua në ndonjë
seminar", është shprehur
Zogiani. Më tutje, Zogiani ka
treguar se karateistët e klubit të
saj po i vlerëson bota, kurse të
kundërtën po e bën Federata e
Karatesë. "Nishevci, i radhitur në
mesin e më të mirëve në botë,
nuk është në mesin e dhjetë më
të mirëve në Kosovë. Alvin
Karaqi, gjithashtu fitues i
Medaljes së Artë Evropiane për
Universitete, kampion i Kosovës

dhe fitues i shumë luftërave në
Premierë, i radhitur lart në 
ranglistën botërore, nuk është
në dhjetëshe. Në dhjetëshe
mungon edhe Orges Arifi, fitues i
shumë medaljeve ndërkom-
bëtare", ka deklaruar Zogiani që
ka edhe kritika të tjera për 
FKK-në. 
Trajnerja Shqipe Zogiani nuk
është e kënaqur me hapësirën
dhe anashkalimin që i është
bërë trajnerit Fehmi Mahallen.
"Për këtë rast dikush duhet të
japë përgjegjësi. Ai ka dhënë
kontribut të madh. E detyruan të
largohet nga Përfaqësuesja e
Kosovës", përfundoi Zogiani.

Zogiani: Sukseset e Nishevcit, 
mirënjohje për punën time 30-vjeçare

Sukseset e karateistit Herolind Nishevci po e
bëjnë të lumtur trajneren Shqipe Zogiani, e cila
ka thënë se ky është shpërblimi më i mirë për
punën e saj 30 vjeçare në këtë sport. "Vite me
radhë Herolind Nishevci është ndër karateistët
më cilësor të Kosovës. Komiteti Olimpik i
Kosovës dy vjetët e fundit e shpalli sportist të vitit
dhe kjo për mua është mirënjohja më e mirë e
mundshme për angazhimin tim gati 30-vjeçar në
karate", ka thënë Zogiani për "Epokën e re" 

Flamurtari nuk
mposhtet nga Gjilani 
GJILAN, 115 MARS - Skuadra e Gjilanit ka dominuar plotësisht në
ndeshjen e radhës ndaj Flamurtarit, por rezultati final i kësaj
ndeshje ishte 0-0. Në pjesën e parë vendësit kishin dy raste të mira
që nuk i shfrytëzuan, kurse në pjesën e dytë raste të mira shënimi
lëshuan edhe Hasan Hyseni dhe Fuad Karabeg. Pas kësaj xhiroje
në elitë, Gjilani zë vendin e gjashtë me 36 pikë, kurse Flamurtari
tejkalon Besën dhe renditet në pozitën e dhjetë. 
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Conte: Messi është më i miri
Antonio Conte, pas eliminimit të Chelseat ndaj Barcelonës në
Ligën e Kampionëve, vlerësoi në maksimum Leo Messin, i cili
shënoi dy gola dhe dha një pasim për gol në ndeshjen e luajtur
në "Camp Nou". "Messi bëri diferencën dhe ndikoi në rezul-
tatin e ndeshjeve. E përgëzova në fund të ndeshjes pasi mendoj
se lojtarët e atij niveli duhen përgëzuar kur të jepet rasti. Ai
mund të bëjë 60 gola në sezon. Po flasim për një lojtar të
jashtëzakonshëm, më të mirin e botës", ka thënë Conte për
"BeIN Sports". Kur u pyet nëse do t'i pëlqente ta kishte në
skuadër Messin, Conte deklaroi: "Nuk ka për të ndodhur kurrë,
sepse ai do ta mbyllë karrierën te Barcelona. Është i lumtur aty
ku është". Conte foli edhe për episodin e penalltisë së mund-
shme për Chelsean në fillim të pjesës së dytë. "Ishte një episod
që mund ta shtonte presionin te Barcelona, por nuk e di a do ta
ndryshonte rezultatin. E përgëzoj Barcelonën që shfrytëzoi
rastet", deklaroi Conte.

Allegri dëshiron t'u shmanget Realit
dhe Barçës 
Massimiliano Allegri ka dy skuadra me të cilat nuk dëshiron të
takohet në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve. Trajneri i
Juventusit ka thënë se nuk dëshiron të ndeshet me Real
Madridin dhe Barcelonën në fazën tjetër të garës. "Real
Madridi dhe Barcelona janë dy skuadrat me të cilat nuk dua të
takohemi në short", ka deklaruar Allegri pas fitores ndaj
Atalantas në Serinë A. Shorti do të tërhiqet të premten me fillim
nga ora 12:00.

Ferdinandi "godet" Sanchezin 
Ish-mbrojtësi i Manchester Unitedit, Rio Ferdinand, ka sul-
muar Alexis Sanchezin pas eliminimit të "Djajve të Kuq" nga
Liga e Kampionëve kundër Sevillas. "Është hija e lojtarit që
ishte tek Arsenali. Atje ishte një pikë referimi dhe adhurohej
nga të gjitha. Tani është si një i huaj. Nuk mund ta humbasësh
talentin kur ndryshon skuadër", ka thënë Ferdinandi.

Rossi te Yamaha deri në vitin 2020
Lajmi qarkullonte prej dy javësh, por tashmë është zyrtar.
Valentino Rossi dhe Yamaha do të vazhdojnë së bashku edhe
për dy vjet të tjera. Ishte vetë skuadra e Yamahas që e zyrtarizoi
marrëveshjen e re deri në vitin 2020 për shtatë herë kampionin
e botës në Moto GP. Një lajm shumë i mirë për tifozët e kësaj
skuadre në prag të çmimit të parë të madh të vitit, që do të
zhvillohet në Qatar.

Arsenali dhe Milani, në garë për Mayerin  
Mesfushori Max Mayer këtë sezon jo vetëm se është një nga 
lojtarët më të mirë në Schalke 04, por edhe në Bundesliga në
pozitën e tij. Ai ka shkëlqyer në pozitën e mesfushorit defenziv,
duke zgjuar kështu interesimin e shumë skuadrave. Ndër to
janë edhe dy gjigantët Arsenal dhe Milan, që do të tentojnë
transferimin e tij gjatë verës së ardhshme, shkruan
"Calciomercato". Interesim për Mayerin kanë shprehur edhe
Liverpooli dhe Tottenhami.

De Bruyne e kërkon titullin ndaj Unitedit 
Ylli i Manchester Cityt, Kevin De Bruyne, dëshiron ta fitojë titullin
e Ligës Premiere pikërisht në ndeshjen kundër rivalëve lokalë të
Manchester Unitedit. City momentalisht gjendet si lider në Ligën
Premiere me 16 pikë larg rivalëve të Unitedit, kur kanë mbetur
vetëm edhe tetë ndeshje deri në përfundim të kampionatit. Me
dy fitore, City do ta nënshkruante trofeun e tretë të Ligës Premiere
dhe të parin që nga viti 2014, kështu që ylli i skuadrës, de Bryne,
dëshiron që një gjë e tillë të ndodhë pikërisht ndaj Unitedit. "Unë
mendoj se të gjithë në City do të dëshironin këtë - të përpiqeshin
dhe të fitonin atë lojë për titullin. Ndeshja në udhëtim te Evertoni
është një lojë shumë e vështirë. Ne e dimë këtë. Ata ndoshta janë
tashmë të sigurt, kështu që do të shohim. Por, duket se ka shumë
kohë tani për atë lojë. Shpresoj se të gjithë të kthehen shëndoshë
nga kombëtaret për ta luajtur pjesën e fundit të kampionatit", ka
thënë De Bruyne.

SHKURT 

BARCELONË, 115 MARS - Lionel
Messi me dy golat e shënuara në
ndeshjen ndaj Chelseat (3-0) ka
arritur shifrën e 100 golave në
Ligën e Kampionëve. "Është një
gëzim i bukur të arrish 100 gola

këtë kompeticion kaq të fortë
dhe të rëndësishëm. Ishte një
ndeshje shumë e vështirë,
kundër një ekipi me lojtarë
shumë të mirë në aspektin indi-
vidual. Ne shënuam shumë

herët dhe mund ta trajtojmë
ndeshjen në vazhdim me
qetësi", ka thënë Messi. "Jam i
lumtur me atë se si ndodhi
gjithçka, ishte një ndeshje
shumë e vështirë, por ata nuk na

shënuan dot. Meritë e mbrojtjes
sonë. Ne ishim të përqendruar
për 90 minuta dhe, kur shënuam
golin e tretë, u çliruam dhe sigu-
ruam përfundimisht", ka
deklaruar Messi. 

Messi ii llumtur mme 1100 ggolat nnë LLigën ee KKampionëve

KLINË, 115 MARS - Kryetari i
Komunës së Klinës, Zenun Elezaj,
bashkë me nënkryetarin Besim
Hoti dhe drejtorin për Kulturë,
Rini dhe Sport, Skënder Merturi,
janë takuar sot në Klinë me
zëvendësministrin e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit, Rexhep
Mazreku, ku është biseduar për
sfidat e Komunës së Klinës në
këta sektorë dhe projektet që
pritet të realizohen në të
ardhmen. 
Në kuadër të realizimit të pro-
jekteve në Komunën e Klinës,
në këtë takim është njoftuar se
planifikohet ndërtimi i një
fushe ndihmëse të futbollit, e
cila, përveç KF "Dukagjini", do
të ishte në shërbim edhe të
grupmoshave të tjera të futbol-
lit. Në takim është biseduar për
ndërtimin e Qendrës Rinore,
Zonën Arkeologjike në Dresnik,
mbështetjen e klubeve, ndër-
timin e fushave sportive në
shkolla dhe Festivalin "I
Këndojmë Lirisë", që mbahet
çdo vit. 

Kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, ka kërkuar
mbështetje nga Ministria në sek-
torët e kulturës, rinisë dhe
sportit, ndërkaq ka theksuar se të
shikohet mundësia që Zona
Arkeologjike në Dresnik të Klinës
të shpallet zonë e interesit.
Komuna e Klinës ka mundësi të
limituara buxhetore dhe kërko-
het nga MKRS-ja të ndihmojë në
zbulimet arkeologjike në

Dresnik. "Kemi sfida, por me
punë, angazhim dhe ndershmëri
do të punojmë për krijimin e
kushteve më të mira për rininë
tonë", ka thënë kryetari Elezaj. 
Zëvendësministri Mazreku
njoftoi se sivjet janë planifikuar të
ndërtohen 12 fusha ndihmëse
për ekipet në Superligën e
Kosovës, ndërsa vitin e ardhshëm
për ekipet që bëjnë gara në Ligën
e Parë të Kosovës.

OAKLAND, 115 MARS - Golden State
rikthehet te fitorja në kampi-
onat, pas fitores 117-106 ndaj
Lakersit, ndeshje e dominuar
nga skuadra kampione e NBA-
së, që korri suksesin e 53-të
sezonal. Një ndeshje e mirë e
ekipit të Warriorsit, ku të pestë
titullarët realizuan mbi 10 pikë,
me Durantin që bëri diferencën
në parket, autor i 26 pikëve. Për
Lakersin u dallua Randle me 22
pikë, por që mbetën për statis-
tikë. Pas kohës shtesë fiton
Sacramento, që mundi 123-119
Miamin, ndeshje me luhatje në
parket nga të dyja ekipet. Hieldi
me 24 pikë ishte shënuesi më i
mirë, autor i 24 pikëve, ndërsa
33 pikët e Dragiqit nuk mjaftuan
për ta evituar humbjen. Pas dy
kohëve shtesë fiton skuadra e
Washingtonit, që mundi 125-
124 Bostonin, sfidë me rivalitet
dhe emocione. Boston pati
epërsi në pjesën e parë (Morris
31 pikë), por nuk arriti ta ruajë
avantazhin deri në fund, ndërsa
për Washingtonin u dallua Beali

me 34 pikë, më i miri në parket.
Fiton edhe ekipi i Orlandos, që
mundi 126-117 Milwaukee,
ndeshje e dominuar nga

vendësit, që korrën një fitore më
së shumti për statistikë, ndeshje
ku u dalluan Simmonsi me 35
pikë e Augustini me 32 pikë.

Në Klinë do të ndërtohet një
fushë ndihmëse e futbollit

Golden State mposht 
lakersat, Bostoni humbet
pas kohës shtesë
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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FShitet banesa në objektin përball furra
Qerimit 1, në Prishtinë kati përdhes hyrja tre
numër 1. e përshtatshme edhe për lokal. Tel: 044-
426-647.

Hysen Rama shpall te pavlefshme dëftesat dhe
diplomën shmlm "Luciano Motroni" Prizren. 

Bukurije Kastrati shpall te pavlefshme dëftesat
e kl l - Vlll shf "Avdyl Frasheri" Prizren.

Agim Krasniqi shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën shmlt "11 Marsi" Prizren.

Nasuf Haliti shpall te pavlefshme diplomën
shmlt "11 Marsi" Prizren.

N.T.P. "Agro Përspektiva" shpallë të pavlef-
shme certifikatën e biznesit me nr. 70264814 si dhe
nr. fiskal.600269486.

Sheide Berisha shpall te pavlefshme deftesen
e Kl. 1-8 Sh.F.M.U. "Veli Ballazhi" Hani Elezit.

Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-417.

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 korrek-
tësi si dhe shesim disa sosh. Numri 
kontaktues: 044-207-474.

>> 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 


