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Veseli pranon se ka
neglizhencë për zbatimin
e ligjeve për barazi gjinor

‘VESIKAT’ TURKE
DHE VIZAT
EVROPIANE
PESHOJNË RËNDË
MBI KURRIZIN E
SHQIPTARËVE TË 
KOSOVËS F. 11

Hakif BAJRAMI

Votuesit e rinj nuk i
besojnë Qeverisë, po
as partive politike

RESHJET E SHIUT SËRISH
SHKAKTOJNË PËRMBYTJE NË
SHQIPËRI F. 2

DEMARKACIONI, PROVË E
MBIJETESËS SË KUVENDIT
DHE QEVERISË F. 6

Kërkohet që Kuvendi të ketë rol
kyç në procesin e dialogut

Institucioni më i besueshëm për
të rinjtë mbetet komuna, ndërsa
Qeveria dhe partitë politike janë
institucionet më pak të besuara.
Këto janë të gjeturat e hulum-
timeve të realizuar nga Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) që
janë publikuar të hënën. Sipas

rezultateve të këtyre hulumtimeve,
për dallim nga viti i kaluar, ka 
rritje të besimit në prokurori dhe
gjykata. Kurse papunësia, 
liberalizimi i vizave, shëndetësia,
luftimi i korrupsionit dhe zhvillimi
ekonomik, janë pesë shqetësimet
kryesore të të rinjve

Përfaqësuesit e komisioneve parlamentare
në kuadër të Kuvendit të Kosovës kanë
vlerësuar se Qeveria duhet të jetë më
transparente ndaj Kuvendit lidhur me

procesin e dialogut me Serbinë. Ndërkaq
përfaqësuesja e KDI-së, Jeta Krasniqi, ka
thënë se Kuvendi duhet të ketë rol kyç
gjatë këtij procesi

SPORT

MKRS-ja IA JEP 10 MIJË
EURO GENTIANA BEQËS F. 14

MUNISHI: KJO ËSHTË 
ARSYEJA E DORËHEQJES F. 14

EKONOMI

PAPUNËSIA NË KOSOVË
ËSHTË 30.6 PËR QIND F. 9

QEVERISË I DËRGOHEN 
12 EMRA PËR ANËTARË TË
BORDIT TË PTK-së F. 9

FAQE 7

KULTURË

VETËFLIJIMI ME VETËDIJE,
ABETARE E LUFTËS PËR LIRI  

F. 20

FLET PËR "EPOKËN E RE", DHURATA HOXHA

Sot politikanët
duhet t’i japin
fund izolimit të  

vendit 
Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, beson fuqishëm se sot

(e martë) aktorët politikë në vend do të reflektojnë dhe do ta votojnë
ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Në këtë intervistë dhënë
për gazetën "Epoka e re", ajo ka treguar se konsensusi politik për t'i
dhënë fund izolimit të Kosovës ekziston. Ministrja Hoxha nuk ka
treguar se sa vota janë siguruar për ratifikimin e kësaj marrëveshje,
por ka thënë se për këtë çështje tashmë kanë mirëkuptimin e Listës
Serbe. Duke treguar për procedurën që parashihet prej ratifikimit të

demarkacionit deri te vendimi i BE-së për liberalizim të vizave, ajo
ka thënë se procesi i vendimmarrjes merr kohë prej tre deri në
gjashtë muaj

- Kemi mirëkuptimin 
e Listës Serbe për ta 
përkrahur demarkacionin

FAQE 4-5

FAQE 5
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SHKUP, 119 MARS - "Ligji për për-
dorimin e gjuhëve nuk do ta
dëmtojë askënd. Lëreni që të
zbatohet e më pas do të bindeni".
Me këto fjalë kryeministri Zoran
Zaev i është drejtuar opinionit
duke përsëritur se miratimi i
Ligjit për gjuhët bazohet në
Rregulloren e Kuvendi dhe në
Kushtetutën e Maqedonisë.
Sipas tij, zgjidhja e vetme që të
zhbllokohej Kuvendi, ka qenë që
të hidhen poshtë 36 mijë amen-

damentet jokushtetuese që
bllokuan punën në institucionit
ligjvënës. "Ajo që është e rëndë-
sishme dhe që duhet të thekso-
het është se ne jemi një shtet
shumetnik. Është shumë e lehtë
të mbillet fara e nacionalizmit në
këtë shtet, por çështja është se si
të ndërtojmë një shoqëri që të
gjithë të jetojnë të barabartë.
Apeloj të mos pengohet ligji, le të
jetojë ligji, le të sheh dritë të bard-
hë, le ta shohin të gjithë se ligji

nuk është dhimbje për vdekje",
tha kryeministri Zaevi. 
VMRO-ja opozitare ndërkohë
vazhdon të mbajë qëndrim se
Ligji për gjuhët bie ndesh me
Kushtetutën dhe se mënyra se si
është miratuar, duke anashkalu-
ar amendamentet, është në
kundërshtim me Rregulloren e
Kuvendit. Sipas saj, shpallja e ligjit
në gazetën zyrtare pa nën-
shkrimin e presidentit paraqet
vepër penale.

Zaevi: Ligji për gjuhët nuk do ta dëmtojë askënd

TIRANË, 119 MARS -  Që prej mes-
natës të së dielës reshjet janë
rikthyer vrullshëm thuajse në
gjithë territorin e Shqipërisë,
por situata më e rënduar nga
përmbytjet mbetet ajo në
zonën e Nën Shkodrës. Një
pjesë e banorëve në këtë zonë,
edhe para se të rikthehej shiu,
ishin nën pushtetin e ujit si
pasojë e shkarkimeve të hidro-
centraleve të ngritura në
Kaskadën e Drinit. Reshjet
kanë përkeqësuar ndjeshëm
situatën në orët e pasdites së të
dielës dhe zgjidhja për
dhjetëra familje është vetëm
braktisja e shtëpive dhe pron-
ave të tyre e zhvendosja në
zonat e sigurta.

Ministria e Mbrojtjes njoftoi se
Forcat e Armatosura janë
angazhuar për t'u ardhur në
ndihmë këtyre banorëve duke
shpërndarë ndihma dhe çadra.
Vetëm gjatë ditës së hënë kjo
ministri njofton se janë zhven-
dosur 34 familje, ndërkohë që
përparësi i është dhënë edhe
zhvendosjes së bagëtive në
zonat e prekura nga uji.
Në fshatin Obot kalimi bëhet
vetëm me varka. Në këtë njësi
janë përmbytur mbi 900 hek-
tarë tokë dhe 920 të tjera në
njësinë Bërdicë. Në Gur të Zi ka
probleme me rrëshqitjet e
tokës si pasojë e reshjeve.
Dëmet e shkaktuara tek fer-
merët janë të mëdha.

TIRANË, 119 MARS - Drejtësia ta bëjë
punën jashtë ndikimit politik dhe
se qytetarët t'i kërkojnë llogari, ka
deklaruar kryetari i PD-së,
Lulzim Basha, pas mbledhjes së
grupit parlamentar të Partisë
Demokratike. Në fjalën e tij para
medieve, Basha tha se diskutuam
një numër të madh çështjesh, ku
një pjesë të madhe e ka zënë
çështja e rendit dhe e drejtësisë
në vend. "Grupi parlamentar i
PD-së dhe unë kemi një mesazh
për qytetarët, mos harroni, mos 
heshtni, kërkoni llogari se çfarë
po bën drejtësia në vend. Ne
duam të dimë kur do të dalë para

drejtësisë Saimir Tahiri?!, i
akuzuar nga drejtësia italiane si
njeriu kyç i drogës kur ishte min-
istër i Brendshëm. Ne duam të
dimë kur do të kapen dhe vihen
para drejtësisë kokat e policisë,
drejtorët në arrati të kupolës së
Policisë së Shtetit, po kështu të
akuzuar si pjesëmarrës të trafikut
të drogës", tha Basha.
Basha shtoi se "duam të dimë kur
do të dalë para drejtësisë
Vangjush Dako, i akuzuar se ka
bërë pazare dhe shkëmbime në
këmbim të blerjes së votave me
tenderë dhe koncensionet në
Bashkinë e Durrësit.

Basha: Drejtësia ta bëjë punën e
pavarur nga politika

Reshjet e shiut sërish shkaktojnë
përmbytje në ShqipëriTIRANË, 119 MARS - Presidenti i

Shqipërisë, Ilir Meta, ia ka dhënë
autorizimin ministrit për
Evropën dhe Punët e Jashtme,
Ditmir Bushati, për vijimin e
negociatave me Greqinë. Kreu i
shtetit ka firmosur në orët e pas-
dites së të hënës vendimin që
autorizon ministrin Bushati për
vazhdimin e negociatave me
palën greke. 
Në një njoftim për mediet, zyra e
Presidencës njofton: "Në
mbështetje të nenit 92 germa "ë",
nenit 116, nenit 121 pika 1, nenit
132 të Kushtetutës; vendimit nr.
15, datë 15. 4. 2010 të Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë; Nenit 6 pika 3, shkro-
nja "a" të ligjit nr. 43/2016 "Për
marrëveshjet ndërkombëtare në
Republikën e Shqipërisë", në
vijim të kërkesës së Ministrisë për

Evropën dhe Punët e Jashtme,
autorizoi sot ministrin për
Evropën dhe Punët e Jashtme,
Ditmir Bushati, ta lëshojë
Plotfuqinë për Grupin
Negociator të Republikës së
Shqipërisë për negocimin e
"Projektmarrëveshjes ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe
Republikës së Greqisë për kufiz-
imin e zonave të tyre detare". 
Presidenti i Republikës, Ilir Meta,
u kërkon Ministrisë për Evropën
dhe Punët e Jashtme, institucion-
eve shtetërore shqiptare, të përf-
shira në këto negociata dhe
Grupit Negociator, t'i përm-
bushin përgjegjësitë e tyre në
respekt të Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë, të
Vendimit nr. 15, datë 15. 4. 2010
të Gjykatës Kushtetuese, akteve
ndërkombëtare ku Republika e

Shqipërisë është palë, kuadrit të
brendshëm ligjor, në interes të
ruajtjes dhe ushtrimit të sovran-
itetit territorial dhe juridiksionit
kombëtar dhe të garantimit të
sigurisë, dobisë ekonomike e
sociale të vendit. 
Presidenti Meta refuzoi të japë
më herët autorizimin për plot-
fuqishmërinë e Bushatit duke
kërkuar të saktësohet objekti i
qartë për autorizimin e plot-
fuqisë, si dhe të plotësohen
emrat, funksionet dhe profe-
sionet e atyre që do të jenë pjesë
e grupit negociator. "Presidenti
s'mund të anashkalojë asnjë
moment. Nuk mund të bëhem
pjesë e asnjë cenimi të
Kushtetutës, të vendimit të
Gjykatës Kushtetuese, të asnjë
bashkëfajësie, qoftë edhe
padashur", deklaronte Meta.

Presidenti Meta 
autorizon Bushatin për
negociatat me Greqinë

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, të hënën firmosi vendimin që autorizon
ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati, për vazhdimin
e negociatave me Greqinë për kufizimin e zonave të tyre detare
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 119 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) të
hënën ka mbajtur tryezën me
temë "Qëndrimet dhe sjelljet e
votuesve të rinj", në të cilën janë
publikuar dy hulumtimet e opin-
ionit lidhur me qëndrimet dhe
preferencat politike të të rinjve.
Sipas të gjeturave të këtyre hulum-
timeve, shumica e të rinjve të
anketuar nuk i besojnë Qeverisë
së Kosovës dhe partive politike.
"Rezultatet tregojnë se ngjashëm
me vitin e kaluar, edhe këtë vit
institucioni më i besueshëm për
të rinjtë mbetet komuna. Qeveria
dhe partitë politike janë institu-
cionet më pak të besuara nga ana
e të rinjve. Për dallim nga viti i
kaluar, ka rritje të dukshme të bes-
imit në prokurori dhe gjykata",
është theksuar në hulumtimin e
KDI-së. 
Po sipas rezultateve të këtij
hulumtimi, papunësia, liberalizi-
mi i vizave, shëndetësia, luftimi i
korrupsionit dhe zhvillimi
ekonomik janë pesë shqetësimet
kryesore të të rinjve. "Nga rezul-
tatet mund të konstatohet se

problemet që të rinjtë i kanë nuk
adresohen nga institucionet në
Kosovë, qoftë në nivelin qendror,
po ashtu edhe në nivelin lokal.
Papunësia me 68.7 për qind, liber-
alizimi i vizave me 61.9 për qind,
shëndetësia me 57.1 për qind,
luftimi i korrupsionit me 50.2 për
qind dhe zhvillimi ekonomik 45
për qind, paraqesin pesë
shqetësimet kryesore të të rinjve.
Temat e tjera mjaft të debatuara, si:
demarkacioni i kufirit me Malin e
Zi, transformimi i FSK-së në ushtri,
asociacioni i komunave me shu-
micë serbe dhe ekstremizmi fetar
nuk paraqiten si probleme krye-
sore nga të rinjtë e Kosovës, duke
qenë se renditen në fund të listës
së shqetësimeve të tyre", është
theksuar në hulumtimin e KDI-së. 
I pranishëm në këtë tryezë ka qenë
edhe ambasadori i Britanisë së
Madhe në Kosovë, Ruairi
O'Connell, i cili ka thënë se politika
në Kosovë shpesh trajtohet si
sport, por nuk duhet të trajtohet si
e tillë.  Ai ka theksuar se politikanët
janë shërbyes të publikut dhe jo
lojtarë të ekipit të preferuar.
"Politika nuk është si sporti dhe
politikanët nuk janë si lojtarët e
ekipit të preferuar. Ata janë shër-

byes të publikut. Ata kanë detyrë e
përgjegjësi ndaj publikut dhe nuk
duhet të mbrohen nga votuesit
për çfarëdo që kanë bërë mirë apo
keq", ka deklaruar O'Connelli,
duke shtuar se duhet të investohet
në gjeneratat e reja dhe në për-
mirësimin e kulturës politike.  
Gjatë prezantimit të të gjeturave,
Eugen Cakolli nga KDI-ja ka thek-
suar se asnjëra nga qeveritë të cilat
kanë udhëhequr vendin gjatë
periudhës së realizimit të këtyre
dy hulumtimeve nuk janë marrë
pothuajse fare me problemin e
papunësisë, liberalizimit të vizave,
shëndetësisë dhe korrupsionit,
pasi të njëjtat çështje kanë vazhd-
uar të mbesin shqetësimet krye-
sore të të rinjve që nga viti 2016. 
Cakolli ka thënë se në mesin e të
rinjve të Kosovës ekziston një nivel
i lartë i apatisë dhe skepticizmit
ndaj partive politike dhe në

përgjithësi ndaj politikës si proces.
"Votuesit e rinj kanë tendencë të
mos jenë lojalë dhe të disiplinuar
ndaj subjekteve politike të tyre të
preferuara, gjithashtu nuk janë të
prirë të ndikohen nga faktorë të
tjerë si familja, shoqëria, rrjetet
sociale apo feja. Po ashtu, votuesit
e subjekteve politike në Kosovë
nuk ndjekin ideologjinë partiake
dhe kanë tendencë të mos jenë
lojalë ndaj subjekteve që i kanë
votuar", është shprehur Cakolli. 
Ndërkaq Ahmet Rushiti nga 
KDI-ja ka thënë se ky institut 
rekomandon të ketë përfshirje sa
më të madhe të tyre në procesin e
përditshëm vendimmarrës.
"Partitë politike duhet t'u ofrojnë
të rinjve më shumë hapësirë gjatë
përpilimit të platformave 
politike, duke mos i kufizuar ata
në aktivitete të forumeve rinore.
Në këtë mënyrë, do të kishte më

shumë alternativa për zgjidhjen
e problemeve që të rinjtë i
kanë", ka theksuar ai. Sipas
Rushitit, Qeveria duhet të
adresojë me prioritet problemin
e papunësisë, liberalizimin e
vizave, shëndetësinë, zhvillimin
ekonomik dhe arsimin të cilat
janë identifikuar në të dy
hulumtimet. "Qeveria dhe 
institucionet e vendit duhet të
ndërmarrin hapa të shpejtë dhe
të nevojshëm që të zhvillojnë
plane afatgjata për zhvillimin
ekonomik, të arsimit dhe të 
projekteve që përmirësojnë
cilësinë e jetesë në Kosovë dhe
që të njëjtat plane të ofrojnë 
perspektivë të qartë për të rinjtë
dhe të mos e konsiderojnë këtë
kategori vetëm si një pjesë
demografike që ka nevojë për
projekte të vogla në kulturë dhe
sport", ka deklaruar Rushiti.

Votuesit e rinj nuk i besojnë
Qeverisë, po as partive politike

Bytyqi: Politika do t’i ketë 
larg duart nga AKA-ja

PRISHTINË, 119 MARS (ER) -
Ministri i Arsimit, Shyqyri
Bytyqi, ka njoftuar se është
lëshuar ftesa për konkurrimin e
kandidatëve mbi kriteret e
emërimit në Këshillin Shtetëror
të Cilësisë. "Unë si ministër
kam angazhuar punën e për-
bashkët të partive edhe opoz-
itare, Komisionin për Arsim në
Kuvendin e Kosovës, shoqërinë
civile, akademinë dhe konfer-
encën e rektorëve dhe në kohë
rekord kemi përfunduar nën-
shkrimin e udhëzimit adminis-
trativ mbi kriteret e emërimit në
Këshillin Shtetëror të Cilësisë",
ka treguar Bytyqi. Ai ka bërë me
dije se bazuar në kriteret e
udhëzimit të ri administrativ,

është lëshuar ftesa për konkur-
rimin e kandidatëve. "Ky proces
do të mbyllet po në afat rekord,
me çfarë do t'i hapim rrugë
Kuvendit ta miratojë listën e
aplikuesve që do ta përzgjed-
him. Veprimi i shpejtë dhe i
bashkërenditur me të gjithë
aktorët do ta bëjë vendin me
institucion akreditimi profe-
sional e të besueshëm. Me
bashkërenditjen e të gjithë
aktorëve dhe kriteret profesion-
ale, e duke mbajtur larg duart e
politikës nga zhvillimet e
mëtutjeshme të AKA-së, ne do
t'i japim vendit një vlerë të
shtuar në rrugëtimin tonë të
rritjes arsimore", ka thënë
Bytyqi.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka mbajtur tryezën me temë "Qëndrimet dhe sjelljet e votuesve të rinj"

Institucioni më i besueshëm për të rinjtë mbetet
komuna, ndërsa Qeveria dhe partitë politike janë
institucionet më pak të besuara. Këto janë të
gjeturat e hulumtimeve të realizuar nga Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) që janë publikuar të
hënën. Sipas rezultateve të këtyre hulumtimeve,
për dallim nga viti i kaluar, ka rritje të besimit në
prokurori dhe gjykata. Kurse papunësia, 
liberalizimi i vizave, shëndetësia, luftimi i 
korrupsionit dhe zhvillimi ekonomik, janë pesë
shqetësimet kryesore të të rinjve
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 119 MARS - Ministrja e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha, ka bërë me dije se sot (e
martë) deputetët duhet t'i japin
fund izolimit të Republikës së
Kosovës. Ajo ka thënë se kjo do
të ndodhë duke ratifikuar mar-
rëveshjen e demarkacionit me
Malin e Zi. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
ministrja Hoxha ka vlerësuar se
beson fuqishëm se politikanët
në këtë ditë do të reflektojnë.
"Besoj fuqishëm se aktorët poli-
tikë në vend do të reflektojnë
për mirëqenien e qytetarëve
dhe t'u japin fund pritjeve të
qytetarëve tanë para ambasa-
dave. Konsensusin për rati-
fikimin e demarkacionit e shoh
si lajm të shumëpritur për të
gjithë qytetarët e Republikës së
Kosovës, por edhe për miqtë
tanë", ka thënë Hoxha. Ajo ka
deklaruar se ka konsensus në
mes të subjekteve politike për
ratifikimin e kësaj marrëveshje,
por nuk ka treguar se sa vota
janë siguruar për këtë çështje.
Ministrja Hoxha ka thënë se
tashmë kanë mirëkuptimin
edhe të Listës Serbe për ta
përkrahur demarkacionin.
"Pres që edhe Lista Serbe ta
përkrahë këtë marrëveshje.
Edhe qytetarët serbë janë qyte-
tarë të Republikës së Kosovës
dhe as ata nuk e gëzojnë lëviz-
jen e lirë, të gjithë qytetarët janë
të izoluar njëjtë. Sa iu përket
përfaqësuesve të Listës Serbe,
kemi mirëkuptim që ta
përkrahin këtë marrëveshje për
interes të qytetarëve që të
lëvizin lirë", ka thënë ajo.
Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, është shprehur

e bindur se me ratifikimin e
demarkacionit do të hapet
rruga për liberalizim të vizave.
"Me ratifikimin e marrëveshjes
së demarkacionit në Kuvendin
e Kosovës ne përmbyllim dhe
na mundësohet dorëzimi i
raportit për përmbushjen e të
dy kushteve: edhe të ratifikimit,
por edhe për luftën e vazh-
dueshme kundër krimit dhe
korrupsionit, një punë që ka
pasur rezultate. Pra, ky do të
jetë një kriter që edhe kur të
anëtarësohemi në BE do ta
luftojmë në vazhdimësi, sepse
krimin dhe korrupsionin duhet
t'i luftojmë në vazhdimësi", ka
thënë ajo, duke shtuar se pas
dorëzimit të raportit për përm-
bushjen e kritereve, pastaj
mbetet procesi i vendimmarrjes
nga institucionet e Bashkimit
Evropian. "Duke u bazuar në
praktikat e vendeve të tjera të
Evropës Perëndimore që kanë
arritur procesin e liberalizimit
të vizave, procesi i vendimmar-
rjes merr kohë prej tre deri në
gjashtë muaj. Pas kësaj, janë një
sërë nivelesh të vendimmarrjes,
pra janë një sërë institucionesh
të cilat duhet të marrin vendim.
Duke e parë dhe krahasuar me
vendet e Ballkanit Perëndimor,
të cilat tashmë gëzojnë procesin
e liberalizimit të vizave, procesi
i vendimmarrjes ka marrë kohë.
Pasi të përfundojë procesi i
vendimmarrjes nga këto insti-
tucione, caktohet data se kur
hyn në veprim lëvizja e lirë",
është shprehur Hoxha.

"Epoka ee rre": Znj. Hoxha, të
martën Kuvendi i Kosovës do të
mbajë seancë për ratifikimin e
demarkacionit me Malin e Zi. A
i ka siguruar votat koalicioni
qeverisës për ratifikimin e këtij

projektligji?
Hoxha: Besoj fuqishëm se
aktorët politikë në vend do të
reflektojnë për mirëqenien e
qytetarëve dhe t'u japin fund

pritjeve të qytetarëve tanë para
ambasadave. Konsensusin për
ratifikimin e demarkacionit e
shoh si lajm të shumëpritur për
të gjithë qytetarët e Republikës

së Kosovës, por edhe për miqtë
tanë. Me këtë konsensus 
tashmë është rikonfirmuar
rruga jonë integruese euroat-
lantike, e konsensusit tonë

Flet për "Epokën e re", Dhurata Hoxha

Sot politikanët duhet t'i ja
- Kemi mirëkuptimin
e Listës Serbe 
për ta përkrahur
demarkacionin

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, beson
fuqishëm se sot (e martë) aktorët politikë në vend do të
reflektojnë dhe do ta votojnë ratifikimin e demarkacionit
me Malin e Zi. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ajo ka treguar se konsensusi politik për t'i
dhënë fund izolimit të Kosovës ekziston. Ministrja Hoxha
nuk ka treguar se sa vota janë siguruar për ratifikimin e
kësaj marrëveshje, por ka thënë se për këtë çështje
tashmë kanë mirëkuptimin e Listës Serbe. Duke treguar
për procedurën që parashihet prej ratifikimit të demarka-
cionit deri te vendimi i BE-së për liberalizim të vizave, ajo
ka thënë se procesi i vendimmarrjes merr kohë prej tre
deri në gjashtë muaj
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nacional. Andaj me punë e
përkushtim gjithëpërfshirës, së
bashku me institucionet e 
BE-së, ta arrijmë përshpejtimin
e integrimit evropian, duke

zbatuar procedurat dhe 
matshmërinë e zotimeve tona,
në fushën e sundimit të ligjit,
rritjes ekonomike, mirëqenies
së qytetarëve dhe të gjitha 
vlerat e tjera të cilat i aspirojmë
si shtet.  

"Epoka ee rre": Keni biseduar me
Listën Serbe, meqë është partnere
në këtë koalicionin qeverisës?
Cili do të jetë qëndrimi i saj
rreth demarkacionit?
Hoxha: Pres që edhe Lista Serbe
ta përkrahë këtë marrëveshje.
Edhe qytetarët serbë janë 
qytetarë të Republikës së
Kosovës dhe as ata nuk e 
gëzojnë lëvizjen e lirë. Të gjithë
qytetarët janë të izoluar njëjtë.
Sa iu përket përfaqësuesve të
Listës Serbe, kemi mirëkuptim
ta përkrahim këtë marrëveshje
për interes të qytetarëve që të
lëvizin lirë.

"Epoka ee rre": Gjatë diskutimeve
që keni pasur deri më tani me
këtë subjekt politik, a ka
kërkuar diçka në këmbim të
votës? 
Hoxha: Unë nuk e kam ndonjë
informatë të tillë. Duhet pasur
parasysh se nuk jam e përfshirë
në komunikimet me partnerët e
tjerë të koalicionit qeverisës sa
iu përket çështjeve të cilat vijnë
në Kuvend. 

"Epoka ee rre": Lëvizja
Vetëvendosje dhe grupi që
është ndarë nga ky subjekt kanë
bërë me dije se nuk do ta 
votojnë këtë marrëveshje. Keni
kërkuar votën e këtyre
deputetëve për demarkacionin? 
Hoxha: Vota e deputetit është e
njëjtë, nuk ka dallim. Ftesa për
ta votuar demarkacionin në
vazhdimësi është drejtuar për
të gjithë deputetët e Kuvendit të
Kosovës. Do të kishte qenë mirë
që të mos varemi nga pak vota,
por të bëhemi bashkë për hir të
interesit të qytetarëve dhe ta
votojmë këtë marrëveshje. Jam
optimiste se do të lëvizim në
këtë aspekt, por më mirë do të
ishte të mos kemi vonesa. 

"Epoka ee rre": Nëse arrihet që
kjo marrëveshje të ratifikohet
në Kuvend, a mund Kosova ta
zë hapin këtë vit për liberalizim
të vizave dhe cili do të jetë
mesazhi që me këtë rast do 
ta përçojë te partnerët perëndi-
morë?
Hoxha: MMe ratifikimin e 
marrëveshjes së demarkacionit
në Kuvendin e Kosovës, ne
përmbyllim dhe na mundësohet
dorëzimi i raportit për 
përmbushjen e të dy kushteve:
edhe të ratifikimit, por edhe për
luftën e vazhdueshme kundër
krimit dhe korrupsionit, një
punë që ka pasur rezultate. Pra,

ky do të jetë një kriter që edhe
kur të anëtarësohemi në BE, do
ta luftojmë në vazhdimësi,
sepse krimin dhe korrupsionin
duhet t'i luftojmë në
vazhdimësi. Pas dorëzimit të
raportit për përmbushjen e
kritereve, pastaj mbetet procesi
i vendimmarrjes nga institu-
cionet e Bashkimit Evropian.

Duke u bazuar në praktikat e
vendeve të tjera të Evropës
Perëndimore që kanë arritur
procesin e liberalizimit të
vizave, procesi i vendimmarrjes
merr kohë prej tre deri në
gjashtë muaj. Pas kësaj, janë një
sërë nivelesh të vendimmarrjes,
pra janë një sërë institucionesh
të cilat duhet të marrin vendim.

Dhe duke e parë dhe krahasuar
me vendet e Ballkanit
Perëndimor të cilat tashmë
gëzojnë procesin e liberalizimit
të vizave, procesi i vendimmarrjes
ka marrë kohë. Pasi të përfun-
dojë procesi i vendimmarrjes
nga këto institucione, pastaj
edhe caktohet data se kur hyn
në veprim lëvizja e lirë.

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 119 MARS - Komisioni
për Punë të Jashtme, Diasporë
dhe Investime Strategjike, në
bashkëpunim me Institutin
Demokratik të Kosovës (KDI),
nën kryesimin e kryetares
Vjosa Osmani, ka mbajtur të
hënën takimin e radhës me
kryetarë të komisioneve parla-
mentare të Kuvendit. Në fillim
të këtij takimi fjalën e mori
përfaqësuesja e KDI-së, Jeta
Krasniqi. Me këtë rast, ajo vuri
në pah se në kuadër të
aktiviteteve të tyre, KDI-ja ka
hulumtuar se në çmasë janë
duke u realizuar marrëveshjet
e arritura në dialogun me
Serbinë dhe sa kanë ndikuar
ato në të mirë të gjendjes së
qytetarëve. Pasi bëri thirrje për
një konsensus të gjerë politik
lidhur me dialogun, si dhe
gatishmërinë e tyre për një

bashkëpunim të ngushtë me të
gjitha komisionet, vlerësoi se
Kuvendi duhet të ketë rol kyç
gjatë këtij procesi. 
Në vijim folën kryetarët e
komisioneve: Driton Selmanaj,
kryetar i Komisionit për
Mbikëqyrjen e Financave
Publike, Albulena Haxhiu,
kryetare e Komisionit për
Legjislacion, Mandate,
Imunitete, Rregulloren e
Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e
Agjencisë Kundër
Korrupsionit, Safete
Hadërgjonaj, zëvendëskryetare
e Komisionit për Buxhet dhe
Financa, Besa Baftiu, kryetare
e Komisionit për Shëndetësi,
Punë dhe Mirëqenie Sociale,
Haxhi Shala, kryetar i
Komisionit për Punë të
Brendshme, Siguri dhe
Mbikëqyrjen e FSK-së, Sala
Berisha-Shala, kryetare e
Komisionit për Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë,

Tregti, Industri dhe Zhvillim
Rajonal dhe Besa Gaxherri
zëvendëskryetare e Komisionit
për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim
Rural, Mjedis e Planifikim
Hapësinor. 
Gjatë debatit, lidhur me këtë
çështje, përfaqësuesit e komi-
sioneve vlerësuan se Qeveria
duhet të jetë më transparente
ndaj Kuvendit lidhur me pro-
cesin e dialogut. U vlerësua se
komisionet duhet të kenë
vetiniciativë për t'u informuar
për ecurinë e dialogut, ndërkaq
në planin e punës së tyre u tha
se duhet të përfshihet
mbikëqyrja e realizimit të mar-
rëveshjeve nga fusha përkatëse
e veprimtarisë së komisioneve.
Duke pasur parasysh se dia-
logu është duke hyrë në fazën e
tij më të ndjeshme, disa nga
kryetarët vlerësuan se rrjedha e
mëtejme e këtij procesi duhet
definuar sipas një rezolute të re
të Kuvendit.

apin fund izolimit të vendit 

Kërkohet që Kuvendi të ketë
rol kyç në procesin e dialogut

Përfaqësuesit e komisioneve parlamentare, në kuadër të Kuvendit të
Kosovës, kanë vlerësuar se Qeveria duhet të jetë më transparente ndaj
Kuvendit lidhur me procesin e dialogut me Serbinë. Ndërkaq përfaqë-
suesja e KDI-së, Jeta Krasniqi, ka thënë se Kuvendi duhet të ketë rol
kyç gjatë këtij procesi



AKTUALE06 E MARTË, 20 MARS 2018

PRISHTINË, 229 MARS - Njohësit e
zhvillimeve politike në vend
kanë thënë se Kuvendi i Kosovës
duhet ta përmbyllë çështjen e
ratifikimit të marrëveshjes së
demarkacionit të kufirit me
Malin e Zi. Pas tri seancave pa
epilog, sot (e martë) Kuvendi i
Kosovës do ta bëjë përpjekjen e
katërt këtë vit që ta ratifikojë
demarkacionin me Malin e Zi, si
kusht i pashmangshëm që i
është vënë Kosovës nga
Komisioni Evropian për heqjen
e regjimit të vizave.
Por, problemi po qëndron në
faktin se nuk po arrihet të 
sigurohet shumica prej 80
votave të nevojshme për 
ratifikimin e kësaj marrëveshjeje.
Analistët e çështjeve politike
presin që Kuvendi më në fund t'i
japë një përgjigje marrëveshjes
e cila ka mbetur pezull, që nga
nënshkrimi i saj në gusht të vitit
2015.
Analisti Artan Murati nga
Instituti Demokratik i Kosovës
ka thënë se epilogu i seancës së
caktuar për të martën lidhur me
marrëveshjen e demarkacionit
duhet të jetë ratifikimi i saj. Ai ka
thënë se i gjithë debati për këtë
çështje është shpenzuar dhe
nuk duhet të ketë më humbje

kohe. "Duke e mbajtur të
bllokuar ratifikimin, po kemi
pasoja të mëdha të cilat po i
hasim në vend, siç është 
bllokimi i institucioneve.
Ndërkaq, nëse Kosova e 
ratifikon marrëveshjen, do të
ecte përpara drejt përmbushjes
së njërit prej dy kritereve të
mbetura për liberalizmin e
vizave", ka deklaruar Murati.
Pavarësisht prej faktit se për sot
(e martë) është caktuar seanca
për ratifikimin e marrëveshjes
së demarkacionit të kufirit me
Malin e Zi, dilemat mbesin ende
nëse janë siguruar votat e 
nevojshme. 
Analisti Murati thotë se ende
shumë deputetë nuk janë
shprehur për qëndrimin e tyre
për ose kundër kësaj çështjeje.
"E kemi parë se, përkundër 

tentativave, nuk janë të siguruar
të 80 votat e mjaftueshme dhe
ka tentativa që të diskutohet
edhe me deputetët shqiptarë,
sidomos nga grupi i deputetëve
të pavarur. Mirëpo, ka pasur
raportime se ka tendenca të
arritjes së një marrëveshje edhe
me Listën Serbe, por ende nuk
dihet", ka thënë Murati.
Kurse drejtoresha e Organizatës
Iniciativa Kosovare për
Stabilitet, Florina Duli, ka thënë
për "Radion Evropa e Lirë" se
Kosova po dëmtohet në masë të
madhe nga paaftësia e menaxhimit
të çështjeve të rëndësishme.
"Politikanët atë çka e kanë
mbjellë edhe po e korrin. Kjo
marrëveshje, për shkak të 
keqmenaxhimit, është duke
shkaktuar pasiguri dhe jostabilitet
në qeverisje dhe unë nuk kam

ndonjë preferencë për votim ose
mosvotim, por ajo çfarë më
gëzon mua është se ka qenë një
proces i mësimit për politikanët
se gabimet që i bëjnë gjatë
mosllogaridhënies u kthehen si
bumerang", është shprehur
Duli. Ajo mendon se ratifikimi i
marrëveshjes së demarkacionit
varet nga ajo se sa kanë mundur
partitë politike në pushtet të
rekrutojnë deputetë të opozitës,
sidomos ata të komunitetit 
serb. "Kjo e tregon edhe një
paqëndrueshmëri të Kuvendit
dhe Qeverisë sonë, kur 
decidivisht dhe kryekëput 
varemi prej Listës Serbe në
secilin proces me rëndësi", ka
deklaruar Duli.
Analistët kanë thënë se nëse
koalicioni qeveritar nuk ia ka
arritur t'i sigurojë votat e 

nevojshme deri tash atëherë,
sipas tyre, nuk ka kuptim më të
vazhdohet as me qeverisjen
aktuale, ngaqë ky koalicion ka
ardhur në pushtet me premtimin
se do t'i zgjidhë të ashtuquajturat
"tema të mëdha". Thirrjet
ndërkombëtare për ratifikimin e
marrëveshjes së demarkacionit
me Malin e Zi datojnë për më
gjatë se dy vjet. Por, spektri 
politik në Kosovë nuk arriti të
ratifikojë këtë marrëveshje,
pavarësisht se ajo, sipas
Komisionit Evropian, mbetet
kusht edhe për liberalizimin e
vizave për qytetarët e Kosovës. 
Mungesa e ratifikimit ndërlidhet
me kundërshtimet e brendshme
nga një pjesë e spektrit politik, i
cili vlerëson se me anë të kësaj
marrëveshjeje Kosova ka humbur
mbi 8 000 hektarë tokë.

Demarkacioni, provë e mbijetesës 
së Kuvendit dhe Qeverisë

PRISHTINË, 119 MARS (ER) - Ministri i
Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka 
pritur të hënën në takim anëtarët
e Komisionit për Dhënien e
Provimit të Jurisprudencës.
Ministri Tahiri ka kërkuar nga 
anëtarët e komisionit që sa më
shpejt ta fillojnë punën dhe t'u
përgjigjen nevojave të profesion-
istëve për të hyrë në këtë provim,
meqenëse ka kaluar kohë e gjatë
që kur i njëjti nuk është organizuar.
"Ministria e Drejtësisë do të 
fasilitojë gjithë procesin, do të
jemi në dispozicionin tuaj që për
të gjitha çështjet administrative,
t'ju ndihmojmë për organizimin
sa më të suksesshëm të këtij 
provimi, që do t'u mundësojë 

profesionistëve të fushës për ta
verifikuar dijen e tyre dhe për ta
marrë kualifikimin e nevojshëm
për ta ushtruar profesionin e tyre
në sistemin e drejtësisë së
Republikës së Kosovës", ka thënë
ministri Tahiri.
Ndërsa kryetari i Komisionit për
Dhënien e Provimit të
Jurisprudencës, kryeprokurori
Aleksandër Lumezi, ka shprehur
gatishmërinë e komisionit që
provimi të organizohet sa më
shpejt. Në takim është diskutuar
edhe për projektligjin për Provimin
e Jurisprudencës, konkretisht për
opsionet e ndryshme që do të
mundësonin organizim më të mirë
të këtij provimi në të ardhmen.

Ministri Tahiri: Provimi i jurisprudencës 
të mbahet sa më shpejt 

Pas tri seancave pa
epilog, sot (e martë)
Kuvendi i Kosovës
do të bëjë përpjekjen
e katërt këtë vit 
që ta ratifikojë
demarkacionin me
Malin e Zi, si kusht i
pashmangshëm që i
është vënë Kosovës
nga Komisioni
Evropian për heqjen
e regjimit të vizave
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A. SSHEFKIU

PRISHTINË, 119 MARS - Kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
marrë pjesë në konferencën me
temë "Përtej mbështetjes finan-
ciare", të organizuar nga
Fondacioni për Zhvillim të
Komunitetit (CDF) në
bashkëpunim me "Kosova
Women for Women" dhe IPP nga
Izraeli. "Çështja gjinore në
vendin tonë është në një proces,
ose në një fazë pak më të vonuar
të barazisë gjinore. Ndërsa kur
kemi të bëjmë me dhimbjet e
luftës, edhe këtu është një difer-
encë e madhe se si janë trajtuar
këto dhimbje", ka deklaruar
kryeministri Haradinaj në hyrje
të fjalës së tij. 
Duke theksuar angazhimin e
institucioneve në këtë temë,
Haradinaj ka vlerësuar se, edhe
pse institucionet e Kosovës nuk
janë aq të përgatitura dhe jo me

aq njohuri dhe përvojë në këto
tema, janë duke e dëshmuar
gatishmërinë e tyre që kjo temë e
dhimbjes dhe e plagës së luftës ta
fitojë të drejtën e vet, një e drejtë
që nuk është vetëm materiale
dhe ligjore, por më shumë se aq.
"Dua t'ju siguroj se institucionet
e vendit e ndiejnë pjesën e tyre të
përgjegjësisë, mirëpo kjo temë
kërkon angazhimin e të gjithëve.
Dhe, pa një mobilizim të të
gjithëve vështirë se do ta përm-
byllim me sukses këtë proces, që
të mund t'u ofrojmë viktimave të
dhunës seksuale trajtim të 
dinjitetshëm në shoqëri", është
shprehur kryeministri Haradinaj,
duke siguruar se ajo që është në
natyrën e punës së ekzekutivit, si
zbatues i obligimeve që burojnë
nga legjislativi, do ta ketë
vëmendjen e nevojshme. 
Iliriana Gashi, udhëheqëse e
"Kosova Women for Women", ka
theksuar se konferenca e sotme e
titulluar "Përtej mbështetjes

financiare" synon të shkojë një
hap më tutje në përkrahje të per-
sonave të mbijetuar nga dhuna
seksuale gjatë luftës, por edhe e
grupeve të tjera të margjinal-
izuara. "Sipas disa llogarive, në
Kosovë janë rreth 20 mijë per-
sona që kanë qenë viktima të
dhunës seksuale gjatë luftës çlir-
imtare. Dua t'i falënderoj për
qëndresën e tyre që, duke pasur

një përkrahje shumë të limituar,
kanë gjetur forcën dhe janë 
ballafaquar jo vetëm me
traumën, por edhe me sfidat e
stigmatizimit, injorimit e të mos
flasim për problemet e tjera që i
sjellë periudha e pasluftës për
shumicën e popullatës", ka thënë
Gashi, duke theksuar se është një
numër i madh i aktivistëve dhe
OJQ-ve që kanë punuar në

mënyrë të vazhdueshme dhe e
kanë shtyrë kauzën që viktimat e
dhunës seksuale gjatë luftës t'i
fitojnë të drejtat e tyre. 
Në këtë konferencë të pranishëm
ishin edhe ish-presidentja Atifete
Jahjaga, ministri i Punës dhe
Mirëqenies Sociale, Skender
Reçica, si dhe përfaqësues të
organizatave joqeveritare në
Kosovë.

Haradinaj: Viktimat e dhunës seksuale duhet
të kenë trajtim të dinjitetshëm në shoqëri

Veseli pranon se ka neglizhencë në
zbatimin e ligjeve për barazi gjinor 

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 119 MARS - Në
Kuvendin e Kosovës të hënën ka
filluar "Java e gruas 2018", e
organizuar nga Instituti
Kombëtar Demokratik (NDI),
me mbështetjen e USAID-it.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka thënë në hapje
të "Javës së gruas 2018", se
Kosova ka gra të suksesshme
dhe mund të krenohet me to,
ndërsa ka bërë thirrje për më

shumë përfaqësim të grave në
vendimmarrje. "Ne kemi dhënë
shembuj se si institucionet
kryesore të vendit u janë besuar
për udhëheqje grave:
Presidencë, Gjykatë
Kushtetuese, Komision
Qendror të Zgjedhjeve,
Z ë v e n d ë s k r y e m i n i s t r e ,
Ministre, Ambasadore.
Natyrisht kjo nuk është e
mjaftueshme. Por, janë shenja
dhe zhvillime pozitive që duhet
të vazhdojnë dhe përfaqësimi i

grave në vendimmarrje duhet
të rritet në përputhje me legjis-
lacionin që vetë e kemi miratu-
ar", ka thënë Veseli. 
Kryeparlamentari Veseli ka
thënë se në dekadën e dytë na
presin sfida të reja, përgjegjësi
të mëdha dhe objektiva të qartë
në interes të vendit dhe qyte-
tarëve. "Para së gjithash, është
objektivi i zhvillimit ekonomik
dhe përmirësimit cilësor të jetës
së qytetarëve tanë. Barazia gji-
nore përbën njërin nga kushtet

themelore në arritjen e këtij
objektivi.  Nuk mund të ecim
përpara në zhvillimin
ekonomik duke pasur nëpër
këmbë barrierat që privojnë
gjysmën e popullatës nga pjesë-
marrja në proceset politike dhe
ekonomike të shoqërisë. Nuk ka
zhvillim për ato shoqëri ku
gratë janë minoritet në politikë
dhe në ekonomi. Duhet t'i
heqim barrierat. Nuk ekziston
alternativë tjetër. Jo vetëm me
fjalë e retorikë, por me vendime

e veprime konkrete. Ka ardhur
koha e rezultateve të prekshme.
Këtë e presin qytetarët nga ne",
ka thënë Veseli. 
Ai ka bërë me dije se në
Kuvendin e Kosovës janë 
miratuar dhe miratohen
vazhdimisht ligje shumë të
mira. "Formalisht këto ligje i
plotësojnë standardet më të
larta demokratike e liberale.
Por, problem themelor mbetet
fakti se ligjet i kemi të mira, por
zbatimi i tyre çalon në shumë
segmente. Ka një neglizhencë
serioze në zbatimin e ligjeve që
adresojnë barazinë gjinore. 
Kjo neglizhencë buron nga
mentalitetet e vjetra dhe 
kultura e së drejtës zakonore, të
cilat kodifikojnë: paragjykimin
dhe diskriminimin e grave në
shoqëri, diskriminimin e tyre në
tregun e punës dhe biznes, në
fushën e të drejtave civile, në
kontestet gjyqësore e familjare,
në përfshirjen institucionale
dhe mosraportimin e dhunës
në familje.  Por, ne duhet ta 
fitojmë këtë betejë siç i kemi
fituar të gjitha betejat e tjera të
lirisë e të pavarësisë", ka
deklaruar Veseli.

"Dua t'ju siguroj se institucionet e vendit e ndiejnë
pjesën e tyre të përgjegjësisë, mirëpo kjo temë
kërkon angazhimin e të gjithëve. Dhe, pa një 
mobilizim të të gjithëve vështirë se do ta përmbyllim
me sukses këtë proces, që të mund t'u ofrojmë 
viktimave të dhunës seksuale trajtim të dinjitetshëm
në shoqëri", ka thënë kryeministri Haradinaj në kon-
ferencën me temë "Përtej mbështetjes financiare"

Me rastin e fillimit të
"Javës së gruas
2018", kryeparla-
mentari Kadri Veseli
ka thënë se nuk ka
zhvillim për ato
shoqëri ku gratë janë
minoritet në politikë
dhe në ekonomi.
Veseli ka thënë se
ka një neglizhencë
serioze për zbatimin
e ligjeve që adresojnë
barazinë gjinore
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PRISHTINË, 19 MARS (ER) -
Ministri i Tregtisë dhe
Industrisë, Bajram Hasani dhe
kryetari i Komunës së Vitisë,
Sokol Haliti, kanë nënshkruar
të hënën një marrëveshje për
financimin e zonës ekonomike
në këtë qytet, e cila kap vlerën
mbi dy milionë euro. Hasani
ka thënë se i tërë projekti do të
financohet nga MTI-ja, ngaqë

kjo komunë ka një buxhet të
vogël. Ai ka theksuar se janë të
interesuar që sa më parë të
jetësohet kjo zonë ekonomike
për shkak të interesit të bizne-
seve. Sipas Hasanit, kjo zonë
ekonomike do të ketë edhe një
hapësirë të veçantë për
investitorët e huaj që do të
vijnë në Kosovë. 
Më tutje, ministri Hasani i ka

bërë thirrje kryetarit të
Komunës së Gjilanit, Lutfi
Haziri, ta ndajë pronën për
Zonë Ekonomike, duke 
paraparë një investim mbi 5
milionë euro. Ndërsa kryetari
i Komunës së Vitisë, Sokol
Haliti, ka vlerësuar se Zona
Ekonomike në Viti do t'i ndih-
mojë bizneset të cilat operojnë
në këtë qytet.

MTI-ja ndan dy milionë euro për Zonën Ekonomike të Vitisë 

Ministri Lluka: Shumë shpejt do të 
kompletohet bordi i ‘Trepçës’

Roli i USAID-it në zhvillimin ekonomik të
Kosovës, i pazëvendësueshëm

A. MMAVRAJ

PRISHTINË, 119 MARS - Ministri i
Zhvillimit Ekonomik (MZhE),
Valdrin Lluka, ka raportuar të
hënën në Komisionin për
Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti, Industri
dhe Zhvillim Rajonal. Raporti i
ministrit Lekaj kishte të bënte
me gjendjen në ndërmarrjen e
Postë-Telekomit dhe të
"Trepçës".
Lidhur me gjendjen në
"Trepçë", ministri fillimisht vuri
në dukje sfidat me të cilat është
duke u përballur ky gjigant
ekonomik, ku në radhë të parë
nënvizoi statusin e padefinuar
të kësaj ndërmarrjeje. Po ashtu,
ministri ka folur edhe për
mungesën e bordit menaxhues,
për të cilin ka thënë se është në
procedurë e sipër përzgjedhja e
tij. 
Ministri Lluka ka premtuar se
kjo ndërmarrje do ta ketë
shumë shpejt në funksion bor-
din e kompletuar. "Në muajin

dhjetor e kemi hapur shpalljen
rreth kompletimit të bordit.
Sipas procedurave, presim që
bordin ta kemi funksional më 25
mars", ka thënë Lluka, duke
sqaruar se për të gjitha këto 
parregullsi kanë bërë kërkesë që
të ketë një auditim në këtë 
ndërmarrje. 
Ministri Lluka është ankuar
para anëtarëve të komisionit se
ka pasur rënie të përpunimit të
xeheve. Kryetarja e Komisionit
për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti, Industri
dhe Zhvillim Rajonal, Sala
Berisha-Shala, ka thënë se situa-
ta e krijuar në "Trepçë" është
shqetësuese. Ajo ka parashtruar
pyetje se pas kaq shumë muajsh
të qeverisjes ende nuk ka filluar
implementimi i Ligjit për
Trepçën? "Trepça do të duhej ta
kishte bordin e ri. Historiku i
'Trepçës' do të na hynte në punë
që t'i përmirësonim gabimet",
është shprehur Berisha-Shala. 
Ndërkaq anëtari i këtij komisioni,
deputeti i PDK-së, Memli
Krasniqi, ka thënë se nëse pas

këtyre gjashtë muajve nuk ka
diçka konkrete për funksionaliz-
imin e ndërmarrjes "Trepça",
atëherë ekziston mundësia që kjo
ndërmarrje mos të kthehet në
binarë. 
Anëtarja tjetër e këtij komisioni,
deputetja e LDK-së, Hykmete
Bajrami, ka thënë se është

shqetësuese zvarritja e procesit të
emërimit të bordit të "Trepçës".
"Jam shumë skeptike se nëse
intervistat fillojnë më 25 mars, se
mund të ketë bord të ri në muajin
prill", ka thënë Bajrami.
Duke raportuar për Postën si dhe
Telekomin e Kosovës, ministri
Lluka vuri në dukje perfor-

mancën negative të këtyre 
ndërmarrjeve si dhe bilancet
ekonomike me humbje në rritje
të tyre.  Ai ka vlerësuar se 
performanca negative është si
pasojë e shpenzimeve të pakon-
trolluara si dhe nga numri i
stërngarkuar i të punësuarave
në këto ndërmarrje.

PRISHTINË, 119 MARS (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka pritur të hënën
në takim zëvendësasistenten e
administratorit të USAID-it nga
Byroja për Evropë dhe Euroazi
në Uashington, Gretchen
Birkle.
Haradinaj ka theksuar pro-
gresin e arritur në Kosovë dhe
përkrahjen e fuqishme të
USAID-it për ndërtimin e insti-
tucioneve demokratike,
sundimin e rendit dhe ligjit,
zhvillimin ekonomik dhe në
fusha të tjera.  
Duke shprehur mirënjohje të
thellë për përkrahjen e
pazëvendësueshme të ShBA-së
dhe të USAID-it, kryeministri
Haradinaj ka shprehur
përkushtimin e plotë për
avancimin e mëtejmë të part-

neritetit dhe bashkëpunimit. 
Në këtë takim, ku i pranishëm
ishte edhe drejtori  i misionit të
USAID-it në Kosovë, James
Hope, kryeministri Haradinaj
ka falënderuar për përkrahjen
që USAID-i ka dhënë për kri-
jimin e një ambienti më të
volitshëm për të bërit biznes.
Ndërsa zëvendësasistentja e
administratorit të USAID-it nga
Byroja për Evropë dhe Euroazi
në Uashington, Gretchen
Birkle, ka vlerësuar të arriturat
e deritashme, bashkëpunimin
me institucionet e vendit, si
partner serioz në projekte
konkrete. Ajo ka shtuar se
USAID-i mbetet i përkushtuar
për ta ndihmuar Kosovën në
zhvillimin ekonomik, sundimin
e ligjit dhe fusha të tjera në
interes të vendit.
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 119 MARS - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar të hënën rezultatet e
Anketës së Fuqisë Punëtore
(AFP) për tremujorin e katërt
(TM4) 2017. Anketa ka pasur
shtrirje në 598 qarqe
regjistruese në tërë territorin e
vendit, ku janë anketuar 3 616
ekonomi familjare, të 
përzgjedhura sipas metodës së
rastit nga korniza e regjistrimit
të popullsisë, ekonomive familjare
dhe banesave 2011. Ekonomitë
familjare, të selektuara për
anketim, përveçse kanë pasur
një anketim, ato kanë pasur
edhe tri rianketime sipas 
periudhës referuese. "Ky 
publikim përmban të dhëna të
detajuara mbi punësimin dhe
papunësinë sipas moshës, gjinisë,
statusit të punësimit, aktiviteteve
ekonomike, profesioneve dhe

çështjeve të tjera të ngjashme,
që kanë të bëjnë me tregun e
punës", është thënë në njoftimin
e ASK-së. Sipas rezultateve të
dala nga ky publikim, dy të
tretat e popullsisë në Kosovë
janë popullsi në moshë pune.  
Në popullsinë e moshës së
punës përfshihen moshat 
15-64-vjeçare. "Në kuadër të
popullsisë në moshë të punës,
shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë
punëtore është 42.9 për qind.
Shkalla e punësimit në Anketën
e Fuqisë Punëtore (AFP), për
tremujorin e katërt (TM4) 2017,
është 29.8 për qind. Punësimi
më i lartë është te meshkujt
(46.8 për qind), ndërsa punësimi
te femrat është 12.5 për qind.
Femrat janë të punësuara, 
kryesisht në sektorët e arsimit,
kujdesit shëndetësor dhe
tregtisë me 48.5 për qind të tyre,
ndërsa meshkujt janë kryesisht
të punësuar në sektorët e ndër-
timtarisë, tregtisë dhe prodhim-

it me 45.2 për qind", është thënë
në njoftimin e ASK-së. 
Sipas këtij njoftimi, sektorët
ekonomikë që prijnë me
punësim vazhdojnë të jenë tregtia
me 15.1 për qind, ndërtimtaria
me 13.1 për qind, prodhimi me
12.1 për qind dhe arsimi me 10.1
për qind. Ndërsa sektorët e tjerë
marrin pjesë me një përqindje
më të vogël në punësim. "Sa iu
përket të punësuarve me 
kontrata, del se 29.3 për qind e
personave të punësuar kanë

kontratë të përhershme në
punën e tyre kryesore, ndërkohë
që 70.7 për qind kanë kontratë
të përkohshme", është theksuar
në njoftimin e ASK-së.
Sipas rezultateve të Anketës së
Fuqisë Punëtore në TM4 2017,
shkalla e papunësisë është 30.6
për qind. "Papunësia më e 
theksuar është te femrat me 37.1
për qind, krahasuar me
meshkujt 28.7 për qind. Shkalla
më e theksuar e papunësisë
është te grupmoshat 15-24-

vjeçare me 55.9 për qind. Sipas
rezultateve të AFP-së, në TM4
2017 fuqia joaktive është mjaft e
lartë, 57.1 për qind, me fokus të
veçantë te femrat me 80.1 për
qind, krahasuar me meshkujt,
34.3 për qind", është thënë në
njoftimin e ASK-së. 
Për realizimin e Anketës së
Fuqisë Punëtore TM4 2017,
metodologjia dhe standardet e
aplikuara nga ana e ASK-së janë
të harmonizuara me 
rekomandimet e Eurostatit.

Papunësia në Kosovë është 30.6 për qind 
Sipas rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore
(AFP) për tremujorin e katërt të vitit 2017, shkalla e
papunësisë është 30.6 për qind. Papunësia më e
theksuar është te femrat me 37.1 për qind, 
krahasuar me meshkujt 28.7 për qind. Shkalla më e
theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24
vjeçare me 55.9 për qind 

PRISHTINË, 119 MARS (ER) - Nga
24 kandidatë të cilët i janë
nënshtruar intervistës për
anëtar të bordit të Postës dhe
Telekomit të Kosovës, janë
përzgjedhur 12 prej tyre.
Emrat e 12 kandidatëve më të
mirë do t'i dërgohen Qeverisë
së Kosovës, e cila pastaj do t'i
përzgjedhë gjashtë prej tyre.
Sipas renditjes së pikëve që
është nënshkruar nga komi-

sioni përzgjedhës, janë
propozuar këta emra: Fidel
Krasniqi, Besa Shatri-Berisha,
Enis Berisha, Sead Ujkani,
Muhamet Spahiu, Arsim
Gosalci, Kujtim Xhelili, Osman
Ejupi, Suzana Andjelkovic,
Armend Osaj, Qemajl Ahmeti
dhe Genc Rraci. Kompania
angleze e ka përkrahur dhe
aprovuar listën e 12 
kandidatëve të kualifikuar.

PRISHTINË, 119 MARS (ER) -
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR)
që nga dita e hënë ka hapur
periudhën për aplikim për disa
masa mbështetëse në kuadër të
Programit për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural 2018, ku kjo
përkrahje përmes granteve
investive do të jetë për fermerët
në gjithë territorin e Kosovës. 
Afati për aplikim për masat e
shpallura më 19 mars 2018 do
të zgjasë deri më 30 prill 2018.
"Thirrjet për aplikim janë
hapur për masën 101, përmes
së cilës përkrahen investimet
në asetet fizike në ekonomitë
bujqësore në disa sektorë të
bujqësisë, masën 103 përmes
së cilës përkrahen investimet
në asetet fizike në përpunimin
dhe tregtimin e prodhimeve
bujqësore, për masën 302,
përmes së cilës përkrahen
investimet për diversifikimin e
fermave dhe zhvillimin e biz-
neseve, për masën 303, përmes
së cilës do të përkrahet për-
gatitja dhe zbatimi i strategjive
të zhvillimit lokal - Qasja
Leader për Grupet Lokale të
Veprimit, të përzgjedhura, si
dhe masën për ujitjen e tokave
bujqësore", është bërë me dije
në njoftimin e MBPZhR-së. 
Sipas këtij njoftimi, investimet
e kësaj ministrie përmes

Programit për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural 2018 arrijnë
vlerën prej 26 milionë eurosh,
ndërsa vetëm për masat e
shpallura sot investimet do të
arrijnë në 19 milionë euro,
ndërkaq masat e tjera
mbështetëse do të shpallen në
ditët në vazhdim. "Në pro-
gramin e sivjetshëm, po ashtu
janë zgjeruar mundësitë e
investimeve, duke sjellë  kështu
edhe shumë risi në masat
mbështetëse për sektorë të
ndryshëm bujqësorë. Gjatë
periudhës për aplikim fermerët

dhe agrobizneset për të gjitha
informatat lidhur me procedu-
rat e aplikimit, kriteret e
vlerësimit mund të informohen
në uebfaqen e Ministrisë së
Bujqësisë si dhe në uebfaqen e
Agjencisë për Zhvillimin e
Bujqësisë", është thënë në njof-
timin e MBPZhR-së. 
Gjatë muajit shkurt MBPZHR-
ja ka hapur fazën e aplikimit
edhe për subvencione, e cila
vazhdon të jetë e hapur deri më
31 mars. Subvencionet këtë vit
arrijnë vlerën prej 25 milionë
eurosh.

Qeverisë i dërgohen
12 emra për anëtarë
të bordit të PTK-së 

Ministria e Bujqësisë hap 
periudhën e aplikimit për grante
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SKENDERAJ, 19 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së
Skenderajt, Bekim Jashari,
ka pritur të hënën në takim
kryetarin e Sindikatës të

Punëtorëve të "Trepçës",
Shyqyri Sadiku. Gjatë këtij
takimi është diskutuar edhe
për sfidat me të cilat bal-
lafaqohen punëtorët e

"Trepçës". Kryetari i
Komunës së Skenderajt,
Bekim Jashari, ka njoftuar
mysafirët edhe për planet
dhe prioritetet e qeverisë

komunale. Në fund të 
takimit, sindikalistët e kësaj
ndërmarrje ia kanë dhuruar
Jasharit një guri të
"Trepçës".

Kryetari i Skenderajt pranon dhuratë një guri të "Trepçës"

GJILAN, 119 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Gjilanit, Lutfi
Haziri, ka vendosur të mbajë
takime të rregullta me
kryetarët e këshillave të fsha-
trave, lagjeve e vendbanimeve,
për t'i realizuar projektet e
mëdha infrastrukturore në të
mirë të komunitetit. "Kam

vendosur të mbajmë takime të
rregullta me juve në mënyrë që
ta rrisim bashkëpunimin në të
mirë të realizimit të projekteve
komunitare. Pra, ju jeni dera e
parë e konsultimeve për neve.
Gjatë javëve në vazhdim do të
mbajmë edhe debate në lagje e
fshatra për t'i vendosur prior-

itetet bashkë", ka thënë Haziri
gjatë takimit me kryetarët e
këshillave të fshatrave. Ndërsa
kryetarët e këshillave të 
fshatrave kanë falënderuar
kryetarin Haziri për pritjen
dhe për zotimin e tij për 
fuqizimin e rolit të tyre në
vendimmarrje.

Haziri premton bashkëpunim me kryetarët
e këshillave të fshatrave

Malishevë, 119 mmars ((ER) - Këtë
javë në Komunën e Malishevës
pritet të fillojë aplikimi i bujqve
për ndërtimin e serrave. Kështu
është bërë me dije të hënën në
mbledhjen e rregullt të
Këshillit të Drejtorëve të
Komunës së Malishevës, e cila
është drejtuar nga  nënkryetari
i kësaj komune, Hajdin
Berisha.  
Drejtori i Drejtorisë së

Bujqësisë, Murat Hoxha, ka
thënë se fillimisht bujqit do të
aplikojnë për ndërtimin e ser-
rave, kurse më pas, në bazë të
numrit të aplikuesve dhe atyre
që i plotësojnë kriteret, do të
bëhet edhe përzgjedhja e për-
fituesve. Ai ka theksuar se tani
janë në përfundim të procedu-
rave edhe për subvencione në
bletari. Ndërsa drejtori i
Drejtorisë së Inspektoratit,

Dibran Kastrati, ka njoftuar për
aktivitetet e inspektoratit që ka
të bëjë me disa inspektime
gjatë javës së kaluar. Ai ka
thënë se si rezultat i inspek-
timeve janë ndaluar disa
punime të ndërtimeve pa leje
dhe janë kontrolluar kafiteritë
në këtë qytet, me ç'rast kanë
hasur në moszbatim të ligjeve
dhe aktiviteteve të tjera të
inspektoratit.

Këtë javë në Malishevë fillon
aplikimi për ndërtimin e serrave

RAHOVEC, 119 MARS (ER) - Në
Shtëpinë e Kulturës "Mensur
Zyberaj" në Rahovec, të hënën
është mbajtur akademi përkuj-
timore për dëshmorët e kombit
Mustaf Ibishi, Feriz Gashi, Xajë
Pataqani, Malë Bashota, Halil
Imeri, Jahë Kabashi, Qazim
Bajraktari, Halil Sadria, të rënë
në vitin 1946. Akademia përkuj-
timore u organizua nën përku-
jdesjen e kryetarit të komunës
Smajl Latifi dhe në
bashkëpunim me  OVL e UÇK-
së dega në Rahovec.
Në fjalën e tij të mbajtur në
akademi përkujtimore, kryetari

i Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka thënë se edhe në këto
anë në rajonin e Dukagjinit,
Anadrinisë, si kudo në Kosovë e
vise shqiptare, atdhetarët nuk
ndaleshin, rezistenca dhe përp-
jekja për liri nuk pushoi.
Duke folur për historinë e
Mustaf Ibishi, Feriz Gashi, Xaj
Pataqani, Malë Bashota, Halil
Imeri, Jahë Kabashi, Qazim
Bajraktari, kryetari Latifi ka
thënë se këta dëshmorë janë në
mesin e dhjetëra e qindra atyre
atdhetarëve që nuk pajtoheshin
me sistemin e Jugosllavisë, e
ashtuquajtur e re. 

Rahoveci përkujton
dëshmorët e kombit
të rënë në vitin 1946

DRENAS, 119 MARS (ER) - Grupi
punues për hartimin e planit
komunal për mbrojtjen e drej-
tave të fëmijëve në Komunën e
Drenasit, në bashkëpunim me
Shoqatën "Shpresa" dhe Shtëpitë
e Fëmijëve (SDSF), është duke
implementuar projektin
"Kontribuimi në përmirësimin e
situatës së fëmijëve të
cenueshëm në Komunën e

Drenasit". 
Ky projekt është përkrahur nga
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen
e Fëmijëve (KOMF), në kuadër të
projektit "Mbrotja e të drejtave të
fëmijëve në Kosovë", financuar
nga BE-ja dhe menaxhuar nga
Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë. Grupi punues për har-
timin e planit komunal për
mbrojtjen e drejtave të fëmijëve

në Komunën e Drenasit në një
konferencë ka prezantuar të gje-
turat kryesore dhe reko-
mandimet e dala nga Indeksi i
Mbrojtjes së Fëmijëve 2.0. 
Gjithashtu, ky grup ka prezantuar
të arriturat e Komunës së
Drenasit në këtë lëmë, të cilat të
arritura janë vlerësuar shumë
pozitive nga ana e përfaqësuesve
të SDSF-së dhe KOMF-it. 

Në Drenas mbahet konferencë për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
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Hakif BBAJRAMI

Në vitin 1957 afro 27.2 për qind e
popullsisë Kosovës jetonte në 
varfëri të skajshme. Me gjithë atë
shpërngulje, "vesikat" për shpërn-
gulje disi ishin bërë shpresë se
diçka do të ndryshojë nga ajo
gjendje ekonomike për 85 për qind
të popullsisë, e cila duhej të jetonte
me sintagmën se "të gjithë janë të
barabartë në varfëri". E kasta e
burokratëve totalitarë jetonte jetë
pashallarësh. 
Tani, në vitin 2018, rreth 41 për
qind e popullsisë së Republikës
Kosovës jeton në varfëri të 
skajshme, edhe pse, sipas elitës
politike, "të gjithë duhet të jenë të
kënaqur", sepse drejtuesit e tyre
janë milionerë morbidë, edhe pse
me të drejtë tani nuk është e ndaluar
të jesh i pasur, por ajo duhet të
objektvizohet. 
E objketivizimi i të varfërve, afro 87
për qind e popullit nuk është i 
sigurt në punë, nuk ka sigurim
social, nuk ka punë shoqërore dhe
private sa kërkon ai 87-përqindëshi
dhe dalja nga kjo gjendje kërkohet
me ikje masive nga shteti. Prandaj
vizat po propagandohet se janë
shpresa e të varfërve dhe të uriturve,
e atyre që kanë bërë vetëvrasje dhe
atyre që nuk gjejnë rrugëdalje.
Si është e mundur që 9 deri në 10
për qind e popullsisë jeton në luks
të skajshëm, ndërsa ajo shtresë e
luksit është më e zëshmja që duhet
të japim tokë për viza. E sa vlen ajo
tokë e sa ka vlerë ajo nëntokë,
batakxhinjtë në pushtet nuk janë
duke e llogaritur. 
A nuk i përngjan kjo sintagmë
ogurzezë kohës së vitit 1989, kur
disa lakej ulërinin: "me ndryshimet
kushtetuese nuk humbim asgjë". 
Shtrohet pyetja ku jeton burokracia
jonë fund e krye e korruptuar? Ka
Zot, por ka edhe gjyq të historisë që
do t'i lansojë atje ku e kanë vendin,
në plehun e historisë. Po ata 
mendojnë se janë "shpëtimtarë".
Të shohim.
Qytetarët e Kosovës janë në pozitë
"kritike" duke u marrë që katër vjet
me fenomenin e vizave, të cilat 
BE-ja i ka kushtëzuar me ratifikimin
e demarkacionit me Malin e Zi, të
cilit shtet duhet t'i falet tokë. Ky
kusht i ratifikimit është një rrenë
ordinere, sepse pesë shtetet e 
BE-së Republikën e Kosovës nuk e
pranojnë.
E vërteta, në anën tjetër, Mali i Zi ka
probleme kufitare me Kroacinë në
det dhe në tokë (Prevllakë). Por, për
këto shtete as që është përmendur
në ndonjë forum të BE-së çështja e
rregullimit të kufijve Kroaci - Mali i
Zi.
Në titull e theksova nocionin 
"vesika". Është fjala për një
sëmundje infektive që ishte 

iniciuar nga qarqet e UDB-së
jugosllave pas marrëveshjes xhen-
tëlmene Tito-Kyprili në Split më
1953, për deportimin e shqiptarëve
në Anadoll. Në fakt, kjo marrëveshje
ishte një lloj ratifikimi ilegal i
Konventës jugosllave-turke nga viti
1938, kur shqiptarët do të detyro-
heshin për t'u shpërngulur, sepse
po i "kërkonte Republika e
Turqisë". Pra, më 1938 për shqip-
tarët e pambrojtur mbaron etapa e
dëbimit nga Mbretëria Jugosllave.
Por nga viti 1938 deportimi ka 
kuptim shkencor, se Jugosllavia më
nuk është "fajtore", por strehuese e
shqiptarëve (turqve), që nuk ishin
ndierë kurrë të tillë sepse nuk e
dinin asnjë fjalë turke. 
Nga viti 1953 e deri më 1966 në
viset shqiptare të okupuar nga
Jugosllavia mbretëronte një epidemi
e dhunës. Në dasmë, odë, xhami,
kafene, apo të pame, tubim qytetar
etj., çështja e "vesikave" ishte 
biseda e parë dhe e fundit. Ai që i
merrte vesikat, nëse në pasaportë i
shkruante me numra dhe me fjalë
se sa do të qëndrojë pala në Turqi,
atëherë kjo formë e përshkrimit
ishte shenjë që poseduesi i vesikës
nuk mund të kthehej më kurrë në
vendlindje. 
Krejt ndryshe është situata me
vizat evropiane. Por edhe në rastin
e parë edhe në rastin e dytë shqip-
tarët po detyrohen të paguajnë
"haraç të dyfishtë", dëmin e të cilit
do ta peshojë koha pas dhjetë
vjetësh, kur kjo gjeneratë e poli-
tikanëve dorëlirë për falje territori
nuk do të mbetet në funksione.
Atëherë do të fillojë hetimi dhe
penalizmi i tyre, por esenca e
penalizmit do të mbetet çështje
insufiencale ose atrofi biografike.
Familje të tëra (1953-1966) e linin
bagëtinë dhe pasurinë për t'i
paguar agjentët e Beogradit
(avokatët), për t'i siguruar
"vesikat". 
Sipas dokumenteve që i kam
hulumtuar gjatë viteve 1978-1982
në Shkup, para se të fillonte "kolera"
vdekjeprurës për shqiptarë, më
1953, për shpërngulje në Anadoll,
aty vepronin vetëm 9 (nëntë)
avokatë. Por më 1960/65 në këtë
qytet (deri më 1965), si më i madhi
lokalitet shqiptar, vepronin 129
avokatë, kryesisht serbë dhe
pjesërisht maqedonë. Kishte raste,
sidomos më 1957 kur në një
"vesikë" hynin deri në 137 anëtarë
të "familjes" ose i tërë fshati. Tjetër
çështje është a janë shpërngulur të
gjithë. Kështu, nëpër komuna
ishin vënë në veprim shumë
agjentë të paguar nga Shtabi i
Rankoviqit. Ishte krijuar edhe
fronti tjetër nga ata që punonin në
emër të "dinit dhe imanit" për t'u
"rehatuar në vendin ku çdo
lokalitet ka xhami". 
Nuk propagandonin këta ogurzi se
a kanë ato lokalitete shkolla
shqipe. Me fjalë të tjera, propaganda
dhunuese e komploteve dhe
krimeve të UDB-së po merrte 
përmasa të një epidemie
shfarosëse. Nga dhuna shtetërore,

deri më 1966 nga konsullatat dhe
ambasadat e Turqisë u kërkuan
dhe u lejuan 415 137 "vesika".
Shtabi i Rankoviqit, sidomos më
1957, i fërkonin duart se
"Jugosllavia do të sllavizohet e tëra
për një kohë fare të shkurtër".

Çka ttha MMulla HHajriz BBllaca
në DDumnicë ttë LLlapit mmë

1956?

Mulla Hajriz Bllaca në Dumnicë të
Llapit më 1956 ka mbajtur një
ligjëratë në oborrin e xhamisë. Në
mes të tjerash, ku ishin rreth 3 000
pjesëmarrës, Hoxha famëlartë tha:
"Xhematë i nderuem, sante të
gjithë shpirtat, trupat e të cilëve
kanë vdekë, zbresin në ish vatrat e
tyne. Ata pasardhës të shpirtave
sot, që i lëshojnë vatrat e veta, ata
shkojnë (vdesin) pa imamë, sepse
i kanë tradhtue paraardhësit dhe
do të tradhtojnë gjithmonë. Mos i
tradhtoni ma se ky truall asht i joni,
kjo tokë asht e jona". Isha i pran-
ishëm si fëmijë në atë eveniment
për kuriozitet. Aty i kam ndier të
pranishmit pas ligjëratës së hox-
hës, pra të gjithë ata që ishin të
pjekur në moshë duke thënë se:
'Me asnjë çmim nuk do t'i 
lëshojmë shtëpitë tona. S'ka
shpërngulje, s'ka vesika!'. 
Shumë prej tyre e thoshin edhe
këtë: 'I kam nxjerr vesikat, por
posa të shkojë në shtëpi do t'i
shqyej. Nuk ia la vendin tim askujt
ma'. 
Dhe ai fjalim kishte rëndësi më të
madhe se çdo propagandë e UDB-së,
duke thënë se: 'Në Turqi çdo gjë
shkëlqen'. Atëbotë disa injorantë
të shitur për para, kalëronin nëpër
çdo lokalitet, duke propaganduar
se: 'Prej sot lejohen vesikat. Pas tri
ditësh ulërinin: u mbyllë dera, nuk
jepen ma vesikat'. Natyrisht, këtë e
bënin për ta siguruar efektin pas
një jave apo një muaji me thirrjen,
zakonisht në ditët e pazareve dhe
nëpër xhamia: 'U çel dera, po 
jepnin vesika'! Dhe kështu kjo 
epidemi zgjati deri në vitin 1966.
Po sot ku jemi?"

A ppo ppërsëritet hhistoria ddhe
dikush ppo ee lluan rrolin ee 
ish-UUDB-ssë nnë 22018-nn?

Sot nuk e besoj se Mali i Zi, pas 
ratifikimit, duke marrë parasysh
pozitën që ka pushteti, në të
ardhmen do të pranojë korrigjime.
Në Kosovë, në anën tjetër, çështja e
vizave (sot) është bërë sërish një
sëmundje infektive për të gjithë ata
që kanë mentalitet feudal, me
moton se: "Vetëm Kosova në
Evropë nuk i ka vizat!" Po të na lejo-
heshin vizat, rinia do të shkollohej
në Evropë (dhe do ta shtroja pyet-
jen: Po atëherë pse janë themeluar
me dhjeta universitete publike dhe
private në çdo komunë në Kosovë
dhe me lejen e kujt? Pra, krejt me
qëllim univerzitetomania ka ndod-
hur  që disa politikanë t'i punëso-
jnë familjarët në ato institucione, të

lulëzojë pra nepotizmi, ku ato 
institucione po prodhojnë 
analfabetë e që, në fakt, janë shkolla
gjysmëfiktive; dhe prapë dikush
tjetër po del dhe po propagandon
se po të kishim leje të vizave, gjë që
do të ishte shumë mirë, njëherësh
do të duhej poseduar një kulturë
për t'i treguar botës se e duam
vendin tonë, mbi të gjitha dëshirat.
Por, prapë injorant politikani, del
dhe thotë se "populli do të lëvizte
po të lejoheshin vizat dhe do të
zvogëlohej papunësia etj…". 
Shtrohet pyetja, a është ai popull që
e bojkotoi UÇK-në në vitin 1987-
1999 falë propagandës meskine…
Si ta çlirojnë Kosovën nja 25 000
luftëtarë, e pjesa tjetër bënte pallën
e sefasë nëpër kafene atëbotë. 
I mbani në mend ato skena, lexues
të asaj dhe kësaj kohe. Këto
realitete propagandistike sot nuk
janë duke u analizuar në dubiozë,
se për çfarë shkaku BE-ja nuk ia
lejon Kosovës vizat? Së pari, qarqet
udhëheqëse i kanë vizat dhe në
asnjë rast nuk e shtrojnë këtë 
problem seriozisht në Bruksel. 
Bile ka zëra që kërkesë njëfarë
Catherine Ashton i kanë bërë Isa
Mustafa dhe Hashim Thaçi, duke e
lidhur me si kusht "ratifikimin e
demarkacionit" të montuar ilegalisht,
veprim ky që nuk ka shembull të
tillë në tërë BE-në. Po Mali i Zi çfarë
probleme ka me Kroacinë në
Prevllakë qe 26 vjet dhe atyre nuk iu
servua ky kusht. Çfarë problemi ka
Maqedonia me Greqinë dhe nuk iu
servua kurrfarë kushti për viza etj.
Fenomeni i dytë, që BE-ja heziton
t'ua japë vizat banorëve të
Republikës Kosovës, është arratisja
e shqiptarëve në shkallë masive në
vitin 2014, kohë ajo kur është
dashur të depërtojnë në vendet e
BE-së të gjithë dëshmitarët e
mbrojtur të Gjykatës Speciale. Dhe
shtrohet një pyetje indikative a
frikësohet dikush sot në BE se po
t'u lejohen vizat shqiptarëve do të
mbetej Kosova me vetëm një 
milion banorë?! Sepse, nga 2 
milionë sa i kishte në vitin 1992, sot
mezi janë 1 milion e gjysmë?! 
Shkurt edhe në rastin e parë edhe
në rastin e dytë, BE-ja i mbanë 
"frejtë" fuqishëm në dorë dhe për
këtë sindromë të arratisjes së
shqiptarëve. BE-ja i ka informatat
nga agjentet e saj këtu, të cilët i
dinë të gjitha fotografitë e atyre që
frekuentojnë nëpër ambasada
dhe konsullata për viza, sepse
sipas tyre Kosova: "duhet të jetë
një koloni moderne, një vend i
mbikëqyrur, ku ata marrin paga
marramendëse, të trefishta kraha-
suar me vendet e tyre të pasura". 
Natyrisht se kjo ndodhë me fajin e
heshtakëve tanë, që nëpër kuven-
det e BE-së vetëm salutojnë, duke
i siguruar kolltukët e veta, duke e
"kullotë" mirë çdo funksion dhe
duke mos zbritur nga froni thua se
janë faraonë. 
A nuk janë këta sojë i komu-
nistëve të cilët nuk zbritnin më
nga froni deri në vdekje dhe për ta
nuk ka pasur asnjë vlerë, as

Kushtetuta, e as ligjet, përjetësisht,
sikurse për këta "demokratët që
vjedhin si në orkestër kudo që u
lejohet "grepi". Madje, ka prej tyre
që në çdo nënshkrim të venë nga
Rambujeja (1999) e deri me sot
(2018) në shkallë ordinere kanë
tradhtuar vendin dhe në anën
tjetër hiqen si "shpëtimtarë".  Dhe,
po u shkon kungulli mbi ujë sepse
e kanë shitë mbi gjysmën e
Kosovës, kanë bërë pafra, dhe me
to blejnë çdo gjë, madje edhe 
pozitat në votime, kuptohet nga
anëtarësia e tyre partiake (42 për
qind e votuesve dalin në zgjedhje
dhe këta i lutën Zotit që kjo shifër
të jetë konstante, se po të dilte në
zgjedhje edhe ajo pjesa 58 për
qind, këta analfabetë do të kishin
zëri vlerë në nepotizëm. Kjo 
ndodhë sepse një pjesë jo e vogël e
popullit është totalisht jashtë
rrjedhave, ose dëshiron të mbetet
shumë e painformuar. Kjo shtresë
rekrutohet nga ata që thonë: "S'ka
hesap për ta punuar tokën, s'ka
hesap për të punuar punë të
rënda, duhet largohemi nga këtu".
Pra vetëm duam viza e atje nuk e
dinë se do të jetojnë në kontejnerë,
një kohë e pastaj do të deportohen.
Në mes "vesikave" për t' u arratisë
në Turqi, sepse nga viti 1938
shpërngulja ishte bërë deportim,
sepse Turqia i kërkonte me 
dokument (Konventë nga 1938)
ndërkombëtar dhe më pushteti
okupator nuk ishte "fajtor", por ai
që i pranonte!. Po tani kush po i
deporton shqiptarët. Askush,
sepse BE-ja nuk po pajtohet të
zbrazët Kosova, që dikur ishte syri i
Shtabit të Rankoviqit: Tito,
Rankoviq, Koloshevski,
Cervenkovski etj.) E sot, cili është
Shtabi i zbrazjes së Kosovës, ai që
padukshëm vepron njësoj, madje
me vetëdije. Ai shtab, mjerisht ka
emër dhe mbiemër, por është
maskuar rreth demarkacionit dhe
korrupsionit. E ky fenomeni i 
fundit është zero vlerë në 
krahasim  me korrupsionin në 85
për qind të shteteve të BE-së. 
Realiteti më 1953-1966 ishte se
viset shqiptare duhej të sllavizohen,
ndërsa më 2014-2018 vizat kërko-
hen në bazë të lëvizjes së lirë të
qytetarëve, si normë civilizuese.
Në fakt diskriminimi i qytetarëve
të Kosovës po ndodhë jo për
demarkacion e korrupsion, por
për shkak se pesë shtete të BE-së
nuk na njohin. Kështu qytetarët
nuk janë të informuar se sa duhet
veprimet e pushtetarëve të jenë
transparentë. Përndryshe puna
"ndër tezgë" si ka ngjarë deri më
tash ka krijuar konfuzion dhe 
dezinformim në popull. Realiteti
është ky, prandaj populli duhet të
informohet drejtë dhe pa prapavijë.
Demarkacioni nuk duhet të shër-
bejë si kusuritje se duhet të japim
tokë për të fituar viza. Lidhur me
këtë çështja e vizave mbetet disi një
vrimë e zezë e vesikave, kur duhej
lënë tërë pasurinë, ky popull i
pambrojtur, dje, por edhe sot, me
fajin e tregtarëve të flamujve.

‘Vesikat’ turke dhe vizat evropiane 
peshojnë rëndë mbi kurrizin 

e shqiptarëve të Kosovës
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Për ta kuptuar aktin heroik të
veprës së Selim Berishës, mendoj
se duhen hulumtuar tre faktorë
me peshë të madhe në vetëdijen
kombëtare të heroit. 
Së pari, përkushtimi për ta mbaj-
tur nderin kombëtar në shkallë
aktive të zgjuar, me një anë nuk
është çështje e rezistencës të
dekadave të fundit të robërisë,
sepse shqiptarët robëri kishin për-
jetuar edhe shumë shekuj më
parë.
Së dyti, mundësitë e organizimit
ushtarak pas vitit 1912 ishin
shumë të kufizuara, nën një robëri
shumë të egër serbe. 
Së treti, dëshira për të luftuar
makinerinë vrastare ushtarako-
policore serbe, ne përmasa popul-
lore, sidomos të rinia intelektuale
shqiptare, në gjysmën e dytë të
shekullit XX, ishte shumë e
madhe. Ishte kështu sepse fryma e
zgjimit politik dhe intelektual
ishte kthyer edhe në Kosovë, kup-
tohet e organizuar dhe drejtuar
nga platforma nacionalçlirimtare,
që kishte lëshuar shtat muskulor
në Shqipërinë Mëmë, në vitet
1939-1944. 
Kosova në luftën antifashiste ishte
gjatë gjithë kohës në udhëkryq,
sepse druhej nga kthimi i së kalu-
arës por edhe nga ky pozicion, pra
nuk këmbëngulte shumë në kri-
jimin e efektivit ofensivë kombë-
tar, sepse në fakt nuk kishte
intelektual të mirëfilltë, nuk kishte
vizion të bashkimit sepse men-
donte në shkallë naive se "është
bashkuar", sepse nuk e vërente si
pjesë vitale të Shqipërisë, kurse
okupatori i kishte lënë nën
sundimin serb Mitrovicën,
Vushtrrinë dhe Llapin. Madje
shumë vise etnike shqiptare
kishin mbetur nën sundimin e
Bullgarisë kuislinge, sepse poli-
tikanët shqiptarë në Kosovë nuk
kishin përcaktim objektiv të
bashkimit në një Shqipëri të cilën
e kërkonin me të drejt Rilindësit,
të cilën Shqipëri e deshi dikush,
ose nuk e deshi, më në fund e zbu-
loi me tërë fuqinë ushtria
Nacionalçlirimtare dhe Shqipëria,
duke i çliruar e duke i njohur fshat
për fshat edhe viset e Kosovës.
Në këtë rrafsh shumë intelektualë
shqiptarë në Kosovë ishin amor-
tizuar me hyrjen e tyre në aparatin
kuisling, edhe pse më së pakut
ishin të tillë. Ndërsa të punojnë
krah për krah me komunistët

sllavë, disi në Kosovë konsidero-
hej herezi bizare, me orientime të
pakuptimta, sepse shqiptari e
kishte njohur forcën sllave si ndër
më të egrat gjatë robërisë.
Këto disproporcione faktike, të
cilat kanë kaluar në historinë e
tashme kanë krijuar konceptin se
çka do të thotë vetëflijim dhe për-
caktim për t'u sakrifikuar për
Shqipërinë etnike.
Qëndresa dhe vetëflijimi në
nivelin intelektual në Kosovë
shndërrohen fuqishëm në shkollë
patriotike të pashkëputur, sido-
mos pas daljes në skenën politike
të Adem Demaçit, më 1958.
Forcimi i kësaj vetëdije të
pathyeshme  politike  rreth kon-
ceptit të lirisë dëshmohet në vitin
1968 dhe në vitin 1981. Pra bëhet
një vetëdije e fortë për të fituar lir-
inë, secilës i nënshtrohet edhe
Selim Berisha si student i ndikuar
nga politikani dhe profesori i ditur
dhe guximtar, Ukshin Hoti.
Në popull shkolla e vetëflijimit
është cilësuar si krenaria më e
lartë që mund të arrijë njeriu. Ky
koncept i luftës për t'u sakrifikuar
i tëri për atdhe në përmasa popul-
lore shqiptare dhe ndërkom-
bëtare e ka mënjanuar konceptin
terrorist, siç pretendonte okupa-
tori të kualifikonte luftën tonë të
drejt.
Kështu që të shqiptarët po krijo-
het gjatë shekujve të fundit bindja
se vetëflijimi, është shkalla më e
lartë e dashurisë për atdheun, në
kuptimin etnopsikologjik, sepse
po mbrohet pragu i shtëpisë,
mbrojtje kjo që nuk është vetëm si
akte trimërie, por po shndërrohet
edhe në legjendë edukative për
mësimin e historisë së jetuar dhe
asaj që do të jetohet në shtetin e
brezave që do të vijnë.
Koncepti jetësor i Selim Berishës,
duke u mbështetur gjithnjë në
parime se sa vlente liria e jetuar,
mund të kuptohet vetëm me
motivin se ia vlen të vdesësh me
vetëdije për mbrojtjen e vatrës
stërgjyshore, ashtu siç bëri Bajram
Curri, ashtu siç veproi Ded Gjo
Luli, ashtu siç e ngriti luftën për liri
Mihal Grameno me shokë për  liri.
Në këtë rrafsh doktrina politike
gërshetohet me strategjinë
ushtarake dhe me ofensivën diplo-
matike, të cilën në vitin 1941 e deri
më 02.12.1945 në shkallë brilante e
ndërtoi edhe Enver Hoxha.
Për fat, kjo periudhë në Kosovë
është mësuar me një përkushtim
teorik dhe praktik, edhe nga 
gjenerata e Selim Berishës.

Koncepti historik i Selim Berishës
(profesor i historisë) për çështjen
shqiptare të pazgjidhur që është,
nuk është filozofi që lejon hapësirë
për lëvizje politike të boshatisura.
Me këtë luftëtari dhe intelektuali
Selim Berisha nuk dëshironte të
kuptonte historinë e krijuar e cila
shoqërohet në jetë me fjalë bom-
bastike. Prej një historie të tillë jemi
nevrikosur sidomos në vitet 1990
deri 1998, theksonte në ligjëratat e
tije profesori Selim Berisha, gjithn-
jë duke dëgjuar trumbetimet e një
klani politik se "liria" do të arrijë
me konferenca ditore dhe prem-
time. Kur e themi këtë nuk kam
për qëllim të kritikoj me fjalë por
kemi për qëllim të mësojmë
njëherë e mirë se sa i vlefshëm dhe
sa i shenjtë është gjaku i dësh-
morëve të lirisë.
Kur vetëflijohet intelektuali, shem-
bulli i tij gjeneron fuqi të madhe
morale gjithëpopullore në luftën
për liri.
Selim Berisha i armatosur me
dituri për historinë kombëtare,
doktrinën për të kaluarën, të tash-
men dhe të ardhmen përmes
luftës mbrojtëse e nxirrte nga
shkolla e jetuar historike e shumë
trimave para tij, të cilët kishin dësh-
muar se vetëflijimi është guxim
dhe edukim, që fitohet duke luftu-
ar e tërë gjenerata për një ideal, që
ka gjetur mbështetje kolektive
popullore.
Këtë kolektivitet shpirtëror të luftës
mbrojtëse, heroi i kombit Selim
Berisha më 20 mars 1999 në
Drenofc të Prishtinës e
stërgjyshonte duke i nxjerrë rrud-
hat nga balli dhe plumbat nga
gryka e pushkës. 
Me zjarrin e plumbave, Selim
Berisha donte të tregoj se kështu
gatuhet buka më e mirë, ushqimi

më i këndshëm për shpirtin kom-
bëtar aq të etshëm për liri dhe për
largimin e okupatorit nga tokat
stërgjyshore.
Me përplasjen e këtillë në histori, të
rrudhave të ballit me  plumbat e
pushkës, në të njëjtin front pushka
e Selim Berishës argumentohet
fuqishëm se motivi i luftës mbro-
jtëse nuk është përkushtimi i rastit,
por është vetëdija e përkushtuar që
mbetet testament kombëtar se si
mbrohet nderi, familja dhe fama e
luftës kombëtare.
Ky flijim atdhetar e heroik për
Selim Berishën, e kishte kuptimin
edhe të një çast i papërsëritshëm
historik. E themi historik, sepse
Selimi e dinte mirë historinë e
luftëtarëve të Dem Ahmetit, Murat
Xhakës, Shaqir Igrishtës, Çerqiz
Topullit, Azem Bejtës, e Avni
Rrusemit, Bajram Currit e Shtjefën
Gjeçovit, Hasan Prishtinës e
Qemail Stafës, Emin Durakut e
Shaban Polluzhës, Tahir Mehës e
Zahir Pajazitit, Adem Jasharit leg-
jendar e shumë legjendave të tjera
kombëtare.
Nga të gjitha këto Selim Berisha si
historian ka mësuar shumë, por
lufta e Selim Berishës dëshmon se
ka luftuar edhe si intelektual i den-
jët prej arsimtari e patrioti, i cili
edhe me gjakun e tij, me vetëdije e
stolisi dheun e Kosovës, historinë e
saj, sepse i dinte të gjitha plagët se si
shërohen. Ky shembull jo vetëm të
nxënësit e Selimit, por edhe në
zemrat e çdo atdhetari të devot-
shëm në të gjitha viset e Shqipërisë
etnike do të mbetet shkollë krenar-
ie.
Historia shqiptare këtu e ka një
ekzemplar të ri të flijimit intelektu-
al, me vetëdije të lartë politike, me
vetëdijen e thellë se liria ka
çmimin e shtrenjtë, pra ka edhe

kërkesa shumë të larta për t'u rua-
jtur.
Liridashësit në tërë rruzullin tokë-
sor, pothuajse janë të njëjtë: ata
dihet se kërkojnë  të shkruajnë
kohen e lindjes së lirisë. 
Pikërisht për këtë patriot të vërtetë,
shumë çështje që kanë të bëjnë
me ngritjen e tyre shkollore,
detyrat e sistematizojnë drejt dhe
çdo çështje e vënë atje ku duhet
për t'i dhuruar kolektivitetit, pop-
ullit lajmin e fitores, për të fituar
më tepër kombi i tyre për të fituar
liria universale si koncept e si filo-
zofi për të gjithë popujt njësoj, të
ndihen barabartë të gjitha racat, ta
gjejnë prehjen në liri.
Ushtria Çlirimtare e Kosovës doli
nga kjo shkollë, pikërisht nga
shkolla e kombit e njohur për
sakrificën personale dhe familjare.
E pra të dashur prind, të dashur
bashkatdhetarë e bashkëluftëtar të
Selim Berishës, i dashur popull,
Ushtria Çlirimtare e Kosovës, e bëri
luftën për ta mbrojtur vatrën e
nderit shqiptar, shtëpinë e lindjes,
djepin e fëmijës, lotët e plakut,
uratat e nënës, shkollën e
Kastriotit, flamurin e kombit.
Nuk ka asnjë arsye, që nëse e
kërkon kombi, aty edhe të bëjmë
vdekjen, sepse edhe ajo mbetet
proces i jetës, për të jetuar të tjerët
më mirë dhe më të gëzuar.
Vetëm kështu, duke bërë luftë
mbrojtëse, duke përkujtuar hero-
izmin e Selim Berishës me shokë,
do të nderojmë me të sigurt se
kurrë më parë konceptin e lirisë,
njëherë të shtrojmë detyra që të
mësojmë sa më shumë, sepse
vetëm me dituri do të begatojmë
konceptimin e çlirimit, do të 
realizojmë konceptin e ndërtimit
të shtetit ligjor dhe bashkimit
kombëtar.

Për dëshmorin e lirisë, intelektualin Selim Berisha

Vetëflijimi me vetëdije,
abetare e luftës për liri

Koncepti  filozofik e historik i domosdoshmërisë
së sakrificës sublime për liri.
Kur vetëflijohet intelektuali, shembulli i tij
gjeneron fuqi të madhe morale gjithëpopullore
në luftën për liri
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PESHORJA
Sot do të
jeni mjaft
të drejtë

lidhur me
këshillat që do

t'ju kërkohen. Mund të
pozicionoheni vetëm në
ato raste që mendoni se
është zgjidhja më e mirë.

AKREPI
Keni kohë

që keni
filluar

aktivitetet
fizike dhe ndjeni që kjo
gjë i bën shumë mirë

shëndetit tuaj.

SHIGJETARI
Kjo ditë
do t'ju
ofrojë

emocione të
forta dhe do të ndiheni të

përkëdhelurit e fatit.

BRICJAPI
Sot dita
paraqitet
e qetë

dhe ju do të
doni ta shijoni në çdo

moment. Një surprizë e
bukur në horizont.

UJORI
Edhe pse

doni të
niseni në

një udhëtim,
e keni agjendën shumë të

zënë këto kohë. Mjaft
aktivitete duan patjetër

bashkëpunimin tuaj.

PESHQIT
Edhe
pse

duket
sikur po

shpenzoni shumë këtë
kohë, nuk është e

vërtetë. Po merrni thjesht
ato gjëra që i keni shumë

të nevojshme.

DASHI
Edhe pse
sot jeni

impulsiv,
në çaste të

caktuara do të ndaloni
dhe do të mendoni mirë
atë se çfarë do të bëni.

DEMI
Sot, edhe
pse duhet

të rrini
shumë kohë

në punë, mos u 
shqetësoni. Është mirë të
rikuperoni në kohë, sepse

do t'ju nevojitet.

BINJAKËT
Sot do të
keni një
dyluftim

ndjenjash
midis miqve tuaj dhe
partnerit. Do t'ju vënë

përballë një zgjedhjeje të
vështirë.

GAFORRJA
Edhe pse

në
përgjithësi

jeni shumë
egoist, sot do t'ju duhet t'i

bëni ju zgjedhjet për
familjen tuaj. Jeni në 

pozitë të vështirë.

LUANI
Dita e
sotme
është

mjaft me fat
për të lindurit e kësaj
shenje. Çdo gjë do të

shkojë më mirë sesa që e
keni menduar.

VIRGJËRESHA
Një

ngërç sot
do të

bëjë ta
ndryshoni të gjithë 

programin e ditës. Pa
zgjidhur këtë problem nuk
mund të ndërmerrni asnjë

veprim.

Në Poloni është hapur kafeneja e parë për të fjetur
gjumë. Një vizitë tek kafeneja "Vinci Power Nap"
do t'ju mundësoj të pushoni për 20 minuta dhe të
bëni një gjumë të shkurtër. Ideja kreative ishte e
Magdalena Filcek e cila shpjegon: "Çdo gjë në
kafene ngjan me një mjedis natyre relaksues".

E jashtëzakonshme 

Hapet kkafeneja ee
parë ppër ttë ffjetur

FOTO E DITES

Polici: Ku je nisur në këtë kohë? 
Vozitësi: Në ligjërata. 
Polici:  Po kush mban ligjërata në orën 3:00
pas mesnate?
Vozitësi: Gruaja ime.

Skiatorët konkurrojnë në fazën e parë të edicionit të 33-të
të konkursit alpinist të skijimit në Francë. /AFP/

E rrallë

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetëm gjatë vikendit në
ora 14:00

“FERDINAND”
3D

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 46 min

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

Anderson, etj.
Regjia: Carlos Saldanha

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

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

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

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

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

Gay Harden, etj.
Regjia: James Foley

Në ora 22:00 (PG-13)
“THE 

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

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

Neill, etj.

Regjia: Jaume Collet-Serra

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Gjen 775 mmijë 
dollarë, iia kkthen
të zzotit
Një shumë e të hollave prej 74 404 dollarësh,
një smartphone dhe një orë dore, janë lënë
nga një pasagjer në një avion që vinte nga
Kuvajti në aeroportin e Stambollit, "Ataturk".
Paratë dhe smartphone u gjetën nga Ahmet

Kanat, një punonjës i Shërbimit të Pastrimit të
Aeroportit. Ato iu kthyen pasagjerit, identiteti i
të cilit nuk është bërë me dije.

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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Tiranë, 19 mars - Lista e shpallur
nga Christian Panucci për
ndeshjen miqësore me
Norvegjinë, shikoi që në listë të
ishte edhe një lojtar i kampi-
onatit tonë si Enis Gavazaj.

Mesfushori me tipare sulmuese
që aktivizohet te Skënderbeu në
një prononcim për
"Newsport.al" shprehet shumë i
kënaqur për një ftesë të tillë nga
ana e trajnerit italian dhe që kjo

është një ëndërr e bërë realitet
për të. "Jam shumë i emocionuar
për një ftesë të tillë nga kombë-
tarja e parë e Shqipërisë. Mund
të them se është një ëndërr e
bërë realitet dhe për të cilën kam

punuar gjithë këto vite. A e prisja
një ftesë të tillë? Mund të them se
po, pasi gjithmonë kam ëndërru-
ar diçka të tillë", ka thënë
Gavazaj. "Unë dhe Lilaj të luajmë
te Shqipëria ashtu si te

Skënderbeu? E rëndësishme
është që jemi të grumbulluar
dhe jemi pjesë e kombëtares.
Tani ne duhet t'i tregojmë vlerat
tona edhe me fanellën kuqezi",
ka deklaruar Gavazaj.

Ftesa ee PPanuccit eemocionon GGavazajn

PRISHTINË, 119 MARS - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, në një
ceremoni të organizuar, ka bërë
e ndarjen e shpërblimeve për
sportisten Gentiana Beqa dhe
trajnerin e saj Elvin Beqa. 
Sportistja Gentiana Beqa ka
pranuar shpërblimin dhe
çekun prej 10 mijë eurosh,
ndërkaq trajneri i saj mori 5
mijë euro në bazë të rregullores
për rezultate kulmore në sport.
Beqa në Kampionatin Botëror
të Bodybuildingut dhe Fitnesit,
mbajtur në Biarritz të Francës,
ka fituar Medaljen e Artë. Me
këtë rast, ministri Gashi uroi
Beqën për suksesin e arritur
dhe premtoi se do t'i mbësht-
esë të gjithë sportistët që i
sjellin çmime dhe rezultate të
mira Kosovës. "Ju uroj për

çmimin. Ministria do t'ju
përkrah në të gjitha fazat. Do t'i
mbështes të gjithë sportet dhe
sportistët që arrijnë rezultate",
ka thënë ministri Gashi, duke
shtuar se MKRS-ja po angazho-
het ta plotësojë dhe mbështesë
sportin si në infrastrukturë
ligjore ashtu edhe në atë fizike.
"Ministria ka nënshkruar një
rregullore e cila kategorizon
sportet. Çmimi që e merrni sot
është vlerësim nga ana jonë. Të
njëjtin do ta merrni edhe në të
ardhmen. Lajmet më të mira
janë ato për fitimin e medal-
jeve", ka deklaruar Gashi. 
Sportistja Beqa tha se ndihet e
lumtur që po vlerësohet për
suksesin e arritur. Ajo tha se
rruga e saj deri te ky sukses ka
qenë e gjatë dhe me shumë
sakrifica. Ajo u shpreh se këtë

vit do t'i fitojë të gjitha trofetë.
"Ka qenë rrugë e gjatë dhe u
shpërblye. Spanja nuk na njeh,

por e kam një ftesë speciale nga
Madridi, që më ftojnë në prill. E
kam sjellë si lloj dëshmie. Synoj

të jem edhe në 2018-n dhe t'i
rrëmbej të gjitha trofetë", ka
thënë Beqa.

MKRS-ja ia jep 10 mijë euro Gentiana Beqës

PRISHTINË, 119 MARS - Përfaqësuesja e
Kosovës në futboll do t'i luajë dy
ndeshje miqësore në Francë në datat e
lira të FIFA-s. Më 24 mars, Kosova do
të ballafaqohet me Madagaskarin,
kurse më 27 mars do të luajë kundër
Burkina Fasos. Në këto dy ndeshje do
ta bëjë debutimin në krye të kom-
bëtares së Kosovës, përzgjedhësi i ri,
Bernard Challandes, i cili për këto dy
ndeshje ka ftuar 23 futbollistë, e ku për
herë të parë janë përfshirë disa futbol-
listë të rinj, ndërkohë Valon Berisha
dhe Besar Halimi do të mungojnë për
shkak të lëndimeve. 

Kjo është lista e Challandesit
për miqësoret e marsit 

"Ju uroj për çmimin. Ministria do t'ju përkrah në
të gjitha fazat. Do t'i mbështes të gjithë sportet
dhe sportistët që arrijnë rezultate", ka thënë
ministri Gashi

Munishi: Kjo
është arsye e
dorëheqjes
DRENAS, 119 MARS - Ismet Munishi ka dhënë
dorëheqje nga posti i trajnerit te Feronikeli.
"Nuk kam mundur ta instalojë mentalitetin për
titull kampion, andaj kam dhënë dorëheqje.
Feronikeli ende ka gjasa për titull. U dëshiroj
suksese lojtarëve dhe kryesisë së klubit", ka
thënë Munishi për "Olle". Në ndeshjen e fundit
skuadra e Feronikelit luajti baras me skuadrën e
Vllaznisë nga Pozharani (0-0).

LISTA E FUTBOLLISTËVE
Samir Ujkani, Bledar Hajdini, Faton Maloku, Amir Rrahmani, Leart Paqarada, Mërgim
Vojvoda, Ardin Dallku, Fidan Aliti, Lirim Kastrati, Benjamin Kololli, Alban Pnishi,
Hekuran Kryeziu, Idriz Voca, Herolind Shala, Gjelbrim Taipi, Edon Zhegrova, Arbër
Zeneli, Bernard Berisha, Bersant Celina, Milot Rashica, Elbasan Rashani, Atdhe
Nuhiu, Vedat Muriqi.
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"The Guardian": Skënderbeu fitoi 
miliona duke manipuluar ndeshjet
E përditshmja britanike, "The Guardian", ka publikuar një
shkrim për çështjen e ekipit të Skënderbeut. Gazetari Nick Ames
thotë se ka parë raportin e UEFA-s për manipulimin e 
ndeshjeve, pavarësisht se ai nuk është bërë publik. Në raport
konkludohet se "Skënderbeu ka manipuluar ndeshjet e futbollit
si askush tjetër në historinë e kësaj loje". Sipas raportit,
Skënderbeu ka vepruar praktikisht si një makineri e krimit të
organizuar. UEFA nuk e ka konfirmuar dhe as e ka mohuar aut-
enticitetin e dokumentit. Në raport theksohet se Skënderbeu ka
manipuluar me qëllim përfitime kriminale në shkallë globale.
Sipas raportit, janë fituar miliona dollarë. Po ashtu, aty thuhet se
ky klub nuk ka respekt për integritetin e lojës. Në raport thuhet
se klubi ka ngritur një strukturë të organizuar shumë mirë, me
qëllim vjeljen e shumave të mëdha nga bixhozi.

Interi blindon Icardin
Mauro Icardi shënoi 4 gola në fitoren 5-0 të Interit në Marassi
ndaj Sampdorias, duke treguar se është rikthyer në formën e tij
më të mirë pas dëmtimit të pësuar, që e mbajti jashtë fushave
për një muaj. Tani argjentinasi është gati për fazën finale të
sezonit me Interin dhe është në ndjekje të dy objektivave: 
kualifikimi në Ligën e Kampionëve me klubin zikaltër, si dhe
pjesëmarrja në Botërorin e Rusisë me Argjentinën. Ndërsa te
klubi milanez po mendohet për ta mbajtur atë në skuadër. 103
golat e shënuar në Serinë A në moshën 25-vjeçare e bën një
detyrim për zikaltrit që ta kërkojnë rinovimin me sulmuesin.
Sipas asaj që publikohet në medien italiane, shumë shpejt do të
nisin bisedimet mes palëve për rinovimin e kontratës me
Icardin deri në vitin 2023. Kontrata aktuale e sulmuesit ka një
klauzolë të zgjidhjes së saj prej 110 milionë eurosh, që është e
vlefshme për klubet jashtë Italisë për periudhën 1-15 korrik.
Ideja e drejtuesve të Interit është që në kontratën e re kjo 
klauzolë të rritet ndjeshëm, ndërkohë që në rinovimin e tij të
përfshihet edhe një pagë më e lartë e futbollistit. Aktualisht
Icardi përfiton nga Interi 4.7 milionë euro, shifër që shkon në 5.5
milionë, së bashku me bonuset. Me kontratën e re që i ofron
Interit, kjo pagë shkon në 7-8 milionë euro neto në sezon.

Barça e kërkon Alaban
Barcelona është afër ta arrijë marrëveshjen me mbrojtësin e
majtë të Bayern Munchenit, David Alaba. Për këtë është i sigurt
mediumi sportiv spanjoll "Don Balon". Barça dhe Real Madridi
e pëlqejnë tej mase mbrojtësin ofanziv austriak, i cili mund të
kushtojë 70 milionë funte, respektivisht më shumë se 80 milionë
euro. Sipas raportimeve të fundit, "Blaugrana" është në "pole-
position" për ta transferuar 25-vjeçarin dhe bisedimet për këtë
transferim thuhet se janë në fazën e avancuar. Gjiganti katalonjas
është në kërkim të pasardhësit të Jordi Albas, i cili në vitet e 
fundit po përballet me lëndime dhe tashmë po shkon drejt 
pensionimit. Alaba është një prej mbrojtësve të majtë më të
mirë në Evropë sot dhe konsiderohet si përforcim i madh eventual
për Barcelonën, e cila është pranë titullit të kampionit në Spanjë.

Chiellini mungon ndaj Argjentinës dhe
Anglisë 
Italia ka bërë me dije se mbrojtësi i Juventusit, Giorgio Chiellini,
nuk do të jetë në gjendje ta ndihmojë Kombëtaren në miqësoret
kundër Argjentinës dhe Anglisë. Lojtari ka probleme muskulore.
Ai u dëmtua të shtunën kundër SPAL dhe mediet italiane tani
raportojnë se është në dyshim edhe për dy ndeshjet kundër
Real Madridit në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Trajneri i
Italisë, Luigi Di Biagio, e ka zëvendësuar Chiellinin me 
mbrojtësin 29-vjeçar të West Ham Unitedit, Angelo Ogbonna.

SHKURT 

TIRANË, 119 MARS - Emir Sahiti
është sulmuesi i Kombëtares
Shpresa. Ai foli në një 
konferencë për shtyp para
ndeshjes ndaj Sllovakisë -21.
Sahiti tregoi se për Shqipërinë
ka refuzuar Maqedoninë dhe
Kosovën. Në janar ai u trans-

ferua te ekipi kroat i Hajduk
Splitit. "Futemi në fushë për
fitore. Synimi ynë është vetëm
aspekti sulmues, por edhe
barazimi nuk do të ishte keq,
megjithëse do ta kërkojmë
fitoren. Te Hajduku kam pak
kohë që jam transferuar dhe

nuk e kam fituar ende vendin
e titullarit, por mbetet në
dorën e trajnerit. Unë jam
duke u stërvitur për të marrë
një vend titullari. Përpara se ta
zgjidhja Shqipërinë, kam
refuzuar ftesën e Maqedonisë,
ndërsa para 1 muaji e gjysmë

kam refuzuar edhe Kosovën.
Synimi im ishte vetëm
Kombëtarja Shqiptare. Kam
menduar vetëm për
Shqipërinë. Edhe nëse më
fton Kombëtarja A, përgjigjja
do të jetë pozitive", ka
deklaruar Sahiti.

Sahiti: RRefuzova MMaqedoninë ddhe KKosovën ppër SShqipërinë

TIRANË, 119 MARS - Cristian Panucci
po bën gati ekipin e kombëtares. Ai
tregoi sot punën që ka bërë për të
krijuar grupin që do të marrë pjesë
në evropianin e vitit 2020. "Mosha
mesatare e skuadrës është 25 vjeç e
1 muaj. Grupi po formohet. Po
grumbullojmë lojtarë të rinj, të
cilët duhet t'i provojmë për elimi-
natoret e Euro 2020. Sadikun e
njoh, por po luan shumë pak,
megjithatë kemi një javë kohë për
ta parë rikuperimin e tij. Do të
kemi Balajn dhe Cikalleshib, tri
alternativa në sulm që mua më
pëlqejnë. Është normale që ndjek
kampionatin shqiptar. Jam trajner
i Shqipërisë. Gavazaj dhe Abazaj
janë lojtarë që më pëlqejnë për
mënyrën se si luajmë ne si skuadër
dhe ishte i drejtë grumbullimi i tyre
në skuadër. Është një tregues se ai
që shfaqet mirë në Superligë ka
vend në kombëtare. Për sa i përket
ndeshjes, më pëlqen të fitoj duke

luajtur futboll si në ndeshjen me
Turqinë. Kam marrë 4-5 lojtarë të
rinj për t'i parë në stërvitje. Jam i

bindur se kam një kontingjent 
futbollistësh për eliminatoret e
Evropianit", u shpreh Panucci.

HOUSTON, 119 MARS - Houstoni
vazhdon të dominojë në rendit-
je në Konferencën e Lindjes,
duke korrur fitoren e 57
sezonale. Ekipi i Rockets mundi
129-120 Minnesotën në fushën e
kësaj të fundit, ndeshje e
dominuar nga skuadra mike, që
ishte në epërsi gjatë gjithë
kohës. Një tjetër ndeshje e mirë
e James Hardenit, autor i 34
pikëve e 12 asistimeve,
mbështetur mirë edhe nga pjesa
tjetër e ekipit, pasi 7 lojtarë të
Houstonit realizuan mbi 10
pikë. Teague me 23 pikë ishte
shënuesi më i mirë për
Minnesotën, por që s'mjaftuan
për ta evituar humbjen. Fiton
edhe Portlandi, që mundi 122-
109 Clippersin në fushën e këtij
të fundit, suskesi i 45-të në NBA
këtë sezon, që erdhi nga duart e
Lillardit (23), Harklessit (21) dhe
McCollumit (21). Zhgënjen
Bostoni, që u mund 108-89 nga

New Orleansi, humbje që largon
Celticsin nga kreu në Lindje. Një
ndeshje e mirë e Davisit që reali-
zoi 34 pikë e 11 rebaunde, më i
miri në fushë. Jashtë fushës fiton

edhe Oklahoma, që befasoi 
kryesuesit e Torontos, duke fituar
132-125, një ndeshje spektakolare
(Westbrooku realizoi 37 pikë, 13
rebaunde e 14 asistime).

Panucci: Synime të mëdha në
Evropian, afrohen lojtarë të rinj

Westbrooku i vetëm mund
Toronton, Houstoni dominon në
Perëndim

REZULTATET 
Toronto - Oklahoma 125-132
New Orleans - Boston 108-89
Minnesota - Houston 120-129
Clippers - Portland 109-122
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Nëntëmbëdhjetë vite nga Beteja Heroike e Dëshmorit të Kombit

Prof. 

Selim Berisha 
nga Drenofci i Prishtinës

A Mundet sot zemra mos me u ndie e gjalle..
A mundet sot loti nga sytë mos me dal..!
Malli na ka marrë baba  për zërin tënd me të cilin 
dëshmove se Lufta për Liri fitohet vetëm me vetëflijim.

Duke hedhur shkronjat në letër, ndjej se më mungon
fuqia e fjalëve kur shkruaj për ata që dëshmojnë se jeta
nuk matet me ditë por me vepra dhe pastaj s'më mbetet
mall për asgjë në botë, veç për një qaste te kishim edhe
një here në këtë botë.

Përballë gjallërisë së dëshmorëve zbehen poezitë dhe
fjalët
Ata e ruajnë amanetin që s'e mbajnë as qiejt, as toka, as
malet.

Gjithmonë krenar e me Zemër!
Familja Berisha, nga Drenofci e Prishtina.

" Enkar Turizm Organiza Syonu Hali Sanayi Ve
Dis Ticaret" me seli në Prishtinë shpallë të pavlef-
shme certifikatën e biznesit me nr 71264165.

Ayfer Morina shpall te pavlefshme dëftesat e
kl l - Vlll SHF "Haxhi Ymer Lutfi" Mamush. 

Pranvera Elshani shpall te pavlefshme
diplomën SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren.

Fillim Elezi shpall te pavlefshme diplomën
SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

Andis Çollaku shpall te pavlefshme dëftesat e
kl l - lX  SHF "Mit'hat Frasheri" Krajk. 

Fatmire Sala shpall te pavlefshme dëftesat e kl
l - Vlll shf "Anadollu" Mamushë. 

Jusuf Hoxhaj shpall te pavlefshme dëftesat e kl
Vl - lX SHFMU "Mazllum Kepuska" Gjakovë.

Shyrete Llapashtica, nga Prishtina shpallë të
pavlefshme dëftesat si dhe diplomën e shkollës së
mesme të mjekësisë "Ali Sokoli" Prishtinë.

Dormira Brahimaj shpall te pavlefshme dëfte-
sat dhe diplomën SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

Në qendër të Prishtinës, kërkoj
banesë me qira, për zyre. Hapësira
80-100m2.

Kati i -l- deri në katin -lll-. 
Tel: 044741155

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 QQIRA. 

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.

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

Shtëpia duhet të jetë e
veçantë, duhet të ketë 5 ose

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Tel 049-472-770
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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 


