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Kundërshtohet
taksa e vënë për
Rrugën e Kombit

Nëpër zonën Shengen 
sivjet lëvizim pa viza?

Prej të dielës ka nisur testimi i aplikimit të taksës për të kaluar
në Rrugën e Kombit. Kushdo që kalon Rrugën e Kombit nga
15 prilli është i obliguar të paguajë 5 euro në një drejtim me
veturë, ndërsa 10 euro për automjete të rënda. Ndaj kësaj
takse të vënë nga institucionet e Shqipërisë ka pasur reagime
nga të dyja shtetet. Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
thënë se me një shkresë zyrtare do t'u drejtohet autoriteteve
shqiptare për ta zbritur këtë taksë

Drejtuesit e institucioneve të
Kosovës dhe njohësit e inte-
grimeve evropiane presin lajme
pozitive nga Bashkimi Evropian
(BE) sa i përket liberalizimit të
vizave. Ata kanë vlerësuar se

Kosova është më afër këtij procesi
pas miratimit të demarkacionit
me Malin e Zi. Sipas tyre, brenda
6 deri në 9 muajsh qytetarët do
të mund të udhëtojnë pa viza në
vendet e Evropës

Nga Ajet SHALA

FLET PËR "EPOKËN E RE", RAMIZ KELMENDI

Të hiqet dorë prej
politikës së inatit
Të hiqet dorë prej
politikës së inatit

FAQE 4-5

FAQE 9

FAQE 3

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Ramiz Kelmendi, u ka bërë thirrje
subjekteve politike të heqin dorë prej politikës së inatit për interesat kombëtare. Në
këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka deklaruar se subjektet politike
duhet ta shohin votën e LDK-së për demarkacionin si mësim se si duhet reflektuar për

hir të interesit kombëtar të shtetit. Ai ka kritikuar Qeverinë Haradinaj në 
aspektin ekonomik, duke theksuar se kjo Qeveri nuk po tregon ndonjë

lëvizje që garanton zhvillim ekonomik. Kelmendi në këtë intervistë ka
folur edhe për faktorët që mund ta rrëzojnë Qeverinë Haradinaj.
"Opinionet e qytetarëve nuk janë të mira për Qeverinë e drejtuar nga 
z. Haradinaj. Në bazë të këtyre opinioneve, duket se kjo Qeveri do të
bjerë", ka thënë Kelmendi
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TIRANË, 225 MARS - Partia
Demokratike e opozitës publikoi
të dielën disa dokumente që
provojnë, sipas saj, përzierjen e
kryeministrit Edi Rama në
manovrat e përvetësimit të 
pronave në bregdetin shqiptar.
Një përfaqësues i opozitës
deklaroi se dokumentet e lejes
zhvillimore dhe të ndërtimit në
pronën e grabitur prej Alket
Hysenit, provojnë se Edi Rama
është në krye të skemës mafioze
për grabitjen e tokave në bregdet.
"Partia Demokratike ka dy 
dokumente që provojnë se Edi
Rama është pjesë e skemës
mafioze për grabitjen e pronave
dhe shpjegojnë përse kryeministri
ka heshtur deri tani për deputetin

e vet Alket Hyseni. Edi Rama, me
firmën e vet, ka vendosur dy herë
rresht që, në tokat në bregdet të
familjes Bua, në Dhërmi, të 
ndërtohet resort turistik, duke
mos marrë parasysh vendimin e

Gjykatës për pezullimin e çdo
veprimi me pronën", tha
deputeti i Partisë Demokratike,
Enkelejd Alibeaj,
Ai theksoi, në një konferencë me
gazetarë, se deputeti socialist

Alket Hyseni ka grabitur në
bregdet 11 mijë metra katrorë
tokë në bashkëpunim me
kryeministrin Edi Rama nga
pronat e familjes Bua në Dhërmi.
Në kohën e dhënies së lejeve për
ndërtim dhe zhvillim pronat ishin
pezulluar me vendim gjyqësor,
ndërsa deputeti i ri Alket Hyseni
drejtonte për paradoks Zyrën
Kundër Pastrimit të Parave.
"Dokumenti i parë tregon se Edi
Rama, si kryetar i Këshillit
Kombëtar të Territorit, ka 
firmosur lejen për zhvillimin e
kompleksit turistik dhe një vit më
pas ka firmosur sërish, për
dhënien e lejes së ndërtimit në
këtë kompleks për mikun e tij
ndërtues Gon Papuli dhe për

deputetin e tij, Alket Hyseni. Është
e qartë se skema mafioze e 
grabitjes së tokave në bregdet ka
në krye Edi Ramën dhe për
bashkëpunëtor deputetin e tij
Alket Hyseni", tha Alibeaj. 
Deputeti socialist Alket Hyseni
ishte disa vite më parë kryetar i
Task Forcës për ta parë tjetërsimin
e pronave bregdetare nga Vlora
në Butrint dhe, sipas opozitës, ai
bëri pikërisht të kundërtën e
detyrës, ai vetë bleu me 230 mil-
ionë lekë pronën e tjetërsuar me
dokumente të falsifikuara, duke e
ditur fare mirë se ajo pronë ishte
në proces gjyqësor dhe se qysh
nga viti 2015 e deri sot në vazhdim
Gjykata e Vlorës vendosi të pezul-
lojë çdo veprim mbi atë pronë.

Opozita akuzoi kryeministrin Rama për abuzime me pronat në Dhërmi

TIRANË, 225 MARS - Transparencë
dhe fakte. Me këtë moto
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
(KPK), "motori i vettingut", ka fil-
luar këtë javë sesionet e
dëgjimeve publike të gjykatësve
dhe prokurorëve që pretendojnë
të jenë pjesë e sistemit të refor-
muar të drejtësisë. Kush kalon
testin nga ky komision do të
vazhdojë të jetë prokuror apo
gjykatës në sistemin e reformuar
të drejtësisë. Në një analizë të
publikuar nga "Deutsche Welle"
theksohet se rasti i ish-prokurorit
të përgjithshëm është vetëm filli-
mi i kapjes së "peshqve të mëd-
henj" që do të ndiqet së shpejti
edhe nga raste të tjera. 
Duke sjellë në vëmendje
shkarkimin nga KPK të anëtarit të
Gjykatës Kushtetuese, Fatos Lulo,
që kishte deklaruar një pasuri
prej 700 mijë eurosh, DW nënvi-
zon se ky është rasti i parë, kur
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
shkarkon një gjykatës të nivelit të
lartë dhe hap procesin e çrrënjos-
jes së ryshfetit dhe korrupsionit
në drejtësinë e Shqipërisë duke
hedhur bazat për një gjyqësor
profesional, të pavarur, me
gjykatës e prokurorë me
integritet moral. Gjithë procesi i
verifikimit dhe vendimet e këtij
komisioni po monitorohen nga
ekspertë të pavarur ndërkombë-
tarë.
Lista me emrat e gjykatësve  dhe
prokurorëve që do kalojnë në
sitën e vettingut është e gjatë,

plot 800 syresh. Vetëm 2 % ose 17
gjykatës dhe prokurorë dhanë
dorëheqje dhe u vetëpërjashtuan
nga drejtësia, para se vettingu të
fillonte, duke përfituar nga ligji i
vettingut që ua jepte këtë
mundësi.
Por dorëheqja nuk u jep atyre
imunitet për t'i shpëtuar drejtë-
sisë pa i hyrë gjemb në këmbë,
nëse kanë kryer vepra penale.
Drejtësia po tregon se po vepron
në bazë të provave dhe fakteve.
Rasti më domethënës është ai i
ish-prokurorit të përgjithshëm
Adriatik Llalla, ndaj të cilit
Prokuroria ka hapur çështje
penale për pastrim parash në
përmasa të mëdha, edhe pse
Llalla deklaroi, para se të fillonte
vettingu, largimin vullnetar nga
drejtësia. Atë që nuk e bëri dot
organi i akuzës i drejtuar nga
Llalla, që erdhi në krye të
Prokurorisë në vitin 2012 dhe
qëndroi deri në mbyllje të man-
datit 5-vjeçar, më 3 dhjetor 2017 e
nisi Departamenti Amerikan i
Shtetit. Muajin e kaluar ai mori
vendimin që  ish-kryeprokurori
dhe familja e tij të futen në listën
e zezë dhe të mos u lejohet hyrja
në ShBA "për shkak të përfshirjes
së tij në raste të mëdha korrup-
sioni". 
Fakte dhe dokumente zyrtare, të
botuara në media, kanë bërë
transparente për publikun shit-
blerje tokash, ullishtash, në sipër-
faqe të mëdha dhe pasurish të
paluajtshme që ish-prokurori i

përgjithshëm i blinte shumë lirë
dhe pasi bëhej rivlerësimi i tyre, i
shiste 20-30 herë më shtrenjtë.
Dokumentet zyrtare flasin për
transaksione financiare me per-
sona me precedentë penalë që
lidhen me krime të rënda. Hetimi
ndaj ish-prokurorit të
përgjithshëm, Adriatik Llalla,
është një sinjal se për kulturën e
pandëshkueshmërisë, të
betonizuar në Shqipëri prej më
shumë se dy dekadash, po fillon
procesi i çmontimit. Burime
diplomatike në Tiranë, që
ndjekin nga afër këtë proces,
thanë për DW se rasti i ish-
prokurorit të përgjithshëm është
vetëm fillimi i kapjes së "peshqve
të mëdhenj" që do të ndiqet së
shpejti edhe nga raste të tjera.
Asi që ka në dorë Shqipëria 3 javë
para publikimit të Raportit të
Progresit 2017 është pikërisht
progresi në reformën në drejtësi.

Rezultatet konkrete në procesin e
spastrimit të drejtësisë nga
gjykatës dhe prokurorë të kor-
ruptuar kanë rritur shpresat e
Shqipërisë për hapjen e negoci-
atave të anëtarësimit me BE-në,
pasi kryerja e vettingut dhe rezul-
tatet e tij të prekshme janë kushti
kryesor i KE-së. Shqipëria e meri-
ton! Me këtë bindje kryeministri
Rama ka nxitur ditët e fundit,
përfaqësuesen e lartë të BE-së,
Mogherini, komisionarin Hahn
dhe Parlamentin Evropian që të
kuptojnë se koha për hapjen e
negociatave ka ardhur.
"Shqipëria nuk kërkon ndonjë
dhuratë, as ndonjë favor që nuk e
meriton. Shqipëria po kërkon
thjesht të hapen negociatat,
sepse e meriton" ka theksuar
Rama, në një fjalë të mbajtur në
Parlamentin Evropian.
Krahas kësaj bindjeje, kryemi-
nistri Rama ka risjellë si argu-

ment situatën gjeopolitike në
rajon, përpjekjet e Rusisë dhe
aktorëve të tjerë si Kina apo
Turqia për ta rritur ndikimin e
tyre. Hapja e negociatave si një
progres drejt hyrjes në BE do "ta
ndalojë shfaqjen e fantazmave të
së kaluarës", ka theksuar kryemi-
nistri në Parlamentin Evropian,
duke ua risjellë në vëmendje
euro-parlamentarëve se rajoni i
njohur për konfliktet etnike dhe
luftërat e përgjakshme pas viteve
1990 po forcon paqen dhe
bashkëpunimin, pikërisht sepse
ylli i tij polar është hyrja në BE.
Por, ngadalësimi i ritmeve në
procesin e integrimit mund të
sjellë pasoja negative në pro-
europianizmin e qytetarëve të
Ballkanit Perëndimor, kur faktorë
të tjerë gjeostrategjikë kërkojnë t'i
rrisin aksionet e tyre në rajon,
paralajmëroi në Bruksel kryemi-
nistri Rama.

Pas ish-kryeprokurorit, të tjera raste 
të kapjes së ‘peshqve të mëdhenj’

Në një analizë të publikuar nga "Deutsche Welle"
theksohet se rasti i ish-prokurorit të përgjithshëm
është vetëm fillimi i kapjes së "peshqve të mëdhenj"
që do të ndiqet së shpejti edhe nga raste të tjera
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 225 MARS - Pas 
ratifikimit të marrëveshjes për
shënjimin e vijës kufitare me
Malin e Zi, Kosova është në
pritje të sinjaleve pozitive nga
institucionet evropiane për
procesin e liberalizimit të
vizave. Kështu kanë vlerësuar
përfaqësuesit e institucioneve
të Kosovës dhe njohësit e 
integrimeve evropiane. 
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, gjatë takimit me 
komisionarin për zgjerim,
Johanes Hahn, ka thënë se pas
ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, i mbetet Bashkimit
Evropian (BE) t'i përfundojë
procedurat që lëvizja e lirë e
qytetarëve të Kosovës të 
ndodhë sa më shpejt. "Takimi
me komisionarin Hahn në
Bruksel ishte shumë produktiv.
Institucionet e Kosovës, pas
ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, i kanë plotësuar të
gjitha kriteret për liberalizim të
vizave. Tani është radha që
Bashkimi Evropian t'i përfun-
dojë procedurat që lëvizja e lirë
e qytetarëve të ndodhë sa më

shpejt që është e mundur.
Kosova do ta vazhdojë përkush-
timin edhe më të lartë për rend
dhe ligj dhe reforma të gjithëm-
barshme. Komisionari Hahn u
zotua se do t'i përmbushin 
procedurat e nevojshme në
kuadër të institucioneve të 
BE-së. Ishte konstatim i 
përbashkët se ratifikimi i
demarkacionit me Malin e Zi
ishte jo vetëm përmbushje e
kushtit për liberalizim të
vizave, por edhe një hap i
rëndësishëm strategjik për
fuqizimin e paqes, stabilitetit
dhe fqinjësisë së mirë në
rajon", ka deklaruar Thaçi. 
Ndërkaq kryetarja e Komisionit
Parlamentar për Integrime
Evropiane, Blerta Deliu-Kodra,
është shprehur e bindur se
qytetarët e Republikës së
Kosovës brenda këtij viti do të
lëvizin pa viza në zonën
Shengen. Ajo nuk ka dashur të
përmendë muaj të caktuar se
kur do të mund të ndodhë një
gjë e tillë për shkak të procedurës
vendimmarrëse që ka BE-ja,
por ka bërë me dije se Kosova
tashmë i ka kryer obligimet e
veta. Deliu-Kodra ka thënë për
gazetën "Epoka e re" se tani,

pas ratifikimit të demarkacionit
me Malin e Zi, BE-ja e ka rad-
hën të veprojë. "Si kryetare e
Komisionit për Integrime
Evropiane kam realizuar
takime të shumta bilaterale dhe
kam pasur diskutime të shumta
lidhur me këtë proces. Por,
duke e ditur se ky proces ka
procedura vendimmarrëse,
nuk mund të flasim për datë të
saktë se kur do të ndodhë lëviz-
ja e lirë për qytetarët tanë. Jam
optimiste se pas përfundimit të
procedurave vendimmarrëse
që i përmenda më lart, qyte-
tarët do të lëvizin brenda vitit
2018", ka thënë Deliu-Kodra. 
Edhe ministrja e Integrimit
Evropian, Dhurata Hoxha, ka
thënë se me ratifikimin e
demarkacionit institucionet e
Kosovës kanë përfunduar
detyrat për liberalizimin e
vizave dhe përgjegjësia, sipas
saj, tani është në anën e
Bashkimit Evropian. Ajo ka
shprehur optimizëm se qyte-
tarët e Kosovës brenda këtij viti
do të mund të udhëtojnë pa
viza në vendet e BE-së. "Ne
presim që të gjitha këto proce-
dura të mos marrin më shumë
se gjashtë muaj kohë duke u

bazuar në praktikat e vendeve
të tjera që kanë marrë pjesë në
procesin e liberalizimit të
vizave", ka sqaruar Hoxha,
duke treguar edhe procedurën
e vendimmarrjes. "Hapat që
tani priten nga institucionet e
Bashkimit Evropian janë: fillimi
i negociatave për ndryshimin e
Rregullores 539/2001 në mes të
tri institucioneve kryesore:
Komisionit, Parlamentit dhe
Këshillit të Bashkimit Evropian,
pastaj miratimi i Rregullores në
seancën plenare të Parlamentit
Evropian, miratimi nga Këshilli
i Ministrave, ceremonia e
këshillit dhe, në fund, publikimi
në gazetën zyrtare dhe hyrja në
fuqi", është shprehur Hoxha.  
Ndërkohë Artan Murati nga
Instituti Demokratik i Kosovës
(KDI) ka thënë se me 
ratifikimin e demarkacionit,
Kosova ka përmbushur një nga
dy kushtet e mbetura për 
liberalizimin e vizave. "Vizat
nuk janë liberalizuar ende. Me
ratifikimin e demarkacionit,
Kosova ka përmbushur një nga
dy kushtet e mbetura. Mbetet
për t'u parë vlerësimi i BE-së
rreth progresit që Kosova ka
bërë në luftimin e korrupsionit
e krimit", ka shkruar Murati në
llogarinë e vet në "Facebook".
Ai ka thënë se proceduralisht,
për liberalizim të vizave, në BE
rol luajnë Komisioni e
Parlamenti Evropian dhe
Këshilli i Evropës. "Fillimisht,
Komisioni e bën vlerësimin se a
janë plotësuar të gjitha kushtet

për liberalizim. Pastaj,
Parlamenti Evropian mandato-
het nga Komisioni Parlamentar
kompetent (LIBE - Komisioni
për të Drejta Civile, Drejtësi
dhe Punë të Brendshme)", ka
treguar Murati. Ai ka shpjeguar
edhe procedurat në vijim të
këtij procesi. "Më pas, Këshilli
miraton pozicionin negocues
që i hapë rrugë dialogut në mes
të Komisionit, Këshillit dhe
Parlamentit, ku dakordohet
për përmbajtjen e tekstit i cili
më pas hidhet në votim", ka
theksuar ai, duke shtuar se 
pas dakordimit të tekstit,
propozimi për liberalizim 
hidhet në votim në seancë
plenare në Parlament, ku 
nevojitet shumica e kuali-
fikuar. "Në të njëjtën kohë,
edhe Këshilli duhet ta votojë
propozimin, me shumicë të
kualifikuar (55 % e vendeve të
BE-së që përfaqësojnë 65 % të
popullsisë). E tërë kjo 
procedurë mund të zgjasë 6
deri në 9 muaj. Nëse vlerësohet
se Kosova ka përmbushur të
gjitha kriteret, liberalizimi
mund të na vijë më së afërmi
në vjeshtën e vonë", ka thënë
Murati. 
Ratifikimi i demarkacionit me
Malin e Zi është përshëndetur
nga zyrtarët evropianë dhe 
ata amerikanë, të cilët u kanë
bërë thirrje institucioneve të
Kosovës që tash e tutje fokusin
kryesor ta kenë në 
luftën kundër krimit dhe 
korrupsionit.

Nëpër zonën Shengen 
sivjet lëvizim pa viza?

Drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe njohësit e integrimeve evropiane
presin lajme pozitive nga Bashkimi Evropian (BE) sa i përket liberalizimit të
vizave. Ata kanë vlerësuar se Kosova është më afër këtij procesi pas miratimit të
demarkacionit me Malin e Zi. Sipas tyre, brenda 6 deri në 9 muaj qytetarët do të
mund të udhëtojnë pa viza në vendet e Evropës. Ndërsa zyrtarët evropianë dhe
ata amerikanë u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës të fokusohen në
luftën kundër krimit dhe korrupsionit
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 225 MARS - Deputeti i
Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK), Ramiz
Kelmendi, ka ftuar subjektet
politike të heqin dorë nga poli-
tika e inatit dhe xhelozisë. Ai ka
deklaruar se partitë politike
shqiptare duhet të heqin dorë
nga kjo politikë dhe të gjejnë
konsensus për hir të interesave
kombëtare. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka bërë me dije se sub-
jektet e tjera politike duhet ta
shohin votën e LDK-së për

demarkacionin dhe të marrin
mësim se si duhet respektuar
interesi kombëtar. "Derisa
kemi veprime bllokuese të
Listës Serbe, spektri politik i
Kosovës çështjet e rëndësishme
të shtetit të Kosovës duhet t'i
shtyjë në bazë të parimit të
interesin kombëtar dhe jo në
bazë të parimit të xhelozisë
politike. Nga ky veprim i 
LDK-së do të duhej të mësonin
AAK-ja, Nisma, PDK-ja si dhe
Grupi i Pavarur i deputetëve.
Pra, duhet ta shohin formën
demokratike që ka vepruar
LDK-ja në këtë rast", ka thënë
Kelmendi. 

Ai ka deklaruar se LDK-ja me
votën e saj për demarkacionin
ka vërtetuar edhe një herë se ky
subjekt politik për interesat
madhore i kalon ato partiake.
"Sikur të ishte në pyetje çështja
e inatit, sigurisht se LDK-ja do
ta kishte bllokuar këtë çështje
dhe në këtë mënyrë demarka-
cioni nuk do të mund të
kalonte kurrë në Kuvend.
Mirëpo, LDK-ja nuk është parti
e tillë, pasi që çdoherë e shikon
interesin kombëtar", është
shprehur Kelmendi. 
Ai nuk ka vlerësim pozitiv për
Qeverinë Haradinaj. Sipas
Kelmendit, nga aspekti

ekonomik kjo Qeveri nuk ka
ende ndonjë lëvizje që garan-
ton se do të ketë rritje të zhvil-
limit ekonomik. Në këtë inter-
vistë Kelmendi ka treguar edhe
çfarë mund ta rrëzojë këtë
Qeveri. "Opinionet e qytetarëve
nuk janë të mira për këtë
Qeveri. Në bazë të këtyre
opinioneve, duket se kjo
Qeveri do të bjerë. Kjo Qeveri
do të bjerë sepse është një
kombinim i shumë aktorëve
politikë. Në këtë mënyrë, sa
herë që z. Haradinaj apo
dikush tjetër dëshiron të
shtyjë përpara një proces, do
të hasë në kundërshtime ose
kërcënime për dalje nga
Qeveria. Mendoj se kjo e bën
të pamundur funksionimin e
vërtetë të Qeverisë dhe të
kryeministrit", ka thënë
Kelmendi.

"Epoka ee rre": Z. Kelmendi, pse
hezitonit ta votonit demarka-
cionin me Malin e Zi?
Kelmendi: Gjithmonë kam
pasur qëndrim rreth kësaj
çështje dhe nuk kam pasur
hezitime. Prej se ka filluar pro-

cesi i demarkacionit me 
Malin e Zi, unë kam pasur
qëndrimin tim, në të cilin kam
ndarë shqetësimet me
bashkëvendësit e mi rugovas.
Për këtë çështje nuk kam
dashur të jem pjesë e votimit
të demarkacionit. Pra, kjo ka
ndodhur për shkak të percep-
timeve të bashkëqytetarëve të
mi që kanë ndaj kësaj çështje.

"Epoka ee rre": A ishte
vendimtare vota juaj për
kalimin e kësaj marrëveshje? 
Kelmendi: Në këtë rast doli që
vota ime të ishte vendimtare,
por nuk ka qenë qëllimi im që
vota ime të jetë e tillë. Synimi
im ka qenë të mos jem votues i
kësaj marrëveshje, jo pse unë
nuk kam besuar në demarka-
cion, por unë çdoherë kam
qenë për demarkacionin për
shkak të lëvizjes së lirë të 
qytetarëve dhe për shkak të
caktimit të kufijve shtetërorë
të Kosovës. Duke ndarë
shqetësimet me votuesit e mi,
me bashkëvendësit e mi, e
kam pasur qëndrimin që mos
ta votoj.

Flet për "Epokën e re", Ramiz Kelmendi 

Të hiqet dorë prej 

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Ramiz Kelmendi, u ka bërë
thirrje subjekteve politike të heqin dorë prej politikës së inatit për interesat 
kombëtare. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka deklaruar
se subjektet politike duhet ta shohin votën e LDK-së për demarkacionin si
mësim se si duhet reflektuar për hir të interesit kombëtar të shtetit. Ai ka kritikuar
Qeverinë Haradinaj në aspektin ekonomik, duke theksuar se kjo Qeveri nuk po
tregon ndonjë lëvizje që garanton zhvillim ekonomik. Kelmendi në këtë intervistë
ka folur edhe për faktorët që mund ta rrezojnë Qeverinë Haradinaj. "Opinionet e
qytetarëve nuk janë të mira për Qeverinë e drejtuar nga z. Haradinaj. Në bazë të
këtyre opinioneve, duket se kjo Qeveri do të bjerë", ka thënë Kelmendi
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"Epoka e re": Ju nuk keni
dashur ta votoni këtë mar-
rëveshje vetëm për shkak që
votuesit e juaj kanë besuar
ndryshe? 

Kelmendi: Ju e dini se Çakorri
është kufi shpirtëror i Rugovës
dhe gjithmonë kjo majë ka
qenë një pikë historike për
banorët e Rugovës por, për fat
të keq, rrethanat historike kanë

bërë që realiteti të jetë ndryshe,
dhe për këtë nuk është faji i
politikanëve të sotëm, por këtë
kufi ne e kemi trashëguar nga e
kaluara.

"Epoka ee rre": Vota juaj bëri që
LDK-ja, ndonëse parti 
opozitare, të jetë unanime për
demarkacionin. Ishte ky
vendim i drejtë i LDK-së, kur
dihet se z. Haradinaj në man-
datin e kaluar e ka penguar
LDK-në që ta ratifikojë këtë
marrëveshje? 
Kelmendi: LDK-ja gjithmonë
është për iniciativa pozitive për
qytetarët e Kosovës. LDK-ja
çdoherë ka qenë në këtë vijë
duke mbrojtur interesin e 
qytetarëve të Kosovës. Me këtë
rast, ne nuk kemi shikuar se
kush është në krye të Qeverisë,
ose se kush e ka penguar këtë
demarkacion për tre vjet. Kemi
shikuar interesin kombëtar të
Kosovës dhe nevojat e mëdha
të qytetarëve për të lëvizur 
lirshëm. Në bazë të kësaj edhe
kemi vendosur. Sikur të ishte
në pyetje çështja e inatit, 
sigurisht se LDK-ja do ta kishte
bllokuar këtë çështje, dhe në
këtë mënyrë demarkacioni nuk
do të mund të kalonte kurrë në
Kuvendin e Kosovës. Mirëpo
LDK-ja nuk është parti e tillë.
Ajo çdoherë e shikon interesin
kombëtar.

"Epoka ee rre": Do të duhej që
spektri politik shqiptar ta
ndjekë këtë rrugë të konsen-
susit politik edhe në të
ardhmen për çështje e interesit
kombëtar?
Kelmendi: Me siguri e keni parë
se është kërkesë e vazh-

dueshme e qytetarëve të
Kosovës që të mos varemi nga
Lista Serbe, sepse ky subjekt
politik, po të ishte i ndikuar nga
interesat politike të qytetarëve
të vet, të cilët jetojnë në Kosovë,
sigurisht se këto procese do të
shkonin më mirë. Por, derisa
kemi veprime bllokuese të
Listës Serbe, spektri politik i
Kosovës çështjet e rëndësishme
të shtetit të Kosovës duhet t'i
shtyjë në bazë të parimit të
interesit kombëtar e jo në bazë
të parimit të xhelozisë politike.
Nga ky veprim i LDK-së do të
duhej të mësonin AAK-ja,
Nisma, PDK-ja, si dhe Grupi i
Pavarur i Deputetëve. Pra,
duhet të shohin formën
demokratike që ka vepruar
LDK-ja në këtë rast. U vërtetua
edhe një herë se për interesa
madhore LDK-ja del mbi
interesat partiake dhe mbi
interesat e hakmarrjes.

"Epoka ee rre": Cili është 
vlerësimi juaj për Qeverinë
Haradinaj?
Kelmendi: Nga aspekti
ekonomik nuk ka ende ndonjë
lëvizje që garanton se do të
kemi rritje të zhvillimit
ekonomik. Ju e dini se gjatë
qeverisjes së përbashkët LDK-
PDK kemi arritur ta rrisim
zhvillimin ekonomik për katër
për qind. Normalisht se ky
trend është dashur të rritet
vazhdimisht, por duke i parë
kapacitetet e kësaj Qeverie,
mendoj se kjo rritje ekonomike
do të ketë rënie.

"Epoka ee rre": Duke pasur
parasysh numrin e madh të
partnerëve qeverisës, sa men-

doni se mund ta shtyjë 
mandatin kjo Qeveri?
Kelmendi: Opinionet e 
qytetarëve nuk janë të mira për
Qeverinë e drejtuar nga z.
Haradinaj. Në bazë të këtyre
opinioneve, duket se kjo Qeveri
do të bjerë. Kjo Qeveri do të
bjerë sepse është një kombinim i
shumë aktorëve politikë. Në këtë
mënyrë, sa herë që z. Haradinaj
apo dikush tjetër dëshiron të
shtyjë përpara një proces, do të
hasë në kundërshtime ose 
kërcënime për dalje nga Qeveria.
Mendoj se e bën të pamundur
funksionimin e vërtetë të
Qeverisë dhe të kryeministrit.

"Epoka ee rre": Si do të jetë vota
juaj në të ardhmen në raport me
Qeverinë Haradinaj. Do ta
mbështesin ndonjë projekt
tjetër të Qeverisë?
Kelmendi: Qëndrimet e mia
politike dhe vota ime sigurisht se
do të jenë në vijën e partisë dhe
të liderit të saj.

"Epoka ee rre": Së fundmi ka
mendime të ndryshme se mund
të kemi një rikthim tuajin në
AAK. Është e mundshme një gjë
e tillë? 
Kelmendi: Për mua kjo është një
pyetje befasuese. Lëvizjet i bëj
sipas interesave politike dhe
bindjeve të mia politike. 
Çdoherë kërkoj të jem aty ku
vjen në shprehje profesionalizmi
im. Nga AAK-ja ka kohë që kam
dal, kurse nga PDK-ja ka një
kohë më të shkurtër që jam
larguar. Tani jam në LDK dhe
jam ambientuar në këtë subjekt
politik. Mendoj se tani e 
kam edhe kohën që ta kem një
stabilitet politik.

PRISHTINË, 225 MARS (ER) -
Zëvendëskryeministri i parë i
Kosovës, njëherësh ministër i
Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, ka uruar popullin grek
për 197-vjetorin e shpalljes së
Pavarësisë së Greqisë. "Popullit
grek dhe përfaqësuesve të insti-
tucioneve i dëshiroj urimet më
të sinqerta për më shumë
begati, zhvillim dhe mirëqenie.
Kosova dhe Greqia ndajnë vlera
të përbashkëta demokratike
dhe kanë orientim të qartë
euroatlantik", ka thënë Pacolli. 
Me këtë rast, Pacolli ka kërkuar

nga Greqia ta njohë pavarësinë
e Kosovës. "Thërras institu-
cionet e këtij vendi të reflekto-
jnë edhe një herë dhe ta njohin
Republikën e Kosovës si shtet të
pavarur dhe sovran. Greqia nuk
ka asnjë arsye që mos ta njohë
Kosovën. Ajo ka qenë dësh-
mitare e të gjitha zhvillimeve
politike në Kosovë dhe rajon
dhe rrotën e historisë nuk
mund ta kthejë askush mbrapa.
Greqia duhet ta bëjë hapin e
parë të njohjes nga pesë vendet
mosnjohëse të BE-së", ka
deklaruar Pacolli.

Pacolli kërkon nga Greqia ta njohë 
pavarësinë e Kosovës 

politikës së inatit
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Prishtinë, 25 mars - Libri
biografik për Hashim Thaçin,
nga autorët Roger Boyes dhe
Suzy Jegger, zbardh një pjesë të
historisë dramatike që kishte
ndodhur 19 vjet më parë, gjatë
dhe pas përfundimit të negoci-
atave në Rambuje. Sipas
autorëve, bashkësia ndërkom-
bëtare në fillim të luftës në
Kosovë ishte shumë skeptike për
një intervenim të mundshëm të
NATO-s në Kosovë. Madje disa
deputetë të parlamentit britanik,
sipas autorëve, akuzonin kreun e
UÇK-së, Hashim Thaçin, se
dëshiron ta përfshijë NATO-n si
forcë mbështetëse për ushtarët e
UÇK-së në terren. 
Bile, në një telefonatë ndërmjet
ish-presidentit amerikan Bill
Clinton dhe ish-kryeministrit
britanik, ky qëndrim i
Perëndimit bëhet edhe më i
qartë. "Ne nuk do t'ia lejojmë
vetes të shndërrohemi në forcë
ajrore të UÇK-së". Kjo, sipas
autorëve, u bë qëndrim zyrtar
për një kohë edhe në
Uashington.
Autorët citojnë memoarin e zëd-
hënësit të ish-kryeministrit bri-
tanik, Tony Blair, Alastair
Campbell, i cili kishte qenë në
një takim të përbashkët në prani
të sekretarit të Mbrojtjes, Georg
Robertson, menjëherë pas
masakrës në Reçak. "Ata u pajtu-
an që për momentin nuk do të
bombardojnë, sepse nuk kishte
asnjë proces politik…dhe ata
(UÇK-ja) synojnë që NATO-ja të
jetë arma e tyre mbrojtëse dhe ta
bombardojnë Millosheviqin për
ta", shkruan Campbell.
Autorët shkruajnë se ndryshe
nga Bosnja, Thaçi e kuptoi
shumë shpejt rëndësinë e inter-
venimit të NATO-s si një
mundësi për të ndalur gjakderd-
hjen dhe siguruar vullnetin e
popullit.

Edhe pse kjo në fillim dukej e
pamundur, Thaçi asnjëherë nuk
hoqi dorë nga intervenimi i
NATO-s dhe bashkëpunimi i saj
me UÇK-në. "Thaçi e kuptoi se
ishte vetëm veprimi i drejtpër-
drejtë ushtarak i NATO-s ai që do
ta ndalte Millosheviqin", shkrua-
jnë autorët.
Boyes dhe Jagger shkruajnë se
Thaçi ishte marrë edhe me për-
mirësimin e imazhit të UÇK-së, e
cila në fillim shihej me skepti-

cizëm në Perëndim. UÇK-ja,
sipas tyre, nuk lejoi infiltrimin e
grupeve radikale fetare në radhët
e tyre.
Përfaqësuesi politik i UÇK-së,
Hashim Thaçi, sipas autorëve bri-
tanikë, ishte ndër të vetmit që në
Rambuje mendonte për pavarës-
inë e Kosovës dhe intervenimin e
NATO-s, derisa për bashkësinë
ndërkombëtare dhe një pjesë të
delegacionit të Kosovës, kjo ishte
utopike. Por, edhe pas presionit

shumë të madh që ishte bërë mbi
të, Thaçi, sipas autorëve,
asnjëherë nuk kishte hequr dorë
nga përfshirja e të drejtës së pop-
ullit për vetëvendosje dhe pikës
tjetër që NATO-ja të intervenojë,
nëse Serbia nuk e nënshkruan
këtë marrëveshje.
Boyes dhe Jagger shkruajnë se si
Thaçi bindi edhe komandantët e
UÇK-së për ta nënshkruar mar-
rëveshjen në Rambuje, e cila
garantoi intervenimin e NATO-s

në Kosovë. "…Nëse doni që
kallashnikovët të bëhen bombar-
dues F-16, atëherë ne duhet të
nënshkruajmë ose do të mbaro-
jmë në Kosovë dhe të harrohemi
nga bota", u kishte thënë Thaçi
komandantëve të UÇK-së, disa
ditë para nënshkrimit të mar-
rëveshjes. Pas nënshkrimit të
palës kosovare në Paris dhe
mosnënshkrimit të palës serbe,
NATO-ja ndërhyri ushtarakisht
në Kosovë.

Autorët britanikë zbardhin rolin e Thaçit 
në intervenimin e NATO-s

Fondacioni ‘Jahjaga’ ka në fokus 
mbështetjen e grave dhe të rinjve

PRISHTINË, 225 MARS - Themeluesja
e Fondacionit "Jahjaga",
njëherësh ish-presidente e
Kosovës, Atifete Jahjaga, ka
thënë se ky fondacion do të
fokusohet kryesisht në fuqiz-
imin e grave në integrimin dhe
avancimin e tyre në shoqëri. Po
ashtu, ajo ka thënë se
Fondacioni "Jahjaga" do të 
fokusohet edhe në çështjet që
kanë të bëjnë me sigurinë në
vend, veçanërisht me dukuritë 
negative si luftimin e korrupsionit,
por edhe me adresimin e 
çështjeve të ekstremizmit të
dhunshëm. "Misioni dhe vizioni
i këtij fondacioni do të jetë
mbështetja dhe avancimi i

mëtutjeshëm i proceseve
demokratike dhe zhvillimit
demokratik në vendin tonë. Ky
fondacion do të përkrahë 
projekte që do të punojnë 
drejtpërdrejt me qytetarët e
Republikës së Kosovës dhe do të
fokusohet në disa fusha, të cilat
janë të ndërlidhura kryesisht me
avancimin e pozitës së gruas dhe
të vajzave e djemve të rinj të
Kosovës. Do të fokusohet,
gjithashtu, me çështjet që kanë të
bëjnë me sigurinë në vend,
veçanërisht me dukuritë negative
si luftimin e korrupsionit, po
ashtu me adresimin e çështjeve të
ekstremizmit të dhunshëm, me
çështjet që kanë të bëjnë me të

kaluarën tonë në vend, por edhe
si rajon e që ndërlidhen me
çështjet e pajtimit", ka thënë
Jahjaga në një intervistë për
"Radion Evropa e Lirë".
Jahjaga është përgjigjur edhe në
pyetjen nëse do t'i rikthehet 
sërish politikës. "Shpeshherë kam
thënë, që nga përfundimi i 
mandatit tim si presidente e
Republikës së Kosovës, që unë do
të jem gjithmonë aty për qytetarët
e vendit dhe për shtetin tim. Pa
marrë parasysh çfarë funksioni,
çfarë detyre apo çfarë iniciative
marr, gjithmonë kjo do të jetë në
interes dhe në funksion të
avancimit të pozitës së qytetarëve
tanë", ka thënë Jahjaga.



PRISHTINË, 25 MARS (ER) -
Ministria e Punëve të Jashtme
e Kosovës ia ka ndaluar hyrjen
në vendin tonë ministrit të
Mbrojtjes të Serbisë,
Aleksandër Vulin, i cili kishte
bërë kërkesë që sot (e hënë) ta

vizitojë pjesën e veriut.
Shefi i stafit në Ministrinë e
Punëve të Jashtme dhe
këshilltari i lartë politik i min-
istrit Behgjet Pacollit, Jetlir
Zyberaj, ka treguar për
gazetën "Epoka e re" arsyen

pse Vulinit nuk i është lejuar
vizita në Kosovë. Zyberaj ka
thënë se Vulini duhet të dis-
tancohet nga kriminelët e
luftës që kanë kryer krime në
Kosovë. "Vizita e ministrit serb
të Punëve të Brendshme dhe

atij të Mbrojtjes çdoherë do
refuzohen. S'kanë çfarë kërko-
jnë në Kosovë. Duhet të dis-
tancohen nga kriminelët e
luftës që kanë kryer krime në
Kosovë e jo t'i dekorojnë ata",
ka deklaruar Zyberaj.

Vulinit nuk i jepet leje për ta vizituar Kosovën
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RAHOVEC, 25 MARS (ER) -
Kryeministri i Republikës së
Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
përkujtuar sot të rënët për lirinë
e vendit në masakrat e kryera
nga ushtria dhe policia serbe në
fshatrat Celinë, Fortesë dhe
Brestoc të Rahovecit. Ai ka
thënë se të rënët në këtë tokë

janë dëshmi se sa e shtrenjtë
është liria dhe ata do të jetojnë
në kujtesën e popullit gjithmonë.
"Sot bëhen 19 vjet nga masakra
e kryer në fshatrat Celinë,
Fortesë dhe Brestoc. I kujtojmë
sot me dhimbje dhe krenari 75
martirët e Celinës, 69 martirët e
Fortesës, 49 martirët bashkë me

5 dëshmorët e Brestocit. Të
rënët në këtë tokë janë dëshmi
se sa e shtrenjtë është liria dhe
ata do të jetojnë në kujtesën e
popullit gjithmonë. Lavdi të
gjithë martirëve dhe dësh-
morëve të Kosovës!", ka shkruar
Haradinaj në llogarinë e vet në
"Facebook".

Haradinaj përkujton masakrat në Celinë,
Fortesë dhe Brestoc të Rahovecit 

Qendresa RRAMA

PRISHTINË, 225 MARS - Deputeti i
Lëvizjes Vetëvendosje, Xhelal
Sveçla, ka kundërshtuar
vazhdimin e procesit të dialogut
me Serbinë. Në një konferencë
për medie mbajtur të dielën,
Sveçla ka thënë se Kosova nuk ka
nevojë për një proces të dialogut
pa parime dhe të privatizuar nga
presidenti Hashim Thaçi.
"Rezultati kryesor i dialogut për
normalizim të marrëdhënieve
midis Kosovës dhe Serbisë është
Lista Serbe. Nuk kemi nevojë për
një dialog pa parime, për një dia-
log asimetrik, për një dialog pa
kushte për Serbinë, për një dia-
log veçse për çështje të brend-
shme të Republikës së Kosovës
dhe për një dialog të privatizuar
nga presidenti Thaçi", ka thek-
suar Sveça. 
Ai ka thënë se Kosova është
republikë parlamentare dhe
çështja e dialogut me Serbinë
duhet të kthehet në Kuvend.
"Kosova është republikë parla-
mentare dhe në Kuvendin e
Kosovës duhet të debatohet para
çfarëdo dialogu me Serbinë. Çka

është ky president që merret
vesh kollaj me Serbinë dhe as që
provon të ndërtojë konsensus
nacional karshi Serbisë?! Duhet
të marrin fund darkat e tij sepse
ato janë tepër të shtrenjta për
shtetin e Kosovës dhe
ardhmërinë e popullit tonë", ka
deklaruar Sveçla. Sipas tij, presi-
dentët Hashim Thaçi e
Aleksandër Vuçiqi po synojnë ta
rikthejnë në tryezë çështjen e
"Zajednicës" nëpërmjet riaktual-
izimit të marrëveshjes së 19 pril-
lit të vitit 2013. 

Sveçla ka thënë se "Zajednica"
është e dëmshme për Kosovën
dhe duhet të gjendet një konsen-
sus për ta kundërshtuar. "Lëvizja
Vetëvendosje do të vazhdojë t'i
kundërshtojë proceset e
dëmshme për Kosovën pavarë-
sisht nëse do të gjejë apo jo
aleatë. Do të ishte mirë që të
gjendet një konsensus për ta
kundërshtuar 'Zajednicën' e cila
është e dëmshme për vendin dhe
popullin", është shprehur ai.
Deputeti Sveçla ka thënë se pres-
identi i Serbisë, Aleksandër

Vuçiq, dëshiron të merret vesh
me presidentin Hashim Thaçi
para se Kosova të bëhet me
ushtri. "Serbisë po i ngutet për tri
arsye: 1) Ndihmëssekretari
amerikan i shtetit, Wess Mitchell,
tha se Kosova duhet ta ketë
ushtrinë e vet. Vuçiqi dëshiron të
merret vesh me Thaçin para se
Kosova të bëhet me ushtri; 2)
Nuk dihet se si do të ecë fati i kar-
rierës politike të Thaçit në të
ardhmen e afërt, andaj Vuçiqi
dëshiron ta shfrytëzojë dobësinë
e Thaçit për përfitime të forta të

Serbisë në këtë dialogun e ri; 3)
Në negociatat e saj për 
anëtarësim në BE, Serbisë do t'i
duhet kurdoherë që ta njohë
Kosovën. Ky është kusht i
Brukselit, sidomos Berlinit.
Mirëpo, Vuçiqi do që t'i 
çarmatosë zërat kritikë ndaj tij në
BE duke u pajisur me proces të
sigurt drejt marrëveshjes së 
sigurt me Thaçin", ka theksuar ai. 
Sveçla ka kërkuar krijimin e një
komisioni hetimor për procesin
e dialogut me Serbinë dhe
marrëveshjet e arritura. 

Vetëvendosje kërkon që dialogu 
me Serbinë t’i kthehet Kuvendit 

Kosova është 
republikë parlamentare
dhe në Kuvendin e
Kosovës duhet të
debatohet para 
çfarëdo dialogu me
Serbinë. Kështu ka
deklaruar të dielën në
një konferencë për
medie deputeti i
Lëvizjes Vetëvendosje,
Xhelal Sveçla  
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PRISHTINË, 225 MARS - Ministri i
Financave, Bedri Hamza, vazhdon
me marrjen e vendimeve të
mëdha të cilat kanë efekt te të 
rinjtë, sidomos tek gjinia femërore
e vendit, për të avancuar në 
zhvillimin e tyre si në aspektin e
karrierës së tyre profesionale, po
ashtu edhe në ofrimin e mundësive
për hapjen e bizneseve të reja, me
theks të veçantë në ofrimin e 
shërbimeve. "Duke pasur
parasysh avancimet e teknologjisë
në kohën e sotme, nuk mund të
paramendohet zhvillimi i karrierës
profesionale dhe zhvillimi i 
biznesit inovativ për ofrimin e
shërbimeve të ndryshme nga të
rinjtë pa pajisje të teknologjisë
informative. Për këtë arsye 
ministri i Financave, Bedri
Hamza, me qëllim të ofrimit të një
mundësie të tillë për të gjithë
qytetarët e Republikës së Kosovës,
në veçanti për të rinjtë, ka marrë
vendim që nga fillimi i muajit prill
t'i lirojë nga tatimi doganor të
gjitha pajisjet themelore të

teknologjisë së informacionit",
është thënë në njoftimin e
Ministrisë së Financave.
Sipas MF-së, ky vendim është një
mundësi e mirë duke filluar që
nga nxënësit, studentët dhe të
gjithë ata qytetarë të Republikës
së Kosovës që ta zhvillojnë karri-
erën e tyre dhe të hapin biznese të
reja inovative për ofrimin e shër-
bimeve jo vetëm në Kosovë, por
edhe jashtë saj. "Vendimi ofron
mundësinë që me një kosto
shumë të lirë të gjithë të
lartëshënuarit t'i kenë në posedim
pajisjet e fundit të zhvilluara të
teknologjisë së informacionit. Po
ashtu, duke pasur parasysh të
dhënat pozitive nga vendimet të
cilat tani më kanë hyrë në fuqi më
1 janar 2018, për lirim nga tatimi
doganor dhe akciza për lëndë të
parë, gjysmëprodukt dhe linja të
prodhimit, në fillim të muajit prill
do të lirohen nga tatimi doganor
të gjithë prodhuesit edhe për
pjesët rezervë të linjave të prod-
himit. Edhe ky vendim do t'u
mundësojë prodhuesve që të
kenë një kosto shumë të ulët për
mirëmbajtjen e linjave të prod-

himit", është thënë me tutje në
këtë njoftim.
Ministria e Financave në këtë njof-
tim ka bërë me dije se këto
vendime janë vazhdimësi e
vendimeve për ta ndihmuar zhvil-
limin e sektorit privat, me theks
zhvillimin e prodhimit vendor i cili

do të jetë edhe bartës i zhvillimit
ekonomik të vendit, "me qëllim që
sektori privat të jetë bartës i uljes
së papunësisë në vendin tonë, dhe
se këto nuk do të jenë vendimet e
fundit. "Në gjashtëmujorin e këtij
mandati janë masat e dyta që po
merren dhe shumë shpejt, me

finalizimin edhe të ligjeve 
tatimore, do të ketë edhe lirime të
tjera nga TVSh-ja dhe tatimet e
tjera si dhe thjeshtëzim të 
procedurave dhe eliminim të
burokracisë së procedurave
doganore dhe tatimore", është
theksuar në vendimin e MF-së.

Hamza liron nga tatimi doganor pajisjet 
e teknologjisë së informacionit

UASHINGTON, 225 MARS (ER) - Në
ditën e fundit të vizitës zyrtare të
saj në Uashington, ministrja e
Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, Albena Reshitaj, është
pritur në takime të ndara nga zyr-
tarë të lartë të Departamentit për
Marrëdhënie me Evropën Jugore
dhe Qendrore, zyrtarë të lartë të
Agjencisë për Mbrojtjen e
Mjedisit, si dhe të Byrosë për
Burimet e Energjisë. 
Në këto takime ministrja Reshitaj
ka shprehur vizionin e saj për
mjedisin dhe prioritetet qev-
erisëse, angazhimin për të bërë

publikun të vetëdijshëm për
rëndësinë e energjisë së
ripërtëritshme. Ajo ka falënderuar
shtetin amerikan për përkrahjen
e vazhdueshme për Kosovën dhe
ka kërkuar përkrahje në fushën e
promovimit dhe subvencionimit
të ekonomisë së gjelbër, miqësore
me mjedisin.
Nga ana tjetër zyrtarët e lartë të
Departamentit Amerikan të
Shtetit deklaruan se ShBA-ja i ka
dhënë Kosovës në 19 vjetët e 
fundit 1.8 miliard dollarë. Kjo
ndihmë, sipas tyre, do të vazhdojë
edhe në të ardhmen.

Reshitaj kërkon përkrahje në fushën 
e promovimit të ekonomisë së gjelbër

PRISHTINË, 225 MARS - Ministri i
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, do të marrë pjesë në
edicionin e parë të konferencës
"IT Hub Connect 2018 -
Innovations, Regulations and
Investments",  që mbahet më 26
dhe 27 mars në Sofje të Bullgarisë.
Qëllimi i konferencës është forci-
mi i mëtejmë i marrëdhënieve
midis industrive të IT në Ballkan,
Indi dhe SHBA, duke krijuar baza
të përbashkëta për bashkëpunim
të suksesshëm. 

Në konferencë do të marrin pjesë
ministrat e inovacionit të vendeve
të Ballkanit si dhe përfaqësues të
Komisionit Evropian për
Ekonomi Digjitale dhe Shoqëri.
Gjatë qëndrimit në Bullgari, min-
istri Besim Beqaj do ta takojë
edhe ministrin e Ekonomisë së
Bullgarisë, Emil Karanikolov.
Konferenca "IT Hub Connect
2018 - Innovations, Regulations
and Investments" mbahet nën
përkujdesjen e Presidencës
Bullgare të Këshillit të BE-së.

Beqaj, pjesë e konferencës 
‘IT Hub Connect 2018" në Sofje

Konferenca "IT Hub Connect 2018 - Innovations,
Regulations and Investments" mbahet nën përkujdesjen
e Presidencës Bullgare të Këshillit të BE-së.
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PRISHTINË, 225 MARS - Nga ora 12:00
e ditës së diel ka nisur testimi i
aplikimit të taksës për të kaluar
në Rrugën e Kombit. Testimi
pritet të zgjasë rreth dy javë,
ndërsa qarkullimi me pagesë
pritet të fillojë më 15 prill. Tarifat
e miratuara janë 5 euro për çdo
kalim, për veturat e vogla dhe 10
euro për autobusët dhe
kamionët.
Taksa do të aplikohet në katër
sportele të ndryshme, nga dy për
çdo kah të lëvizjes, ndërsa syni-
mi është që nëpërmjet saj të sig-
urohet mirëmbajtja e këtij aksi
rrugor.
Rruga e Kombit do të jetë i pari
aks në Shqipëri që do të ketë
pagesë për kalimin e autom-
jeteve. 
Ky vendim për aplikimin e taksës
ka hasur në kundërshtime të
shumta, sidomos nga ana e
banorëve të Kukësit dhe zonave
përreth, të cilët e përdorin më
shpesh rrugën. 
Kryetari i grupit parlamentar të
Lëvizjes Socialiste për Integrim
(LSI), Petrit Vasili, u ka bërë
thirrje shqiptarëve të mos e
paguajnë taksën për vetura në
Rrugën e Kombit. "Refuzojeni ta
paguani taksën për Rrugën e

Kombit. Le ta paguajë vetë
Qeveria. Koncesionin e Rrugës së
Kombit e ka miratuar qeveria e
koncesioneve të pista. Qytetarët
nuk kanë taksirat të paguajnë
taksa për të kaluar në një rrugë
ku e kanë dhënë boll kontribut
me taksat e tyre për ndërtimin e
saj. Qeveria ta paguajë vetë këtë
taksë, se qytetarët e kanë përm-
bushur tashmë, me tepër bile
detyrimin e tyre", ka thënë ai. 
Vasili ka pohuar se Qeveria ka
dhënë qindra milionë euro kon-
cesione në shëndetësi e
gjithandej, le t'i anulojë ato dhe
le ta financojë mirëmbajtjen e
Rrugës së Kombit. "Qytetarët që
udhëtojnë drejt verilindjes, krye-
sisht vëllezërit nga Kosova, janë
të dënuar të paguajnë për të ard-
hur në Shqipëri sepse qeveria e
kryeministrit vjedh. Refuzojeni
ta paguani këtë taksë të pistë.
Jeni në të drejtën tuaj", ka
deklaruar Vasili. 
Po ashtu, ky vendim nuk është
pritur mirë as nga zyrtarët e
Qeverisë së Kosovës. Ministri i
Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
thënë të dielën se s'kanë pasur
kurrfarë njoftimi se do të ketë
taksë rrugore për Rrugën e
Kombit. Ai ka bërë me dije se sot
(e hënë) do t'i drejtohet me një
shkresë zyrtare homologut të tij
për të kërkuar sqarime dhe për ta

zbritur taksën rrugore. "As një
konsultë nuk e kanë bërë me
Kosovën. Është dashur të paktën
të bisedojnë dhe të na tregojnë
për këtë taksë. Të hënën do t'ua
bëj një shkresë zyrtare për një
takim dhe të shohim", ka thënë
Lekaj, duke shtuar se kjo është
taksë e madhe për shqiptarët.
Sipas studimit të fizibilitetit të
IFC-së, në Rrugën e Kombit kalo-
jnë mesatarisht 5 000-6 000
automjete në ditë. Duke iu refer-
uar një përllogaritje me tarifën
minimale 5 euro, koncesionari
do të arkëtojë nga 10 milionë
euro në vitin e parë, deri në 17
milionë euro në vitin e fundit.
Kurse zyrtarisht sipas kontratës,
në total, pas 30 vjetësh, konce-
sionari arkëton nga tarifa e
kalimit në tunel minimalisht 336
milionë euro.

Kundërshtohet taksa e vënë 
për Rrugën e Kombit

Ministri Lluka kërkon të shmanget 
reduktimi i energjisë

Prej të dielës ka nisur testimi i aplikimit të taksës
për të kaluar në Rrugën e Kombit. Kushdo që
kalon Rrugën e Kombit nga 15 prilli është i 
obliguar të paguajë 5 euro një drejtim me veturë,
ndërsa 10 euro për automjete të rënda. Ndaj
kësaj takse të vënë nga institucionet e
Shqipërisë ka pasur reagime nga të dyja shtetet.
Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka thënë se
me një shkresë zyrtare do t'u drejtohet
autoriteteve shqiptare për ta zbritur këtë taksë 

Ish-kryeministri
Berisha kundërshton
taksën për Rrugën e

Kombit
Ish-kryeministri i Shqipërisë,
Sali Berisha, ka kundërshtuar
vendosjen e taksës për prej 5
deri në 10 euro për autom-
jetet të cilat qarkullojnë në
Rrugën e Kombit. Përmes një
postimi në llogarinë e vet në
"Facebook", Berisha ka thënë
se Shqipëria nga Rruga e

Kombit siguron mbi 300 
milionë euro të ardhura në
vit. "Në vend që një përqindje
e tyre të përdoren për mirëm-
bajtjen e saj, Edvin Kristaq
Rama takson shqiptarët pse
udhëtojnë tek njëri-tjetri.
Turpi i Kombit!", ka shkruar
Berisha.

PRISHTINË, 225 MARS (ER) - Ministri
i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka, ka kërkuar nga të gjithë
aktorët e sektorit të energjisë më
shumë përgjegjësi me qëllim që
të shmangen reduktimet e
energjisë për qytetarët, siç kishe
ndodhur në ditët e fundit dhe të
gjendet një zgjidhje afatgjatë. 
Këto komente kreu i MZhE-së i
ka bërë pas takimit me drejtuesit
e kompanive të sektorit të
energjisë, KEK, KOSTT, KESCO
dhe Rregullatorin e Energjisë,
qëllimi i të cilit ishte diskutimi i
problemeve në këtë sektor dhe
rritja e përgjegjësive të opera-
torëve për furnizim me energji
karshi qytetarëve. "Situata e
furnizimit me energji është më e
mirë si pasojë e rikthimit në
punë të Bllokut B2 të TC Kosova

B, por diskutimet tona kishin
fokus se çfarë duhet të bëjë secili
institucion në rastet e tilla dhe të
sigurohemi që të mos kemi
reduktime të energjisë për qyte-
tarët", ka thënë Lluka. Ai ka

shtuar se Kosova ka probleme në
sigurimin e energjisë nga impor-
ti në rastet ku rritet kërkesa për
energji për shkak të problemeve
që shkaktohen nga Operatori i
Transmisionit të Serbisë, por

edhe për shkak të mungesës së
planifikimit të duhur nga
KESCO dhe kjo ka shkaktuar
reduktime në vend, andaj apeloi
më shumë përgjegjësi nga kjo e
fundit.

Me këtë rast, ministri Lluka ka
theksuar se ajo për çfarë janë paj-
tuar në këtë takim është edhe
fakti që reduktimet duhet të
bëhen në mënyrë proporcionale
për të gjithë territorin e Kosovës,
përfshirë edhe veriun.
Sa iu përket problemeve me
Serbinë, Lluka ka theksuar se
negociatat janë shtuar me qëllim
të anëtarësimit të KOSTT-it në
ENTSOE dhe ka shprehur
shpresën se ky proces do të për-
fundojë deri në qershor të këtij
viti. Ndërsa kryesuesi i Bordit të
Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
Arsim Janova, ka thënë se ky insti-
tucion është duke bërë moni-
torimin e të gjithë operatorëve të
sistemit dhe ka paralajmëruar se
ZRRE-ja do të veprojë konform
mandatit ligjor.
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PRISHTINË, 225 MARS (ER) - Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës
(IHMK) ka njoftuar se nga kjo javë
do të ketë ngritje të temperaturave
në vendin tonë. "Vendi ynë do të
jetë nën ndikimin e masave të ajrit
me origjinë nga Afrika Veriore të
cilat nga e mërkura do ta përfshi-
jnë edhe vendin tonë, duke

ndikuar në rritjen e temperaturave
në të dy vlerat ekstremale. Të
hënën dhe të martën masat e ajrit
me presion të ulët do të mbesin
aktive, duke krijuar një mot të
vranët dhe me reshje shiu, të cilat
reshje të martën mund të jenë të
izoluara nëpër disa territore të cak-
tuara. Nga e mërkura ka mundësi

që në mëngjes të krijohet mjegulla
e radiacionit si pasojë e ngritjes së
temperaturave. Temperaturat
minimale parashihen të lëvizin
ndërmjet 0 deri 4 gradë celsius,
kurse maksimalet e ditës
parashihet të lëvizin ndërmjet 8-17
gradë celsius", është bërë me dije
në njoftimin e IHMK-së.

Këtë javë më nxehtë

Nga MMusa SSABEDINI

Evropa i ka borxh Kosovës dhe
popullit të saj hapjen e dyerve.
Evropa nuk duhet ta kërkojë të
pamundurën nga Kosova. Nëse
liberalizimi i vizave nuk ndodh
sivjet, për çka personalisht jam
shumë skeptik, atëherë koso-
varët mund të shpërthejnë me
revolta dhe pakënaqësi ndaj
Evropës dhe do ta humbin
dashurinë për kontinentin e
vjetër, që është një ëndërr e
kahershme e këtij populli prop-
erëndimor.
Marrja tri vjet me temën e
demarkacionit, gjithsesi e ka

koston e vet edhe në aspektin
shtetëror dhe institucional për
Kosovën, sepse është humbur
shumë kohë, shumë mund dhe
shumë energji për ta kompletu-
ar një nismë të mëhershme që,
në fakt, nuk ndryshoi nga
përmbajtja.
Por, kalimi i demarkacionit nuk
zgjidh të gjitha dilemat tona e
aq më pak të gjitha telashet dhe
hallet tona. Demarkacioni ishte
vetëm test për politikanët koso-
varë dhe lidershipin e saj në
sytë e Evropës dhe politikanët e
moshuar që, tekefundit, vizitat
në Kosovë i kanë vetëm për
honorarë dhe mbijetesë në
kolltukët e tyre. 
Jam rritur me ndihmën e
Evropës, sepse jam nga një
familje mërgimtarësh qysh nga
viti 1967 dhe e njoh mirë erën
dhe aromën e mirë që kanë
pasuritë e Evropës. Do ta ruaj
akoma këtë ndjesi, por kjo

Evropë nuk duhet të kërkojë të
pamundurën nga qytetarët e
Kosovës. 
Evropa dhe evropianët i kanë
borxh Kosovës dhe popullit të
saj hapjen e dyerve dhe
mundësinë e punësimit sezon-
al dhe gjithsesi të përzgjedhur.
Evropa nuk duhet ta kërkojë të
pamundurën nga Kosova. Nëse
liberalizimi i vizave nuk ndod-
hë sivjet, për çka jam shumë
skeptik, atëherë kosovarët
mund të shpërthejnë me revol-
ta dhe pakënaqësi dhe
dashuria për një Evropë më
ndryshe fillon të zbehet.
Edhe unë, mjerisht, mund ta
humb këtë shpresë të fundit që
në këtë moshë timen të shkojë
në perëndim, jo për të punuar,
por për të parë anën e mirë dhe
pozitive që kanë këto shtete.
Është e dhimbshme dhe e
mjerueshme kur sheh qytetarë
të humbur e të demotivuar

teksa presin për një vizë, për
një dokument para ambasa-
dave të huaja. Nuk do t'ia lejoja
kurrë vetes një përbuzje kaq të
ulët, një përçmim ekstrem nga
ato roje e sigurime që krijohen
enkas për shqiptarët. "Kafazi" i
Evropës duhet të përfundojë
njëherë e mirë për shqiptarët.
Liberalizimi është në pikëpyet-
je këtë vit. Evropa do ta vejë
eksperimentin e radhës për
Kosovën. Fillon lufta për ta për-
funduar Asociacionin, që është
shumë më i dhimbshëm se
demarkacioni. Fillon kushti
tjetër për ta luftuar korrupsion-
in dhe krimin e organizuar. Pra
Kosova ka shumë teste tjera që
duhet t'i përmbushë. 
Evropa duhet ta kuptojë faktin
se kosovarët janë në zemër të
saj dhe rruga më e mirë dhe më
prosperuese, është hapja e por-
tave të saj. Në të kundërtën,
qytetarët ikin nga vendet tjera

dhe gjejnë rrugë për të mbijetu-
ar e bërë biznes qoftë në Turqi
ose në vendet e Lindjes. Dhe
më e keqja dhe më ekstremja
është se qytetarët zgjedhin
edhe rrugën e vdekjes, duke
shkuar në Siri e gjetiu, vende
këto që asnjëherë s'e kanë lid-
hur Kosovën, as emocionalisht
e as politikisht.
Pra, Evropa mund të jetë
përgjegjëse në të ardhmen,
nëse Kosova dhe kosovarët e
humbin durimin dhe kërkojnë
zgjidhje individuale për t'i
mbajtur familjet e tyre. 
Politikanët kosovarë janë gjith-
monë pengesa dhe pengu i të
gjitha zhvillimeve në jetën poli-
tike dhe institucionale. Kjo
klasë, nëse nuk vetëdijesohet
për ta luftuar të keqen në
shoqërinë tonë dhe për t'i
hapur rrugë së mirës, "kafazi" i
Evropës kurrë nuk do të na
largohet.

Të jetosh në ‘kafazin’ 
e quajtur Evropë

SKENDERAJ, 225 MARS - Me rastin e
19-vjetorit të rënies së dësh-
morit Beqir Meha, kryetari i
Skenderajt, Bekim Jashari, së
bashku me nënkryetarin,
Nuredin Lushtaku, drejtorët
komunalë, udhëheqës të

shoqatave të dala nga lufta e
UÇK-së dhe familjarë, kanë bërë
homazhe dhe kanë vendosur
lule pranë lapidarit të dëshmorit
në Çubrel, në vendin e rënies së
tij.
Dëshmori Beqir Meha ishte vël-

lai i heroit Tahir Meha nga
Prekazi, i cili ka rënë heroikisht
më 13 maj 1981. Po ashtu, dësh-
mori Beqir Meha ishte një ndër
luftëtarët e parë të orëve të lirisë
si dhe bashkëluftëtar i koman-
dantit legjendar Adem Jashari.

Përkujtohet dëshmori
Beqir Meha

PRISHTINË, 225 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
bërë me dije se projekti për
rregullimin e shkallëve në lag-
jen "Arbëria" pritet të përfun-
dojë brenda 120 ditëve.
"Projekti për këtë hapësirë
parasheh punimet në rreth 300
metra gjatësi, me shkallë të

gjera 2.5 metra, të shtruara me
gurë natyrorë me trashësi prej
10 centimetrash. Do të rregul-
lohen kanalizimi atmosferik,
ndriçimi si dhe hapësirat përc-
jellëse për pushim. Po ashtu,
do të ndahen këndet e lojërave
për fëmijë, si dhe do të shtohen
hapësirat e gjelbra rreth
shkallëve", ka treguar Ahmeti.

Projekti për rregullimin e
shkallëve në lagjen ‘Arbëria’
përfundon për 120 ditë
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Deklarata përfundonte me nënviz-
imin e qëndrimit të unifikuar të
komunitetit ndërkombëtar për
thelbin e konfliktit shqiptaro-serb e
të ardhmen e Kosovës.
Shprehimisht aty thuhej se "ne nuk
mbështesim as pavarësinë as
gjendjen e status-quo-s… Ne
mbështesim një status të avancuar
për Kosovën brenda RFJ…".
Në dritën e zhvillimeve dramatike
në Kosovë e të Deklaratës së Grupit
të Kontaktit, Tirana u kthye në një
qytet "pelegrinazhi diplomatik".
Zyrtarë e diplomatë të nivelit të
lartë, ministra e ushtarakë të NATO-
s vizituan kryeqytetin shqiptar. Më
12 mars sekretari i përgjithshëm i
NATO-s, Havier Solana, i shoqëruar
nga komandanti suprem i forcave
aleate në Evropë, Wesli Clark, erdhi
në Tiranë. Një vizitë që qartazi
dëshmoi interesimin e NATO-s për
krizën në Kosovë e për rreziqet që e
shoqëronin atë si dhe mbështetje e
siguri të tij për Shqipërinë. Veçse
Solana shprehu shqetësim për
nivelin e kontrollit të kufijve
shtetërorë dhe përshkueshmërinë
e tyre.
Diplomacia shëtitëse e ShBA-së dy
herë brenda muajve mars-prill
risolli me porosi të presidentit
Clinton e sekretares së Shtetit
Ollbrajt në Tiranë Strobe Talbott e
Robert Gelbard. Kërkesat e tyre
ndaj qeverisë shqiptare ishin
bashkëpunim për ta frenuar
radikalizimin e situatës dhe
ekstremizmin në Kosovë, mos-
furnizim të strukturave të UÇK-së
me armë e municione nga depot e
ushtrisë shqiptare, si dhe parala-
jmërim të tyre se mbështetja
amerikane për pavarësinë e
Kosovës ishte zero.
Këmbëngulja amerikane e vuri në
pozitë delikate qeverinë shqiptare.
Nga njëra anë duhej të respektohej
kërkesa e ShBA-së si vend mik e
partner strategjik i Shqipërisë, nga
ana tjetër nuk mund të mos
mbështeteshin shqiptarët
kryengritës të Kosovës në luftën e
tyre kundër zgjedhës serbe. Për të
dalë nga kjo pozitë "sandwich", në
Tiranë u bë një ndarje detyrash:
qeveria shqiptare dhe diplomacia e
saj do të qëndronin në mbështetje
të luftës së shqiptarëve si akt vetëm-
brojtjeje kundër politikës e dhunës
shfarosëse të regjimit të
Millosheviqit, por edhe do të
sinkronizoheshin me qëndrimet
amerikane, britanike e më pak me
ato të Grupit të Kontaktit në tërësi.
Nëse qeveria shqiptare hezitoi
përsëri të takonte në nivel të lartë
një grup përfaqësues të LPK-UÇK-

së, ajo lejoi nga ana tjetër që shërbi-
mi sekret shtetëror shqiptar dhe
struktura të posaçme të ushtrisë
shqiptare në heshtje ta koordinon-
in ndihmën dhe mbështetjen për
UÇK-në.
Ky qëndrim i dyzuar i qeverisë
shqiptare nuk mbeti pa u vënë re
nga Departamenti i Shtetit. Riçard
Hollbrook, "buldozeri" i diplo-
macisë amerikane, negociatori i
Dejtonit, i sapoemëruar
ambasador i ShBA-së në OKB, mori
përsipër një projekt që do të syn-
onte të realizonte një Dejton të ri
për Kosovën, por në kuadër të
Jugosllavisë. Misioni i tij ishte ta ulte
në tavolinën e negocimit
Millosheviqin me Ibrahim
Rugovën. Për këtë qëllim në maj
1998 ndërmori një turne që e çoi në
fillim në Tiranë e pastaj në Prishtinë
e Beograd.
Qeveria shqiptare kur Hollbrooku,
më 10-11 maj erdhi në Tiranë, i
shoqëruar nga Gelbard, Swigert,
Kristofer Hill, ambasador i ShBA-së
në Shkup, nuk e dinte se ai do të
shkonte në Beograd e në Prishtinë.
As edhe Hollbrooku nuk njoftoi. Ai
nuk donte në ato momente që qev-
eria shqiptare me deklaratat e qën-
drimet e saj t'ua ngatërronin
amerikanëve letrat e lojës që ishin
duke luajtur. Në qëndrimin e
Hollbrookut u ndjenë shenja të
lehta qortimi e presioni ndaj qev-
erisë shqiptare që në disa raste
kishte bërë deklarata e kishte
toleruar veprime në mbështetje të
UÇK-së.
Vërejtjet e përfaqësisë së lartë diplo-
matike amerikane se nga Shqipëria
vazhdonte trafiku i armëve, i
njerëzve dhe i parave, u shoqëruan
me kritika për qeverinë shqiptare se
kjo dobësonte pozitën e Rugovës.
Hollbrooku u tha padrejtësisht
bashkëbiseduesve të tij shqiptarë,
se "ju nuk po bëni asgjë për ta ndih-
muar atë". Amerikanët donin ta
dinin burimin e trafikut të armëve, i
shqetësonte mundësia e ngritjes së
kampeve të rezistencës nga ana e
UÇK-së në Shqipëri, ndërhyrja e

grupeve islamike dhe ardhja e
muxhahedinëve. Nëse vërteto-
heshin këto fakte, paralajmëruan
ata, do të komplikohej shumë
çështja e reagimit ndërkombëtar,
do të ndryshonte çdo gjë në mar-
rëdhëniet e ShBA-së me Shqipërinë
si dhe pozicioni evropian.
Qeveria shqiptare nuk i pranoi kri-
tikat e Hollbrookut. Madje edhe
mbeti disi e zhgënjyer prej tij. Por
vetëm katër ditë më vonë ajo e kup-
toi thelbin e kritikave të tij kur më 15
maj u njoftua takimi në Beograd i
Sllobodan Millosheviqit me
Ibrahim Rugovën. Për këtë takim,
Ibrahim Rugova në shoqërinë e
Bujar Bukoshit, Fehmi Aganit e
Veton Surroit u shpërblye më 29
maj me një pritje në Uashington
nga presidenti Clinton e sekretarja e
Shtetit, Ollbrajt.
Administrata amerikane u investua
shumë për Rugovën dhe pas tyre
edhe qeveritë e vendeve anëtare të
BE-së. Ajo shpresoi se me këtë
mbështetje të gjerë do të rriteshin
kredencialet e tij politike në rënie
para shqiptarëve dhe do të pra-
nohej edhe nga UÇK-ja si udhëhe-
qës politik i saj. Madje edhe Rugova
e pretendoi këtë rol në mënyrë
publike. Uashingtoni gaboi në këto
llogari. UÇK-ja e hodhi poshtë këtë
pretendim dhe së bashku me fak-
torët e tjerë politikë në Kosovë e kri-
tikoi ashpër takimin Millosheviq-
Rugova në Beograd.
Në këto rrethana SHBA bënë një
rishikim të politikës së tyre ndaj
Kosovës. Ato e kuptuan mirë se
UÇK-ja nuk ishte një grup
nacionalistësh radikalë shqiptarë
që i kishin hyrë një aventure të
dhunshme por një lëvizjeje që po
rritej dita - ditës e që po gjente
mbështetje të gjerë nga shqiptarët
brenda dhe jashtë Kosovës. 
Ajo po bëhej një realitet politik dhe
ushtarak i paneglizhueshëm në të
gjitha kombinacionet e mund-
shme të një zgjidhjeje për çështjen
e Kosovës. 
Në Uashington u vendos që në
sekret të plotë të vendosej kontakti i

parë me UÇK-në. Terrenin e për-
gatiti K. Hill së bashku me struktu-
rat e posaçme amerikane në rajon.
Më 23 qershor, Riçard Hollbrook,
në kuadrin e një turneu rajonal e në
shoqërinë e Gelbard e Hill mori
takim me dy përfaqësues lokal të
UÇK-së në zonën e Drenicës. Të
nesërmen, Departamenti i Shtetit
deklaroi se nuk e konsideronte
UÇK-në si terroriste. Kjo kthesë e
beftë amerikane e pakonsultuar
me qeveritë e vendeve anëtare të
BE-së ngjalli nervozizëm e kundër-
shtime. Amerikanët u shpjeguan se
synimi i tyre ishte që në kushtet e
një realiteti të dukshëm, UÇK-ja të
vendosej nën kontrollin politik dhe
të përfshihej në bisedime. Formula
e përfshirjes do të ishte krijimi i një
Këshilli ose Autoriteti koordinues
nga të gjithë faktorët politikë e
ushtarakë shqiptarë të Kosovës. Kjo
strategji ishte biseduar me Rugovën
në Uashington dhe ishte marrë
pëlqimi i tij. Misionin për të
udhëhequr punën në terren për
krijimin e këtij Këshilli dhe për har-
timin e një platforme bisedimesh
me regjimin e Millosheviqit e morri
përsipër Kristofer Hill.
Qasja e re amerikane ndaj UÇK-së
u prit mirë në Tiranë. Ajo i dha
frymëmarrje edhe qëndrimit të
qeverisë shqiptare ndaj UÇK-së, në
një farë mënyre gjysmë zyrtarizoi
marrëdhëniet me të. Amerikanët i
qartësuan qeverisë shqiptare
synimet e tyre për të bërë "përpjek-
je për vendosjen e UÇK-së nën
kontroll politik", se ajo "duhet
marrë në konsideratë si realitet
sepse është zgjeruar". Por duke
theksuar se "ne kemi vendosur të
mbajmë konfidenciale rezultatet e
takimeve tona me UÇK-në", ata
paralajmëruan përsëri "se pika
fokale është dr. Rugova". Madje në
gusht të 1998-s u duk sikur u tërho-
qën përsëri kur mesazhet e përcjel-
la nga Departamenti i Shtetit në
ministrinë e jashtme shqiptare
nënvizonin se "pala amerikane
është e prerë në opozitën e saj ndaj
veprimtarisë së UÇK-së duke e

konsideruar atë të pashpresë", se
"ne nuk e mbështesim UÇK-në. Ne
kemi qenë gjithnjë të mendimit se
situata në Kosovë nuk mund të
zgjidhet ushtarakisht".
Departamenti i Shtetit vazhdonte ti
kërkonte qeverisë shqiptare edhe
në gusht 1998 "ndalimin e trafikut
të armëve nga jugu i Shqipërisë
drejt veriut e më tej në Kosovë", pasi
"mund të ndikojë në përpjekjet
tona për zgjidhjen diplomatike në
Kosovë".
Në Tiranë ishin në dijeni të përpjek-
jeve amerikane për të krijuar një
këshill koordinues shqiptar me
pjesëmarrjen edhe të UÇK-së por
që të ishte nën kryesinë e Rugovës.
Por qeveria shqiptare tashmë ishte
e bindur për të mos dëgjuar gjithç-
ka që i servirej. Kishte ardhur koha
që ajo të shfaqej hapur në vendos-
jen e kontakteve me UÇK-në. Në
fillim të muajit korrik, krerët më të
lartë të shtetit shqiptar, presidenti
Rexhep Meidani dhe kryeministri
Fatos Nano veç e veç pritën në
takime disa drejtues të LPK-së dhe
anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm
të UÇK-së, si Bedri Islami, drejtues i
Organizatës dhe anëtarët e Shtabit
të Përgjithshëm dhe të Drejtorisë
Politike të UÇK-së, Xhavit Haliti, Ali
Ahmeti, Jashar Salihu, Bardhyl
Mahmuti etj.

Njohja e pjesshme e realitetit të
UÇK-së nga ana amerikane dhe
drita gjysmë jeshile që administrata
e Uashingtonit i hapi qeverisë
shqiptare në marrëdhëniet me
UÇK, shënoi një fazë të re
bashkëpunimi trekëndor, jo publik,
me ulje-ngritje, me elemente mos-
besimi të ndërsjellë në funksion të
objektivave të gjithsecilit. Ky
bashkëpunim e mirëkuptim mini-
mal do të vijë në rritje me gjithë
kthesat nga njëherë edhe prapa për
të arritur një trajektore të pak-
thyeshme pas Konferencës së
Rambujesë e ndërhyrjes së NATO-s
që çoi në çlirimin historik të
Kosovës në qershor 1999. 

(Botuar në "Dita". Fund)

Qasja e re amerikane ndaj UÇK-së 
u prit mirë në Tiranë (3)



SEUL, 225 MARS - Koreja e Veriut ka
rënë dakord të takohet me
Korenë e Jugut javën e ardhshme
për t'i koordinuar përgatitjet
logjistike dhe agjendën për një
samit mes dy vendeve që do të
mbahet në prill, thanë zyrtarë të
Seulit.
Secila palë do të dërgojë një ekip
tre anëtarësh për bisedime në
fshatin kufitar Panmunjom të
enjten.
Ri Son Gwon, kryetar i komision-
it të Koresë së Veriut për rib-
ashkimin paqësor të vendit, do ta
udhëheqë delegacionin e Veriut.
Homologu i tij Cho Myoung-

gyon do ta udhëheqë delega-
cionin e Jugut.
Samiti i prillit mes presidentit të
Koresë së Jugut, Jae-In dhe
udhëheqësit të Koresë së Veriu,
Kim Jong Un, pason pjesëmar-
rjen e Phenianit në Lojërat
Olimpike Dimërore që u zhvillu-
an në Korenë e Jugut në muajin
shkurt. Ai mbahet përpara
takimit të presidentit amerikan
Donald Trump me udhëheqësin
koreanoverior Kim Jong Un që
pritet të zhvillohet deri në fund të
majit. Synimi i këtij takimi pritet
të jetë arritja e një marrëveshjeje
për t'i dhënë fund programit të

Phenianit për prodhimin e
armëve bërthamore. 
Kim Jong Un ka rënë dakord të
diskutojë për çështjen e dhënies
fund të programit kërcënues të
armëve bërthamore të vendit të
tij, i cili në vitin e kaluar intensi-
fikoi përpjekjet për prodhimin e
një rakete balistike ndërkonti-
nentale që mund t'i godasë
Shtetet e Bashkuara dhe për t'i
ndaluar provat e mëtejshme
bërthamore gjatë kohës së bised-
imeve.
Vendimi i presidentit Trump për
të rënë dakord për bisedime me
Phenianin befasoi aleatët dhe

kundërshtarët. Administrata e
presidentit Trump, megjithatë,
ka thënë se fushata e saj e "pre-

sionit maksimal" do të mbetet në
fuqi deri në arritjen e një mar-
rëveshje.

Përgatitjet ppër ttakimin mmes uudhëheqësve ttë ddy KKoreve
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Berlin, 25 mars - Ish-presidenti
Katalonjës Carles Puigdemont u
arrestua të dielën në Gjermani
derisa po kalonte kufirin nga
Danimarka.
Avokati i Puigdemont, Jaume
Alonso-Cuevillas, konfirmoi
arrestimin në "Twitter", duke
shtuar se Puigdemont po udhë-
tonte për në Belgjikë, ku fillimisht
u arratis pas lëshimit të një fletar-
restimi për rolin e tij në një refer-
endum për pavarësinë në tetor.

Puigdemont "po shkonte në
Belgjikë për t'u paraqitur, si gjith-
monë, në dispozicion të gjykatave
belge", shkroi avokati.
Arrestimi vjen pas një vendimi të
Gjykatës së Lartë spanjolle të
premten për t'i akuzuar 13
udhëheqës separatistë katalanas
për rebelim dhe krime të tjera për
përpjekjen e tyre për ta shpallur
pavarësinë nga Spanja vitin e
kaluar.
Policia gjermane arrestoi

Puigdemontin në bazë të një fle-
tarrestimi ndërkombëtar të
lëshuar nga Spanja. Kreu kata-
lanas i rrëzuar nga pushteti mund
të përballet me 25 vjet burgim.
Javën e kaluar, kandidati i fundit
rajonal për president, Jordi Turull,
u vendos në paraburgim për rolin
e tij në tentativën për shkëputjen
nga Spanja, duke shënuar herën e
tretë që Parlamenti i Katalonjës
nuk ka mundur të emërojë një
president të ri.

Puigdemont aarrestohet nnë GGjermani 

UASHINGTON, 225 MARS - Me
thirrjet "kurrë më", qindra
mijëra amerikanë të rinj dhe
mbështetës të tyre i janë
përgjigjur thirrjes së të mbijetu-
arve të masakrës së muajit të
kaluar në një shkollë në
Florida, për të marshuar në
Shtetet e Bashkuara me
kërkesën e tyre për ligje më të
ashpra për kontrollin e armëve,
transmeton "Reuters".
Në një prej demonstratave më
masive të të rinjve në ShBA,
protestuesit u kanë bërë thirrje
ligjvënësve dhe presidentit
amerikan, Donald Trump, për
t'u përballur me këtë çështje.
Në protestën "Marsh për jetët
tona", protestuesit kanë
dëgjuar fjalimet e incidentit të

14 shkurtit në një shkollë të
mesme në Florida. Shumë per-
sona janë përlotur derisa një nga
të mbijetuarit, Emma Gonzalez,
ka lexuar emrat e 17 viktimave
dhe më pas të gjithë kanë qën-
druar në heshtje për t'i nderuar
të njëjtit. 
Organizimi "Marsh për jetët
tona" ka pasur për qëllim rritjen
e kufizimeve për shitjen e
armëve të zjarrit, në vendin ku të
shtënat masive, sikurse ajo në
shkollën në Florida, janë kthyer

në ngjarje frikshmërisht të
zakonshme.
Një nga nxënëset e shkollës në
Florida, 17 vjeçja Cameron
Kasky, është dëgjuar të ketë
thënë: "Politikanë, ose përfaqë-
soni njerëzit ose largohuni.
Qëndroni me ne, vetëdijesohu-
ni, votuesit janë duke ardhur".
Sipas organizatorëve, më shumë
se 800 marshe ishin planifikuar
të mbaheshin edhe jashtë terri-
torit të ShBA-së, në vendet si
Londra, Stokholmi dhe Sidnej.

"Merrni llirinë ee ttyre"

Për t'i vënë në pah edhe më
shumë dallimet në mes të pub-
likut amerikan për këtë çështje,
mbështetësit e të drejtave të
armëve janë mbledhur në disa
qytete amerikane.
Organizatorët e marshit kundër
armëve kërkojnë nga Kongresi
ta ndalojë shitjen e armëve
sikurse ajo që është përdorur në
masakrën në Florida dhe të kon-
trollojnë të kaluarën e blerësve

të armëve.
Në anën tjetër të diskutimit,
mbështetësit e të drejtave të
armëve citojnë garantues
kushtetues për posedim të të
njëjtave. Duke mbajtur në trup
një bluzë me mbishkrim "Bëjeni
Amerikën të mrekullueshme
përsëri", gjashtëmbëdhjetë vjeçi
nga Kalifornia, Connor
Humphrey, ka thënë se "Armët
nuk i vrasin njerëzit, njerëzit i
vrasin njerëzit".

Personalitetet
mbështesin nnxënësit

Në mesin e personave që kanë
kërkuar më shumë ashpërsi sa i
përket posedimit të armëve në
Nju Jork, ka qenë edhe Paul
McCartney. "Një nga shokët e mi
më të mirë është qëlluar me amë
jo shumë larg prej këtu", i ka
thënë ai CNN-it, duke iu referuar
vrasjes së ish-kolegut të tij në
grupin Beatles, John Lennon. 
Ish-presidenti amerikan, Barack
Obama, ka thënë përmes një
postimi në "Twitter", se ai dhe
gruaja e tij, Michelle, janë
inspiruar nga gjithë ata të rinj që
kanë bërë të realizueshme
marshe të tilla. "Vazhdoni. Ju jeni
duke na dërguar përpara. Askush
nuk mund të qëndrojë në rrugën
e miliona zërave që kërkojnë
ndryshim", ka thënë Obama.

Protestë që kurrë më të 
mos përsëritet masakra e Floridas

Në një prej 
demonstratave më
masive të të rinjve
në ShBA, protestuesit
u kanë bërë thirrje
ligjvënësve dhe
presidentit amerikan,
Donald Trump, për
t'u përballur me
kërkesën e tyre për
ligje më të ashpra
për kontrollin e
armëve
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Nga AAjet SSHALA

Poetët e vërtetë që kanë marrë në
krijimet e tyre një pasaportë
origjinaliteti, kanë një simbolikë
të caktuar në vargjet e tyre. Kujtoj
këtu kryepoetin e kombit, Dritëro
Agollin, me një poezi të lidhur fort
me hallet e popullit të tij, me
brengat e gëzimet e njeriut të
thjeshtë. Kujtoj Ali Podrimjen që e
gatoi vargun me brumin e lirisë së
Kosovës. Kujtoj Lasgushin e madh
me një poezi mes reales dhe
hyjnores. Kam vite që e ndjek
poezinë e Namik Selmanit. Ia
kam lexuar dhe rilexuar gati 20
librat e tij me poezi. Në atë varg
veprash të shumta që ai ka bërë
në thelb mbetet poet. Madje edhe
proza e tij, edhe tregimet edhe
esetë kanë një poezi të dukshme
brenda vetes.
E ka nisur kryesisht me temën
atdhetare. Në vitin 2008 poeti
Lirim Deda shkruante për vëllim-
in e tij poetik "Djepi i këngës"
"Namik Selmani është mjeda i
kohës sonë".
Nuk dua të gjykoj këtu të tjerët, po
ajo që më vjen në mendje kur
lexoj atë poezi, më vjen kroi. Në
trojet amtare kroi nuk ishte vetëm
vendi ku mbushej uji ose edhe ku
laheshin rrobat, po edhe vend-
takimi i grave, vendi ku lindnin
dashuritë. E poezia e tij në kohët
moderne ku nuk ka më kroje dhe
vendin e tyre e kanë zënë ujësjel-
lësit, depozitat e ujit, kroi ka hyrë
në këngët e folklorit në Kosovë, në
Shqipëri, në Iliridë. Duket se
poezia e tij është një krua që nuk
shteron, që të freskon me ujin e
saj jetëdhënës. Me lirikën e tij të
ëmbël çame të Kosovës, të
mërgimit, ai ka pasaportën e tij që
duket qartë në formën artistike,
në përmbajtje, në fabula etj.
Krijimtaria letrare e Namik
Selmanit është e bujshme dhe e
larmishme gjithëpërfshirëse. Nga
xhepat e zemrës autori për veshin
shqiptar nxori afër pesëdhjetë
vëllime, poetike, antologji,
tregime, monografi, libra pub-
licistikë, libra për kulturën e të
folurit e të shkruarit në shkollat e
mesme, libra të karakterit fetar.
Autori ka me qindra shkrime të
ndryshme të karakterit kombëtar.
Ai ka arritur të nxjerrë në dritë
shumë botime jashtë vendit si në,
ShBA, Zvicër, Angli, Austri, Itali,
Maqedoni, Kosovë etj. 
Poezia e Namik Selmanit është e
shtrirë në hapësirën e klasikes
dhe modernes, e pasur me vargje
të ëmbla lirike dhe epike kom-
bëtare. Tingulli i vargut të autorit i
ngjan atij të lirës që këndshëm
rrëshqet nga telat dhe ngadalë

prek shqisat e veshit të lexuesve të
tij besnik.

Do ssjell zzogun nnë qqerpikë
Nëm në sy që të heq borën
Më ka dhënë ca thinja floku
Do të sjell nga larg kurorën
Me aromë borziloku.

Gjuha e autorit është e pasur me
metafora e figura stilistike që e
madhërojnë vargun e tij realist.
Autori me shumë endje dhe pro-
fesionalizëm krijon poezi lirike,
klasike, lasgushiane, të cilat i thur
me një mjeshtri rime të kënd-
shme, në harmoni me vargun e
ëmbël dhe të butë. Shpesh i vesh
petkun popullor, që e bën lex-
uesin ta rilexojë me kënaqësi.

Do ttë nndez qqirinj nnë vvarre
Do ul kokën nga trishtimi.
Dhe kur livadhojnë livadhe
Dhe mes ngricës që sjell dimri.

Me vargun e tij autori i bëri të
pavdekshëm shumë person-
alitete dhe vizionarë shqiptarë.
Shkruan për shumë dëshmorë të
rënë në altarin e lirisë. Autori bën
edhe funksionalizimin e formës
së re të shkrimit modern, që 
veçohet për vargun e zgjeruar
shumërrokësh të thurur edhe me
rimë figurative, krahasuese e
metaforike. Brenda tyre krijohen
variacione të fuqishme poetike.
Poezia e Namik Selmanit është e
ngritur lart në nivelin artistik, që
di e ta bëjë lexuesin për vete.

Zgjimi ii bbacë IIdriz SSeferit
E hapat
ta mundin trokëllimën e kuajve të
hazdisur
E odat
Ta zgjojnë mentarinë, besën dhe
shtrëngimin e Oo,
Gur më gur të ndezim në Karadak
frymën e ëndrrës së rilindur!
Cep më cep Kosovës
Ta dëgjojmë urimin e varreve t'ua
vëmë kurorën!

Ligjërimi poetik i autorit krijon
imazhe të shumta specifike të
veçanta duke ndërlidhur struktu-
rat gjuhësore me dialektin çam.
Kjo duket sidomos në vargun
përkushtues për Çamërinë, prej
nga edhe autori ka prejardhjen.

Baladë ppër vvendlindjen
Me një frymë engjëllore
Shkoj në trojet strërgjyshore.
Çamëria, lis i ëndrrës
I jep vrullin vargut, këngës..

Të gjitha ngjarjet janë të 
sintagmatizuara brenda tekstore,
përfshirë abstraksionin në vendet
e paprekura, ku në vend të 
personazheve i sjell në varg hijet e
ullinjve, frutave breg Jonit, tharjen
e borzilokut, e djepat e kalbur nën
rrënoja, varrezat e fundosura.

Nënë hijen e ullinjve
Hodhëm hapat nëpër vite.
Borziloku është tharë
Kalbet djepi nënë gërmadhë

Duke hedhur një vështrim mbi
vargjet e kësaj balade për
vendlindjen, shohim se autori
është i ndikuar nga nostalgjia, që
vargun e nxjerr për lexuesin e tij
nga zemra ku zjarrmon dashuria
për tokën e shenjtë - Çamërinë.
Frymën e vargut të tij e përshkon
një realizëm i lartë etik, shoqëruar
me mall e zjarr dashurie për 
atdheun, tokën e tij të djegur. Kjo
poetikë realiste e autorit bëhet
për ta ringjallur ndjenjën, 
ëndrrën për vendlindjen, djepin,
oxhaqet mes rrënojave,
kukamën, lavdinë, fustanellën,
zilet e shurdhuara të shkollave pa
nxënës, kambanat e ndryshkura
në gërmadha valët kaltëroshe të
Detit Jon.
Poezia e Namikut është një zog që
folenë e ka në zemrën e tij dhe,
kur del, merr krahët dhe prek me
sqep çdo pëllëmbë toke arbërore.
Duket se përngjasimi mes
masakrave që i janë bërë popullsisë
së Kosovës dhe asaj të Çamërisë
këtu ka qenë dhe një shtysë 
emocionale dhe burim i autorit.
Ndaj në poezinë e tij ka shumë
dhimbje, mall e nostalgji.

O KKosovë, oo ddritë bbajraku
Moj Kosovë, o dritë bajraku,
mos t'u ndaltë kënga te pragu!
Moj Kosovë, diell i ngrohtë,
shkronja udhën ta ndritoftë!
Moj Kosovë rreze lirie,
nëpër kulla paç gëzime!
Në mermer ku prehen trima,
kujto plagë e kujto krisma!

Namiku tanimë është një ndër
vjershëtorët më të mëdhenj në
letërsinë shqiptare.
Poezia e tij është e fuqishme është
mesazhdhënëse për brezat e rinj
dhe kënaq dhe edukon lexuesin.
Përdor fjalë e mënyra foljesh 
popullore. Tek lirika arrin të gjejë e
prekë figura krahasuese e metafora
origjinale. Kjo duket që te titulli i
këtij vëllimi poetik "Jehonë 
brigjesh". Është jehonë e vargut të
tij, që lidh brigjet e atdheut përtej
trarëve të doganave. Është vargu
ylberor që lartëson poetikën
kombëtare drejt piedestalit më të
lartë letrar. Brenda poezisë së
autorit gjejmë fatet e njerëzve, të
gurbetçarëve, të nënave, 
gjysheve, të natyrës, të mësuesit,
shkollës, bujkut, fëmijëve, jetës
sociale familjare. Autori tek ky 
vëllim prek dhimbjen e të 
kaluarës, krenarinë e lavdinë,
duke mos lënë anash të sotmen
dhe ardhmërinë për ditët më të
lumtura.

Kjo nnatë mmërgimi
Kjo natë mërgimi i paska hapur
kanatet e dritareve.
U bika zileve, kambanave me
shenjtëlartësinë e saj.
Dhe ti hesht, dhe fut trupin mes
çarçafëve
E lotët e mallit i fsheh brenda
vetes si margaritar

Ajo që e karakterizon autorin

është se ai nuk është përherë i
ëmbël si në vargun popullor tek
lirikat e tij. Është poet modern me
vargun e fuqishëm dhe të zgjeru-
ar, në poema dhe balada, shpesh
në vargun e tij gjejmë gjëmë,
dhimbje e oii oii oii.

Këpucët ee uushtarëve ttë vvrarë
Oo, vetëm ato këpucë, ju lutem,
mos i vini në varr
I lini diku në ndonjë Muze Lufte si
relike
Gjejani gjuhën tabanëve të
mbushur me baltë
Ia zgjidhni lidhëzat e shtrënguara
komb në vite!
Vetëm ato mos i vini në një gropë
të ftohtë
Kujtoni ushtarin që shkoi pa kor-
tezhin njerëzor
Nuk kishte këmbana lot nënash
që klithmojnë.
Nuk dëgjoje goditje trumpete dhe
psalmin mortor.

Poezia e Namikut na bën për vete,
me mesazhe dashurie për atdheun,
natyrën, bjeshkët e blerta, lulet,
detin e Jonit shkumbëbardhë.
Letërsia jonë përmes vargjeve të
vëllimit "Jehonë brigjesh"  po
pasurohet dhe ushqehet me
vargjet lirike-epike, nga më të
ndryshmet tema sociale, kulturore,
historike, ndjenjë dashurie etj.
Ky libër na vjen si një thesar i
çmuar për lexuesit arbërorë dhe
për vetë letërsinë tonë 
kombëtare. Autori këtu na sjell
gjuhën e përditshmërisë si 
folklorin popullor dhe të letërsisë

moderne kombëtare. Nga 
qëndrimi personal, filozofik ndaj
padrejtësive të botës, Evropës,
që kirurgët e saj në errësirë
gjymtuan trupin arbëror.

I llini ddiku nnë nndonjë MMuze LLufte
si rrelike
Gjejani gjuhën tabanëve të
mbushur me baltë
Ia zgjidhni lidhëzat e shtrën-
guara komb në vite!
Vetëm ato mos i vini në një
gropë të ftohtë
Kujtoni ushtarin që shkoi pa
kortezhin njerëzor
Nuk kishte këmbana lot nënash
që klithmojnë.
Nuk dëgjoje goditje trumpete
dhe psalmin mortor.

Shumë herë poezia e tij kthehet
në një akuzë të fortë ndaj
padrejtësive të kohës që nga
Shqipëria deri në Evropën e në
botën e madhe. Poeti Namik
Selmani është prodhimtar. Në
parathënien e librit ai shkruan
se këtë vëllim e ka shkruar në
mërgim në Boston, në Amerikë.
Nëse të gjithë e dimë se kurbeti
është sfidë, duhet parë edhe si
sfidë vargu. Qoftë në frymëzimin
që merr, qoftë edhe në forcën
për të përballuar të tjera
vështirësi që ka ai. E sërish kroi
kthehet edhe në kohët moderne
si simbolikë e poezive të tij.

Ajet SShala ""Ajhasha"
Giubiasco.CH-mmars, 22018

Kroi i pashterur i një poezie
Duke lexuar vëllimin poetik "Jehonë brigjesh" të poetit Namik Selmani
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Gjesti ii ddorëzimit
Dorëzimi brehtian është gjest.
Dorëzimi është "proces" i vetëdi-
jshëm dhe i qëllimshëm. Gjesti i
vetëdijshëm i dorëzimit ka për
qëllim të ndikojë te recipienti që
ai të perceptojë, të mendojë, të
gjykojë në mënyrë, po ashtu të
ndërgjegjshme, për spektaklin
dhe ta përfitojë kënaqësinë e
argëtimit. Kënaqësia e argëtimit
vjen, sidomos, nga përsosja e
paraqitjes skenike. Kjo përsosje
arrihet nëpërmjet teatrit epik. 
Teatri epik brehtian në vetvete
mëton të ketë qëllim madhor. Ai
mëton të ketë karakter realist, t'i
paraqesë "njerëzit ashtu siç janë
në realitet"(Brehti, 1973:88).E
veçanta e këtij teatri është
paraqitja - ekspozimi.
Realiteti brehtian e përjashton, u
mor vesh, iluzionin si produk-
sion teatror, sepse realiteti i
teatrit epik synon të paraqitet si
një proces në lëvizje, në
ndryshueshmëri të përhershme,
si një realitet që transformohet
dialektikisht, si një formacion që
ka karakter kundërthënës,
luftarak e zhvillues. Me këtë
formë të shprehjes teatrore spek-
tatori ka mundësi të pajtohet, të
abstenojë a të mos pajtohet me
të. Prandaj, shih për këtë zhvillo-
het linja komunikuese e domos-
doshme e veprës skenike me
spektatorin. Në këtë komunikim
publik spektatori kërkon njohjen
vetjake të jetës, sepse teatri epik
mëton ta paraqesë të vërtetën
artistike përmes të ashtuquajtu-
rave gjeste kolektive.
Aplikimi i gjesteve kolektive në
teatrin brehtian shërben për t'i
artikuluar publikisht vlerat a
antivlerat kolektive, gjersa në të
ashtuquajturin teatër i varfër të
Grotovskit gjestet janë individ-
uale, dmth. intimiteti i individit
bëhet publik.

Kolektivja ee BBrehtit ddhe
individualja ee GGrotovskit
Kolektivja e Brehtit dhe individu-
alja e Grotovskit janë veçantitë
dalluese të këtyre dy sistemeve
që i vendosin në pozita esencial-
isht të kundërta. E përbashkëta
është paraqitja dhe perfeksioni i
ekspozicionit. Mirëpo, edhe në
pikën e përbashkët të këtyre dy
sistemeve, pra në paraqitjen e
teatrit epik dhe të teatrit të varfër,
edhe pse për bazë dy llojet e

paraqitjeve kanë të përkryerën,
ekziston dallimi i tyre.
Në teatrin brehtian paraqitja
skenike synon t'i ndryshojë vler-
at a antivlerat kolektive dhe ky
proces synon të bëhet argëtim
nëpërmjet të cilit auditori do të
mësohet, do të edukohet (eduki-
mi si produkt i të menduarit),
ndërsa teatri i varfër nëpërmjet
ekspozicionit skenik sjell
kënaqësinë, "katarsisin e
Grotovskit" nëpërmjet çlirimit të
njeriut si individum nga idi i tij.
Këtë lloj çlirimi nuk e përjeton
vetëm aktori i teatrit të
Grotovskit, por duke qenë edhe
publiku si pjesë e shfaqjes, tek ai
hapet një kanal shpërthyes që e
shkarkon nga frustrimet, streset
dhe emocionet që mbahen të
bllokuara brenda individit për
shkak të disa normave dhe
kodeve morale, filozofike,
religjioze, kombëtare etj.

Funksioni ddhe qqëllimi ii
teatrit ttë BBrehtit
Funksioni didaktik i teatrit të
Brehtit nuk është qëllim. Qëllim
është dhënia e kënaqësisë.
Funksioni edukativ i teatrit bre-
htian është funksion didaktik,
edhe pse teatrit epik në esencë
nuk duhet t'i jepet funksioni
didaktik, por ai i kënaqësisë.
Funksionin didaktik teatri epik e
realizon falë mbështetjes që gjen
jo vetëm në artet e tjera, por edhe
në shkencë, sepse për të qenë në
koherencë me kërkesat e spekta-
torit, aq më tepër për ta kryer
funksionin didaktik, duhet përc-
jellë edhe vlerat dhe të arriturat
shkencore të njerëzimit. Prandaj,
teatri i Brehtit quhet edhe teatër i
epokës së shkencës.
Mirëpo, a është teatri epik edhe
teatër i moralit, a është "institu-
cion moral"? Jo, është përgjigjja e
parë. Po, është përgjigjja e dytë.
Jo, sepse teatri epik, në radhë të
parë "më tepër ka dashur të stu-
diojë sesa të moralizojë" (Brehti,
1973:113). Po, në radhë të dytë ai
ka studiuar, por pastaj ka ardhur
ana tjetër,"morali i tregimit"
(Brehti, 1973:113). Përgjigjja
shablonike "po dhe jo", nëse
analizohet me kujdes, do të mund
të zbërthehej edhe nëpërmjet for-
mulimit konstatues: teatri epik
ekziston për njerëzit (në teatër
duhet të ndodhë si në jetë), e jo
njerëzit për shkak të teatrit (në
jetë nuk duhet të ndodhë si në
teatër) dhe rrjedhimisht morali
ekziston, sepse ekzistojnë njerëzit
dhe nuk ekzistojnë njerëzit për
shkak të moralit.
Teatri epik ka karakter ekspozues
dhe, si i tillë, nuk mund të krijohet
gjithkund, pasi kërkon standarde
të larta teknike dhe kërkon

shqiptimin e lirshëm të realitetit,
me qëllim të gjetjeve që oriento-
jnë emancipimin e spektatorit.
Epizmi brehtian ka qëndrim kri-
tik ndaj standardeve të
përgjithshme, kolektive të
shoqërisë njerëzore dhe vetëm
në këtë mënyrë teatri mund ta
kultivojë produktivitetin e tij,
ngaqë qëndrimi kritik teatral
ndaj dukurive a fenomeneve të
caktuara të një komuniteti a
etnikumi është njëkohësisht
qëndrim artistik. Shih për këtë,
edhe kritika teatrore e teatrit bre-
htian kërkon të ketë qëndrim
dhe vështrim artistik. Ndërsa kri-
tika e spektatorit të teatrit të
Brehtit është e dyfishtë: kritika
për lojën e aktorëve, përkatësisht
kritika e veprës skenike dhe kriti-
ka që i bën spektatori mesazhit të
shfaqjes. Pra, kritika e spektatorit
që ka të bëjë me ekspozimin e
realitetin në formë skenike, i cili
realitet domosdoshmërisht
imponon pyetjen e spektatorit: a
është i favorshëm realiteti apo
kërkohet që ai të ndryshojë, të
transformohet.
Qëndrimin transformues të
spektatorit e siguron i ashtuquaj-
turi efekti verfermdung ose V-
efekti. Verfremdung-u e detyron
spektatorin të marrë qëndrim
kritik, qëndrim distancues.
Distanca e artit të aktorit në qas-
jen e rolit të tij dhe distancat e
tjera që vijnë nga artet që janë në
shërbim të sqarimit të idesë dhe
temës së shfaqjes, si dhe në fund
distanca regjisoriale spektatorit i
japin mundësinë që të mendojë,
të gjykojë dhe të vlerësojë në
mënyrën e tij për totalitetin
skenik.
Kjo frymë teatrore kërkon trans-
formime dhe për transformim
nevojitet emancipimi i ri, sepse
"roli i efektit të çuditërimit rritet
nga loja e aktorit, i cili në teatrin
epik nuk guxon të transformohet

në vetvete" (Snozdi, 2001:99).
Shkaktimi i habisë (çuditjes) së
spektatorit realizohet nga efekti i
distancimit.
Emancipimin e siguron funk-
sioni didaktik i teatrit brehtian,
ndërsa mundësia e përvetësimit
të emancipimit te spektatori
shkakton kënaqësi.

Përfundim
Teatri epik i Brehtit - dialektika në
teatër, përkatësisht sistemi i tij
teatror, në të shumtën e herëve
ka provokuar keqkuptime dhe
keqinterpretime.
Teatri i Brehtit është i dallueshëm
nga sistemet e tjera teatrore, por
ka edhe shumë elemente ngjash-
mërie. Kolektivja e Brehtit dhe
individualja e Grotovskit janë
veçantitë dalluese të këtyre dy sis-
temeve që i vendosin në pozita
esencialisht të kundërta. E për-
bashkëta është paraqitja dhe per-
feksioni i ekspozicionit.
Teatri epik nuk është teatër i
iluzionit, siç është teatri i
Stanislavskit.
E veçanta e teatrit epik është funk-
sioni dhe qëllimi i tij. Funksioni
didaktik i teatrit të Brehtit nuk
është qëllim. Qëllim është dhënia
e kënaqësisë.
Për Brehtin katarsa nuk është në
vetvete një kënaqësi, porse teatri e
lind kënaqësinë e spektatorit.
Brehti rikonfirmon pohimin e
Aristotelit sa i përket hierarkisë së
elemente të një drame/shfaqjejese
"shpirti i tragjedisë është fabula"
(Aristoteli, 2003:65). Pra, sikur
edhe për Brehtin, fabula është ele-
menti më i rëndësishëm i pjesës e
i shfaqjes.
Gjesti për Brehtin nuk është
veprim konvencional, por është
specifitet teatral estetik i situatës
dramatike.
Teatri i Brehtit është bashkëprod-
him me artet e tjera, sipas të cilit,
detyra e arteve të tjera së pari qën-

dron në vetërealizimin e tyre si art,
njëkohësisht ato shërbejnë për
"artikulimin" e shfaqjes, si dhe për
artikulimin e distancimit. Po
ashtu, epizmi vjen edhe si pikë-
takim artistik me dijet e shkencave
të tjera.
Intenca e Brehtit është që spektak-
li artistik të ketë nivel të lartë este-
tizmi. V-efekti është pjesë e këtij
spektakli.
Teatri epik brehtian synon që
recipientit (shikuesit, konsumue-
sit të vlerave skenike-teatrore) të
tij t'i sigurojë lirinë e të menduarit,
krijimin e gjykimit dhe mbajtjen e
qëndrimit kritik ndaj standardeve
të përgjithshme, kolektive të
shoqërisë njerëzore, ngaqë qën-
drimi kritik teatral ndaj dukurive a
fenomeneve të caktuara është
njëkohësisht qëndrim artistik.
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Justin Bieberi e ka harruar tashmë
ish të dashurën, me të cilën ka
vetëm pak ditë që i ka dhënë

fund marrëdhënies, Selena Gomez.
Mediet e huaja raportojnë se shkak
për këtë është tradhtia me modelue-
sen Baskin Champion, ku javën e
kaluar ajo  është fotografuar teksa
dilte nga shtëpia e yllit të muzikës në
Beverly Hills. Modeluesja Champion
mbante kokën ulur teksa fotografo-

hej nga paparacët duke shkuar në
drejtim të makinës së saj.

Zbulohet aarsyeja ee nndarjes ssë
Selena GGomezit ddhe JJustinit

Kate Middleton është një ikonë e
stilit të veshjes, por vazhdon ta
befasojë publikun me paraqiten

e përkryer edhe gjatë shtatzënisë. Me
barkun e fryrë dhe vetëm pak javë

përpara lindjes së fëmijës së tretë,
dukesha shfaqet me veshje që janë
njëra më elegante se tjetra, pa hequr
dorë nga stili i saj e pa zbritur kurrë
nga takat.

Edhe pse në prag të lindjes,
Kate Middleton nuk heq dorë

nga takat

Stormzy mohon se në
shtëpinë e tij kishte drogë

David Bechkami zbulon
sekretin e tij

Ylli i futbollit, David Bechkam, këtë
fundjavë ka zgjedhur të zbulojë
një tjetër detaj të jetës personale,

preferencat për ushqimin. Në rrjetin

social "Instagram" David ka bërë një
sërë publikimesh nga restoranti ku ai
preferon të hajë drekë. Ushqimi aziatik
është i preferuari i yllit të futbollit.

Reperi nga Londra,
Michael Omari, i njohur
si Stormzy, ka hedhur

poshtë pretendimet se ka
pasur drogë në shtëpinë e tij,
pasi thashethemet nisën nga
një histori në rrjetin social
"Instagram". Në një video e
cila është fshirë nga
"Instagram"-i, artisti shihej
duke luajtur poker me miqtë, ndërsa
në tryezë dukej se kishte çanta të
vogla plastike me drogë. Reperi tani u
është përgjigjur këtyre spekulimeve

nëpërmjet "Mirror Online": "Nuk
kishte asnjë për qind drogë e pran-
ishme në shtëpi. Stormzy nuk merr
drogë", ka thënë ai.
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PESHORJA
Duhet t'u

përkushto-
heni

më shumë
personave që ju duan dhe

që ju doni. Krijoni hapësirat
e nevojshme për ta.

AKREPI
Sot duhet

të 
rregulloni

punë me një
pjesëtar të familjes suaj.

Keni bërë një gjest që atij
nuk i ka pëlqyer.

SHIGJETARI
Sot do të
ndryshojë
optika juaj

mbi persona
të caktuar. Ngjarjet e fundit
kanë treguar që ndonjëherë

paragjykoni.

BRICJAPI
Keni lënë
të kalojë
shumë

kohë dhe
një çështje që ju shqetë-

sonte tani është kthyer në
një problem serioz.

UJORI
Po 

planifikoni
të nisni

një biznes
me persona që nuk i njihni
mirë. Të gjithë rreth jush

kanë dyshime për këtë gjë.

PESHQIT
Një lajm

që ju
mundonte,

më në fund
arriti të bëhej publik dhe ju
mund të rrini i qetë sepse

nuk duhet të mbani më
sekrete.

DASHI
Keni një

ditë të tërë
në dispozi-
cion për të

reflektuar sot dhe për të
menduar se çfarë do të bëni

në ditët në vijim.

DEMI
Sot nuk
duhet ta
humbni

rastin nëse
doni të bisedoni me 

partnerin për një temë
interesante. Do t'ju dëgjojë

me vëmendje.

BINJAKËT
Shumë ide
inovative
vijnë në

mendjen
tuaj sot dhe ju jeni nga ata
persona që do të hidheni

menjëherë në veprim për t'i
realizuar.

GAFORRJA
Edhe pse
sot do të

punoni me
njerëz të

ndryshëm nga ju sa i përket
karakterit, do të shikoni që

do të gjeni të 
përbashkëta.

LUANI
Ditën e
sotme

mund ta
kaloni duke

rregulluar marrëdhëniet me
personin që do të jetë në të

ardhmen në 
krahun tuaj.

VIRGJËRESHA
Sot jeni
mbin-

garkuar
dhe nuk

keni mundësi të krijoni
hapësira për të takuar një

mikun tuaj.

Rashed Belhasa, ose i njohur ndryshe si
Money Kicks në kanalin "Youtube", është 16
vjeç dhe është djali i një miliarderi.
Adoleshenti 16-vjeçar ka një kopsht me 500
kafshë, shumë makina të shpejta e luksoze
dhe miq të famshëm. Ai shoqërohet me njerëz
të famshëm si Mariah Carey, Jackie Chan dhe
Paul Pogba. Miliarderi i vogël adhuron atletet
dhe ka dhomën e tij të veçantë me rreth 650
palë të tilla. Ai ka edhe kompaninë e vet të
këpucëve.

E rrallë

Adoleshenti 
miliarder nnga DDubai

FOTO E DITES

Biondina blen një pako qumësht. Duke dalë
tek dera e shitores, kthehet dhe i thotë
shitësit: Pse po shkruan në pako 'Hape
këtu'? A nuk bën ta hapë në shtëpi?

Një grup ushtarakësh pakistanezë shihen duke 
performuar për Ditën e Pakistanit në Islamabad. /AFP/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetem gjatë vikendit në 
ora 14:30

“BLACK PANTHER”
3D (PG-13)

Aksion/Aventurë/Fantastiko-
Shkencor; 2 orë 15 min

Rolet: Chadwick Boseman, Angela Basset, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Forest

Whitaker, Andy Serkis, etj.
Regjia: Ryan Coogler

Në ora 17:00
“PETER RABBIT”

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 33 min

Rolet: James Corden, Rose Byrne,
Domhnall Gleeson, Sam Neill, Daisy

Ridley, Elizabeth Debicki, Margot Robbie,
etj.

Regjia: Will Gluck

Në ora19:00 
“PACIFIC RIM

UPRISING” (PG-13)
Aksion/Aventurë/Fantastiko-Shkencor; 1

orë 51 min

Rolet: John Boyega, Scott Eastwood, Jing
Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn
Gorman, Adria Arjona, Charlie Day, etj.

Regjia: Steven S. DeKnight

Në ora21:00
“RED SPARROW”

(R) 
Mister/Triller; 2 orë 25 min

Rolet: Jenifer Lawrence, Joel Edgerton,
Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-

Louise Parker, Charlotte Rampling, etj.
Regjia: Francis Lawrence

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Prodhohet ee ppara
'shtëpi ffluturuese'
Muajin e ardhshëm Grupi HNA i Kinës do ta
marrë dorëzimin e një avioni të ri Boeing 787-8,
privat. Siç është konfiguruar, 787 Boeing Business
Jet mund të përshkojë një distancë prej gati 9 800
miljesh, edhe kur është e mbushur me 40 pasag-
jerë, bagazhe dhe karburant. Inovacioni Boeing
787 BBJ gjithsesi nuk është edhe aq i lirë. Çmimi
bazë i tij është 224.6 milionë dollarë për të marrë
udhëtim. 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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PRISHTINË, 225 MARS - Sukseset e
sportit të Kosovës në arenën
ndërkombëtare nuk po ndalen. Në
fundjavë, Kosovës medalje i sollën
sporti i karatesë dhe ai i xhudos.
Fortesa Orana e ka fituar medaljen e
artë në Kampionatin Ballkanik për
seniorë, i cili po mbahet në
Stamboll të Turqisë. Karateistja e

Kosovës në finale e mposhti serben
Andriana Vikovaq në kategorinë
+68 kg. Në sportin e karatesë
medalje ka fituar edhe Orges Arifi, i
cili të dielën u stolis me medaljen e
argjendtë në kategorinë -60 kg.
Orgesit nuk i priu fati në finale, duke
u mposhtur 3:2 nga Maqedoni, Emi
Pavlov. Në luftën e parë, Arifi mundi

Dejan Vitor të Bosnjës e
Hercegovinës, në të dytën Goran
Nikolovskin e Maqedonisë, kurse
në gjysmëfinale triumfoi ndaj
sllovenit Blaz Hribovsek. Ndërsa në
sportin e xhudos, Flaka Loxha ka
arritur ta rrëmbejë medaljen e
argjendtë në Kampionatin
Evropian për juniorë që po mbahet

në Sarajevë. Loxha në finale pësoi
humbje nga turkja Buket Mercan.
Garuesja nga Kosova në rrugën deri
në finale mposhti garuesen nga
Shqipëria Amanda Lika, për të
vazhduar me Dora Bortas, ndërsa
në gjysmëfinale nuk i doli përballë
për shkaqe politike garuesja nga
Serbia, Marica Perisiq.

Fortesa, OOrgesi ddhe FFlaka ii ssjellin mmedalje KKosovës

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 225 MARS - Përfaqësuesja
e Kosovës në futboll të shtunën ka
fituar në miqësoren ndaj
Madagaskarit (1-0), me ç'rast
Bernard Challandes debutoi me
fitore në postin e trajnerit. Ish-fut-
bollisti i shumë skuadrave në
Kosovë dhe tash analisti sportiv,
Genc Sermaxhaj, për "Epokën e
re" e ka vlerësuar paraqitjen e
Kosovës si pozitive, kurse trajnerit
zviceran nuk heziton t'i japë notë
të lartë për seriozitetin në punë.
"Paraqitje pozitive e Kosovës në
ndeshjen ndaj Madagaskarit.
Edhe pse kishte mungesa në për-
bërjen e parë, futbollistët që star-
tuan u paraqitën mjaft mirë nën
drejtimin e trajnerit të ri, i cili
kishte bërë punë të mirë dhe seri-
oze në repartin defansiv, ku u
treguam më të vëmendshëm sesa

në ndeshjet e kaluara ku patëm
pësuar shumë gola. Një ndeshje e
kënaqshme, por ka vend të për-
mirësohemi për ndeshjet e rad-
hës", ka thënë Sermaxhaj, i cili
pati fjalë të mira edhe për autorin
e golit të fitores, Edon Zhegrova.
"Me trajnerin e ri janë vërejtur
edhe disa ndryshime në forma-
cionin bazë të cilat rezultuan me
sukses, sidomos ajo e futbollistit të
talentuar Edon Zhegrova, i cili bëri
diferencën me aftësitë individ-
uale", ka deklaruar ai. 
Pas fitores në ndeshjen e parë në
krye të ekipit përfaqësues të
Kosovës, Bernard Challandes
deklaroi se rëndësi të madhe ka
fakti se në këtë ndeshje nuk është
pranuar asnjë gol. "Jam shumë i
kënaqur me fitoren. Kjo është e
qartë. Qëllimi i parë që kemi pasur
gjatë javës ka qenë në aspektin
mbrojtës. Nuk kemi pësuar gol
dhe kjo është shumë e rëndë-

sishme për mua, ndërkohë që
gjatë eliminatoreve Kosova është
ndëshkuar 24 herë. Patëm raste të
mira edhe në pjesën e dytë, por
nuk i konkretizuam. Jam i
kënaqur edhe me mentalitetin e
skuadrës, djemtë qëndruan kom-
paktë, kjo ishte ajo që doja në këtë
takim. Kam rezervat e mia në disa
momente të lojës. I kemi humbur
disa topa, por mund t'i korrigjo-
jmë gabimet. Tani është e qartë,
kemi mundur Madagaskarin, që
nuk është Brazili, edhe pse mbetet
një kundërshtar për t'u respektu-
ar, por duhet të jemi të përqen-
druar dhe të shohim për të
ardhmen", ka deklaruar
Challandes. 
Ndërsa ish-reprezentuesi i
Kosovës, Genc Sermaxhaj, ka
thënë se deklarata e zviceranit pas
ndeshjes ka qenë e matur dhe
mjaft reale, sepse ekipit të Kosovës
i duhet shumë punë në lidhje me

posedimin e topit dhe eliminimin
e humbjes së topit në mesin e
fushës. 
Skuadra e Kosovës ka zhvilluar të

dielën përgatitjen e radhës për
ndeshjen e ardhshme miqësore, e
cila zhvillohet të martën nga ora
18:00 ndaj Burkina Fasos. 

PRISHTINË, 225 MARS - Kikboksieri
shqiptar Muharrem Hasani e ka
dërrmuar serbin Zoran Spajiç në
përballjen e zhvilluar të shtunën
në Cyrih të Zvicrës.  32-vjeçari
nga Dobroshi i Gjakovës është
rikthyer në sportin e kikboksit
pas një periudhe dyvjeçare, por
kjo nuk e ka penguar aspak ta
mposhtë serbin Spajiç. Hasani ka
treguar për "Epokën e re" se
sportin e kikboksit e zgjodhi për
faktin se gjithmonë i ka fjetur në
zemër. "Kam filluar të merrem

me këtë sport që nga mosha 15-
vjeçare dhe arsyeja që kam zgjed-
hur  këtë sport ishte fakti se më
flinte në zemër. Fillimisht u
regjistrova në klubin e Skënder
Shahinit, i cili ishte edhe trajner
im në atë kohë. Pas pak muajsh
stërvitje jam futur në ring. Si çdo
fillim, edhe fillimi im nuk ishte i
lehtë, por me punë të pandal-
shme dhe sakrificë arrita atë që
kam synuar për një kohë të gjatë",
ka thënë Hasani, i cili ndeshjen e
parë e ka zhvilluar në vitin 2000.

"Sporti i kikboksit është mjaft i
zhvilluar dhe ka perspektivë në
shtetin zviceran", ka deklaruar ai.
Për sukseset e gjertanishme në
sportin e kikboksit shqiptari nga
Dobroshi i Gjakovës ia ka atribu-
uar familjes së tij. "Familja ime
më ka përkrahur që nga fillimi e
deri tani, të cilën e vlerësoj shumë
dhe i jam shumë mirënjohës.
Kam raporte të mira miqësore me
të gjithë sportistët shqiptarë
anembanë botës", ka deklaruar
Hasani.

Paraqitja e Kosovës, pozitive; 
puna e trajnerit, serioze 

Hasani e shkatërroi serbin Spajiç

Ish-futbollisti i shumë skuadrave në Kosovë dhe i përfaqësueses, Genc Sermaxhaj, e ka
vlerësuar lart paraqitjen e Kosovës në ndeshjen ndaj Madagaskarit. Ai nuk ka hezituar të
thotë fjalë të mira edhe për punën e trajnerit të ri të Kosovës, Bernard Challandes.
"Paraqitje pozitive e Kosovës në ndeshjen ndaj Madagaskarit. Edhe pse kishte mungesa
në përbërjen e parë, futbollistët u paraqitën mjaft mirë nën drejtimin e trajnerit të ri, i cili
kishte bërë punë të mirë dhe serioze në repartin defansiv, ku u treguam me të vëmend-
shëm sesa në ndeshjet e kaluara ku patëm pësuar shumë gola. Një ndeshje e
kënaqshme, por ka vend të përmirësohemi për ndeshjet e radhës", ka thënë Sermaxhaj

Prekazi: Gjermania favorite, por
synojmë rezultat pozitiv 
Trajneri i përfaqësueses së Kosovës U21, Rafet Prekazi, e pranon fak-
tin se Gjermania është favorite në ndeshjen me Kosovën, por synimet
janë që të nxirret një rezultat pozitiv. "Po përgatitemi si për çdo
ndeshje tjetër. Më gëzon fakti se djemtë kanë ngritje në lojë.
Ndeshjen me Azerbajxhanin e fituam me plot meritë si me lojë si me
rezultat. Tani na vjen një Gjermani, kampione e botës. Realiteti është
se ajo është favorite jo ndaj Kosovës, por edhe ndaj shumë ekipeve
botërore. Ne do të mundohemi t'i kundërpërgjigjemi Gjermanisë.
Nuk e di se çfarë rezultati do të jetë, por jam i sigurt se djemtë do ta
japin maksimumin. Atë e kanë obligim ndaj këtij populli. Do ta japim
maksimumin dhe mendoj se mund të nxjerrim diçka pozitive, por
Gjermania mbetet favorite absolute", ka thënë Prekazi.
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Besa FamGas mezi e mposhti Kastriotin
Besa FamGas ka shënuar fitore ndaj Kastriotit në ndeshjen e javës
së 21-të të Superligës A të Kosovës në hendboll (meshkujt).
Kampionia aktuale, Besa, e ka mposhtur Kastriotin me tri gola
diferencë, 24:21. Pas pjesës së parë rezultati ishte 14:10 në të mirë
të pejanëve, por në të dytën vendësit ia dolën të afrohen në tri
gola. Besa udhëheq në tabelë me 40 pikë, kurse Kastrioti është i
treti me 24 pikë. Haxhimusa ishte më efikasi te Kastrioti me
gjashtë gola, kurse nga katër herë shënuan Salihu e Bislimi. Te
Besa u dallua Biljaka me pesë gola. Ndërsa skuadra e Prishtinës
shënoi fitore shumë të lartë ndaj Vëllaznimit me rezultat 52:21.
Prishtina është e dyta me 38 pikë, kurse Vëllaznimi i gjashti me 17
pikë. Derbin lokal gjilanas mes Dritës e Zhegrës e fitoi Drita me
rezultat 34:31. Drita është e katërta me 24 pikë, kurse Zhegra e
pesta me 19 pikë.

Gazetari i "Tuttosport": Hysaj do të
largohet nga Napoli 
Elseid Hysaj po bëhet një objektiv gjithnjë e më i lakmuar në
merkato. Gazetari Rafale Auriema shkruan në "Tuttosport" se një
klub i madh evropian është i gatshëm ta paguajë klauzolën prej 50
milionë eurosh për shqiptarin. "Në verën e vitit 2017 Hysaj u ble
nga Napoli për vetëm 5 milionë euro, ndërsa tani ai ka një klauzolë
prej 50 milionë eurosh te Napoli. Klauzola është e vlefshme deri
më datën 15 korrik dhe agjenti i tij, Mario Xhufredi, i ka bërë të
ditur këtë gjë klubit. Ai i ka thënë gjithashtu se një klub i madh
evropian është i gatshëm të investojë këtë shifër për shërbimet e
mbrojtësit të djathë të Napolit", shkruan gazetari i "Tuttosport"-it.
Emri i klubit nuk bëhet i ditur, por për Hysajn është përfolur se
janë interesuar ekipe si Bayern Muncheni dhe Chelsea. 

Son: Kane, sulmuesi më i mirë në botë 
Sulmuesi i Tottenham Hotspurit, Son Heung-min, ka thënë se
bashkëlojtari i tij te "Spurs", Harry Kane, është sulmuesi më i mirë
për momentin në botë. "Harry Kane është lojtar shumë i rëndë-
sishëm për Anglinë sepse është lojtari më i mirë në botë. Ky është
futbolli, nganjëherë lëndohesh, por si Tottenham na duhet të lua-
jmë pa Harry. Është e trishtueshme, por lojtarët e tjerë duhet të
jenë gati", ka thënë Son për "Sky Sport".

Oblak, drejt Premierë Ligës 
Jan Oblak pritet të largohet nga Atletico Madridi dhe të transfero-
het në Premierë Ligë. "Sunday Express" raporton se për të intere-
sohen Chelsea dhe Arsenali. Klauzola e largimit të Oblak nga
Atletico është 88 milionë euro.

Vazhdon interesimi i Chelseat për Dzekon 
Skuadra e Chelseat vazhdon të jetë e interesuar për transferimin e
sulmuesit Edin Dzeko, i cili po shkëlqen me fanellën e Romës.
Lajmin e ka bërë me dije El "Gol Digital". Skuadra angleze nuk
arriti ta transferojë në afatin kalimtar të janarit dhe dëshiron sërish
të provojë në afatin kalimtar të verës. Dzeko ka qenë pjesë e
Premierë Ligës, pasi ka luajtur për Manchester Cityn. Boshnjaku
gjatë karrierës ka luajtur edhe për Wolfsburgun dhe Teplicen. 

Ronaldo rrezikon 10 vjet burg për
evazion
Cristiano Ronaldo do të gjykohet për evazion fiskal dhe rrezikon
një dënim të paktën me 10 vjet burg për katër shkelje. Lajmin e
kanë dhënë mediet spanjolle, që zbulojnë se ka nisur një hetim i
thellë në dëm të sulmuesit të Real Madridit. 'Cadena Ser' ka folur
me palën mbrojtëse të portugezit, që ka konfirmuar akuzën e
ngritur nga gjykata në Alcoron. Sipas burimit të mësipërm,
Ronaldo akuzohet se ka shkaktuar një dëm prej 14.7 milionë
eurosh në katër vjet. Sulmuesi i Real Madridit është akuzuar edhe
më parë për evazion fiskal. Muajin e shkuar në dyert e gjykatës
ishte edhe ylli tjetër i futbollit, Lionel Messi, edhe ai për evazion
fiskal.

SHKURT 

PRISHTINË, 225 MARS - Edon
Zhegrova ka debutuar me gol
në fanellën e përfaqësueses së
Kosovës në futboll në ndeshjen
miqësore ndaj Madagaskarit
(1-0). Ai ka thënë se këtë gol ua

dedikon të gjithëve në Kosovë.
"Për mua ka qenë një ditë
shumë e veçantë. Të luash për
shtetin tënd është një emocion
vërtet i veçantë, po ashtu edhe
të shënosh gol. Është një

ndjenjë shumë e mirë. Mendoj
se edhe djemtë kanë pasur një
paraqitje fantastike, kështu që
të gjithë kanë dhënë maksimu-
min. Shpresoj të vazhdojmë
me fitore. I përshëndes të

gjithë tifozët që kanë qenë këtu
dhe na kanë përkrahur.
Dedikimi për golin? Është për
të gjithë kosovarët dhe për
shtetin tonë", ka thënë
Zhegrova.

Zhegrova: GGolin, ggjithë KKosovës 

TIRANË, 225 MARS - Kombëtarja e
Shqipërisë në futboll sonte (e
hënën) zhvillon ndeshjen miqë-
sore ndaj Norvegjisë në stadiu-
min "Elbasan Arena" nga ora
19:00. Trajneri i kuqezinjve,
Christian Panucci, është i
kënaqur me punën e bërë për
ndeshjen miqësore, kurse nuk
ka hezituar t'i tregojë edhe
synimet që ka për t'i mposhtur
norvegjezët ashtu sikurse që e
mposhtën Turqinë. "Skuadra ka
punuar mirë, ka punuar seri-
ozisht. Është një moment
delikat i sezonit, ku lojtarët
largohen nga ekipi i tyre dhe
vijnë me kombëtaret. Jemi gati
për Norvegjinë. Kemi punuar
shumë gjatë këtyre tetë ditëve.
Për momentin, jemi të fokusuar
vetëm ta mundim Norvegjinë,
siç bëmë edhe me Turqinë.
Është e sigurt se për të ardhmen
kam një ide timen edhe për
ndeshjet e qershorit. Për sa i për-
ket formacionit, kam dyshimet e
mia. Kemi lojtarë si Roshi që
sapo ka nisur sezonin. Ka edhe
nga ata që nuk kanë luajtur
ende. Mbi të gjitha, pres nga ata

që janë aktivizuar pak me klubet
e tyre dhe i jap besimin tim", ka
thënë Panucci, i cili ka bërë me
dije se në këtë ndeshje Thomas
Stakosha do të jetë në portë. "Do
të luajë Strakosha, sepse kam

folur me të dy portierët dhe
Berisha nuk ishte në maksimu-
min e tij. Në maj do të kemi dy
miqësore dhe njërën do ta luajë
Berisha e tjetrën Strakosha", ka
deklaruar Panucci.

Panucci: Do ta mposhtin
Norvegjinë ashtu sikurse Turqinë

MELBURN, 225 MARS - Sebastian
Vettel me Ferrari fitoi sot garën e
parë sezonale të Botërorit të
Formulës 1. Piloti gjerman preu i
pari vijën e finishit në garën e
zhvilluar mëngjesin e sotëm në
Melburn, të vlefshme për
Çmimin e Madh të Australisë. Në
podium u ngjitën edhe Lewis
Hamiltoni me Mercedes (i dyti),
që e nisi garën nga "pole" dhe
makina tjetër Ferrari e Kimi
Raikkonenit (i treti).
Një triumf i merituar i Vettelit që
mbrojti fitoren e një viti më parë,
duke përfituar edhe nga situata e
krijuar në mesin e garës, falë një
strategjie të mirë të "kokëkuqes".

Por makina Mercedes u duk e
pakapshme në pjesën e parë të
garës, ndërkohë që dy makinat e
Ferrarit përfituan nga momentet
e krijuara dhe u ngjitën të dyja në
podium. Çelësi i fitores së Vettelit
ishte xhiroja e 25-të, momenti kur
në pistë u vendos regjimi i mak-
inës së sigurisë virtuale pas një
problemi që kishte makina e
Grosejan (Haas), me Hamiltonin
dhe Raikkonenin që e kishin kryer
ndalesën për t'i ndërruar gomat. 
Nga kjo situatë përfitoi piloti gjer-
man i Ferrarit, që bëri ndalesën e
tij dhe doli para rivalëve, pozicion
që e ruajti deri në fund, edhe pse
përpjekjet e Hamiltonit ishin të

mëdha për ta rimarrë kreun, por
pa sukses. "Ka shkuar më shumë
se mirë. Kemi qenë edhe disi me
fat, por jam argëtuar pa masë në
këtë garë. Garë e madhe dhe
strategji e bukur, por duhet të
punojmë ende shumë për të
marrë të tjera fitore", ka thënë
Vetteli. 
Në vendin e katërt u rendit Daniel
Ricciardo me Red Bullin e pas tij
Fernando Alonso me McLarenin.
Në renditjen e "Top 10"-shës së
garës së Australisë u renditën
edhe Verstappeni (Red Bull),
Hulkenbergu (Renault), Bottasi
(Mercedes) dhe Vandoorne
(Mclaren). 

Vetteli e nisi me fitore 
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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Unë, Ekrem Dragaj, me numër letërnjoftimi
?1175703159, shpalli të pavlefshme Certifikatën e
Shkollës së Mesme me numër protokolli 1677 dhe
numër vendimi të MASHT-it, 233021/4.

Fetah Hoxhaj shpall te pavlefshme dëftesat e
shfmu "Zenun Cocaj" Gjonaj.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira për një çift
ne Fushe Kosove. Banesa duhet te ketë një dhome
gjumi dhomë dite me kuzhine te jete e mobiluar,
çmimi: 150-200 euro. Tel 044-741-155

Epet lokali me qira në rrugën "B" me sipërfaqe
prej 214 m2. Lokali është i përshtatshëm për çfarë
do lloj veprimtarie. Informatat në tel: 045-660-118.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira ne Prishtine,
për një qift me një fëmijë. Banesa duhet te ketë 1
dhome gjumi dhomë dite me kuzhine. Po ashtu të
jetë e mobiluar si dhe të jetë afatgjatë. Çmimi 200
euro. Tel: 044-741-155

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> 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 


