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Behgjet Pacolli nderohet me 
titullin ‘Qytetar Nderi i Kukësit’

FLET PËR "EPOKËN E RE", MIMOZA AHMETAJ

Dr. Sabri KIÇMARI

Prof. dr. Emin KABASHI

Borissovi: Kosova
do të përfaqësohet
në Samitin 
e BE-së në Sofje
Kryeministri i Bullgarisë, Boyko Borissov, ka bërë me
dije se Kosova do të përfaqësohet në Samitin e BE-së në
Sofje, i cili do të mbahet më 16 dhe 17 maj. Teksa ka
ftuar presidentin Hashim Thaçi të marrë pjesë në këtë
samit, kryeministri bullgar ka thënë se Republika e
Kosovës në këtë rast do të përfaqësohet ashtu siç e kanë
njohur mbi 100 shtete

Kosova duhet ta
avancojë procesin
e integrimit

KULTURË

KUR DHEMBJA E INDIVIDIT
BËHET FRYMË E QËNDRESËS
KOMBËTARE F. 14

Me rastin e shënimit të 19-vjetorit të eksodit
kosovar në Kukës, zëvendëskryeministri i
parë dhe ministri i Punëve të Jashtme,
Behgjet Pacolli, është nderuar me titujt

"Qytetar Nderi i Kukësit" dhe "Nderi i Qarkut
Kukës" për kontributin e dhënë në mbështetje
të luftës çlirimtare dhe të kampeve të
bashkëkombësve të larguar nga lufta FAQE 7

Ish-ministrja e Integrimit Evropian,
Mimoza Ahmetaj, ka thënë se Raporti i
Progresit do t'i evidentojë të arriturat
dhe sfidat që e presin Kosovën. Ajo ka
theksuar se në këtë raport do të kërko-
het angazhim nga secili institucion për
ta implementuar agjendën evropiane.
Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Ahmetaj ka pohuar se
Kosova duhet ta vazhdojë luftimin e
krimit dhe korrupsionit, reformat në

drejtësi, si dhe reformat në adminis-
tratën publike. Sipas saj, fokus kryesor i
institucioneve duhet të jetë avancimi i
procesit integrues. Ahmetaj ka 
vlerësuar se demarkacioni me Malin e
Zi ka qenë mësim për të gjithë se sa i
rëndësishëm është konsensusi politik
në agjendën evropiane. Ajo ka 
shprehur optimizëm se gjatë këtij viti
qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa
viza në vendet e BE-së

KRYEMINISTRI I BULLGARISË, BOYKO
BORISSOV, PO QËNDRON PËR VIZITË
ZYRTARE NË KOSOVË

FAQE  4-5

FAQE  3
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TIRANË, 116 PRILL- Kur mbeten edhe
24 orë nga momenti kur
Komisioni Evropian do të ven-
dosë t'i hapë ose jo rrugë çeljes së
negociatave të anëtarësimit të
Shqipërisë në BE, kreu i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha, nga
Berlini, njofton se në emër të
opozitës i ka kërkuar grupit qev-
erisës të udhëhequr nga kance-
laria Merkel, CDU/CSU, ta hapë

dritën jeshile për Shqipërinë. "Sot
kemi kërkuar, bashkë me
Bylykbashin, që CDU/CSU ta
pranojë hapjen e negociatave me
Shqipërinë. Kemi kërkuar
mbështetjen si një akt pranimi
për çdo shqiptar. Si një përpjekje
të shtuar për t'i plotësuar kriteret
si lufta kundër krimit të orga-
nizuar, reforma në drejtësi si dhe
respektimi i të drejtave të njeriut",

u shpreh Basha në një video live
nga një takim pune në Berlin. "Në
emër të PD kemi garantuar se
duhet parë ky si një proces për ta
çmontuar narkoshtetin, një prob-
lem jetik për Shqipërinë, për t'i
vendosur të gjithë shqiptarët të
barabartë para ligjit, për t'i
arrestuar kriminelët, për ta çliruar
ekonominë nga monopolet, për
ta rikthyer konkurrencën si

parakusht për zhvillimin
ekonomik", u shpreh Basha. 
Lideri i opozitës theksoi se
"përmes hapjes së negociatave
do të vazhdojë të shtojë betejën e
opozitës për ta çliruar Shqipërinë
nga krimi i organizuar dhe
padrejtësia".
Basha theksoi se takimi i parë në
Bundestag ka qenë i suksesshëm
dhe se ai dhe grupi i punës nga

PD-ja do t'i vazhdojnë takimet e
tjera, natyrisht duke ndjekur me
vëmendje të plotë zhvillimet në
Shqipëri.

Basha kërkon nga CDU/CSU mbështetje për çeljen e negociatave

TIRANË, 116 PRILL - Kryetari i
Partisë Socialiste, Edi Rama,
nuk është i kënaqur me
punën që është bërë deri
tani nga deputetët dhe
strukturat e partisë nëpër
rrethe.
Gjatë mbledhjes me grupin
e deputetëve që ka pasur të

hënën, Rama u ka kërkuar
deputetëve të dalin në terren
dhe të punojnë për zgjedhjet
lokale të 2019-s. "Të puno-
het më shumë me bazën. Të
shpërndaheni nëpër zonat
tuaja. Drejtuesit e degëve në
rrethe të jenë të përkushtuar.
Angazhimi në terren duhet

të jetë maksimal. Të puno-
jmë sikur zgjedhjet të jenë
këtë qershor", mësohet të
ketë thënë Rama në mbled-
hjen me dyer të mbyllura. 
Po ashtu, kryeministri Edi
Rama ka folur edhe për
seancën e ditës së enjte në
Kuvend, ku u shoqërua me

tensione dhe përplasje të
forta. Ai u ka kërkuar
deputetëve ta ruajnë qetës-
inë dhe të mos bien pre e
provokimeve të opozitës.
"Nuk duhet t'u kundër-
përgjigjemi provokimeve të
opozitës", është shprehur
Rama.

Rama: Të punojmë sikur zgjedhjet të jenë këtë qershor 

PODGORICË, 116 PRILL - Qendra për
Qendra për Monitorim dhe
Kërkim (CeMI) ka njoftuar se
politikani properëndimor
malazias, Milo Gjukanoviq, ka
fituar 53.5 për qind të votave në
zgjedhjet presidenciale të së
dielës. Ndërsa Mladen Bojaniq,
një afarist i mbështetur nga një
aleancë e partive opozitare, përf-
shirë edhe disa që dëshirojnë lid-
hje më të ngushta me Rusinë,
radhitet i dyti me 34 për qind të
votave.
Në fjalimin e tij pas fitores,
Gjukanoviqi ka thënë se "ne jemi
të pamposhtur"! Sipas tij, rezul-
tati i qartë tregon se vizioni dhe
programi i tij në krye të Malit të
Zi është i duhuri.
"Konfirmohet se jemi në rrugën
e duhur dhe drejt anëtarësimit të
vendit në Bashkimin Evropian",
tha ai.
Gjukanoviqi ka falënderuar qyte-
tarët që e votuan, ata që morën
pjesë në zgjedhje dhe aleatët që e
mbështetën, mes të cilëve edhe
shqiptarët, ndërsa përcolli edhe
një mesazh për rivalët. "Rezultati
tregon qartë dhe është një
mundësi që të reflektoni e t'i

rishqyrtoni bindjet e tuaja. Asgjë
nuk mund të arrihet politikisht
duke mohuar gjithçka që Mali i
Zi ka arritur deri më tani", tha ai
në mesazhin e vet.
Zgjedhjet e së dielës janë të parat
që kur vendi u bashkua me
NATO-n në vitin 2017 dhe shihen
si një provë për orientimin
evropian të vendit. 
Milo Gjukanoviqi dhe partia e tij
drejtojnë për gati tridhjetë vjet
vendin e vogël buzë Adriatikut,
që shpalli pavarësinë në vitin
2006.
Zgjedhjet parlamentare të
vjeshtës së vitit 2016 kaluan nën
hijen e arrestimeve të një grupi
nacionalistësh serbë të dyshuar
për përfshirje në një komplot për
vrasjen e Milo Gjukanoviçit dhe
vënien në pushtet të partive pro
ruse, për ta penguar anë-
tarësimin e Malit të Zi në NATO.

Thaçi ddhe HHaradinaj 
urojnë GGjukanoviqin ppër

fitoren

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, përmes profilit të tij në

rrjetin social "Twitter", ka uruar
presidentin e ri të Malit të Zi,
Milo Gjukanoviq. "Urime mikut
tim të vjetër, Milo Gjukanoviq,
për fitoren e tij në Mal të Zi. Kjo
është një fitore për Malin e Zi,
por edhe për gjithë rajonin që
aspiron integrimin në NATO
dhe BE", ka shkruar ai Thaçi. Ai
ka shkruar se pret rritje të
bashkëpunimit ndërmjet dy
popujve.
Edhe kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka uruar
qytetarët e Mali të Zi për zgjed-

hje të lira dhe demokratike pres-
idenciale. Haradinaj ka thënë se
Qeveria e Kosovës shpreh
gatishmërinë për bashkëpunim
dhe avancimin e marrëd-
hënieve të mira me Malin e Zi
edhe në të ardhmen. "Urime
qytetarëve të Malit të Zi për
zgjedhjet e lira e demokratike
presidenciale. Po ashtu, i uroj
fitoren presidentit të zgjedhur,
Milo Gjukanoviq. Qeveria e
Republikës së Kosovës shpreh
gatishmërinë për
bashkëpunimin dhe avancimin

e marrëdhënieve të mira me
Republikën e Malit të Zi edhe në
të ardhmen, në të mirë të të dy
popujve tanë, për perspektivën
euroatlantike!", ka shkruar
Haradinaj në profilin e vet në
"Facebook".
Presidentin malazias, Milo
Gjukanoviq, e ka uruar edhe
presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta.
Ai ka vlerësuar se fitorja e
Gjukanoviqit është mbështetje e
qartë për konsolidimin e orien-
timit euroatlantik dhe evropian
të Malit të Zi. 

Milo Gjukanoviqi është zgjedhur president i Malit të Zi 

Gjukanoviqi: Jemi në rrugën e duhur
dhe drejt anëtarësimit të vendit në BE 

Duke falënderuar qytetarët që e votuan, ata që
morën pjesë në zgjedhje dhe aleatët që e
mbështetën, mes të cilëve edhe shqiptarët,
Gjukanoviqi ka thënë se rezultati i qartë tregon
se vizioni dhe programi i tij në krye të Malit të Zi
është i duhuri
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UASHINGTON, 116 PRILL (ER) - Me
ftesë të Rrjetit Parlamentar të
Bankës Botërore dhe Fondit
Monetar Ndërkombëtar, një
delegacion i Kuvendit të
Republikës së Kosovës po merr
pjesë në Sesionin Pranveror të
Konferencës Globale
Parlamentare, në Bankën
Botërore, në Uashington DC,

nga data 16 deri më 18 prill.
Kuvendi përfaqësohet nga
deputetët: Vjosa Osmani (LDK),
Doruntinë Maloku (LDK), Safete
Hadërgjonaj (PDK), Xhevahire
Izmaku (PDK) dhe Fisnik Ismaili
(GPD). 
Temat kryesore për këtë sesion
janë: Bashkëpunimi ndërkom-
bëtar në çështjet e taksave, 

problemet me rritjen e borxhit
publik, politikat e fuqizimit të
grave dhe punësimi i të rinjve, si
dhe temat që kanë të bëjnë me
ekonominë globale dhe qeverisjen
e mirë. Në këtë takim global të
parlamenteve deputetët do ta
kenë mundësinë të takohen me
përfaqësues të parlamenteve
nga 65 vende të botës.

Kosova, pjesë e sesionit pranveror të Konferencës Globale Parlamentare

Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 116 PRILL - Kryeministri
i Bullgarisë, Boyko Borissov, i ka
siguruar liderët institucionalë se
Republika e Kosovës do të për-
faqësohet më 16 dhe 17 maj në
Samitin e Bashkimit Evropian në
Sofje ashtu siç e kanë njohur
mbi 100 shtete. Gjatë vizitës në
Kosovë, ai e ka ftuar presidentin
Kosovës Hashim Thaçi të jetë
pjesë e samitit. "Kosova do të
përfaqësohet ashtu siç e kanë
njohur mbi 100 shtete. Siç e ka
njohur edhe Bullgaria. Kurse për
ato që nuk e kanë njohur do të
gjejmë një zgjidhje", ka thënë
Borissov në një konferencë të
përbashkët për medie me presi-
dentin Thaçi.
Ai ka thënë se ndërtimi i paqes
dhe stabilitetit është në dobi të
të gjitha palëve. 
Borissov ka pohuar se tërë
Evropa Juglindore e ka vendin në
Bashkimin Evropian. "Bashkimi
Evropian është i hapur për
vendet e Evropës Juglindore.
Sigurisht këto vende duhet t'i
plotësojnë kushtet që ka vënë
BE-ja për anëtarësim", është
shprehur kryeministri bullgar.
Borissov ka vlerësuar se
Bashkimi Evropian nuk impor-
ton kriza brenda BE-së prandaj,
sipas tij, duhet të zgjidhen prob-
lemet para se të ketë aplikim për
integrim në BE. "Ne nuk japim
këshilla, as nuk guxojmë të
japim këshilla, mirëpo në qoftë
se nuk nënshkruhen marrëvesh-

je me Serbinë, as Kosova e as
Beogradi nuk do të jenë pjesë e
Bashkimit Evropian, sepse ky
institucion nuk dëshiron vende
anëtare me probleme mes vete.
Prandaj, ne duam që ju t'i
zgjidhni problemet mes vete.
Parësore është që të mos shiko-
jmë prapa, të shikojmë përpara
dhe që në maj në Samitin e
Sofjes t'u themi liderëve që, 'ja,
popujt në Ballkan janë të vendo-
sur'. Le të tregojmë urtësi", ka
thënë Borissov. 
Ai u ka bërë thirrje liderëve të
Ballkanit Perëndimor t'i lënë
mënjanë egoizmat personale
ngaqë, sipas tij, është fatale për
të ardhmen e këtyre shteteve.
"Dialogu është i paalternativë. Ju
jeni të detyruar që bashkë me
serbët të zgjidhni këtë mosmar-
rëveshje me njëra-tjetrën. Po ju
drejtohem gjithë liderëve të
Ballkanit, lëreni mënjanë
egoizmin sepse do të shkaktojë
probleme në rajon", ka deklaru-
ar kryeministri bullgar.
Kurse presidenti i Kosovës,

Hashim Thaçi, ka thënë se me
kryeministrin bullgar janë pajtu-
ar që e ardhmja e Kosovës është
në NATO dhe në Bashkimin
Evropian. Thaçi ka deklaruar se
e ardhmja e kryeministrit
Borissov në Kosovë është një
nder i dyfishtë për vendin tonë
sepse, përveç faktit se ai për-
faqëson shtetin mik, Bullgarinë,
njëherësh përfaqëson edhe
presidencën bullgare të BE-së.
"Sivjet është publikuar
Strategjia e Bashkimit Evropian
dhe në këtë frymë ne jemi
shumë falënderues për ndih-
mën e Bullgarisë. Si rezultat i
kësaj kemi Samitin e Sofjes.
Kosova kërkon jo vetëm ta vazh-
dojë dialogun me Serbinë, por
të ketë një fqinjësi të mirë. Me
kryeministrin diskutuam edhe
për mundësinë e investimeve të
Bashkimit Evropian në sektorin
e infrastrukturës, duke përfshirë
segmentet e Bullgarisë, Greqisë,
Kosovës, Serbisë dhe tërë rajonit
ku jetojmë ne, sepse vetëm duke
investuar mund të kemi jetë më

të mirë", ka thënë Thaçi.
Ai ka bërë me dije se me kryem-
inistrin bullgar ka diskutuar
edhe për rrugën evropiane të
Kosovës, të shteteve të Ballkanit
Perëndimor, si dhe për marrëd-
hëniet bilaterale mes dy
vendeve. "Bashkimi Evropian
do të jetë i plotë vetëm atëherë
kur Kosova dhe e tërë Evropa
Juglindore të jenë pjesë e tij. Kjo
nënkupton jo vetëm paqe e sta-
bilitet, por edhe ngritje të
mirëqenies së gjithëm-
barshme", ka thënë Thaçi. 
Kryeministrin e Bullgarisë,
Boyko Borissov, e ka pritur në
takim edhe kryeministri
Ramush Haradinaj. Ky i fundit
ka vlerësuar se Bullgaria ka një
rol tejet të rëndësishëm në
rajon. Haradinaj ka theksuar se
Kosova është e përkushtuar për
marrëdhënie të ngushta dhe
bashkëpunim ekonomik dhe
politik me këtë vend evropian.
"Bullgaria e ka një aleate,
Kosovën. Jemi të nderuar me
praninë tuaj në vend dhe vendet

tona nuk i ndanë asnjë temë",
ka thënë Haradinaj, duke shtuar
se Kosova ka nevojë për miqtë e
saj në procesin e liberalizimit
dhe anëtarësimit në BE.
"Bullgaria është një vend mik
nga i cili presim mbështetjen në
këtë proces. Kosova do të jetë
gjithmonë e hapur për
bashkëpunim ekonomik dhe
politik me këtë vend. Ne edhe
në të kaluarën kemi dëshmuar
se mund të kemi partneritet të
ngushtë", është shprehur
Haradinaj. 
Ndërsa kryeministri i Bullgarisë,
Boyko Borissov, ka falënderuar
Haradinajn për pritjen, duke
shprehur përkushtimin e vendit
të tij për forcimin e marrëd-
hënieve bilaterale mes dyja
vendeve, partneritetit ekonomik
dhe rrugën e përbashkët evropi-
ane. "Midis shteteve tona nuk
ka çështje të hapura. Synimet
tona për investimet infrastruk-
turore dhe në fusha të tjera e
kanë në fokus edhe Kosovën",
ka thënë Borissovi.

Kryeministri i Bullgarisë, Boyko Borissov, po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë 

Borissovi: Kosova do të përfaqësohet 
në Samitin e BE-së në Sofje

Kryeministri i Bullgarisë,
Boyko Borissov, ka bërë
me dije se Kosova do të
përfaqësohet në Samitin
e BE-së në Sofje, i cili
do të mbahet më 16
dhe 17 maj. Teksa ka
ftuar presidentin Hashim
Thaçi të marrë pjesë në
këtë samit, kryeministri
bullgar ka thënë se
Republika e Kosovës në
këtë rast do të përfaqë-
sohet ashtu siç e kanë
njohur mbi 100 shtete
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Shqipe HHETEMI 

PRISHTINË, 116 PRILL - Ish-ministrja
e Integrimit Evropian, Mimoza
Ahmetaj, ka thënë të hënën se
Raporti i Progresit i Komisionit
Evropian do të kërkojë nga 
institucionet e Kosovës
angazhim për ta implementuar
agjendën evropiane. "Ne e kemi
krijuar një përvojë me këto
raporte, ku kërkohet angazhim
nga të gjithë ne dhe secili institu-
cion që ta implementojmë
agjendën evropiane. Sigurisht se
reformat nuk janë çdoherë
shumë lehtë të pranueshme, por
nuk duhet harruar se këto reforma
na faturohen si suksese të vendit
në këtë proces", është shprehur

Ahmetaj në këtë intervistë dhënë
për gazetën "Epoka e re". Ajo ka
deklaruar se Kosova duhet ta
vazhdojë luftimin e krimit dhe
korrupsionit, reformat në
drejtësi, si dhe reformat në
administratën publike. Sipas
Ahmetajt, vazhdimi i reformave
mund ta shkurtojë rrugën e
Kosovës drejt integrimit në
Bashkimin Evropian. "Kosova
është në proces të përmbushjes
së obligimeve që dalin nga agjenda
evropiane. Në proces janë refor-
mat në drejtësi, në administratën
publike, në ekonomi, si dhe kemi
shënuar progres në luftimin e
krimit dhe korrupsionit. Nuk
duhet harruar se Kosova ka 
filluar e fundit procesin 
integrues dhe fakti që ne kemi

pasur zgjedhje në vitin e kaluar,
kjo e ka ngadalësuar procesin
integrues. E rëndësishme për
neve është që tani, pasi nuk
parashihet të ketë zgjedhje të
reja, fokusi ynë kryesor të jetë
avancimi në këtë proces, duke
përshpejtuar hapat në reformat e
filluara në mënyrë që ta shkurto-
jmë rrugën drejt integrimit. Për
Kosovën po aq i rëndësishëm
është edhe vazhdimi i dialogut
me Serbinë dhe arritja e mar-
rëveshjes për normalizim si dhe
përmbyllja e procesit të liberal-
izimit të vizave", ka deklaruar
ajo.  
Ahmetaj ka vlerësuar se
demarkacioni me Malin e Zi ka
qenë mësim për të gjithë se sa
është i rëndësishëm konsensusi

politik në agjendën evropiane.
Ajo ka shprehur optimizëm se
gjatë këtij viti qytetarët e Kosovës
do të lëvizin pa viza në vendet e
Bashkimit Evropian. "Kosova e
ka përfunduar demarkacionin
dhe ka shënuar progres në
luftimin e korrupsionit dhe unë
pres që tani institucionet e
Bashkimit Evropian ta procedo-
jnë më tutje çështjen e liberal-
izimit. Unë nuk shoh arsye që kjo
të mos bëhet këtë vit dhe jam
optimiste për këtë", ka theksuar
Ahmetaj. 

"Epoka ee rre": Znj. Ahmetaj, sot (e
martë) do të publikohet Raporti i
Progresit i Komisionit Evropian
për Kosovën. Çfarë pritjesh keni
nga ky raport dhe cilat mendoni
se do të jenë të arriturat dhe
ngecjet e evidentuara?
Ahmetaj: Kosova tashmë e ka një
përvojë me raportin e vendit, siç
quhet, Raporti i Progresit. Nuk
pres diçka më tepër nga ato që
dihen se cilat janë obligimet
tona dhe sa nga obligimet i kemi
realizuar. Ne e kemi krijuar një
përvojë me këto raporte, ku
kërkohet angazhim nga të
gjithë ne dhe secili institucion
që ta implementojë agjendën
evropiane. Sigurisht se 
reformat nuk janë çdoherë
shumë lehtë të pranueshme,
por nuk duhet harruar se këto
reforma na faturohen si suksese

të vendit në këtë proces.  

"Epoka ee rre": Si e vlerësoni
punën e institucioneve sa i 
përket agjendës evropiane të
Kosovës?
Ahmetaj: Strategjia afatmesme e
Bashkimit Evropian për zgjerim
2015-2018 e ka përcaktuar se
shtetet që synojnë anëtarësimin
në BE duhet t'i përmbushin
obligimet fundamentale siç janë
reformat në rend dhe ligj, 
reformat në drejtësi, luftimi i
krimit dhe korrupsionit, reformat
në administratën publike dhe
institucione demokratike si dhe
reformat në ekonomi dhe
konkurrushmëri. Është shtytje
shumë e madhe që si PDK-ja
ashtu edhe institucionet tona e
kanë prioritet agjendën evropiane
dhe kjo është përparësi në raport
me shtetet në rajon, që ka nga
ato që janë më skeptike sa i 
përket integrimit në Bashkimin
Evropian. Kosova është në 
proces të përmbushjes së 
obligimeve që dalin nga agjenda
evropiane. Në proces janë reformat
në drejtësi, në administratën
publike, në ekonomi, si dhe kemi
shënuar progres në luftimin e
krimit dhe korrupsionit. Nuk
duhet harruar se Kosova ka 
filluar e fundit procesin 
integrues dhe fakti që ne kemi
pasur zgjedhje në vitin e kaluar,
kjo e ka ngadalësuar procesin

Flet për "Epokën e re", Mimoza Ahmetaj

Kosova duhet ta avancojë procesin e in

- Raporti i Progresit kërkon 
implementimin e agjendës evropiane

Ish-ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj, ka thënë se Raporti i Progresit
do t'i evidentojë të arriturat dhe sfidat që e presin Kosovën. Ajo ka theksuar se në
këtë raport do të kërkohet angazhim nga secili institucion për ta implementuar
agjendën evropiane. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", Ahmetaj ka
pohuar se Kosova duhet ta vazhdojë luftimin e krimit dhe korrupsionit, reformat në
drejtësi, si dhe reformat në administratën publike. Sipas saj, fokus kryesor i 
institucioneve duhet të jetë avancimi i procesit integrues. Ahmetaj ka vlerësuar se
demarkacioni me Malin e Zi ka qenë mësim për të gjithë se sa i rëndësishëm është
konsensusi politik në agjendën evropiane. Ajo ka shprehur optimizëm se gjatë këtij
viti qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në vendet e BE-së
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PEJË, 116 PRILL (ER) - Presidenti
Hashim Thaçi dhe kryeministri
Ramush Haradinaj kanë marrë
pjesë të hënën në akademinë
përkujtimore për heroin e kom-
bit, gjeneral Shkëlzen Haradinaj,
dëshmorët Fatmir Nimanaj,
Hasim Halilaj dhe Luan Nimanaj,
organizuar nga Shoqata e
Veteranëve të UÇK-së e rajonit të
Dukagjinit. Në këtë akademi
është përkujtuar edhe Enver
Haradinaj.
Fillimisht kryeministri Haradinaj,
i shoqëruar edhe nga familjarët e
tij, bëri homazhe dhe vuri buqeta
me lule pranë bustit të heroit
Shkëlzen Haradinaj dhe te pllaka
e dëshmorëve dhe heronjve të
Pejës. Në këtë akademi nga një
fjalë rasti mbajtën presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, Gafurr
Elshani në emër të Zonës
Operative të Zonës së Dukagjinit,
Brahim Selmanaj në emër të
bashkëluftëtarëve dhe në emër të
familjeve të dëshmorëve që u
përkujtuan, foli djali i heroit
Shkëlzen Haradinaj, Luan
Shkëlzen Haradinaj. Duke i falën-
deruar të pranishmit, Luan
Shkëlzen Haradinaj tha:
"Shembulli i dëshmorëve të kom-
bit do të jetë gjithmonë udhërrë-
fyes për ne, në rrugën e ndërtimit
të një shteti të fortë, ashtu siç e
deshën dhe e ëndërruan ata", ka
thënë Luan Shkëlzen Haradinaj.
Ndërkaq presidenti Hashim
Thaçi ka thënë se me nderimet
më të larta institucionale po
përkujtohen këta katër dëshmorë
të rënë heroikisht më 16 prill
1999. "Liria ka qenë dhe mbetet
vlera më e çmuar e njerëzimit",
ka thënë ai, duke shtuar se "rënia
për liri është sakrifica më
supreme", ka thënë Thaçi.

Kreu i shtetit ka thënë se për dal-
lim nga të gjitha periudhat his-
torike, në vitet 1998-1999 përp-
jekjet për  çlirimin e Kosovës ishin
një realitet më i dukshëm se kurrë
më parë. Ai ka thënë se jo vetëm
komandantët e shquar ishin
sprovuar për dy vjet në beteja e
fronte lufte, por edhe të rinjtë 20-
vjeçar si Luan Nimanaj ishin të
gatshëm për të luftuar deri në
pikën e fundit të gjakut. "Ushtria
Çlirimtare e Kosovës, si organiza-
të ushtarake dhe politike, kishte
bashkuar djemtë dhe vajzat, bur-
rat dhe gratë më të vendosur që ta
bëjnë realitet ëndrrën e shumë
brezave, çlirimin e Kosovës", u
shpreh presidenti Thaçi. 

Ai ka thënë se Shkëlzen Haradinaj
ishte një ndër pjesëtarët e her-
shëm të UÇK-së, i cili me energji
të pashtershme ndihmonte lëviz-
jen e pjesëtarëve të UÇK-së që
furnizoheshin me armatim, duke
shtuar tutje se "Luan Haradinaj
kishte rënë dëshmor në luftën
pranë kufirit, në përpjekje për të
hyrë sa më parë në Kosovë, që në
maj 1997", është shprehur Thaçi.
I pari i vendit ka thënë se
Shkëlzeni, Fatmiri, Hasimi dhe
Luani kontributin e tyre e dësh-
muan sidomos në periudhën e
luftës së hapur të UÇK-së. "Këta
ushtarë, komandantë dhe
drejtues të luftës çlirimtare në
Zonën Operative të Dukagjinit,

që nga beteja e 24 marsit 1998 në
Gllogjan e deri tek rezistenca e 16
prillit 1999, e bartën me nder uni-
formën e UÇK-së", u shpreh
presidenti Thaçi.
Një nga vlerat e shumta të UÇK-
së, presidenti Thaçi ka thënë se ka
qenë mbrojtja e popullatës civile,
kujdesi ndaj të plagosurve dhe
gatishmëria e ushtarëve dhe
eprorëve për t'u sakrifikuar për
popullatën e paarmatosur.
"Shembulli më tipik është 16 prill
1999, dita kur ranë dëshmorë
Shkëlzen Haradinaj, Fatmir
Nimanaj, Hasim Halilaj dhe Luan
Nimanaj", ka theksuar ai.
Presidenti Thaçi ka shtuar se sot
jemi krenarë që i përkasim atij
brezi që kurorëzoi përpjekjet
shekullore për liri dhe pavarësi.
"Sot Kosova është shtet i lirë dhe
sovran. Kjo Kosovë ka qenë
ëndërr e shumë brezave që nga
kryengritjet e Haxhi Zekës deri
tek aktiviteti patriotik dhe intelek-
tual i Jusuf Gërvallës, emrin e të
cilit e mbajti me nder Brigada 131
e Zonës Operative të Dukagjinit",
ka pohuar presidenti Thaçi. 
Kreu i shtetit ka theksuar se,
pavarësisht prej sfidave, Kosova
brenda një periudhe 19-vjeçare
ka dëshmuar të arritura të mëdha
dhe çdo ditë e më shumë po e 
forcon identitetin shtetëror si në
planin e brendshëm, po ashtu
edhe në atë ndërkombëtar. Ai ka
thënë se Kosova, për të cilën u
sakrifikuan Shkëlzeni, Fatmiri,
Hasimi, Luani dhe shumë 
dëshmorë të tjerë, është rrëfim i
suksesshëm i krijimit të shtetit
dhe i ndërtimit të paqes.

integrues. E rëndësishme për
neve është që tani, pasi nuk
parashihet të ketë zgjedhje të
reja, fokusi ynë kryesor të jetë
avancimi në këtë proces, duke
përshpejtuar hapat në reformat
e filluara në mënyrë që ta 
shkurtojmë rrugën drejt 
integrimit. Për Kosovën po aq i
rëndësishëm është edhe vazhdimi
i dialogut me Serbinë dhe arritja e
marrëveshjes për normalizim si
dhe përmbyllja e procesit të 
liberalizimit të vizave. 

"Epoka ee rre": Nga këndvështrimi
juaj, si e shihni procesin e 
liberalizimit të vizave për
Kosovën?
Ahmetaj: Çështja e demarka-
cionit me Malin e Zi ka qenë
mësim për të gjithë ne se sa
është i rëndësishëm konsensusi
politik në agjendën evropiane.
Kosova e ka përfunduar
demarkacionin dhe ka shënuar
progres në luftimin e 
korrupsionit. Unë pres që tani
institucionet e Bashkimit
Evropian ta procedojnë më
tutje çështjen e liberalizimit. 

"Epoka eere": Kur janë gjasat
reale që qytetarët e Kosovës të
lëvizin pa viza në vendet e
Bashkimit Evropian? 
Ahmetaj: Unë nuk shoh arsye
që kjo të mos bëhet këtë vit dhe
jam optimiste për këtë.

ntegrimit
Luan Shkëlzen Haradinaj:
Dëshmorët e deshën dhe
ëndërruan një shtet të fortë

Në Pejë është mbajtur akademia përkujtimore me rastin e 19-vjetorit të rënies së dëshmorëve
Shkëlzen Haradinaj, Fatmir Nimanaj, Hasim Halilaj dhe Luan Nimanaj. Në emër të familjeve të dësh-
morëve ka folur djali i heroit Shkëlzen Haradinaj, Luani, i cili ka thënë se dëshmorët e deshën dhe
ëndërruan një shtet të fortë



PRISHTINË, 16 PRILL (ER) -
Kryetari i Komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka
bërë me dije të hënën se në
Komitetin Ndërministror për
Partneritet Publiko-Privat ka
kaluar projekti i parkingut të
madh nëntokësor te Fakulteti

i Filologjisë, me minimum 500
vendparkime. Ai ka falën-
deruar Drejtorinë e
Planifikimit dhe Zhvillimit të
Qëndrueshëm dhe drejtorin
Genc Bashota si edhe
"Deloitte" që kanë ndihmuar
për fizibilitetin e këtij projekti

madhor. "Në dy javët në vijim
do të organizohet një takim
informues me investitorët
potencialë dhe shumë shpejt
projekti del në tenderim", ka
thënë Ahmeti, duke shtuar se
ky është super projekt për
kryeqytetin.

Së shpejti pritet të hapet parkingu nëntokësor në kryeqytet
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Prishtinë, 16 prill - Gjykata
Themelore në Prishtinë ka
shpallur fajtorë tre të miturit
për vrasjen e të riut, Aulon Zeka.
I mituri i parë është dënuar me
9 vjet e 6 muaj burgim, e mitura
e dytë me 3 vjet burgim, ndërsa
ndaj të tretit është shqiptuar
masa e mbikëqyrjes nga
organet e kujdestarisë për një

vjet e gjashtë muaj.
I mituri i parë është dënuar për
kryerjen e veprës penale të vras-
jes, e mitura e dytë është
dënuar për ndihmë në fshehjen
e veprës penale dhe i mituri i
tretë për moslajmërim të veprës
penale. Për vrasjen e Aulon
Zekës akuzoheshin dy të mitur,
ndërsa një tjetër po ngarkohet

për moslajmërim të kësaj vepre
penale.
Aulon Zeka u vra më 16 shtator
në vitin 2017 në Prishtinë.
Seancat e këtij gjykimi kanë
qenë të mbyllura, ndërsa gati sa
herë ato janë zhvilluar te Pallati
i Drejtësisë, ka pasur protesta
për ndriçimin e vrasjes së Aulon
Zekës.

14 vjet burgim për vrasësit e Aulon Zekës

Kurti i thotë ambasadorit italian se vendi
duhet të shkojë në zgjedhje të reja

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 116 PRILL - Kryetari i
Lëvizjes Vetëvendosje, Albin
Kurti, ka pritur të hënën në
takim ambasadorin e Italisë në
Kosovë, Piero Cristoforo
Sardim, me të cilin ka biseduar
për zhvillimet e fundit në vend.
Sipas një njoftimi të LV-së, temë
e diskutimit ishte qeveria e
pakicës parlamentare që është
ende në pushtet në Kosovë si
dhe për punën dhe kërkesat e
forcave opozitare në vend në
lidhje me situatën e krijuar. 
Kurti ka shpjeguar se si Lëvizja
Vetëvendosje i sheh zgjedhjet e
parakohshme në vend si zgjid-
hje drejt një qeverie legjitime të
shumicës për tema të rëndë-
sishme ekonomike dhe sociale

për vendin, pa mbetur peng, siç
ka mbetur kjo qeveri, e temave
të imponuara. Në këtë njoftim
bëhet me dije se u diskutua
edhe për procesin e integrimit
në BE në pritje të raportit të
progresit për Kosovën që 
publikohet këtë javë. Gjithashtu,
në këtë takim u trajtua edhe 
dialogu me Serbinë dhe tentativa
për riaktualizimin e "Zajednicës". 
Në këtë pikë Kurti ka theksuar
edhe një herë nevojën për të
nisur një dialog nga poshtë e
për zhvillim me serbët që janë
qytetarë të Republikës së
Kosovës, duke marrë parasysh
edhe faktin se vendimi i
Gjykatës Kushtetuese të
Kosovës e ka shpallur 
marrëveshjen për "Zajednicën"
në s'përputhje me plot 23 nene
të Kushtetutës.

Hapet konkursi për policë të rinj

PRISHTINË, 116 PRILL - Policia e
Kosovës (PK) ka hapur të hënën
konkurs për pranimin  e pjesë-
tarëve të rinj.  Kushtet për pranim
për pjesëtar të Policisë së Kosovës
janë: të jetë shtetas i Republikës
së Kosovës, të jetë i moshës 18-
30-vjeçar, të ketë të përfunduar
shkollimin e mesëm, të jetë në
gjendje të mirë fizike, mentale
dhe emocionale, të mos jetë i
dënuar për ndonjë vepër penale,
të mos ketë në vend të dukshëm
tatuazh (fytyrë, qafë, duar), të
ketë integritet personal dhe vlera
të larta etike. Sipas njoftimit të
policisë, kandidatët në këtë

konkurs do t'i nënshtrohen testit
me shkrim, testit të aftësive fizike,
intervistës, testit psikologjik, kon-
trollimit mjekësor, verifikimit të
së kaluarës. 
Dokumentet e nevojshme për
këtë konkurs janë kopja e
diplomës për arsimin e mesëm të
lartë ose certifikata, ndërsa kan-
didatët që kanë përfunduar
shkollimin jashtë vendit kopja e
diplomës ose e certifikatës e nos-
trifikuar, dëshmi për kualifikime
të tjera, certifikata e lindjes, ose
ekstrakt nga Regjistri Qendror i
Gjendjes Civile (të nxirret pas
datës së shpalljes së konkursit),

vërtetimi nga gjykata që nuk
është i dënuar dhe që nuk është
nën hetime (të nxirret pas datës
së shpalljes së konkursit), kopje
të letërnjoftimit ose pasaportës
së vlefshme, një fotografi të for-
matit (5 x 5). 
Sipas njoftimit të PK-së, formula-
rët për aplikim mund të merren
në zyrat e personelit të drejtorive
rajonale, në stacionet policore,
ose të tërhiqen nga uebfaqja e
policisë. Aplikacionet dorëzohen
personalisht në zyrën e person-
elit pranë drejtorive rajonale në
Prishtinë, Mitrovicë e jugut, Pejë,
Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë
e veriut dhe Gjakovë, çdo ditë
pune prej orës 09:00-15:00.
Konkursi do të jetë i hapur nga
dita e hënë e deri më datën
10/05/2018.

Sipas njoftimit të PK-së, formularët për aplikim
mund të merren në zyrat e personelit të 
drejtorive rajonale, në stacionet policore, ose të
tërhiqen nga uebfaqja e policisë
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PRISHTINË, 116 PRILL (ER) -
Kuvendi i Kosovës nuk ka arrit-
ur të votojë të hënën për futjen
në rend të ditës të propozimit të
Grupit Parlamentar të LDK-së
për formimin e një komisionit
hetimor lidhur me dëbimin e
gjashtë shtetasve turq nga
Kosova. Për këtë propozim nuk
pati kuorum dhe në votim
morën pjesë vetëm 59 deputetë.
"E përsërisim votimin për të
tretën herë. Vetëm 59 deputetë
kanë votuar", ka thënë kryesue-
si i seancës, Xhavit Haliti.
Në momentin e votimit në sallë
ishin 67 deputetë, nga ta 59
morën pjesë në votim, e prej

tyre 58 ishin për dhe një ka
abstenuar. "Nuk ka vendim", ka
thënë Haliti.
Deputetët kanë debatuar për
këtë çështje para se të votonin,
mirëpo nuk janë pajtuar lidhur
me atë se kush duhet ta
udhëheqë komisionin në fjalë.
Në mungesë të kuorumit,
deputetët e Kuvendit të Kosovës
nuk ratifikuan anëtarët e
Këshillit Shtetëror të Cilësisë së
Agjencisë së Kosovës për
Akreditim. Ky institucion që
shtatë muaj është jashtë funk-
sionit pasi me vendim të
kryeministrit Ramush
Haradinaj, ministri i Arsimit,

Shyqiri Bytyqi, kishte shkarkuar
bordin që kryesohej nga Blerim
Rexha.
Në Kuvend ishin 48 deputetë,
ku prej tyre 45 votuan për rati-

fikimin, ndërsa tre të tjerë
abstenuan, ndërsa nuk pati
asnjë kundër. "Janë 48
deputetë, 45 votuan për, ndërsa
tre abstenuan. Nuk ka kuorum

për votim andaj vazhdojmë me
pikën e rendit tjetër të ditës", ka
thënë nënkryetari i Kuvendit,
Xhavit Haliti, i cili po udhëhiqte
seancën plenare.

Kuvendi nuk e themelon komisionin
për të dëbuarit turq

Behgjet Pacolli nderohet me titullin
‘Qytetar Nderi i Kukësit’

Në seancën e Kuvendit të Kosovës të hënën u
propozua që në rend dite të hyjë themelimi i
Komisionit Hetimor Parlamentar për deportimin e
gjashtë shtetasve turq, por një gjë e tillë nuk u bë
pasi deputetët refuzuan të marrin pjesë në votim.
Në momentin e votimit në sallë ishin 67 deputetë,
nga ta 59 morën pjesë në votim, e prej këtyre 58
ishin për dhe një ka abstenuar

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 116 PRILL - Bashkia e
Kukësit të hënën ka nderuar
me titujt "Qytetar Nderi i
Kukësit" dhe "Nderi i Qarkut
Kukës" zëvendëskryeministrin
e parë dhe ministrin e Punëve
të Jashtme, Behgjet Pacollin.
Ministrit Pacollit i janë ndarë
këta dy tituj për kontributin e
tij dhënë në mbështetje të
luftës çlirimtare, të kampeve
të bashkëkombësve të larguar
nga lufta, si dhe për vizionin e
tij për krijimin e hapësirës së
përbashkët ekonomike kom-
bëtare. Me këtë rast, kryetari i
Bashkisë së Kukësit, Bashkim
Shehu, ka thënë se kompania
e Pacollit ka bërë shumë për
Kukësin. Sipas tij, platforma e
Pacollit për një zonë të lirë
ekonomike ndërkufitare është
shpëtimtare për njërën nga
zonat më të bukura dhe me
potencial zhvillimor.
"Kompania juaj e ka ndihmuar

luftën e shenjtë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës me
shuma të mëdha financiare. Ju
keni ndihmuar Kukësin edhe
në kohë paqeje. Të afërmit tuaj
kanë sjellë ndihma për fshatra
të thellë të qarkut tonë. Ju po
na ndihmoni me vizionin tuaj
për rrëzimin e atyre kufijve që
kanë mbetur ende mes nesh.
Do të na ndihmoni edhe më
shumë kur ky vizion të bëhet
realitet. Platforma juaj për një
zonë të lirë ekonomike
ndërkufitare që bashkon
Gjakovën dhe Prizrenin me
qarkun tonë është shpë-
timtare për njërën nga zonat
më të bukura të Ballkanit dhe
me plot potencial zhvillimor.
Koncepti juaj për zhvillimin e
Aeroportit të Kukësit, për
kompani ajrore të përbashkët;
koncepti juaj për një qendër
spitalore elitare dhe një shkol-
lë të lartë shërbimesh mjekë-
sore në Kukës, janë shpë-
timtare për këtë zonë të varfër,
por dinjitoze", ka thënë

Shehu. 
Ndërsa zëvendëskryeministri

Behgjet Pacolli ka thënë se
mikpritja e Kukësit ka shpëtu-

ar popullin e Kosovës gjatë
luftës. Ai ka treguar se është
duke u angazhuar që Lugina e
Drinit të shndërrohet në një
vektor komunikacioni nga më
të rëndësishmit në Evropë.
"Kukësi është kryeqyteti i
mikpritjes botërore. Kukësi
është nobeli i humanizmit
global. Kukësi e shpëtoi
Kosovën në vitin 1999. Ndaj
për mua është krenari që prej
sot jam një kuksian, që prej sot
jam njeri si ju. Ju falënderoj,
kryetar i Kukësit, Bashkim
Shehu, që më propozuat të
jem njëri nga ju. Ju falënderoj
juve zotërinj të Këshillit
Bashkiak dhe të Këshillit të
Qarkut, që unanimisht keni
votuar për mua", ka thënë
Pacolli.

Me rastin e shënimit të 19-vjetorit të eksodit
kosovar në Kukës, zëvendëskryeministri i parë
dhe ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, është nderuar me titujt "Qytetar Nderi i
Kukësit" dhe "Nderi i Qarkut Kukës" për kon-
tributin e tij dhënë në mbështetje të luftës çlir-
imtare dhe të kampeve të bashkëkombësve të
larguar nga lufta

50 familje nga 
kategoritë e luftës 
përfitojnë banesa nga
Komuna e Prishtinës
PRISHTINË, 116 PRILL - Kryetari i Komunës së Prishtinës,
Shpend Ahmeti, ka bërë me dije të hënën se ka nënshkru-
ar kontratat për 50 banesa për kategoritë e dala nga lufta.
"Pas një procesi disamujorë familjet më meritore do të
përfitojnë nga ky program i Komunës së Prishtinës", ka
shkruar Ahmeti në llogarinë e vet në "Facebook".
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PRISHTINË, 116 PRILL - Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë, me qël-
lim të vazhdimit të mbrojtjes së
prodhimit vendor, që është pri-
oritet i saj, pas një hetimi të
departamentit përkatës, ministri
Bajram Hasani ka marrë masa
mbrojtëse për qumështin, duke
u bazuar në kompetencat ligjore
në pajtim me nenin 1 dhe para-
grafin 1, të nenit 2 të Ligjit nr.
041/L-047, si dhe dispozitat
përkatëse të Marrëveshjes së
CEFTA-s. 
MTI-ja ka njoftuar se ky vendim
ka ardhur pas një hetimi që është
konstatuar se importi nga Bosnja
dhe Hercegovina është rritur mbi
masën 20 për qind dhe ka
ndikuar në dëmtimin e produk-
teve vendore për faktin se impor-
ti i produkteve të qumështit nga
Bosnja dhe Hercegovina është
me çmim të ulët, i cili është nën

koston e prodhimeve vendore të
qumështit. "Siç parashihet në
nenin 8 të Ligjit për Masat
Mbrojtëse në Importe, se ka bazë
të mjaftueshme për të përcaktu-
ar se rritja e importit, si dhe
kushtet në të cilat kryhet ky
import, do t'u shkaktojë dëme
serioze prodhuesve vendorë të
produkteve të ngjashme,
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë është e autorizuar, në
bazë të dëshmive të
mjaftueshme, ta zbatojë ligjin
për t'i mbrojtur prodhuesit e
produkteve të qumështit kur kër-
cënohen të përjetojnë dëme seri-
oze nga importi i qumështit me
origjinë nga Bosnja dhe
Hercegovina", është bërë me dije
në njoftimin e MTI-së. 
MTI-ja ka theksuar se këto masa
mbrojtëse prekin mijëra prod-
hues dhe përpunues të
qumështit që operojnë në tregun
e Kosovës. "Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë do t'i vazhdojë

masat mbrojtëse për prodhuesit
vendorë, në momentin që vërte-
tohet se ka bazë ligjore. Kjo masë
mbrojtëse afekton rreth 3 000
bujq fermerë që kanë ferma me
nga 5 deri në 250 lopë, me mbi 30
përpunues të qumështit", është
thënë në njoftimin e MTI-së.
Klubi i Prodhuesve të Kosovës
(KPK) ka përkrahur vendimin e
MTI-së për masat mbrojtëse për
prodhimet e qumështit. "Klubi i
Prodhuesve të Kosovës e përkrah
vendimin e Ministrisë së Tregtisë
dhe Industrisë për vendosjen e
masave mbrojtëse për importin
e qumështit me origjinë nga
Bosnja dhe Hercegovina. Ky
vendim ka qenë i nevojshëm kur
kemi parasysh faktin se importi i
qumështit nga Bosnja dhe
Hercegovina ka ardhur me çmim
më të ulët se kostoja e prod-
himeve vendore të qumështit, po
ashtu duke marrë parasysh edhe
rritjen e këtij importi në tregun
vendor ku, si pasojë, ka dëmtuar
thellësisht pozitën e prodhimeve
vendore të qumështit", është
thënë në komunikatën e KPK-së.
Klubi i Prodhuesve të Kosovës ka
theksuar se sektori i qumështit
në Kosovë vlerësohet si një ndër
sektorët me më së shumti të
punësuar dhe si një ndër sek-
torët më me perspektivë në
zhvillimin ekonomik të vendit.

"Klubi i Prodhuesve të Kosovës
mbështet çdo vendim ku mbro-
hen drejtpërdrejt interesat e
prodhuesve vendorë. Duhet të
kihet parasysh se ky vendim për
masat mbrojtëse ndaj importit
ndikon tek prodhimi i bujqve,
fermerëve dhe te përpunuesit e
qumështit. Masa të këtilla mbro-
jtëse mirëpriten nga Klubi i
Prodhuesve të Kosovës sepse

përbëjnë një lehtësim të madh
për prodhuesit vendorë, po
ashtu  Klubi edhe në të ardhmen
do të vazhdojë të përkrahë MTI-
në për çdo vendim që mbështet
prodhuesit vendorë dhe në të
njëjtën kohë e inkurajon atë t'i
vazhdojë politikat të cilat e fuqi-
zojnë prodhimin e vendit", është
thënë në komunikatën e Klubit
të Prodhuesve të Kosovës.

Ministri Hasani merr masa 
mbrojtëse për qumështin

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram
Hasani, ka marrë masa për mbrojtjen e 
prodhuesve vendorë të qumështit. Vendimi ka
ardhur pas një hetimi që është konstatuar se
importi nga Bosnja dhe Hercegovina është 
rritur mbi masën 20 për qind dhe ka ndikuar në
dëmtimin e produkteve vendore

Shoqata e Fermerëve dhe
Qumështarëve ka vlerësuar
se lajmi që Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë ka
vendosur masë të
përkohshme mbrojtëse për
importin e qumështit nga
Bosnja dhe Hercegovina
është një ndër lajmet më të
mira që kanë ndodhur në
sektorin e tyre në vitet e fun-
dit.  "Ne kemi ngritur disa
herë zërin ndaj pabarazisë së
tregtisë në mes të Bosnjës
dhe Kosovës dhe jemi të
gëzuar që zëri ynë më në

fund është dëgjuar.
Falënderojmë këtë ministri
për angazhimin që ka treguar
kohën e fundit në këtë drej-
tim dhe presim edhe
vendime të tjera me qëllim të
mbrojtjes së produkteve ven-
dore të qumështit. Me këtë
rast u bëjmë thirrje edhe
institucioneve të tjera
përgjegjëse për rregullimin
dhe kontrollin e tregut që ta
kryejnë obligimin e vet ligjor
dhe të na krijojnë hapësirë
për punë", është thënë në
njoftimin e tyre.

Fermerët dhe 
qumështarët mirëpresin

vendimin e MTI-së
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Edhe 12 objekte publike bëhen 
me masa të efiçiencës së energjisë

Panairi ‘Prishtina 2018’, qendër e promovimit
të vlerave ekonomike në Ballkan

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 116 PRILL - Nga dita e
hënë edhe 12 objekte publike
janë bërë me masa të efiçiencës
së energjisë falë investimit të
Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik, përmes kredisë së
Bankës Botërore për Projektin
e Kosovës për Efiçiencë të
Energjisë dhe Energji të
Ripërtërishme, ndërsa vlera e
përgjithshme e kësaj faze arrin
në 2.3 milionë euro. Në inau-
gurimin e kësaj faze të projektit
ishin ministri i Zhvillimit
Ekonomik, Valdrin Lluka, drej-
tori i Bankës Botërore për
Kosovë, Marco Mantovanelli,
ministri i Shëndetësisë, Uran
Ismaili, drejtori i Shërbimit
Spitalor dhe Klinik Universitar
të Kosovës, Basri Sejdiu dhe
përfaqësues të tjerë të institu-
cioneve dhe të QKUK-së. 
Pas prerjes së shiritit inaugu-
rues para objektit të Klinikës së
Stomatologjisë të QKUK-së, i
cili është një nga objektet ku
janë zbatuar këto masa, min-
istri Valdrin Lluka ka theksuar
se me zbatimin e këtij projekti
jo vetëm se do të ketë kushte

më të mira për pacientët dhe
stafin, por do të ketë edhe kur-
sime të energjisë elektrike në
fatura diku rreth gjysmë milion
euro, gjë që do të ndikojë edhe
në kursimin e buxhetit të
Republikës së Kosovës.
"Projekti për 12 objektet e para
parasheh një investim rreth 2.3
milionë euro. Po ashtu, presim
edhe 20 objekte të tjera që të
përurohen deri në shtator të
këtij viti, kurse janë në fazën
finale të tenderimit edhe 23
objekte shtesë, të cilat shpreso-
jmë se, me një intensitet të
punës, do të përfundohen deri
në fund të këtij viti", ka thënë
ministri Lluka.
Kreu i MZhE-së ka theksuar se
këto 50 objekte që mund të
përfundojnë deri në fund të
këtij viti do të ndihmojnë duk-
shëm në konsumin më të ulët
të energjisë elektrike të vendit.
Ai ka thënë se projekti me
Bankën Botërore është shumë i
madh dhe parasheh renovimin
e rreth 140 objekteve që të
bëhen efiçiente. Në këtë 
drejtim ai ka shprehur 
falënderimin e tij për 
kontributin që ky institucion
po jep në fushën e EE-së.

Ndërsa drejtori i Bankës
Botërore për Kosovë, Marco
Mantovanelli, ka thënë se ky
institucion po mbështet
Qeverinë e Kosovës për të kri-
juar objekte me energji
efiçiente dhe energji të
ripërtëritshme me një hua prej
31 milionë dollarësh. Ai ka
pohuar se objektivat e këtij
projekti janë që të ketë më
shumë efikasitet për shpenz-
imin e parasë publike. "Ne
presim që pas përfundimit të
këtij projekti me këto kursime
fondet publike të kursehen në

shumën rreth 18 milionë euro
në vit, ndërsa objektivi i dytë
është të zvogëlohet kërkesa për
energji, objektivi i tretë është
ambienti më i pastër dhe
objektivi i katërt është që
përmes këtij projekti të krijo-
hen vende pune", ka thënë
Mantovanelli.
Ministri i Shëndetësisë, Uran
Ismaili, ka thënë se renovimi i
këtyre objekteve spitalore është
model i mirë që të bëhet edhe
tek objektet e tjera spitalore.
"Nuk do të ndalemi, por do të
vazhdojmë edhe në të ardhmen

me reforma të tilla të cilat kon-
tribuojnë në përmirësimin e
shëndetit të pacientëve dhe
qytetarëve të Republikës së
Kosovës", ka thënë ministri
Ismaili.
Kurse drejtori i Shërbimit
Spitalor dhe Klinik Universitar
të Kosovës, Basri Sejdiu, ka
vlerësuar se ky projekt është një
ndihmesë e madhe duke 
llogaritur se me të krijohen
mundësitë që mjetet e kursyera
të shfrytëzohen për barna ose
për projekte që janë jetike për
pacientët.

PRISHTINË, 116 PRILL (ER) -
Përfaqësuesit e Odës Ekonomike
të Kosovës (OEK) kanë mbajtur
të hënën konferencë për media
lidhur me panairin e
përgjithshëm ndërkombëtar
"Prishtina 2018", i cili do të mba-
het prej datës 18 deri më 21 prill.
Në këtë konferencë u tha se ky
panair i cili organizohet për të
nëntëmbëdhjetën herë ka
rëndësi jo vetëm për vendin, por
edhe për rajonin e më gjerë.
Kryetari i OEK-ut, Safet
Gërxhaliu, ka thënë se pjesëmar-
rja e 174 kompanive nga vende të
ndryshme dëshmon fuqinë inte-
gruese të këtij panairi. Ai  ka
thënë se ky panair do ta shndër-
rojë Prishtinën në një kryeqytet
të rajonit për faktin se është
panairi më i madh në Ballkan.

"Prej datës 18 deri më 21 prill
Prishtinën do ta shndërrojmë në
qendër të promovimit të vlerave
ekonomike në Ballkan dhe më
gjerë", është shprehur ai.
Gërxhaliu ka kërkuar nga
Komuna e Prishtinës ta pastrojë
rrugën që dërgon në panair për
shkak se aty ka shumë mbeturi-
na.
Kryetari i OEK-ut e ka komentu-
ar edhe pjesëmarrjen e
Shqipërisë me vetëm një kom-
pani. "Duhet të mendojmë çka
po ndodh me bashkëpunimin
ekonomik në mes të Kosovës dhe
Shqipërisë. Ata duket se janë të
gatshëm të bashkëpunojnë me
të tjerët, por jo edhe me Kosovën.
Gara më e madhe po bëhet për të
shtuar barriera e jo për t'i elimin-
uar ato", ka thënë Gërxhaliu.

"Projekti për 12 objektet e para parasheh
një investim rreth 2.3 milionë euro. Po
ashtu, presim edhe 20 objekte të tjera që të
përurohen deri në shtator të këtij viti, kurse
janë në fazën finale të tenderimit edhe 23
objekte shtesë, të cilat shpresojmë se, me
një intensitet të punës, do të përfundohen
deri në fund të këtij viti", ka thënë ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka
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Politika dhe morali janë dy
nocione, raportet e të cilave mes
vete janë mjaft interesante,
sidomos nga këndvështrimi i
politikës si praktikë. Shpeshherë
qytetarët, zgjedhësit, votuesit i
ngatërrojnë pa qëllim këto dy
nocione. Por, jo rrallë pushte-
tarët dhe synuesit e pushtetit i
ngatërrojnë me qëllim ato.
Zbulimi i raporteve të drejta në
mes të moralit dhe politikës dhe
zhveshja e tendencave të
pushtetarëve dhe synuesve të
pushtetit për të manipuluar me
këto raporte është një detyrë që
në vendet e zhvilluara industri-
ale me sistem shumëpartiak i
obligojnë këto segmente të
rëndësishme të shoqërisë:
shkencëtarët politikë, soci-
ologët, filozofët dhe përfaqësue-
sit e medieve.
Në rastin e Kosovës kryerja e një
detyre të tillë has në vështirësi të
theksuara. Së pari, literatura
filozofike, sociologjike dhe
shkencore politike në Kosovë ka
filluar të depërtojë, e përkthyer,
në të shumtën e rasteve, shkel e
shko. Përkthimi i vetëm një
numri fare të vogël, të librave të
klasikëve të filozofisë si Platoni,
Aristoteli, Thomas von Aquin,
Hobsi, John Locku, Kanti,
Hegeli, Kirkegaardi dhe për-
faqësuesve të filozofisë
bashkëkohore si Edmund
Husserl, Bertrand Russell, Karl
Jaspersi, Martin Heidegeri, Max
Horkheimer, Theodor Adorno,
Jean - Paul Sartre, John Raëls,
Amitai Etzioni, Jürgen
Habermas etj. sigurisht lë paso-
ja për subvencionimin e të men-
duarit dhe të vepruarit politik. 
Së dyti,nga mbizotërimi i skenës
mediale për decenie të një
botëkuptimi jokritik në raport
me politikën, digjitalizimi i
mediumeve informative ka sjel-
lë me vete një mësymje të
jashtëzakonshme për të kri-
tikuar apriori, me vend e pa
vend, me dhe pa argumente, për
të fituar pëlqime në rrjete
sociale, lexime sipërfaqësore
dhe jopërmbajtësore. Sigurisht
ka edhe shembuj pozitiv të mat-
jes së fjalës së shkruar publike,
por trendi, për fat të keq është
mjaft negativ.

Definimi ii mmoralit ddhe
etikës ppolitike

Për të krijuar një pikëpamje për
politikën si shkencë është njohja
e historisë së ideve dhe kon-
cepteve teorike të filozofisë poli-
tike domosdoshmëri. Për të kri-
juar një vetëdije për politikën si
veprimtari praktike duhet njo-
hur rregullat e sjelljes si politikan
në situatat e krijuara politike. Në
të dy rastet e dhëna parakusht
është dallimi i qartë i raportit në
mes të politikës dhe moralit.
Morali paraqet tërësinë e
parimeve, normave dhe rreg-
ullave që përcaktojnë sjelljen e
njerëzve në shoqëri. Etika defi-
nohet si disiplinë e filozofisë, e
cila në mënyrë metodike dhe
sistematike studion veprimin
moral. Bazë e studimit të etikës
është studimi i mundësisë të një
morali të tillë, sipas të cilit ne
mund të jetojmë mirë, të vepro-
jmë drejtë dhe të gjykojmë
arsyeshëm.
Politika si shkencë ka lidhje të
rëndësishme me etikën. Ajo
përmban gjithnjë edhe anën e
saj morale. Etika politike studion
mundësitë e argumentimit të
principeve etike (parimeve,
aksiomave), normave (ligjeve
dhe rregullave) dhe virtyteve
(pikëpamjeve, ideve). Në
veprimtarinë shoqërore-
shtetërore janë të njohura të dy
dimensionet: si dështimi moral i
politikës (i aktorëve politikë),
ashtu edhe dështimi i tenden-
cave moralizuese të politikës.
Dështim moral i politikanit
mund të konsiderohet rasti kur
ai, në luftë për pushtet, vë në
zbatim mjete të palejueshme
morale (fyerja, përçmimi, ndjek-
ja dhe vrasja e kundërshtarit
politik). Por, pika kulmore e
dështimit të një politikani dhe
politikës së tij në tërësi mund të
arrihet, në rast se politikani, për
të mbrojtur fatin e tij individual,
firmos vendime që kanë të bëjnë
me fatin e një kombi (ose
shtetit), në kundërshtim me
interesat dhe vullnetin e këtij
kombi (ose shtetit). 
Edhe tendenca e moralizimit të
politikës është e gabuar.
Moralizimi i politikës mund të
sjellë për pasojë heqjen dorë nga
pragmatizmi në veprimin prak-
tik politik dhe kufizimi i veprim-
it brenda një kornize të ngushtë
moralizuese, shpesh religjioze
ose ideologjike. Po të zbatohet
në praktikë një metodë e tillë,
atëherë shumë nga Konferencat
Paqësore, Marrëveshjet
Diplomatike dhe veprime të

tjera praktike nuk do të mund të
gjejnë zbatim. Kërkesa për zba-
timin me çdo kusht (edhe me
dhunë) të rregullave moral-
izuese në politikë shpesh është
sqaruar me idenë e krijimit të
"njeriut të ri". Mjetet që janë
përdorur për imponimin e
moralit të tillë janë të pale-
jueshme. Këtë synim kryesisht
mundoheshin të realizonin në
praktikë ideologjitë e shekullit të
kaluar. Një sistem i tillë u bë për
qytetarët i padurueshëm. Për
këtë dëshmon dështimi i këtyre
shteteve edhe në rrafshin politik,
edhe në atë moral, ekonomik,
kulturor dhe shpirtëror. 
Zgjidhja e drejtë e raportit në
mes të moralit dhe politikës
është një drejtpeshim i qën-
drueshëm mes tyre: as zbatim
ekskluziv i moralit dhe nënçmim
i politikës, por as zbatim eksce-
siv i politikës dhe lënia anash e
së moralshmes. Sidomos një gjë
e tillë duhet të kihet parasysh në
situata zgjedhore, kur partitë
dhe kandidatët synojnë të arri-
jnë suksese më të mëdha elek-
torale. 

Tipat ee eetikës ppolitike

Megjithëse paraqitja e të gjitha
varianteve të të konceptuarit të
etikës politike nga përfaqësuesit
e teorisë politike do të kërkonte
hapësirë më të madhe shpjegimi
të veçorive, metodave dhe për-
fundimeve të tyre teorike, në
këtë rast do të koncentrohem
vetëm në tiparet themelore të
pesë klasikëve të mendimit poli-
tik: Aristotelit, Makiavelit, Kantit,
Hegelit dhe Marksit.

Etika ee qqytetarit

Aristoteli përfaqëson konceptin
antropologjik të teorisë politike.
Ai e ndërton teorinë e tij për
polisin (shtetin) dhe kushte-
tutën e tij mbi bazën e bashkë-
sisë së qytetarëve. Qytetarët janë
për të qenie të arsyeshme dhe të
afta për të përdorur gjuhën si
mjet të bashkëveprimit politik -
të krijimit të bashkësisë: pra ai e
definon njeriun si zoon poli-
tikon (qenie politike). Përmes
polisit qytetarët synojnë të rrisin
kënaqësinë e tyre dhe përsos-
mërinë. Konceptimi aristotelian
(antropologjik) i politikës i para-
priu idesë së të drejtave të indi-
vidit në shoqëri, të përfaqësuara
nga Iluministët dhe  ka një
lidhshmëri organike me idenë e
shtetit të lirë kushtetues.
Koncepti bazë i etikës politike të
Aristotelit dhe pasuesve të tij

është rregullimi paqësor i kon-
fliktit mbi bazën e një konsen-
susi të thirrur në kushtetutën e
lirisë. Politika këtu kuptohet si
rregullim i përbashkët shoqëror.
Shteti drejtohet përmes institu-
cioneve të tij dhe ligjeve. Njerëzit
bashkohen dhe krijojnë një akt
të tillë juridik në dobi të sigurisë
më të madhe fizike të tyre.
Përmes kushtetutës organizohet
jeta e përbashkët e tyre. E metë e
Aristotelit është kufizimi i të
drejtës së të qenit të lirë vetëm
për një pakicë të theksuar anë-
tarësh të polisit dhe përjashtimi i
të qenit qytetar me të drejta të
barabarta për një shumicë
absolute të njerëzve (gratë,
robërit, shërbëtorët, fëmijët) në
polis.

Etika ee ppushtetarit

Nocioni mbi politikën i
Machiavellit nënkupton etikën e
personit të veshur me pushtet.
Marrja, mbajtja dhe zmadhimi i
pushtetit është për të qëllim i
politikës. Morali duhet t'ju nën-
shtrohet këtyre qëllimeve. Nëse
mbrojtja e pushtetit kërkon heq-
jen dorë të respektimit të
moralit, këtë gjë Makiavelli e
lejon. Sipas Makiavellit princi
duhet të ketë veçoritë e luanit
(forcën) dhe të dhelprës
(dinakërinë). Atij i interesojnë
teknikat e marrjes së pushtetit
nga një individ (Princi) dhe lufta
kundër kundërshtarëve politikë
që synojnë pushtetin. Ai i anali-
zon të gjitha masat që duhet t'i
ndërmarrë pushtetari (diplo-
matike, luftarake etj) për të real-
izuar synimet e tij. Synimi i
Makiavelit nuk është bashkë-
jetesa e harmonishme, por
sundimi mbi njerëzit. Këto
forma të konceptimit moral janë
të njohura edhe në praktikën e
sotme politike.

Etika ee bbaraspeshës nnë
mes ttë ppolitikës ddhe

moralit

Kanti e definon politikanin e
moralshëm si një njeri, i cili
principet e mençurisë shtetërore
(gjerm. Staatsklugheit) i kupton
si të tilla, që qëndrojnë së
bashku me moralin. Parimi i
politikanit moral është: në rast të
të metave evidente në kushte-
tutën e shtetit, të cilat shihet se
janë pengesë për zhvillim, është
detyrë e burrështetasve, që ato
të përmirësohen dhe të sillen na
akord me të drejtën natyrore,
ashtu siç ajo qëndron në idenë e

arsyes: edhe në rast se kjo do të
duhej të kushtojë me flijime
vetanake pushtetore.
Kanti më tutje konstaton se edhe
pse objektivisht (në teori) nuk ka
mosmarrëveshje midis moralit
dhe politikës, në rrafshin subjek-
tiv mosmarrëveshja do të
mbetet gjithmonë, sepse ajo
shërben si gur i virtytshëm, gux-
imi i vërtetë i të cilit nuk është si
të kundërshtosh të këqijat dhe
sakrificat në mënyrë të vendo-
sur, por të shohësh në sy gën-
jeshtrën dhe pabesinë, si dobësi
të natyrës njerëzore.
Duke pasur parasysh këtë Kanti
konstaton se politika e vërtetë
nuk mund të bëjë asnjë hap pa i
bërë homazhe moralit.

Etika ee ffrymës oobjektive

Hegeli shkruan se 'morali i një
shteti është realizimi i
frymës/shpirtit objektiv'.
Ajo sipas Hegelit nuk kuptohet
në mënyrë apriori, por nga pikë-
pamja e të vërtetës historike.
Hegeli synon krijimin e shtetit
moral. Dhuna shtetërore kon-
siderohet nga Hegeli si një sferë
e gabimeve. Ajo është dhunë nga
ministrat dhe zyrtarët shtetëror.
Dhuna e shtetit nuk mund të
arsyetohet me pretendimin e
interesit të përgjithshëm
shtetëror. Në të kundërtën:
interesi i shoqërisë qytetare
duhet realizuar përmes shtetit
moral, me qëllim që qytetarët
"ta shohin shtetin si esencë të
tyre, pasi që ai i mban sfera të
tyre të veçanta, autorizimin dhe
autoritetin e tyre".
Në mënyrë dialektike Hegeli na
dëshmon se shteti moral nuk
mundësohet përmes mohimit të
lirisë së qytetarit (privat), por
përmes realizimit të kësaj lirie,
pasi që vetëm në këtë mënyrë
shteti e fiton besimin e individit
dhe mund të konsiderohet prej
tij si esenca  e tij.  

Etika ee nnjë rrregullimi
hipotetik iideal

Marksi e definon politikën si
proces të një ndryshimi të
përgjithshëm të gjendjes së
përgjithshme shoqërore që ka
për qëllim krijimin e një
shoqërie (ideale) pa klasa. Pra,
teoria marksiste i parashtron
vetes një qëllimi hipotetik: arrit-
jen e një rregullimi ideal. Etika
marksiste mund të definohet
edhe si etikë e revolucionit dhe
veprimit revolucionar. Për t'u
realizuar qëllimi i luftës klasore,
"likuidimi i armikut klasor", dhe

Politika dhe morali
Rreziku nga shprishja e politikës dhe

nevoja për rikthim drejt moralit
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krijimi i shoqërisë pa klasa, pa
konflikte dhe pa sundues lejohet
të zbatohen të gjitha mjetet e
mundshme, edhe dhuna dhe
diktatura e proletariatit.

Shprishja ee ppolitikës

Ajo që gjermanët e quajnë
'Politikverdrossenheit', të cilën
këtu po e përkthejmë si shprish-
je e politikës, është rrezik për të
gjitha shoqëritë. Me shprishje të
politikës nënkuptojmë jo vetëm
pakënaqësinë masive me poli-
tikën ditore, njëjtësimin moral
të të gjitha subjekteve politike
dhe shoqërore, sipas sentencës
"Të gjithë janë njësoj!", zhgën-
jimin me rendin shtetëror dhe
institucionet e tij demokratike.
Shprishja e politikës ndodh
atëherë, kur është prishur drejt-
peshimi i qëndrueshëm  në mes
të moralit dhe politikës, ose
thënë më konkretisht vije deri të
zbatimi ekscesiv i politikës dhe
lënia anash e së moralshmes.
Pasoja të një fenomeni të tillë
janë ose apatia politike, refuzimi
i gjithë klasës politike ose
mësymja drejt formave
jodemokratike të veprimit. Një
fenomen i tillë paraqitet kur
politikanët ndërmarrin veprime
politike, të cilat në mënyrë të
dukshme, janë ose nënkupto-
hen si veprime në kundërshtim
me bindjet e tyre, të cilat nuk
janë të orientuara në dobi të
shtetit dhe shoqërisë, janë rezul-
tat i lobingjeve jashtështetërore,
ushtrohet presion ndaj aktorëve
vendimmarrës (deputetëve,
ministrave) dhe sjelljes së pahi-
jshme të aktorëve të caktuar
politikë. 
E keqja është një realitet moral
edhe në politikë, e cila duhet
pranuar si e tillë. Sokrati men-
donte se e keqja në politikë
është vetëm padituri. Ne men-
dojmë se është më shumë se
kaq.

Nevoja ppër rrikthimin ee 
politikës ddrejt mmoralit

Koncepti aristotelian dhe ai
kantian në lidhje me raportet në
mes të moralit dhe politikës janë
me përparësi. Natyrisht duke
mënjanuar kufizimet e lartpër-
mendura aristoteliane për
grupe, gjini dhe shtresa të caktu-
ara shoqërore. Duke mos synuar
rregullime përfundimtare ide-
ale, as shfrytëzim të çdo mjeti
për marrjen dhe ruajtjen e
pushtetit, tipi aristotelian i
etikës nuk synon të përdorë
mjete të paarsyeshme. Ai
mbështetet në arsyen dhe vull-
netin e mirë të njerëzve.
Kanti e ka formuluar ligjin
themeltar të arsyes praktike në
"Kritikën e arsyes praktike" në
këtë mënyrë: "Handle so, daß
die Maxime deines Willens jed-
erzeit zugleich als Prinzip einer
allgemeinen Gesetzgebung gel-
ten könne". (Vepro në atë
mënyrë, që maksima e vullnetit
tënd të mund të vlejë në çdo
kohë si një princip i ligjvënies së

përgjithshme"). Ky është imper-
ativi kategorik, që mund të rreg-
ullojë raportet e drejta në një
shoqëri të lirë dhe demokratike.
Ky është imperativi kategorik të
cilit duhet përmbajtur politika
dhe shoqëria për të vënë një
drejtpeshim të qëndrueshëm në
mes të politikës dhe moralit. Më
tutje nuk ka nevojë të shkohet.
Konceptimi bashkëkohor etik
parashtron edhe nevojën e mar-
rjes së përgjegjësisë për veprim.
Sidomos është i rëndësishëm
skepticizmi pozitiv në institu-
cionet politike dhe normat e
aprovuara prej tyre. Qytetari
bashkëkohor duhet ta ketë një
dozë mosbesimi vazhdimisht:
sepse ajo determinon kontrol-
limin e pushtetit dhe të pushte-
tarëve. Institucionet e shtetit
kanë nevojë për instanca kon-
trolli dhe ndarje të pushtetit:
legjislativ, ekzekutiv dhe judika-
tiv. Kjo ndarje nuk guxon të jetë
vetëm formale, por reale.
Skepticizmi jo vetëm e mbron
qytetarin nga padrejtësitë, që
pushtetarët mund "të mos i
shohin", por edhe e ndihmojnë
pushtetarin të qeverisë drejt nga
frika e mosvotimit të sërishëm.
Këta mekanizma, që në dukje
mund të paraqiten si konflik-
tuoz, në të vërtetë luajnë rol
mbrojtës dhe korrigjues. Politika
etike bashkëkohore nuk flet sot
vetëm për përgjegjësinë, por
edhe për ndërgjegjen, dhënien e
llogarisë institucionale dhe
mirëqenien sociale. 
Mungesa e së moralshmes në
politikë krijon anarki morale
dhe shumë të panjohura dhe të
papritura në shoqëri. Politika
duhet rishqyrtuar vazhdimisht
raportin e saj me moralin. Ajo
duhet rikthyer drejt moralit.
Politika nuk duhet të ketë drojë
që t'i rikthehet së moralshmes,
për të vendosur baraspeshën e
qëndrueshme në mes të moralit
dhe politikës. Janë një numër
përcaktimesh morale, të cilat
kanë vlerë absolute ne politikë:
mbajtja e premtimit, shmangia
e gënjeshtrës dhe mashtrimit,
konsensusi për tema të interesit
nacional, respektimi i raporteve
reale që sjell rezultati zgjedhor,
ruajtja e sistemit të vlerave kom-
bëtare, ndarja e pushtetit kon-
form shkallës së mbështetjes
nga zgjedhësit etj. Për këto
premisa nuk vlen më shumë se
sa mendja e shëndoshë njerë-
zore do të thoshte Kanti.
Shoqëria demokratike ka nevojë
për moral në politikë, për qetësi,
për respekt të ndërsjellë. Politika
ka një kuptim dhe një qëllim.
Qëllimi i saj është garantimi i të
drejtave të njeriut, të secilit njeri
veç e veç, luftimi i varfërisë,
evitimi i konfliktit dhe mirëqe-
nia. Krijimi i një shteti të
mirëqenies sociale mbetet edhe
më tutje një qëllim dhe orientim
i mendjes politike. 

(Ligjëratë ee mmbajtur nnë
Bibliotekën ee qqytetit ""Hivzi

Sylejmani" nnë PPrishtinë, 
organizuar nnga KKlubi ii LLibrit,

Virtual SSophists ddhe FFilozofia.al)

GJAKOVË, 116 PRILL (ER) -
Ambasadori amerikan në Kosovë,
Greg Delawie, ka vizituar të hënën
Komunën e Gjakovës, ku është
pritur nga kryetari Ardian Gjini.

Në këtë takim kryetari Gjini ka
informuar ambasadorin
amerikan lidhur me projektet që
tashmë kanë filluar si dhe për
planin katërvjeçar të punës së

Komunës së Gjakovës.
Ambasadori Delawie ka theksuar
se shteti amerikan gjithmonë do të
japë ndihmën e pakursyer në pro-
jektet për zhvillimin e komunave.

Delawie: ShBA-ja do t'i ndihmojë
komunat për realizimin e projekteve 

KLINË, 116 PRILL (ER)-
Bashkatdhetari dhe veprimtari
Besnik Ademi nga fshati Poterq i
Komunës së Klinës, i cili jeton
në Zvicër, ka dhuruar 30 kom-
pjuterë për tri shkolla të kësaj
komune: shkollës së
Zllakuqanit, të Jagodës dhe të
Poterqit, me qëllim të pajisjes së
kabineteve të teknologjisë

informative të këtyre shkollave.
Kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, ka falënderuar
Ademin, duke theksuar se kon-
tributi i komunitetit tonë në
diasporë nuk ka munguar
asnjëherë. "Ne ju jemi mirënjo-
hës ju veprimtarëve dhe
humanitarëve të mërgatës sonë
në perëndim për gjithçka çfarë

keni bërë për vendlindjen dhe
atdheun. Edhe gjatë okupimit,
por edhe pas mbërritjes së
frymës së lirisë në Kosovë, ju
keni ndihmuar vendlindjes dhe
atdheun tuaj në shumë fusha të
jetës, sidomos në fushën e
arsimit, si segmenti më rëndë-
sishëm i shoqërisë", ka thënë
Elezaj.

Bashkatdhetari Besnik Ademi dhuron
30 kompjuterë për shkollat e Klinës

FERIZAJ, 116 PRILL (ER) - Prokuroria
Speciale e Kosovës pranë
Gjykatës Themelore në Ferizaj
ka ngritur aktakuzë ndaj disa
personave, të cilët akuzohen se
kanë kryer veprat penale "pjesë-
marrje në organizatë kriminale"
dhe "blerje dhe shitje të pautor-
izuar të narkotikëve". Sipas njof-
timit për media, Prokuroria
Speciale i akuzon A. L., R. H., F.
G., F. A., G. A., se kanë kryer
veprat penale "pjesëmarrja ose
organizimi i grupit kriminal të
organizuar" lidhur me veprën
penale "blerja, posedimi,
shpërndarja dhe shitja e paau-
torizuar e narkotikëve, substan-
cave psikotrope dhe analoge".

Sipas këtij njoftimi, një nga të
akuzuarit gjendet në arrati dhe
kundër tij janë pezulluar të
gjitha hetimet. Kurse kundër tre

personave të tjerë me inicialet Z.
B., L. N. dhe F. S., Prokuroria
Speciale ka ngritur aktakuzë për
veprën "dhënia e ndihmës kry-
erësve pas kryerjes së veprës
penale". 
Siç njofton Prokuroria, ky grup i
organizuar dyshohet se nga
muaji shkurt 2017 deri më 30
prill të po këtij viti ka bërë bler-
jen, transportin dhe shitjen e
substancave narkotike. Policia
në Ferizaj, në prill të 2017-s,
kishte sekuestruar 824 kilo-
gramë narkotik të llojit mar-
jhuanë. Kjo është sasia më e
madhe e narkotikëve të
sekuestruar nga autoritetet në
Kosovë.

Ngrihet aktakuzë ndaj tetë personave
për përfshirje në grup kriminal



LONDËR, 116 PRILL -
Kryeministrja e Britanisë së
Madhe, Theresa May, të
hënën është përballur me
ligjvënësit britanikë. Ajo ua
ka shpjeguar atyre vendimin
për të kryer sulme ajrore në
Siri, pa miratimin e
Parlamentit.

Britania, Shtetet e Bashkuara
dhe Franca të shtunën kanë
goditur caqe në Siri, në
përgjigje ndaj një sulmi të
dyshuar kimik në Duma, ku u
vranë dhjetëra persona. 
Parlamenti britanik rifillon të
hënën punën, pas pushimit
pranveror. Ligjvënësit nuk

janë konsultuar para sulmit
në Siri, raporton "AP".
Qeveria britanike,
megjithatë, ligjërisht nuk
është e obliguar të marrë
miratimin e Parlamentit për
sulme ajrore, por rëndom për
veprime të tilla merr qën-
drimin e ligjvënësve.

May ii ddrejtohet PParlamentit llidhur mme ssulmet nnë SSiri
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MOSKË, 116 PRILL - Dhoma e Ulët e
parlamentit të Rusisë ka plani-
fikuar leximin e parë të një
Projektligji lidhur me masat hak-
marrëse kundër Shteteve të
Bashkuara më 15 maj. Ligjvënësit
janë takuar më 16 prill rreth plan-
eve për ta goditur Uashingtonin,
i cili 10 ditë më parë ka urdhëru-

ar ngrirjen e aseteve dhe kufiz-
imeve financiare për manjatët,
zyrtarët e sigurisë, politikanët
dhe kompanitë që shihen si të
afërta me presidentin rus,
Vladimir Putin. 
Sekretari i Thesarit amerikan,
Steven Mnuchin, ka thënë se
sanksionet janë përgjigje për

"aktivitetet e dëmshme të Rusisë
në botë".
Projektligji rus, i prezantuar më
13 prill për t'i luftuar "hapat
armiqësorë të Shteteve të
Bashkuara dhe shteteve të tjera",
do ta autorizonte qeverinë e
Putinit për të ndaluar apo
kufizuar importin e mallrave dhe

shërbimeve amerikane. 
Zëvendëskryesuesi i Dumës,
Aleksandr Zhukov, ka thënë më
16 prill se një grup i ligjvënësve
dhe ekspertëve do ta diskutojnë
projektligjin më 3 maj.
Rusia ka kritikuar ashpër sank-
sionet e reja amerikane.
Zëdhënësi i Putinit, Dmitry

Peskov, i ka cilësuar të njëjtat si
"asgjë më shumë se grabitje të
pronës ndërkombëtare".

Duma rruse kkonsideron ssanksione hhakmarrëse kkundër SShBA-ssë 

UASHINGTON, 116 PRILL - Shtëpia e
Bardhë thotë se presidenti
Donald Trump vazhdon të jetë i
vendosur për tërheqjen e for-
cave amerikane që ndodhen në
Siri. Të hënën presidenti francez
Emmanuel Macron tha se e pati
bindur presidentin Trump t'i
mbante njësitë amerikane në
Siri. Ministrat e jashtëm të
Bashkimit Evropian kanë disku-
tuar të hënën në Luksemburg
për sulmet ajrore, ndërkohë që
diskutime zhvillohen edhe në
Paris në një seancë të parlamen-
tit francez. "Misioni amerikan
nuk ka ndryshuar. Presidenti ka
qenë i qartë se dëshiron që for-
cat amerikane të kthehen në
atdhe sa më shpejt të jetë e
mundur",  deklaroi zëdhënësja e

Shtëpisë së Bardhë, Sarah
Huckabee Sanders. Ajo shtoi se
ShBA-ja dëshiron shkatërrimin e
plotë të grupit militant Shteti
Islamik dhe se po punojnë për ta
parandaluar rikthimin e tij.
Macron foli më herët, për
kanalin francez BFM, dy ditë
pasi Franca iu bashkua sulmeve
ajrore të ShBA-së dhe të
Britanisë ndaj infrastrukturës
siriane të armëve kimike.
"Dhjetë ditë më parë presidenti
Trump tha se Shtetet e
Bashkuara duhet të tërhiqen nga
Siria. E bindëm se ishte e nevo-
jshme të qëndrojnë për një peri-
udhë afatgjatë. E bindëm se
duhet të kufizoheshin sulmet
vetëm ndaj objekteve të armëve
kimike pasi, siç e dini, pati reag-

ime pas mesazheve në 'Twitter'",
tha Macroni.
Udhëheqësi francez tha se ka
prova që Qeveria siriane përdori
gaz helmues në qytetin Douma
dhe se sulmet ajrore ishin të
nevojshme për t'ia dhënë

besueshmërinë komunitetit
ndërkombëtar.
I pyetur nga gazetari nëse men-
don se rusët janë bashkëfajtorë,
Macroni u përgjigj se "sigurisht
që ata janë". Ai shtoi se i ka
thënë edhe presidentit rus,

Putin, se, megjithëse ata vetë
nuk përdorën klorin, ata kanë
shkaktuar në mënyrë metodike
paaftësinë e komunitetit
ndërkombëtar për të vepruar me
mjete diplomatike për ta ndalur
përdorimin e armëve kimike.

Trumpi do tërheqjen e 
trupave nga Siria

BERLIN, 116 PRILL - Ministri për
Çështje Evropiane i
Gjermanisë, Michael Roth, ka
bërë thirrje të hënën për një
politikë të re për ulje të tension-
eve me Rusinë, duke shtuar një
reagim më shumë drejt kance-
lares gjermane Angela Merkel
për ta moderuar qëndrimin e
ashpër ndaj Kremlinit, trans-
meton "Reuters".
Kancelarja konservatore ka
mbështetur Britaninë pas
helmimit të ish-spiunit rus,

Sergei Skripal dhe vajzës së tij
Yulia në Sallsbëri, duke dëbuar
katër diplomatë rusë pavarë-
sisht se klasa politike e sheh me
dyshim konfrontimin e
Gjermanisë me gjigantin lindor. 
Ministri Roth, njëherësh anëtar
i Partisë Social-Demokrate
(SPD), ka thënë se derisa
Bashkimi Evropian duhet të
ketë një qëndrim të përbashkët
ndaj Rusisë, sanksionet duhet
të kenë qëllim dërgimin e
Moskës në tavolinën e negoci-

atave. Shumë shtete perëndi-
more janë duke bërë presion
për një qasje më kritike kundër
Moskës, pasi presidenti rus,
Vladimir Putin, vazhdon ta
mbështesë presidentin sirian
Bashar al-Assad, i cili akuzohet
për përdorimin e armëve
kimike në luftën shtatëvjeçare
në Siri.
Tonet e Merkelit ndaj Rusisë
janë ashpërsuar sidomos pas
vendimit të Moskës për ta anek-
suar Krimenë nga Ukraina.

Qëndrimi i ashpër i Merkelit ndaj
Rusisë has në rezistencë

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Sarah
Huckabee Sanders, tha se misioni amerikan nuk
ka ndryshuar dhe presidenti Trump ka qenë i
qartë se dëshiron që forcat amerikane të kthehen
në atdhe sa më shpejt të jetë e mundur 
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Prof. ddr. EEmin KKABASHI

Studiuesi, prof. dr. Vebi Bexheti,
në veprën studimore "Magjia e
fjalës poetike", duke u marrë
me tema dhe motive të veçanta
të poezisë shqipe, lëndë që e
njeh prej vitesh, që e ka ligjëru-
ar para shumë brezave të stu-
dentëve shqiptarë, ka qëmtuar
specifikat e dhembjes në poez-
inë e  vëllimit "Lum Lumi" të Ali
Podrimës. Por, brenda kësaj
dhembje, ka shpaluar edhe
frymën e madhe të qëndresës
shqiptare, jo vetëm kundër
robërisë, jo vetëm kundër push-
timit, por ruajtjen e idealit për
tërësinë e atdheut, pra të
bashkimit kombëtar.
Ky përkufizimi, më thotë mend-
ja u shkon për shtati edhe
studimeve të tjera të Vebi
Bexhetit të përfshira në këtë
vepër. Secili nga studimet e tij,
qoftë ai që i kushtohet poezisë
së Azem Shkrelit, "Pesha e fjalës
poetike e Azem Shkrelit", ku ka
gjetur aspekte specifike të
poezisë së tij, duke e cilësuar
drejtë dhe saktë, se poezinë e tij
e karakterizon pesha e fjalës,
pra Fjala poetike, e thënë aq me
kursim, e në të njëjtën kohë me
aq peshë kuptimore. Figurat,
kryesisht figura të mendimit, që
janë veçori e poezisë moderne,
edhe asaj shqiptare, janë një
çështje tjetër të cilat i ka marrë
në shqyrtim studiuesi Vebi
Bexheti, në këtë studim për
poezinë e Azem Shkrelit. 
Po ashtu, edhe kur ka shqyrtuar
e analizuar anë të veçanta të
poezisë së poeti Din Mehmeti,
studiuesi ka gjetur një të për-
bashkët të poezisë së tij, qoftë
edhe duke huazuar ndonjë varg
nga krijimtaria e poetit. Jo,
rastësisht, andaj shqyrtimin për
poezinë e  tij e ka përkufizuar:
"Din Mehmeti, poeti që i
armatos vargjet poetike". Qoftë
erdhe vetëm përkufizimi i këtil-
lë, flet qartë për interesimin e
studiuesit, për aspektet që ka
analizuar, për vargjet që i kanë
lënë më shumë mbresa dhe i
kanë zgjuar meditime, për cilës-
inë e vargut poetik, por edhe
për sakrifikimin e kësaj cilësie,
në shërbim të lirisë së atdheut.
Të gjitha këto plane shqyrtimi
për poezinë e Din Mehmetit,
janë artikuluar edhe me vargje
nga krijimtaria e tij, edhe me
ilustrime, për ta mbështetur

edhe mendimin, edhe ndjesh-
mërinë e tij, për akëcilin aspekt
të poezisë së Din Mehmetit, por
që në taban e ka armën për lir-
inë e kësaj pjese të atdheut.
Poetit Din Mehmeti, sipas
studiuesit, i është dashur vetëm
përdorimi në shumës i
Komandantit Legjendar Adem
Jashari, për të përgjithësuar, jo
vetëm sakrificën e tij, por edhe
për të shpaluar përmasën kom-
bëtare të sakrificës kolektive,
duke filluar nga Komandanti,
nga familje  e deri të atdheu.
Titulli i poezisë "Adem
Jasharët", dëshmon saktë
shtresimin e figurës poetike, që
shkon nga e veçanta te e
përgjithshmja. Ky është tabani,
ku i ka armatosur vargjet Din
Mehmeti, andaj studiuesi ka
shpaluar këtë aspekt të poezisë
së tij, si një temë dhe motiv
shumë i veçantë në tërë poez-
inë shqipe.  
Në këtë hulli është trajtuar edhe
poezia e Murat Isakut, një kri-
jues tjetër i poezisë shqipe, nga
një krah tjetër i zhvillimit të
kësaj letërsie, në kushte robërie
dhe pushtim tragjik. Andaj,
studiuesi ka gjetur të qëlluar
përkufizimin kur fletë për poez-
inë e Murat Isakut: "Poezia e
vendlindjes dhe e fatit të fisit e
Murat Isakut". 
Studiuesi Vebi Bexheti, fillim-
isht, duke shqyrtuar veprën
letrare, sidomos veprën poetike
të Murat Isakut, ka prekur edhe
rrethanat historike në të cilat
është zhvilluar edhe letërsia
shqipe, sidomos poezia shqipe,
edhe në pjesët e pushtuar të
atdheut. Konstatimi i tij se kjo
letërsi, pra letërsia shqipe ka
pasur zhvillim të ndryshëm në
Shqipëri, andaj edhe në Kosovë
e në Maqedoni, si dhe në mër-
gatën shqiptare, sa ndonjëherë
as që e kanë njohur krijimtarinë
e njëri-tjetrit, qoftë edhe krijue-
sit e të njëjtit brez.
Poeti Murat Isaku, duke u marrë
me vendlindjen, doemos është
marrë edhe me udhën e madhe
të historisë së fisit, pra të popul-
lit, që nga lashtësia e këndej.
Kjo histori e lashtë, e cila herë
vinte e përgjysmuar në kujtesën
tonë, herë e shtrembëruar, herë
tjetër e ngarkuar nga ideologji
të ndryshme, poeti Murat Isaku,
ka prekur anë të ndryshme të
kësaj kujtese historike, duke
ruajtur përherë gjuhën figura-
tive të poezisë, pra të artit të
fjalës, sidomos duke i dhënë
hapësirë mungesës së madhe të
gjurmëve të historisë, që të
tjerët, pushtues të ndryshëm
kishin bërë përpjekje për ta
zhdukur, në mënyrë që brezat e
tjerë të fisit të poetit të rriteshin
pa këtë anë të vetëdijes së tyre
kombëtare. Andaj, në poezinë

"Në asnjë breg", poeti ka
shpaluar fuqishëm këtë
mungesë, këtë dhembje dhe
këtë stërkeqe të historisë: "Në
asnjë breg / s'e gjeta gojë
[dhënën për të afërmit/ dhe
hirin prej rrënjësh në vatrën e të
parëve.../ Në asnjë sirtar s'më
ranë sy / çelësat e portës së
madhe / dhe në asnjë cak nuk e
gjeta emblemën e fisit"/. (Cit. V.
Berxheti, 248).  
Në studimin e tij, "Magjia e
fjalës poetike", Vebi Bexheti ka
marrë në shqyrtim, edhe çësht-
je të tjera, nga krijues të
ndryshëm. Ka analizuar vetëm
tri poema të poetit dhe shkrim-
tarit, po ashtu të njohur,
Abdylazis Islamit. Të tri poemat
që studiuesi ka marrë në shqyr-
tim, "Pella(z)gonia", "Pollogu"
dhe "Iliriada", i kushtohen
lashtësisë, që nga koha para ilire
e deri në ditët e kësaj
Maqedonie, që përgjysmonte
pjesën e popullit shqiptar, me të
gjitha mjetet e mundshme,
ligjore e joligjore, vetëm që ata
të ishin zot në ato toka, edhe pse
e dinin se Qendrat e vendosjes
evropiane ju kishin dhënë, pasi
kishin copëtuar gjeografinë e
shtetit shqiptar të 1912-s.
Një studim krejt i veçantë, për
një krijuese, po ashtu shumë të
veçantë, Vebi Bexheti ia ka kush-
tuar poezisë së poeteshës
Lindita Ahmeti. Poezia e saj
është e veçantë, edhe për faktin
se motivet që trajton, temat që
merr për frymëzim në poezinë e
saj, në punë të ndërtimit poetik,
kanë veçori karakteristike, ku
shpërfaqet dhembja dhe brenga,
sidomos për fatin e femrës, veç-

mas për fatin e femrës në trevën
ku jeton poetesha, veshur me
vellon e njohurive nga lashtësia.
Do të thotë, aspektet që ka
shqyrtuar studiuesi në poezinë e
Lindita Ahmetit, janë tema që në
thadrimin poetik, marrin thek-
sime filozofike, sidomos kur tra-
jton, anë të ndryshme të jetës, të
dashurisë, të bukurisë, të trish-
timit, të vuajtjes dhe të mal-
lëngjimit, siç ka hetuar edhe
autori i këtij studimi. (273).
"Poezi me aromën e lules 'Iris
Illyrica' të poetes Lindita
Ahmeti", e ka përkufizuar
studimin e tij, prof. Vebi Bexheti. 
Studiuesi vëren se një veçori e
theksuar e poezisë së poeteshës,
është frymëzimi nga kujtesa his-
torike për lashtësinë tonë, pra të
popullit dhe kombit tonë, por
edhe njohja që ajo ka shpaluar
nga filologjia klasike greke, ku
mbisundojnë gjurmët e
trashëgimisë iliro-shqiptare.
Qoftë, edhe vetëm për këtë
përkufizim karakteristik, studi-
mi i Vebi Bexhetit për poezinë e
poeteshës Lindita Ahmeti,
katërçipërisht shpalon vlerat
themelore të kësaj poezie dhe i
bën nder artit të krijueses, në
njërën anë, por edhe mendimit
kritik të autorit, në anën tjetër.

Përfundim

Studimin "Magjia e fjalës poet-
ike", studiuesi prof. dr. Vebi
Bexheti e përmbyll, të thuash me
tri nekrologji, që në këtë vepër,
janë edhe studime me vete. Janë
të tillë, sepse ka trajtuar aspekte të
krijimtarisë shkencore të

akademikut Jorgo Bulo, ka folur
për ikjen e poetit të madh të
poezisë shqipe, Dritëro Agolli, si
dhe ka marrë në përsiatje, vdek-
jen thuajse biblike, larg tokës së
tij, të poetit Ali Podrimja.
Studimi i Vebi Bexhetit, "Magjia e
fjalës poetike", dëshmon për
përkushtimin e autorit, jo vetëm
në planin e kërkimit të temave
për shqyrtim, por edhe për infor-
macionin e duhur shkencor, si
dhe për kujdesin në punë të
metodologjisë së hulumtimit
shkencor, që studimet e tij të jenë
bazë e mirë për rrugën e
studimeve të ardhshme për poez-
inë shqipe.
Duke u marrë me krijues të
veçantë dhe të ndryshëm, po
ashtu duke u marrë, me tema të
veçanta, krejt specifike, që janë
trajtuar edhe në këtë shkrim anal-
izues, studiuesi Vebi Bexheti, ka
dëshmuar njohjen e thellë që ka
për poezinë shqipe, të të gjitha
periudhave kohore, që ka marrë
në shqyrtim, e sidomos artin e
poezisë shqipe të krijuar nga
arbëreshët tanë.
Qoftë, vetëm për këto dhe ndonjë
karakteristikë tjetër, të studimit të
tij, mund të thuhet se vepra studi-
more "Magjia e fjalës poetike", të
studiuesit Vebi Bexheti, i bën nder
autorit, i bën nder dijes univer-
sitare shqiptare, në fund të fundit,
u bën nder studimeve
albanologjike.

(Shënim: PPjesë nnga kky sshkrim
janë llexuar mmë 110 pprill 22018 nnë

Institutin AAlbanologjik ttë
Prishtinës, mme rrastin ee 

përurimit ttë kkësaj vvepre 
studimore. FFund)

Kur dhembja e individit bëhet 
frymë e qëndresës kombëtare

Një vepër studimore që e nderon shkencën e albanologjisë - (Vebi Bexheti, "Magjia e fjalës poetike", Tetovë, 2018)
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PESHORJA
Megjithëse
energjia
nuk ju

mungon, sot
do ta ndieni veten të

plogësht. Do ta kërkoni
qetësinë dhe rehatinë e

shtëpisë.

AKREPI
Sot jeni të

përqen-
druar tek

çështjet e
zemrës. Çdo gjë tjetër do
të kalojë në plan të dytë

për ju.

SHIGJETARI
Keni

dëshirë
për gjëra

të bukura
dhe shoqëri të mirë sot.

Do t'ju mjaftonte prania e
miqve për të qenë rehat

me veten.

BRICJAPI
Sot jeni
gati për
të ikur

kudo ku
mund të shpëtoni nga
streset e ditës. Do ta
kërkoni shoqërinë e 

partnerit sot.

UJORI
Sot çdo

gjë është
fokusuar

tek financat
për ju. Borxhe që do t'ju
kthehen dhe shpenzime

që nuk i kishit menduar që
duhet t'i bëni.

PESHQIT
Jeni të

ndjeshëm
dhe pak

melankolik
sot. Kujtime të vjetra ju

sjellin nostalgji për vende
të caktuara.

DASHI
Edhe pse
një pjesë

e juaja sot
i është

përkushtuar karrierës,
pjesa tjetër do vetëm

qetësi. Jeni në dyluftim
me veten.

DEMI
Miqtë janë

ata që
mund t'i

vlerësojnë
më mirë veprimet tuaja.
Mos u mërzisni sot nëse

ju kritikojnë në një situatë
të caktuar.

BINJAKËT
Edhe pse
eprorët
tuaj ju

vlerësojnë,
përsëri nuk ndiheni të
kompensuar nga ana

materiale. Mbase është
koha të kërkoni një rritje

të rrogës.

GAFORRJA
Sot 

ndiheni
shumë

mirë për sa
i përket aspektit të 

ndjenjave. Diçka e re që
sapo ka lindur po ju zë
gjithë kohën tuaj dhe

mendimet.

LUANI
Sot mund

të 
ndiheni të

privilegjuar
për sa iu përket financave
dhe do të shpenzoni për
një dhuratë personit të

dashur.

VIRGJËRESHA
Jeni

shumë të
vendosur
t'i shkoni

deri në fund një projekti
personal, edhe pse nuk do
të keni mbështetje do t'ia

dilni mbanë.

Qytetarët që respektojnë
ligjin kanë mundësi të përje-
tojnë qoftë një herë të vetme
në jetë të qëndrojnë prapa
hekurave. Këtë ua mundë-
son një hotel, Penny Rope
Bed Chambe në Margate,
Kent që ka krijuar dhoma të

posaçme burgu për këdo që
dëshiron ta provojë këtë
përvojë. Një natë në dhomën
e hotelit do t'ju kushtojë 107
dollarë. Dhomat, duke 
përfshirë edhe dyert, kanë
karakteristikat e një qelie
burgu tradicionale.

E jashtëzakonshme 

Hoteli ssi bburg, nnata
kushton 1107 ddollarë

FOTO E DITES

Profesori dhe nxënësi: 
Profesori: Ti mund të mësosh, por
s'po do.
Nxënësi: Edhe ti mund të ma lësh
dysh, por s'po do.

Një qytetare proteston pranë Parlamentit në Nju Delhi kundër dy
rasteve të femrave të përdhunuara kohët e fundit në Indi. /AP/

E rrallë

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

Bie nnë ppus eelefanti,
i ggjithë ffshati 
angazhohet ppër 
shpëtimin ee ttij
Një elefant i vogël ka rënë brenda një pusi në
përpjekje për të pirë ujë. Rënkimet e katërmua-
jshit për ndihmë u dëgjuan nga banorët e
zonës të cilët e gjetën në një thellësi prej 1.8

metrash brenda pusit në Ampara, Sri Lanka.
Një ekip shpëtimi erdhi në vendngjarje pasi
fshatarët lëshuan alarmin. 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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SHREWSBURY - CHARLTON 1 ROCHDALE - OLDHAM 1

PRISHTINË, 116 PRILL - Trajneri i njo-
hur në futbollin e Kosovës, Gani
Sejdiu, ka thënë se skuadra e
Dritës është më afër titullit të
kampionit në Vala Superligën e

Kosovës në futboll. "Mendoj se
Drita është më afër titullit të kam-
piones sepse e ka orarin më të
favorshëm në ndeshjet e mbetu-
ra të këtij sezoni", ka thënë Sejdiu

për "RTKLive". "Titullin e kampi-
onit mund ta vendosë edhe për-
ballja në mes të Prishtinës dhe
Dritës. Në rast se kjo ndeshje
zhvillohet në kryeqytetet, atëherë

edhe gjasat e Prishtinës janë të
mëdha", ka deklaruar Sejdiu, i cili
gjatë karrierës së vet ka drejtuar
Feronikelin, Trepçën, Trepçën '89
dhe Besën e Pejës. 

Sejdiu ee ffavorizon DDritën ppër ttitull

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 116 PRILL - Një nga loj-
tarët më të mirë që ka aktualisht
Besa e Pejës, Mërgim Rexhaj, ka
thënë të hënën për "Epokën e re"
se kjo skuadër nuk do të largohet
nga Vala Superliga e Kosovës në
futboll. Ai ka shprehur opti-
mizëm se skuadra pejane fillim-
isht do ta sigurojë pozitën e
barazhit, pastaj edhe mbijetesën.
"Ne jemi duke e marr secilën
ndeshje me seriozitet të madh
dhe mendoj se kemi përparësi
ndaj Flamurtarit dhe Vllaznisë
për shkak të orarit, por edhe që
luajmë ndaj Flamurtarit në Pejë.
Besoj se me angazhimin maksi-
mal të lojtarëve do ta arrijmë
pozitën e barazhit, pastaj do ta

sigurojmë edhe mbi-
jetesën në ndeshjen e
barazhit", ka thënë
Rexhaj, i cili ka shpre-
hur bindjen se skuadra
pejane nuk e ka mer-
ituar pozitën nëpër të
cilin po kalon.
"Sigurisht se është
mëkat i madh që një
ndër klubet më të suk-
sesshme në Kosovë të
luftojë për mbijetesë e
jo për titull, mirëpo kjo
u ndodh edhe ekipeve
të mëdha evropiane e
përgjegjësinë për këtë
duhet ta mbajnë ata të
cilët e sollën klubin në
këtë gjendje të
mjerueshme", ka
deklaruar ai. Në xhiron

e radhës Besa e pret Drenicën në
stadiumin "Shahinhaxhiislami",
kurse mbrojtësi Rexhaj kërkon
maksimumin e pikëve ndaj ish-
skuadrës së tij. "Ndeshja e radhës
mund të cilësohet për ne një nga
ndeshjet më të rëndësishme të
sezonit, sepse me fitoren even-
tuale do të mbajmë diferencë
pikësh ndaj Flamurtarit dhe
Vllaznisë. Do të jetë një ndeshje
mjaft e vështirë duke i ditur

cilësitë e skuadrës së Drenicës,
por me angazhimin tonë maksi-
mal besoj se do t'i arrijmë pikët
maksimale të dielën dhe të vazh-
dojmë drejt synimit tonë, që
është sigurimi i pozitës së
barazhit, pastaj mbijetesa", ka
shtuar ai. Skuadra e Besës aktual-
isht renditet në pozitën e dhjetë
me vetëm 18 pikë, ku nga 27
ndeshje ka regjistruar 5 fitore, 3
barazime dhe 19 humbje.

Besa nuk largohet nga Superliga 

Veton ZZYMBERI

PRISHTINË, 116 PRILL - Kapiteni i
KB Bashkimi, Qëndrim Biraj,
është i kënaqur me suksesin e
arritur nga skuadra prizrenase
në Ligën Ballkanike. Bashkimi
në finale u mposhtë nga Levski,
por Biraj e vlerëson pozitive
aventurën e skuadrës nga
Kosova në këtë garë mjaft pres-
tigjioze. "Vetëm fakti se kemi
arritur deri në 'Final Four' për
neve si ekip realisht ka qenë
sukses i madh. Në gjysmëfinale
e kemi pasur përballë ekipin

më të mirë të pjesës së rregullt
të BIBL-it, njëherësh dhe orga-
nizatorin e kësaj ngjarje. Në
këtë takim jemi llogaritur aut-
sajderë, por ndodhi e kundërta
falë një paraqitje fenomenale
që patëm duke dhenë gjithçka
nga vetja dhe duke luftuar e
besuar deri në fund në fitore ku
dhe e arritëm një gjë të tillë", ka
thënë Biraj, duke shtuar se: "Në
finale realisht ishim të harx-
huar dhe nuk e patëm
energjinë dhe forcën për ta
përsëritur të njëjtën lojë. Këtë
gjendje ekipi i Levskit e shfrytë-
zoj më së miri dhe arriti të tri-

umfojë". 
Për ndeshjen finale ka folur
edhe trajneri i Bashkimit,
Dragan Radoviq, i cili është më
meritori për arritjen deri në
finale. "Mendoj se nuk kishim
forcë dhe energji të
mjaftueshme për të bërë një
tjetër befasi. Është vështirë të
luash në ndeshje të vështira
brenda dy ditësh me një rota-
cion të shkurtër. Besoj se e kemi
dhënë maksimumin dhe nuk
mund t'i fajësosh lojtarët për
asgjë. I uroj ata për paraqitjen,
për luftën që bënë dhe për
rezultatin e arritur. Po ashtu, e

uroj Levskin për fitimin e titullit.
Mund të them se jam i lumtur
me atë që ka treguar skuadra në

dy muajt e fundit gjatë 
ndeshjeve dhe gjatë seancave
stërvitore", ka thënë Radoviqi.

Biraj: Rezultatet në Ligën Ballkanike, historike

Është caktuar orari i ndesh-
jeve të javës së 28 në Vala
Superligën e Kosovës, ku dy
ndeshje do të luhen të
shtunën, kurse katër të tjera të
dielën. Po të mërkurën do të
luhen ndeshjet gjysmëfinale
të Digitalb Kupës së Kosovës,
ku Vushtrria e sfidon
Prishtinën, kurse Vëllaznimi
luan ndaj Drenicës.

Llapi - Drita, derbi
i javës së 28

Vala SUPERLIGA - Java e 28

Më 21 prill takohen: 
Gjilani - Trepça '89
Feronikeli - Liria

Më 22 prill takohen: 
Llapi - Drita
Vllaznia - Prishtina
Besa - Drenica
Flamurtari - Vëllaznimi 

Mërgim Rexhaj ka parashikuar se Besa është favorite ndaj Flamurtarit dhe
Vllaznisë së Pozharanit për ta siguruar pozitën e barazhit. "Ne jemi duke e
marrë secilën ndeshje me seriozitet të madh dhe mendoj se kemi përparësi
ndaj Flamurtarit dhe Vllaznisë për shkak të orarit, por edhe që luajmë ndaj
Flamurtarit në Pejë. Besoj se me angazhimin maksimal të të gjithë lojtarëve
do ta arrijmë pozitën e barazhit, pastaj besoj do ta sigurojmë edhe mbijetesën
në ndeshjen e barazhit", ka thënë Rexhaj

Bashkimi humbi në finale të Ligës Ballkanike nga skuadra e Levskit, por
Qëndrim Biraj është i kënaqur me arritjet në këtë garë nga skuadra prizrenase.
"Vetëm fakti se kemi arritur deri në 'Final Four' për neve si ekip realisht ka
qenë një sukses i madh", ka thënë Qëndrim Biraj për "Epokën e re" 



Dorëhiqet Kokollari 
Gëzim Kokollari ka dhënë dorëheqje nga pozita e anëtarit të
Bordit në Federatën e Hendbollit të Kosovës (FHK). Ai ka 
falënderuar presidentin e kësaj federate, Eugen Saraçini dhe 
anëtarët e Bordit për bashkëpunimin korrekt gjatë punës së 
përbashkët. "Për shkak të obligimeve të mia ndaj vendit të punës
dhe angazhimeve politike, edhe të krijohet hapësirë e angazhim
te kryesia e re në klubet dhe hendbollin ferizajas, mendoj se lirimi
im nga obligimet ndaj FHK-së do  të ishte kontribut për
avancimin e hendbollit të Kosovës", ka thënë Kokollari. 

Gotze rrezikon Botërorin 
Mario Gotze po kalon një moment të vështirë në karrierën e tij.
Heroi i Kupës së Botës në Brazil rrezikon të lihet jashtë listës së 
lojtarëve të grumbulluar për në Rusi. Mario ka humbur shkëlqimin
dhe nuk po gjen formën e mëparshme pas diagnostikimit me 
problemet hormonale që kishte. Gotze nuk po luan rregullisht me
Borussia Dortmundin dhe nuk ka qenë asnjëherë deciziv për 
verdhezinjtë.

Roma "blindon" Alisonin 
Presidenti i AS Roma, James Pallotta, menjëherë pas derbit të 
kryeqytetit italian, ka folur për të ardhmen e portierit brazilian
Alisson Becker. Ai i ka siguruar tifozët se portieri në fjalë nuk do të
largohet nga "Olimpico". "Nuk e kuptoj përse vazhdoni të më
pyesni në lidhje me të. Nuk kemi asnjë qëllim për ta shitur Alison.
Kur e morëm te Roma mendonim se ishte një portier i madh dhe,
mesa duket, kishim të drejtë, nuk ka asnjë mundësi që ai të 
largohet", ka thënë Pallotta.

Vidali mungon ndaj Realit 
Tashmë është zyrtare. Arturo Vidal nuk do të jetë i gatshëm për
ndeshjen kundër Realit të Madridit në Ligën e Kampionëve, pasi
është lënduar të dielën në stërvitje. "Vidali do të operohet. Ai ka
pësuar një ndrydhje të gjurit pa u futur në asnjë kontakt me shokët",
ka thënë Jupp Heynckesi.

Fowler: Salah, kandidat për 'Topin e Artë' 
Legjenda e Liverpoolit, Robbie Fowler, beson se Mohamed Salah
është kandidat serioz për ta fituar "Topin e Artë" dhe çmimin nga
FIFA "The Best", ku kanë dominuar Lionel Messi e Cristinao
Ronaldo. "Salah meriton të jetë në mesin e më të mirëve për 'Topin
e Artë'. Nuk po them se do ta fitojë. Në fakt, jam shumë i sigurt se
nuk do ta fitojë duke parë se si shkojnë gjërat. Por, po them se ai
meriton të jetë atje së bashku me Ronaldon e Messin", ka thënë
Fowler për "Daily Mail". "Kur them duke e parë si shkojnë gjërat,
mos më keqkuptoni, ata dy janë më të mirët në histori, më të mirët
që ka parë bota e futbollit. Ata e bëjnë diferencën dhe dytë kanë më
shumë shanse për Kupën e Botës, por deri më tani - Salah i ka arrit-
ur ata, pa asnjë dyshim. Ndoshta do të ketë më shumë mundësi për
ta fituar çmimin e FIFA-s 'The Best', sepse zgjidhet nga trajnerët e
përfaqësuesve. Votat për 'Topin e Artë' janë nga gazetarët", ka shtuar
Fowleri. 

Jordan kërkon trajnerin italian për Charlotte
Mosarritja e kualifikimit për në "play-off" ka shtyrë drejtuesit e
Charlotte Hornetsit t'i nisin që tani seriozisht përgatitjet për sezonin
e ardhshëm. Në fakt, skuadra në pronësi të Michael Jordanit ka 
vendosur të bëjë një revolucion të plotë. Drejtori i Përgjithshëm
Mirch Kupchak ka vendosur që fillimisht ta largojë trajnerin Steve
Clifford, ndërsa më parë ka marrë leje nga San Antonio Spurs për ta
intervistuar ndihmësin e Gregg Popovichit, Ettore Messina. Italiani
prej katër sezonesh është ndihmës i Popovichit në pankinën e
Spursit, pas një përvojë të shkëlqyer në Evropë. Në rast se arrihet
marrëveshja në mes të palëve, Messina do të jetë i pari trajner joitalian
që merr detyrën head coach në NBA. Lajmin që Michael Jordani ka
kërkuar këtë lëvizje e ka bërë publik Adrian Wojnaroski për ESPN. 

SHKURT 
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TIRANË, 116 PRILL - Pas ndeshjes
me Uellsin, më datë 20 nëntor,
tashmë është konfirmuar për
t'u luajtur miqësorja tjetër nga
kuqezinjtë e drejtuar prej
Christian Panucci. Këtë herë

skuadra jonë kombëtare e fut-
bollit do të përballet me
Jordaninë, më 10 tetor, po në
stadiumin "Elbasan Arena".
Kjo miqësore, sikundër edhe
ajo me Uellsin, do të luhet në

periudhën kur zhvillohen sfidat
e grupeve për Ligën e
Kombeve, duke plotësuar kësh-
tu edhe kuadrin e gjashtë
ndeshjeve, me katër sfida
zyrtare në grupin me tre për-

faqësuese të "Uefa Nations
League", si dhe dy ballafaqimet
miqësore. Federatat përkatëse
kanë gjetur akordin dhe zyrta-
rizojnë sot zhvillimin e ndesh-
jes miqësore Shqipëri - Jordani.

Shqipëria nnë ttetor, mmiqësore mme JJordaninë 

OHIO, 116 PRILL - Indiana e ka
befasuar skuadrën e
Clevelandit, duke fituar 98-80
në fushën e skuadrës së
Cavaliersit, një ndeshje e
dominuar nga basketbollistët
miq që, ashtu sikurse kishin
premtuar, luajtën për fitore në
këto çerekfinale të "play-off"-it.
Oladipo ishte magjik në parket,
duke realizuar 32 pikë, lider në
parket për Indianan, ndërsa
për Clevelandin nuk mjaftuan
24 pikët, 10 rebaundet e 12
asistimet e LeBron Jamesit që,
edhe pse realizoi një "triple
double", nuk u mbështet sa
duhet nga skuadra, raporton
"Telesport". Pas kohës shtesë
fitoi Bostoni, që mundi 113-107
Milwaukeen, ndeshje me
rivalitet dhe emocione, ku të
dyja ekipet luftuan fort për
fitoren. Katër lojtarë të Bostonit
realizuan mbi 20 pikë, me
Horfordin që ishte më i miri,
autor i 24 pikëve e 12 rebaun-
deve, mbështetur nga Rozieri
me 23 pikë, Morrisi me 21 dhe
Browni me 20 pikë. Nuk ka sur-
priza në Perëndim, ku fitojnë
ekipet vendëse. Oklahoma
mundi 116-108 Utah Jazzin,
ndeshje e dominuar nga
vendësit, me Georgen që reali-
zoi 36 pikë, më i miri në fushë,

ndërsa Westbrooku realizoi 29
pikë e 13 rebaunde. Vuan disi,
por në fund triumfon edhe
skuadra e Houstonit, që
mposhti 104-101 Minnesotën,

ndeshje e hapur dhe emo-
cionuese. I zakonshmi Harden
realizoi 44 pikë, duke qenë
vendimtar për teksanët në këtë
sfidë. 

MADRID, 116 PRILL - Zinedin
Zidane i ka thurur elozhe mes-
fushorit Isco, duke thënë se
është një lojtar shumë i rëndë-
sishëm për skuadrën e Real
Madridit. Trajneri francez ka
thënë se Isco mendon se nuk
vlerësohet nga ai. "Unë e kam
thënë gjithmonë se Isco është
një lojtar i rëndësishëm dhe i
vlefshëm për skuadrën tonë. Ai
këtë vit ka luajtur më shumë
sesa vjet. Jam i kënaqur me fak-
tin që shënoi gol sepse e meri-
tonte. Ndonjëherë i shkon
ndërmend se unë nuk e vlerë-
soj dhe nuk e dua", ka thënë
Zidane, i cili më pas foli edhe
për sulmuesin Karim Benzema
që nuk po arrin të shënojë.
"Benzema? Do t'i kishte pëlqy-
er të shënonte, por duket se

këtë vit e ka të vështirë ta gjejë
rrjetën. Skuadra reagoi mirë
pas ndeshjes në mesjavë në

Ligën e Kampionëve dhe punoi
në shumë situata të
ndryshme", ka shtuar Zidane.

Oladipo dhe Indiana, 
‘leksion’ Clevelandit 

Zidane: Isco mendon
se nuk e vlerësoj

KONFERENCA E LINDJES

1-8, Toronto - Washington 1-0 me ndeshje
2-7, Boston - Milwaukee 113-107
3-6, Philadelphia - Miami (1-0 me ndeshje)
4-5, Cleveland - Indiana 80-98

KONFERENCA E PERËNDIMIT

1-8, Houston - Minnesota 104-101
2-7, Golden State - San Antonio (1-0 me ndeshje)
3-6, Portland - New Orleans (0-1 me ndeshje)
4-5, Oklahoma - Utah Jazz 116-108
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Instituti Iliria shpall të pavlefshme certifikatën
e regjistrimit të biznesit me numër fiskal:
600362280

Martin Dedaj shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" për argjendari 1981-1984
Prizren. 

Ramadan Cakaj shpall te pavlefshme diplomën
SHMGJ " Gjon Buzuku" Prizren.

Urgjentisht kërkoj një banesë me qira ne Fushë
Kosovë, për një familje 3 anëtarësh. Banesa duhet
të ketë 2 dhoma gjumi, dhomë dite, kuzhinë dhe
poashtu të jetë e mobiluar. Banesa kërkohet për
afat më të gjatë. Info në tel: 044-741-151

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

>> 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 


