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LONDËR, 2 DHJETOR - Sir Stuart
Peach është emëruar i dërguar i
posaçëm i Mbretërisë së
Bashkuar për Ballkanin
Perëndimor. Kryeministri
britanik Boris Johnson ka thënë
se emërimi i Peach është pjesë
e përkushtimeve të
vazhdueshme të Mbretërisë së
Bashkuar për stabilitet dhe
paqe në këtë rajon. 
Peach, i cili mban titullin “Sir”,
do ta marrë detyrën e re pas
dorëheqjes nga detyra e shefit
të Komitetit Ushtarak të NATO-
s më herët gjatë vitit, pozitë të
cilën e ka mbajtur nga viti 2018.
Ai ka shërbyer më herët edhe si
shef i Shtabit të Mbrojtjes në
Mbretërinë e Bashkuar. 

Më 2000 Peach ka qenë edhe
komandant i forcës ajrore të
NATO-s në Kosovë.
Në rolin e të dërguarit të
posaçëm, Peach do të punojë
me liderë të Ballkanit
Perëndimorë, me zyrtarë të
tjerë rreth rajonit dhe aleatë të
Mbretërisë së Bashkuar në
Shtetet e Bashkuara dhe Evropë
për të mbështetur dhe forcuar
stabilitetin rajonal.
Në njoftimin për emërimin e tij
është thënë se i dërguari i
posaçëm do të punojë në
mbështetje të dialogut në mes
të Kosovës dhe Serbisë, të
ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian, si dhe do ta përkrahë
punën e përfaqësuesit të lartë

Christian Schmidt në Bosnjë
Hercegovinë. Schmidt ka
paralajmëruar se Bosnjë
Hercegovina është në rrezik të
menjëhershëm për t’u
shpërbërë dhe se ekzistojnë
gjasa “shumë reale” për
rikthimin në konflikt.
Edhe Shtetet e Bashkuara kanë
emëruar më herët gjatë këtij viti
të dërguarin e ri të posaçëm për
këtë rajon. Gabrial Escobar e ka
zëvendësuar Matthew
Palmerin nga muaji shtator.
Aktualisht Palmer është i
dërguar i posaçëm i ShBA-së
për reformën zgjedhore në
Bosnjë Hercegovinë. Bashkimi
Evropian ka dërguar për këtë
rajon zyrtarin Mirosllav Lajçak.

VJEN, 2 DHJETOR - Ish-kancelari
austriak Sebastian Kurz ka
njoftuar se po tërhiqet nga
politika, pothuajse dy muaj
pasi dha dorëheqje nga posti.
Kurz ishte i përfshirë në një
skandal korrupsioni.
Njoftimi për tërheqje nga
politika përmbyllë karrierën e
Kurzit i cili u bë kancelar në

moshën vetëm 31-vjeçare, me
çka u bë kreu më i ri i ndonjë
qeverie i zgjedhur në mënyrë
demokratike në vitin 2017. “Për
mua fillon kapitull i ri në jetën
time”, ka thënë 35-vjeçari, duke
shtuar se do të donte të kalonte
më shumë kohë me familje,
sidomos të birin e sapolindur.
Kurz ka theksuar se nga 3

dhjetori do ta dorëzojë edhe
udhëheqjen me Partinë e tij
konservatore, Popullore
(OeVP). 
Akuzat për korrupsion Kurz i
ka mohuar që nga fillimi,
derisa më 2 dhjetor përsëriti që
shpreson të ketë rast që të
dëshmojë pafajësinë e tij në
gjykatë.

Ish-kancelari austriak, Kurz, tërhiqet nga politika

Stuart Peach emërohet i dërguar i posaçëm 
i Britanisë për Ballkanin Perëndimor

BERLIN, 2 DHJETOR - Ministri i
deritanishëm gjerman i
Financave, Olaf Scholz, pritet që
zyrtarisht të emërohet kancelar i
Gjermanisë më 8 dhjetor, njoftoi
Parlamenti gjerman (Bundestag)
nëpërmes një komunikate për
media më 2 dhjetor. “Dita e
emërimit të kancelarit është
planifikuar më 8 dhjetor”, thuhet
në njoftimin e Bundestagut.
Emërimi i socialdemokratit 63-

vjeçar, Scholz, në postin e
kancelarit, shënon fundin e
epokës 16 vjeçare të ish-
kancelares Angela Merkel në këtë
post.
Për ta garantuar tranzicion sa më
të qetë të pushtetit, Merkeli e
kishte marrë me vete pasardhësin
e saj në Samitin e G20-s në Romë
në tetor, me ç’rast ai mori pjesë në
disa takime shumë të
rëndësishme bilaterale, përfshirë

atë me presidentin amerikan Joe
Biden.
Scholz më 24 nëntor arriti
marrëveshje me partinë e
Demokratëve të Lirë dhe Partinë e
Të Gjelbërve për ta formuar
koalicionin e ri qeveritar.
Ky do të jetë koalicioni i parë në
Gjermani në mes të Social
Demokratëve (SDP), Liberalëve,
Demokratëve të Lirë (FDP) dhe
Ambientalistëve, Të Gjelbrit.

Scholz zgjedhet kancelar më 8 dhjetor

BERLIN, 2 DHJETOR - Ministri në
largim i Shëndetësisë në
Gjermani, Jens Spahn, ka
theksuar nevojën për kufizime
ndaj personave të pavaksinuar
kundër koronavirusit.
Ai i ka bërë këto deklarata më
2 dhjetor para se të zhvillohen
takime në mes të qeverisë
federale dhe drejtuesve të
landeve, për të diskutuar rreth
kufizimeve eventuale. “I
rëndësishëm tani është një
izolim për të pavaksinuarit”,
ka thënë ai për transmetuesin
gjerman ZDF. Ai ka thënë se

një numër i madh i personave
të pavaksinuar “përbëjnë sfidë
për sistemin shëndetësor”.
“Nëse shihni departamentet
për kujdes intensiv, nëse
analizoni dinamikën e
infeksioneve, ka të bëjë me
numër të madh të personave
të pavaksinuar”, ka thënë
Spahn.
Përveç kësaj, ministri gjerman
ka folur edhe për qasje vetëm
të personave të vaksinuar dhe
të shëruar nga koronavirusi
“në pothuajse të gjitha fushat
e jetës”.

Mes të tjerash, Spahn ka
përmendur se dëshiron që të
anulohen apo zvogëlohen
organizimet e mëdha, si dhe
që të mbyllen klubet e natës.
“Edhe nëse nuk do të kishte
më infektime në Gjermani prej
nesër, ne ende do të
përballemi me mbi 6 000
pacientë në kujdesin intensiv
në ditët në vijim”, ka thënë ai.
Në takimet që pritet të
mbahen më vonë gjatë së
enjtes, liderët gjermanë do të
diskutojnë për një përgjigje të
koordinuar ndaj pandemisë.

Ministri në shkuarje i Gjermanisë bën thirrje për
izolim të të pavaksinuarve
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Deri më tani të gjitha kërkesat për
mbrojtje në liri apo zëvendësimin
e masës së paraburgimit me një
masë më të lehtë për të
paraburgosurit, shtetas të Kosovës
janë refuzuar, pa asnjë dallim.
Gjykata Speciale në Hagë është
themeluar nga Kuvendi i Kosovës
me Ligj të veçantë dhe, së paku,
llogaritet të jetë, qoftë edhe
formalisht, pjesë e sistemit të
drejtësisë të Kosovës gjë që nuk
mohohet as nga Gjykata Speciale,
sidomos kur duhet të marrë një
vendim rëndues për të
paraburgosurit, tash me akuza të
konfirmuara.
Në përbërjen e saj kjo Gjykatë
Speciale nuk e ka asnjë shtetas të
Kosovës, të asnjë përkatësie etnike
që jetojnë në Kosovë, nuk është as
hibride (përbërje të përzier) por
është 100 për qind  nga shtetas të
huaj e që nuk ka ndodhur asnjë
herë më parë, është pra rast sui
generis, Gjykatë Speciale me
mandat special ku pala zyrtare
është 100 për qind e huaj kurse të
paraburgosurit janë 100 për qind
shqiptarë, shtetas të Kosovës e që
nga aspekti i të drejtave të njeriut
përveç se është e padrejtë,
përbënë edhe elemente të një
Gjykate që ndanë drejtësi në bazë
të përkatësisë etnike - në baza
raciste. Nuk ka kërkesë që e bind
gjykatësin paraprak që të ndërrojë
masën e shqiptuar, as kërkesa e
argumentuar e avokatëve

mbrojtës, as gjendja shëndetësore
e të paraburgosurve, as fakti se për
disa të akuzuar kanë përfunduar
hetimet dhe ka filluar gjykimi,
madje as fakti se disa shtete kanë
ofruar garanci se do t’i
përmbushin kërkesat e Gjykatës
Speciale për të paraburgosurit që
do ta mbajnë arrestin shtëpiak në
ato shtete (njëri shtet është anëtar
i NATO-s dhe kontribuues
financiar për punën e kësaj
Gjykate). Së fundi, gjykatësi i
procedurës paraprake, Nikolas
Giju, pas vendimit të Gjykatës së
Apelit që e pranoi ankesën e
mbrojtësve të të paraburgosurve
urdhëroi Policinë e Kosovës (me
një urdhëresë të shkruar në gjuhën
angleze, gjuhë jo zyrtare në
Kosovë) që brenda një afati të
caktuar kohor të kthejë përgjigje
nëse është në gjendje t’i
përmbushë kërkesat e kësaj
Gjykate për administrimin e
arrestit shtëpiak nëse kjo masë i
shqiptohet ndonjërit nga të
paraburgosurit të gjithë shqiptarë,
shtetas të Kosovës. Pas kësaj
kërkese, Policia e Kosovës iu
nënshtrua një presioni
institucional dhe jo institucional
për afatin dhe përmbajtjen që
duhet t’i kthehet Gjykatës Speciale
por që aspak nuk ndikoi në
përgjigjen profesionale që e ktheu
në kohën e paraparë duke dhënë
garanci të mjaftueshme se ka
kapacitete profesionale dhe

logjistike që ta administrojë 100
për qind arrestin shtëpiak në
përputhje me kërkesat e Gjykatës
Speciale. Kundërshtimi i
Prokurorit Special, Jak Smith ishte
tallës dhe përqeshës, injorues deri
në paturpësi e që seriozisht e
sfidon Policinë e Kosovës, shtetin e
Kosovës përkatësisht Kuvendin e
Kosovës, si themelues i Gjykatës
Speciale dhe Qeverinë e Kosovës si
propozues i Ligjit për Gjykatën
Speciale.
Kryetarja e kësaj Gjykate,
Ekaterina Trandafilova pati
deklaruar se mbajtja në
paraburgim më shumë se një (1)
vjet është shkelje e rëndë e të
drejtave të njeriut ndërsa tani nuk
po deklarohet kur thuaja të gjithë
të paraburgosurit shqiptarë dhe
shtetas të Kosovës po mbahen në
paraburgim më shumë se një (1)
vit. Ekaterina Trandafilova e pati
larguar nga kolegji vendimmarrës
një gjykatës i cili pati treguar për
mundësinë e zëvendësimit të
masës së paraburgimit me arrest
shtëpiak, nëse garanton një shtet i
tretë ndonëse KMDLNj-së
mendon se kjo masë duhet të
zbatohet në territorin e Kosovës
për faktin se të paraburgosurit janë
arrestuar dhe po gjykohen sipas
ligjeve të Kosovës. Ndaj të
paraburgosurve në Hagë, nga
Gjykata Speciale në mënyrë
flagrante po shkelen të drejtat e
njeriut dhe Konventa Evropiane

për të Drejtat e Njeriut për faktin
se po mbahen në paraburgim
përtej afatit të arsyeshëm. Në këtë
mënyrë, po iu shkelen të drejtat
elementare të njeriut për një
gjykim fer, të drejtë, të paanshëm
dhe të pandikuar politikisht. 
Duke mos e paragjykuar fajësinë
apo pafajësinë, KMDLNj-ja
thërret Gjykatën Speciale të
respektojë standardet edhe ato
minimale të respektimit të
drejtave të njeriut për personat e
privuar nga liria e që po i shkel në
shumicën e vendimeve. Nëse nuk
merret parasysh kërkesa e
avokatëve për zëvendësimin e
masës së paraburgimit, garancia e
shteteve të treta, garancia i
Policisë së Kosovës (sipas
urdhëresës së Gjykatës Speciale) a
do të ishte i pranueshëm për
Gjykatën Speciale që arresti
shtëpiak të zbatohet në
Manastirin e Deçanit që po e
gëzon përkrahjen aq të madhe të
shteteve më të fuqishme të
Bashkësisë ndërkombëtare si dhe
të Gjykatës kushtetuese të
Kosovës si dhe të Serbisë! 

Çfarë brutaliteti dhe cinizmi!

KMDLNj-ja pret që Gjykata
Speciale të merr një vendim në
përputhje me standardet
minimale për të drejtat e njeriut të
personave të privuar nga liria dhe
në përputhje me kërkesat që i ka

bërë Policisë së Kosovës dhe të
injorojë kërkesat e Prokurorit të
Specializuar që për fakte merr
intervista, fotografi e kurdisje të
tjera që nuk kanë të bëjnë as me
procedurën, me dëshmitarët dhe
me lëndën që trajton kjo Gjykatë.
Është jo profesional vlerësimi që
Prokurori i Specializuar, Jak Smith i
bënë profesionalizmit të Policisë
së Kosovës aq më parë që pikërisht
nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar kanë rrjedhur ose
janë shitur materiale të ndjeshme
pas së cilave janë arrestuar Hysni
Gucati dhe Nasim Haradinaj kurse
keqbërësit nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar, Jak Smith, jo që nuk
janë ndëshkuar por vazhdojnë të
marrin paga të majme edhe nga
shtetet të cilave iu është refuzuar
administrimi i arrestit shtëpiak për
të paraburgosurit në Hagë, të
gjithë shqiptarë dhe shtetas të
Kosovës. Asnjë Gjykatë Serioze
nuk do ta përfillte kërkesën e një
Zyre të inkriminuar siç është ajo e
Zyrës së Prokurorit të Specializuar
që qëllimisht (me para) ose pa
dashje ka lëshuar në qarkullim
materiale të ndjeshme siç ishin
dosjet që rrodhën në opinion e që
u përdorën për arrestimin e
drejtuesve të OVLUÇK-së dhe
përshpejtuan arrestimin e
udhëheqësve më të lartë
institucionalë të Kosovës dhe
themeluesve dhe drejtuesve të
UÇK-së. 

Gjykata Speciale po tallet 
me Policinë e Kosovës 
dhe shtetin e Kosovës!

Reagim i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNj)
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 2 DHJETOR -
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka vazhduar ta mbrojë
iniciativën rajonale “Ballkani i
hapur”. Në Kuvendin e
Shqipërisë ai ka hedhur poshtë
pretendimet e deputetëve të
opozitës se kjo iniciativë është
ideuar nga presidenti i Serbisë,
Aleksandër Vuçiq.
Duke iu përgjigjur deputetit të
PD-së, Tritan Shehu, ai ka
thënë se “Ballkani i hapur” nuk
është tjetërsim i procesit të
Berlinit. “Zoti Shehu, ju
falënderoj për këtë mundësi,
sepse besoj që për temat e
interesit të përbashkët nuk
është asnjëherë mjaft që të

diskutojmë dhe, mbi të gjitha,
kemi detyrën të bëjmë më
shumë për të dëgjuar njëri-
tjetrin, por ‘Ballkani hapur’ nuk
është tjetërsim i procesit të
Berlinit, është një mekanizëm
për të jetësuar atë dhe për ta
përshpejtuar integrimin, ku
adresohet në mënyrë praktike
domosdoshmëria që piketat e
mbetura në letër të Berlinit të
transformohen në realitet të
bëra bashkë për vizionin e këtij
procesi si dhe adresohen
nevojat e qytetarëve, të
prodhuesve, tregtuesve të këtij
vendi”, ka thënë Rama.
Ai ka bërë me dije se këto dy
procese janë shumë të qarta
dhe nuk e pengojnë njëra-
tjetrën. “Ideja dhe vizioni i
Berlinit janë të qarta. Sa i takon

‘Ballkanit të hapur’, dua t’ju
them se Shqipëria është e para
që ka nisur marrëveshjet
kuadër për ta jetësuar procesin
e Berlinit. Në kuadër të këtij
procesi kemi dy marrëveshje të
nënshkruara më parë me
Kosovën dhe Malin e Zi. Ne
jetojmë në një gjeografi që nuk
e kemi zgjedhur, dhe duhet të
bëjmë çmos ta stimulojmë
eksportin, prodhimet në
ndërkohë që këta stimuj kanë të
bëjnë me një treg të
fragmentarizuar, se për shumë
kohë kanë qenë të mbyllura dhe
nuk stimulonin asgjë”, është
shprehur ai.
Më tej, Rama ka treguar për
përfitimet që ka Serbia nga kjo
iniciativë. “Faktikisht, kamionët
e eksport-import shpenzojnë
28 milionë orë në kufijtë e këtij
rajoni për shkak të atyre
pengesave burokratike, çfarë
është ky kuadër i përbashkët
rregullator që mungon, që u
kushton vendeve 1 për qind të
prodhimit. Ky është njësoj si ai i
BE-së, i ndërtuar mbi katër liritë
e BE-së. Pra, është neutral. Po ju
jap një shembull, për të kaluar
transit në Malin e Zi, vetëm
kostoja për kontrollin veterinar
është 80 euro, plus 20 euro për

agjencinë doganore. Thënë
këto, shtoj se mekanizmi i
‘Open Balkan’ dhe marrëveshjet
që po bëjmë, edhe të tjera që do
firmosen para festave në Tiranë,
do të bëjnë që lehtësitë që do t’u
bëhen kompanive të jenë
eksponenciale në raport me
vështirësitë që kanë sot”, ka
thënë Rama.
Kurse deputeti i PD-së, Tritan
Shehu, i cili kishte thirrur në
interpelancë parlamentare
kryeministrin Edi Rama për
“Ballkanin e hapur”, ka thënë se
kjo nismë është në interes të
Serbisë. Ai ka thënë se kjo
nismë është kundër interesit
kombëtar dhe rajonal. “Kemi të
bëjmë me mbivendosje të dy
projekteve të Serbisë së Madhe
dhe Jugosllavisë së re dhe ju si
kryeministër u bëtë mbështetës
i saj, duke mënjanuar interesat
e Kosovës. Sot lexohet qartë tek
ajo që po ndodh në Bosnjë
Hercegovinë, apo në Malin e Zi
apo në çështjen e kufirit në mes
të Serbisë dhe Kosovës. Ju jeni
përfshirë në një projekt të
rrezikshëm dhe të dështuar. Ai
projekt është kundër Evropës,
që do të jetë nën kontrollin serb
dhe kundër Kosovës. Unë
gjykoj se një cilësim të mirë e ka

dhënë ministri i Jashtëm i Malit
të Zi, që thotë se është një
nismë e panevojshme. Nisma
është e panevojshme dhe
shkakton dëme të mëdha. Kjo
nismë do të dështojë ashtu dhe
siç është parë. Kjo bie ndesh
me interesat tona, Kosovën, si
dhe me interesat drejt
integrimit në BE”, ka thënë
Shehu.

Kosova njëzëri vazhdon
kundërshtimin e

“Ballkanit të hapur”

Pavarësisht prej insistimit të
kryeministrit Edi Rama, Kosova
vazhdon ta kundërshtojë këtë
iniciativë. Edhe në vizitën e
fundit në Kosovë, të presidentit
shqiptar Ilir Meta,
përfaqësuesit më të lartë të
Kosovës e kanë kundërshtuar
këtë iniciativë. Sipas tyre,
Kosova është kundër çfarëdo
ideje e cila përpiqet ta trajtojë
në mënyrë jo të barabartë
Kosovën. “Kosova nuk mund të
bëhet pjesë e iniciativave apo
mekanizmave rajonale po qe se
përfaqësimi në këto iniciativa
që nga zanafilla nuk është
gjithëpërfshirës dhe mbi

Rama: “Ballkani i hapur” nuk është
tjetërsim i procesit të Berlinit

OPOZITA NË SHQIPËRI KRITIKON KRYEMINISTRIN EDI RAMA PËR “BALLKANIN E HAPUR”

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka mohuar
pretendimet se iniciativa rajonale “Ballkani i hapur”
është anashkalim i procesit të Berlinit. Duke iu
përgjigjur kritikave të opozitës në interpelancën e
thirrur për “Ballkanin e hapur”, Rama ka thënë se ky
proces nuk është tjetërsim i procesit të Berlinit.
Përkundrazi, ai ka bërë me dije se përmes kësaj
nisme po zbatohen piketat që kishin mbetur në
letër nga procesi i Berlinit. Pavarësisht prej
pretendimeve të Ramës, Kosova vazhdon ta
kundërshtojë fuqishëm “Ballkanin e hapur”
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Vdes ish-komandanti i KFOR-it në Kosovë,
Klaus Reinhardt

parimin e barazisë”, ka
theksuar presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani, pas takimit me
presidentin Meta.
Edhe kryeministri Albin Kurti
ka thënë se nuk mund të ketë
“Ballkan të hapur” kur Serbia
është e mbyllur ndaj Kosovës
dhe nuk ia njeh diplomat,
dokumentet e identifikimit,
certifikatat dhe vulat doganore.
Sipas tij, kjo iniciativë e
rivalizon procesin e

integrimeve në BE dhe
orientimin euroatlantik të
rajonit. Sikurse përfaqësuesit e
institucioneve, edhe
përfaqësuesit e opozitës janë
shprehur kundër kësaj
iniciative. 
Kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka thënë  se
“Ballkani i hapur” është  projekt
politik, i cili favorizon Serbinë.
“Sepse nuk është projekt
ekonomik, është projekt politik.

Domethënë është projekt për ta
kapërcyer Serbia Kosovën”, ka
thënë Abdixhiku në “Opinion”.  
Kryeministri i Shqipërisë dhe ai
i Kosovës qëndrimet e tyre të
ndryshme për këtë iniciativë i
kanë shprehur edhe në
mbledhjen e shtatë të
përbashkët të dy qeverive.
Megjithatë, kryeministri Edi
Rama ka thënë se qëndrimet e
ndryshme për “Ballkanin e
hapur” nuk mund të jenë

pengesë për ta shtuar
bashkëpunimin mes Kosovës
dhe Shqipërisë. “Mendoj se këto
opinione të ndryshme në raport
me Ballkanin e Hapur nuk
përbëjnë asnjë pengesë për t’i
fuqizuar marrëdhëniet mes
nesh dhe nëse më lejoni t’i
referohem shqiponjës me dy
koka, është një trup i vetëm ku
njëra kokë sheh nga njëra anë
dhe tjetra nga ana tjetër, por
trupi qëndron drejtë, që do të

thotë shqiponja është
krejtësisht e informuar
vizualisht në 360 gradë. Prandaj
mos keni asnjë dyshim që
shqiponja me dy koka kapet në
befasi pasi i kontrollon me sy të
dyja anët”, ka deklaruar Rama.
Nisma rajonale “Ballkani i
hapur” është iniciuar nga
Serbia, Maqedonia e Veriut dhe
Shqipëria, ndërkaq Kosova, Mali
i Zi dhe Bosnja e Hercegovina e
kundërshtojnë këtë iniciativë.

PRISHTINË, 2 DHJETOR - Ish-
komandanti i trupave të KFOR-it
në Kosovë, gjenerali Klaus
Reinhardt, ka ndërruar jetë të
enjten. Lajmin e ka dhënë
ministrja e Punëve të Jashtme dhe
e Diasporës, Donika Gërvalla, e
cila, përmes një postimi në
“Facebook”, ka thënë se Reinhardt
ka dhënë një kontribut vendimtar
për kthimin gradual të Kosovës në
jetë normale, civile dhe
rindërtimin e vendit pas luftës.
“Me pikëllim të thellë kam
pranuar lajmin që është ndarë nga
jeta gjenerali Klaus Reinhardt.
Krahas mbrojtjes së popullsisë,
vendosjes dhe ruajtjes së paqes në
Kosovë, roli i gjeneralit Reinhardt
ishte vendimtar edhe për dhënien
e impulseve të shumta dhe të
rëndësishme për rindërtimin e
shtëpive private dhe
institucioneve publike si dhe për

ringritjen e institucioneve civile”,
ka shkruar Gërvalla. Sipas saj, me
shërbimin e tij ai ka dhënë një
kontribut të çmuar jo vetëm për
Kosovën, por edhe për vendin e tij,
Gjermaninë. “Me shërbimin dhe
udhëheqjen e tij ai ka dhënë
kontribut shumë të çmuar jo
vetëm për Kosovën, por edhe për
vendin e tij, Gjermaninë dhe me të
drejtë ka zënë një vend të
pazëvendësueshëm në kujtesën
kolektive të qytetarëve të Kosovës.
I jemi mirënjohës përjetë
gjeneralit Klaus Reinhardt i cili
Kosovën e pati gjithnjë në zemër
dhe do të mbetet gjithnjë në
zemrat tona”, ka thënë ajo.
Reihardt nga muaji tetor i vitit
1999 deri në prill të vitit 2000 ka
shërbyer komandant i KFOR-it në
Kosovë duke qenë në krye të 50
mijë ushtarëve nga 39 shtete të
ndryshme.

Shqipëria e bën të detyrueshëm vaksinimin
për punonjësit e administratës publike

TIRANË, 2 DHJETOR - Komiteti
Teknik i Ekspertëve i Shqipërisë
ka dalë të enjten, më 2 dhjetor,
me një sërë masash të reja për
t’u mbrojtur nga përhapja e
koronavirusit.
Vendimi i parë që është marrë
më 2 dhjetor ishte se të gjithë
personat në moshën mbi 18 vjeç
mund ta marrin dozën e tretë
përforcuese nëse janë të
vaksinuar me dy doza të
vaksinës kundër koronavirusit të
paktën 6 muaj më parë. “Nga sot
çdo qytetar plus 18 vjeç mund ta
marrë dozën e tretë të vaksinës
nëse ka kaluar gjashtë muaj nga
aplikimi i dozës së dytë”, ka bërë
me dije ministrja e Shëndetësisë,
Ogerta Manastirliu.
Ekspertët epidemiologë në
Shqipëri, po ashtu, morën
vendim që deri më 31 dhjetor të
gjithë punonjësit e
administratës publike,
punonjësit e supermarketeve

dhe qendrave tregtare që nuk
janë vaksinuar, të vaksinohen,
pasi më 4 janar do të kërkohet
karta e vaksinimit ose prova e
testit PCR negativ çdo 5 ditë.
Komiteti, gjithashtu, tha se duke
u nisur nga fakti që varianti i ri,

“Omicron”, është identifikuar në
qytetarë që kanë pasur histori
udhëtimi e kontaktesh me
vende të Afrikës së Jugut,
rekomandon ndalimin e hyrjes
të shtetasve të huaj me histori
udhëtimi brenda 14 ditëve të

fundit në Afrikën e Jugut, në
Keni, Angolë, Zambi, Bostvana
dhe Senegal. “Shtetasit
shqiptarë rezidentë, që vijnë në
Shqipëri dhe kanë histori
udhëtimi 14 ditët e fundit para
mbërritjes, në vendet e listuara

do të karantinohen në shtëpitë e
tyre për 14 ditë dhe do të
monitorohen nga njësitë
shëndetësore”, thuhet në
njoftimin për media të
Komitetit.
Ndërsa në fuqi mbetet masa e
orës policore, nga ora 23:00 -
06:00. Mes të tjerash, qytetarët
që hyjnë në Republikën e
Shqipërisë nga të gjitha pikat
kufitare apo ata që kalojnë
transit duhet të vazhdojnë të
dorëzojnë një nga dokumentet
që tregojnë se janë negativë ose
kanë të dyja dozat e vaksinës.
Në Shqipëri prej fillimit të
fushatës së vaksinimit janë
dhënë në total 2 111 797 doza të
vaksinës kundër Covid-19, apo
është vaksinuar rreth 33 për qind
e popullsisë. Me një dozë janë
imunizuar 1 075 332 qytetarë,
me dozën e dytë janë imunizuar
965 964 qytetarë, ndërkaq janë
dhënë edhe 70 501 doza të treta.
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PRISHTINË, 2 DHJETOR -
Kryeministri Albin Kurti ka
pritur të enjten në takim
Auditoren e Përgjithshme të
Kosovës, Vlora Spanca. Kurti
ka shprehur mbështetjen
për punën e Zyrës
Kombëtare të Auditimit për
rritjen e transparencës dhe
llogaridhënies në

administratën publike dhe
përmirësimin e qeverisjes
në interes të qytetarëve.
Gjithashtu, ai ka theksuar
nevojën për zbatim të
rekomandimeve të
auditimit, për përdorim
efektiv, efikas dhe ekonomik
të fondeve publike. Ndërsa
auditorja e përgjithshme e

Kosovës e ka njoftuar
kryeministrin Kurti lidhur
me planin vjetor të
Auditimit të Zyrës
Kombëtare të Auditimit,
duke shprehur
përkushtimin për të punuar
në interes të taksapaguesve
për rritjen e përgjegjësisë
publike.

Kurti ofron mbështetje për punën e Zyrës Kombëtare të Auditimit

Kosova vë veten në sprovë 
me testin PISA

PRISHTINË, 2 DHJETOR - Cilësia e
arsimit në Kosovë, edhe ashtu jo e
kënaqshme, pritet të dalë më e
përkeqësuar në një testim
ndërkombëtar vitin e ardhshëm,
thonë ekspertë të fushës.
Ministria e Arsimit në Kosovë ka
vendosur që vendi, për herë të
tretë, t’i nënshtrohet testit
ndërkombëtar për nxënësit - i
njohur si PISA.
PISA, apo Programi për
Vlerësimin Ndërkombëtar të
Nxënësve, është një studim
mbarëbotëror i Organizatës për
Bashkëpunim Ekonomik dhe
Zhvillim në vendet anëtare dhe
joanëtare, i cili ka për qëllim
vlerësimin e sistemeve arsimore.
Ky test e ka nxjerrë Kosovën gati
në fund të listës botërore në vitin
2015 dhe në vitin 2018.
Rezultatet e testit të parë janë
publikuar në vitin 2016, kur
Kosova është radhitur në vendin e
68, në mesin e 72 vendeve që kanë
marrë pjesë në test.
Rezultatet e testit të dytë janë
publikuar më 2019, me Kosovën
në vendin e 77-të, në mesin e 79
vendeve që i janë nënshtruar
vlerësimit.
Testi PISA është paraparë të
mbahet në vitin 2021, por është
shtyrë për vitin e ardhshëm për
shkak të pandemisë së
koronavirusit. Ky lloj testi bëhet
çdo tre vjet në tri kategori:
shkencë, matematikë dhe lexim,
si dhe teston një mostër të
nxënësve 15-vjeçarë në një vend.
Njohës të fushës së arsimit në
Kosovë thonë se nuk presin
rezultate të mira në testin e
ardhshëm, marrë parasysh
mënyrën sesi është zhvilluar
mësimi këtë vit dhe vitin e kaluar.
Për shkak të pandemisë, në disa
periudha mësimi është mbajtur
online ose me orar të shkurtuar.

MAShTI: Mësimi online, jo i
kënaqshëm

Ministria e Arsimit, e Shkencës, e
Teknologjisë dhe e Inovacionit në
Kosovë konfirmoi për “Radion
Evropa e Lirë” se Kosova do të
marrë pjesë në testin PISA më
2022, por zyrtarë të saj pranuan se
procesi arsimor, sidomos gjatë dy

vjetëve të fundit, nuk ka qenë i
kënaqshëm. “Gjatë pandemisë ka
pasur çrregullime të shumta të
procesit mësimor, gjë që ka
rezultuar me humbje të
konsiderueshme mësimore”, ka
deklaruar zëvendësministri i
Arsimit, Dukagjin Pupovci. Sipas
tij, situata mund të përkeqësohet
në muajt e mbetur të këtij viti
shkollor, varësisht situatës
epidemiologjike andaj, shtoi ai,
është “shumë e vështirë” të
parashikohet se cili do të jetë
ndikimi i pandemisë në rezultatet
e testit PISA.
Mungesa e cilësisë në arsim ishte
një ndër pikat e përmendura edhe
në Raportin e Progresit për
Kosovën të hartuar nga Komisioni
Evropian.
Ky raport ka nxjerrë në pah se
gjithsejtë 9 070 nxënës në Kosovë
ose 2.8 për qind e tyre nuk janë
përfshirë në mësimin në distancë,
të organizuar gjatë periudhës
mars-qershor, 2020. Megjithëse
nuk është paraqitur ndonjë raport
i hollësishëm lidhur me cilësinë
apo pjesëmarrjen e nxënësve në
sistemin arsimor gjatë dy vjetëve
të fundit, nga Ministria e Arsimit
thanë se ka pasur disa analiza
lidhur me efektet e pandemisë.
“Emëruesi i përbashkët i tyre
është se nxënësit kanë humbur
gjatë kësaj periudhe si për shkak të

ndërprerjeve të procesit mësimor,
po ashtu edhe për faktin se
mësimi në distancë nuk është
treguar si zëvendësim adekuat për
mësimin me prani”, ka thënë
Pupovci.

Ekspertët: Rezultatet e PISA-
s, pasqyrim i realitetit

Një vlerësim i jashtëm i sistemit
arsimor të Kosovës shihet si më i
vlefshëm dhe më real sesa ndonjë
vlerësim i brendshëm për këtë
sistem, ka thënë për “Radion
Evropa e Lirë”, Rinor Qehaja,
ekspert i fushës së arsimit. Sipas
tij, pjesëmarrja e Kosovës në testin
PISA është shumë e rëndësishme.
“Është e rëndësishme për të
ruajtur trendin statistikor dhe,
mbi të gjitha, [është] rikujtues i
gjendjes së vërtetë të arsimit”, ka
deklaruar Qehaja. Po sipas tij,
rezultati në PISA vjen nga
kurrikula mësimore e “jo nga
përgatitja e nxënësve për test një
javë më herët”.
Qehaja ka theksuar se nuk pret
lajme të mira nga testimi që do të
bëhet vitin e ardhshëm. “Nxënësit
kosovarë veçse janë të ekspozuar
ndaj një sistemi jocilësor të
arsimit... pra disavantazhi do të
jetë shumë më i thellë për t’u
bartur edhe në radhitje”, është

shprehur ai.
Pjesëmarrjen në testin PISA e
sheh të domosdoshme edhe
Dibran Hoxha nga Organizata për
Rritjen e Cilësisë në Arsim
(ORCA). “Kjo është, në fund të
fundit, përballja jonë me realitetin
dhe veten. Nuk besoj që mund të
ketë përmirësime”, ka thënë ai.
Sipas Hoxhës, pandemia e ka
vështirësuar procesin mësimor,
por edhe reforma në arsim duhet
të bëhet shpejt dhe ajo të
fokusohet në cilësinë e
mësimdhënies. “Gjendja ka qenë
e përkeqësuar dhe ne, tash e disa
vjet, kërkojmë që vettingu në
arsimin e lartë t’i filtrojë personat
që meritojnë epitetin e
mësimdhënësit”, ka pohuar
Hoxha.
Nga Sindikata e Bashkuar e
Arsimit në Kosovë e
kundërshtojnë vlerësimin se
mësimdhënësit janë fajtorë për
gjendjen në arsim. Rrahman
Jashari, kryetar i kësaj sindikate,
tha se kritikët e mësimdhënësve,
në fakt, nuk e kanë parë nga afër
angazhimin e tyre. “Vlerësimet që
na i bëjnë disa janë të pabazuara,
sepse ata nuk kanë qenë asnjë ditë
në orët mësimore për të parë sesi
punohet. Nuk është faji i
mësimdhënësve pse gjendja në
arsim është e tillë”, ka deklaruar
Jashari për “Radion Evropa e Lirë”.

Sipas Jasharit, shteti duhet të
investojë në digjitalizimin e
mësimit. “Në shkollat tona ende
mësohet me shkumës dhe tabelë,
madje tekstet shkollore nuk
korrespondojnë me kurrikulën
dhe mësimdhënësit gjithmonë
janë të sfiduar dhe në telashe për
ta mbajtur mësimin si duhet”, ka
thënë Jashari.
Për shkak të pandemisë shumica
e vendeve në botë kanë kaluar në
mësim online në disa periudha të
dy vjetëve të fundit. “Do të jetë
interesante të shihet nëse do të
rriten dallimet në mes të vendeve
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim,
pasi këto të dytat, ku bën pjesë
edhe Kosova, kanë pasur më
shumë vështirësi që të
organizojnë mësimin në
distancë”, ka theksuar
zëvendësministri i Arsimit,
Dukagjin Pupovci.
Kosova çalon në cilësinë e arsimit
edhe në krahasim me fqinjët. Nga
rezultatet e testit PISA të vitit 2018,
vendet fqinje janë paraqitur më
mirë. E para nga shtetet e Ballkanit
Perëndimor, pjesëmarrëse në këtë
test, është radhitur Serbia, e
pasuar nga Mali i Zi, Shqipëria
dhe Maqedonia e Veriut. Edhe në
vitin 2015 Kosova është renditur
më poshtë se Shqipëria, Mali i Zi
dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa
Serbia nuk ka marrë pjesë.
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PRISHTINË, 2 DHJETOR - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se
në Kosovë janë shënuar 16
raste të reja me koronavirus në
24 orët e fundit dhe asnjë i
vdekur. Rastet e reja dolën pas
testimit të 1 424 mostrave.
Sipas njoftimit, në 24 orët
paraprake janë shëruar edhe
10 persona, ndërkaq raste
aktive me Covid-19 janë 320.
Sa i përket vaksinimit kundër

koronavirusit, autoritetet
shëndetësore në 24 orët
paraprake kanë administruar
2 285 vaksina kundër
koronavirusit.
Që prej fundit të marsit, kur në
Kosovë nisi fushata e
imunizimit, e deri më 2
dhjetor në Kosovë janë
administruar 1 619 802 doza të
vaksinës.
Me dy doza të vaksinës janë

vaksinuar 763 652, ndërkaq
me një dozë 856 150 persona.
Sipas të dhënave nga
Universiteti “Johns Hopkins”
në Kosovë, deri tash është
vaksinuar 42.4 për qind e
popullsisë.
Në Kosovë përdoren vaksinat
“Pfizer/BioNTech” dhe
“AstraZeneca”. Të drejtë për t’u
vaksinuar kanë të gjithë
personat mbi 12 vjeç.

Shënohen 16 raste të reja me Covid-19 në Kosovë

Hagë, 2 dhjetor (ER) - Avokati i
Rexhep Selimit në Hagë, David
Young, ka shpërthyer me akuza
ndaj Prokurorisë së Specializuar
të Hagës, e cila po e konsideron
të paaftë Policinë e Kosovës për
t’i mbikëqyrur kushtet e vëna
për lirim nga paraburgimi të
krerëve të UÇK-së. 
Young në parashtresat e tij ka
thënë se Zyra e Prokurorit të
Specializuar (ZPS) po e
konsideron Kosovën një shtet të
ngjashëm me perëndimin e
egër, ku oficerët e policisë mund
“të blihen dhe shiten si
kriptovaluta”. “ZPS sugjeron se
Kosova është një shtet kufitar pa
ligj, i ngjashëm me perëndimin
e egër, ku oficerët e policisë
mund të blihen dhe shiten si
kriptovaluta. Përderisa një
gjendje kaq e rëndë do të
reflektonte keq në kohën dhe
përpjekjet e dislokuara nga
UNMIK-u, EULEX-i dhe OSBE-
ja për trajnimin e Policisë së
Kosovës gjatë dy dekadave të
fundit, ai tregon mungesën e
mirëkuptimit të shfaqur nga
ZPS për realitetin e situatës në
Kosovë”, është thënë në
parashtresën e avokatit Young.
Ai ka bërë me dije se gjyqtari i
procedurës paraprake ka
parashtruar gjithsej 46 pyetje
ndaj Policisë së Kosovës që
lidhen me aftësitë e saj për të
monitoruar në mënyrë të

efektshme arrestin shtëpiak të
të akuzuarve.
Më tutje, avokati i Selimit ka
thënë se ZPS-ja ka veçuar disa
pjesë nga përgjigjet e policisë
për ta minuar besimin në
kapacitetin e Policisë. Madje ai
ka thënë se gjyqtari në vendimin
e tij nuk duhet të “bjerë në
kurthin e ZPS-së”. “Në fillim,

përkundër paralajmërimit të saj
të mëparshëm, mbrojtja vë në
dukje përpjekjet e ZPS-së për ta
veçuar përgjigjen e PK-së dhe
për të identifikuar aspekte të
veçanta të përgjigjeve ndaj 46
pyetjeve të parashtruara nga
gjyqtari i procedurës paraprake
për ta minuar besimin në
kapacitetin e PK-së për t’i

zbatuar kushtet e lirimit të
përkohshëm sikur një përgjigje
jo e plotë mjafton për ta
garantuar vazhdimin e
paraburgimit të z. Selimi.
Gjyqtari i procedurës paraprake
nuk duhet të bjerë në këtë
kurth”, është thënë në
parashtresën e avokatit të
Selimit.

Parashtresat e avokatit të
Selimit, David Young, janë
përmbledhur në 11 faqe. Pas
analizimit të plotë të rrethanave,
garancive dhe parashtresave,
gjykatësi paraprak pritet të
marrë një vendim për lirimin
ose jo nga paraburgimi të
krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës.

Avokati i Selimit “shpërthen” ndaj ZPS-së: 
Po sugjeron se policët mund të blihen 

e shiten si kriptovaluta

PRISHTINË, 2 DHJETOR - Ish-
kandidati i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për
kryetar të kryeqytetit, Daut
Haradinaj, është tërhequr nga
asambleja e komunës së
Prishtinës, për t’i liruar vendin
një tjetër asamblisti të kësaj
partie. Lajmin e ka bërë me dije
Haradinaj përmes një postimi në
“Facebook”. Ai ka thënë se ka
hyrë në garë duke përkrahur
ndryshimin dhe do të vazhdojnë

ta përkrahin atë.
Më tutje, ai bëri me dije se do t’ia
lirojë vendin në asamble Taulant
Maxharrajt. “Unë dhe lista ime
kemi hyrë në garë për Prishtinën
me të vetmin parim, ndryshimin.
Gjatë tërë fushatës kemi
përkrahur ndryshimin dhe të
njëjtin do të vazhdojmë ta
përkrahim. Ne nuk kemi hyrë në
garë për pazare e as për
kalkulime. Aleanca në Prishtinë
ka korrur sukses të

konsiderueshëm dhe do të
punojmë bashkë për
konsolidimin e degëve të
Prishtinës me kuadro të reja dhe
profesionale. Ne do ta vazhdojmë
përkushtimin tonë në cilindo
pozicion që jemi. Edhe një herë i
përgëzova fituesit e garës për
asamble dhe i njoftova për
vendimin qe unë tërhiqem nga
asambleja për t’ia liruar vendin
Taulant Maxharrajt”, ka shkruar
Haradinaj.

Daut Haradinaj jep dorëheqje nga pozita 
e asamblistit në Prishtinë
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PRISHTINË, 2 DHJETOR - Në hapje
të panairit tradicional “Gratë
në biznes”, ministrja e
Industrisë, Ndërmarrësisë dhe
Tregtisë (MINT), Rozeta
Hajdari, ka theksuar se gratë në

Kosovë janë të zonjat të bëjnë
biznes.
Ministrja Hajdari ka thënë se
gratë do ta kenë përkrahjen e
madhe të qeverisjes së
tanishme sepse, siç u shpreh

ajo, programi socialdemokrat i
qeverisjes aktuale do t’i
përkrahë edhe më shumë. Ajo
ka thënë se panairi u
mundëson grave në biznes për
të gjetur edhe më shumë tregje.

Hapet panairi “Gratë në biznes”

PRISHTINË, 2 DHJETOR -
Bashkimi i Sindikatave të
Pavarura të Kosovës (BSPK)
ka mbajtur takim të
jashtëzakonshëm me
përfaqësues të të gjitha
federatave anëtare. Të gjitha
sindikatat kanë shprehur
pakënaqësitë e tyre dhe kanë
kërkuar që Ligji i Pagave të
zbatohet sa më shpejt. Me
këtë rast, ato kanë bërë me
dije se kanë anuluar grevën
dhe protestat dhe i kanë
dhënë afat qeverisë që deri në

fund të muajit mars ky ligj të
shkojë për miratim në
Kuvend. 
Kryetari i Sindikatës së
Arsimit, Rrahman Jashari, ka
thënë se duhet unitet që të
jetësohen kërkesat për Ligjin
e Pagave. “Secila sindikatë ka
brenda vetes çështje që
mund t’i ngrehë. Pres që të
marrim një vendim unik për
atë se çfarë përgjigje mund t’i
japim situatës. SBAShK-u e
theu akullin dhe qeveria u
detyrua të bëjë dialog me ne,

pikërisht njeriu që e ka ligjin
në tavolinë - ministri Sveçla”,
ka thënë Jashari.
Ndërsa kryesindikalisti nga
Policia e Kosovës, Imer Zeqiri,
ka shprehur pakënaqësi në
lidhje me mungesën e
sigurimeve shëndetësore.
“Nuk ka polici në botë pa
sigurim shëndetësor. Prej
pasluftës punojmë pa
sigurim shëndetësor. Sipas
Ligjit të Pensionimit, policët
pensionohen në moshën 55-
vjeçare dhe kjo ka qenë e

rëndësishme për Policinë e
Kosovës sepse një zyrtar
policor që pensionohet merr

pension prej 90 eurove, që
është shumë shqetësuese për
ne”, ka thënë Zeqiri.

BSPK-ja anulon grevën dhe protestën, i jep afat qeverisë deri në mars

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 2 DHJETOR - Kriza
energjetike tash e më shumë se
një muaj ka prekur edhe
Kosovën. Tregu energjetik
evropian, pjesë e të cilit është
edhe Kosova, po përballet me
çmime pesëfish më të shtrenjta
në raport me vitin e kaluar. Këto
çmime marramendëse, që
shkojnë mbi 300 euro për
MWh, po i paguajnë kompanitë
KEDS dhe KESCO, pa përfshirë
edhe çmimet për kapacitetet
ndërkufitare e të cilat ndikojnë
më tutje në çmimin fundor të
energjisë së importuar.

“Megjithëse të përballura me
kosto përtej atyre të lejuara,
KEDS dhe KESCO po e mbajnë
mbi supe barrën financiare dhe
po bëjnë më të mirën që
konsumatorët të furnizohen
me energji elektrike edhe në
këtë kohë krize. Por, mundësitë
tona financiare janë shterë deri
në fund si pasojë e përballjes
me çmime të larta”, ka njoftuar
KEDS.
Në këtë situatë të rëndë
energjetike, KEDS dhe KESCO,
ashtu sikurse edhe kompanitë
e sektorit të energjisë të
shteteve evropiane, kërkojnë
ndihmën e të gjithë aktorëve të
sektorit energjetik dhe

institucioneve relevante, në
mënyrë që këtë rrugë të
rënduar mos ta bëjnë të vetme
dhe që kjo situatë të afektojë sa
më pak që është e mundur
konsumatorët në këtë kohë,
por edhe në të ardhmen.
“Kemi pasqyruar situatën e
rënduar në të cilën gjendemi
në Task Forcën e krijuar nga
Ministria e Ekonomisë, po
ashtu duke bashkëpunuar dhe
raportuar edhe në
institucionet më të larta
shtetërore. Jemi të gatshëm të
bashkëpunojmë me të gjitha
palët që kjo situatë të
tejkalohet sa më lehtë për të
gjithë. Tani kur po hyjmë në

sezonin e dimrit, ne jemi
dëshmitarë të një trendi të
rritjes së konsumit, që
kryesisht ndodh pasi pjesa më
e madhe e qytetarëve të vendit
po ngrohen me energji
elektrike. Megjithëse
kapacitetet prodhuese në vend
kanë shënuar rritje vitet e
fundit, kjo rritje nuk është
lineare me rritjen e kërkesës
për konsumin e energjisë
elektrike dhe kjo diferencë e
madhe, sidomos gjatë kohës së
pikut, duhet të mbulohet
përmes importit”, është
theksuar në këtë njoftim.
KEDS-i ka njoftuar se
varshmëria ndaj importit

ekspozohet ndaj lëvizjes së
çmimeve të importit në tregjet
ndërkombëtare. “Çmimet në
tregjet ndërkombëtare
aktualisht janë të
papërballueshme. Kostot e
importit nuk janë paraparë
gjatë shqyrtimit të fundit
tarifor, prandaj nevoja për
mbështetje financiare për
sektorin e energjisë është e
domosdoshme. Kriza më së
lehti tejkalohet me bashkimin e
forcave, dhe ne si kompani
jemi të hapur për
bashkëpunim dhe për gjetjen e
një zgjidhje sa më të mirë për
të gjithë”, është bërë me dije në
njoftimin e KEDS-it.

Kriza energjetike prek edhe Kosovën
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Parathënie

Ideja që kam zhvilluar në këtë
shkrim, është një ide shumë e
vjetër: është restaurimi i shtetit
hebre. Bota kumbon me thirrje
kundër hebrenjve dhe këto
protesta kanë zgjuar idenë e
për gjumur. Unë uroj që të
kuptohet qartë qysh në fillim se
asnjë pjesë e argumentit tim
nuk bazohet në një zbulim të ri.
Unë nuk kam zbuluar as
gjendjen historike të hebrenjve,
as mjetet për ta përmirësuar
atë. Në fakt, çdo njeri do të
bindet vetë se materialet e
strukturës që po projektoj, nuk
janë vetëm të pranishme, por
në të vërtetë tashmë mund të
preken me dorë. Nëse, pra, kjo
përpjekje për ta zgjidhur
çështjen hebraike do të
përcaktohej nga një fjalë e
vetme, le të thuhet se është të
shumtën rezultat i një
“kombinimi”, e jo “fantazi”. Në
radhë të parë, duhet të ruaj
projektin tim nga trajtimi i tij si
utopik nga kritikët
sipërfaqesorë të cilët mund të
bënin këtë gabim gjykimi nëse
nuk do t’i paralajmëroja.
Padyshim që nuk do të kisha
bërë asgjë për të qenë i
turpëruar nëse do të kisha

shkruar një utopi në linjat
filantropike dhe, gjithashtu, me
shumë gjasë, do të kisha arritur
suksesin letrar më lehtë nëse
do të kisha vendosur planin
tim në maskën e
papërgjegjshme të një romani.
Por, kjo utopi është shumë më
pak tërheqëse sesa secila prej
atyre që prodhohet nga Sër
Tomas Mor [Sir Thomas More]
dhe paraardhësit dhe
pasardhësit e tij të shumtë. Dhe
unë besoj se situata e
hebrenjve në vende të
ndryshme është mjaft e keqe
për t’i bërë të tepërta flirtet
hyrëse. Një libër interesant,
“Freiland” [Vend i lirë], nga Dr.
Teodor Hercka [Theodor
Hertzka], i cili u botua disa vjet
më parë, mund të shërbejë për
ta shënuar dallimin që bëj unë
midis konstruksionit tim dhe
një utopie. Është një fantazi
gjeniale e një mendjeje
moderne të formuar plotësisht
me parimet e ekonomisë
politike dhe është po aq larg
nga aktualiteti, si mali
ekuatorial, në të cilin shtrihet
ky shtet i tij imagjinar.
“Freiland” është një makineri e
ndërlikuar me shumë
dhëmbëzorë dhe rrota të
shumta të bllokuara, që madje
edhe përshtaten me njëra-

tjetrën, por asgjë nuk më
vërteton se ajo mund të vihet
në lëvizje. Madje edhe duke
supozuar se i shoh duke u
zhvilluar “shoqatat e
Freilandit”, unë të gjithën do ta
konsideroja si shaka. Projekti
aktual, nga ana tjetër, përfshin
përdorimin e një force shtytëse
që ekziston në realitet. Duke
marrë parasysh modestinë
time, unë do të kënaqem vetëm
me faktin të dëftoj ekzistencën
e dhëmbë zorëve dhe rrotave të
makinës që duhet ndërtuar
dhe do të mbështetem te
ekzistenca e mekanikëve më të
aftë se unë për ta kryer
ndërtimin. Gjithçka varet nga
forca jonë shtytëse. Por, cila
është ajo forcë? Mjerimi i
hebrenjve. Kush do ta marrë
guximin ta mohojë ekzistencën
e kësaj force? Ne do ta disku -
tojmë këtë në mënyrë të plotë
në kapitullin mbi shkaqet e
antisemitizmit. Të gjithë janë të
familjarizuar me fenomenin e
energjisë me avull, të krijuar
nga uji i vluar, i cili ngre
kapakun e kazanit të çajit. Ky
fenomen i kazanit është identik
me përpjekjet sioniste dhe
shumë forma të tjera të
bashkimit “për mbrojtjen
kundër antisemitizmit”. Unë
besoj tani se kjo forcë, e

përdorur mirë, është mjaft e
fuqishme për të lëvizur një
loko motivë të madhe për të
transportuar pasagjerë dhe
mallra: lokomotiva mund të
ketë çfarëdolloj pamjeje.
Jam thellësisht i bindur që kam
të drejtë, megjithëse dyshoj
nëse do të jetoj ta shoh veten të
vërtetuar se është kështu. Ata
që janë të parët që përurojnë
këtë lëvizje, zor se do të jetojnë
për të parë fundin e saj të
lavdishëm. Por, edhe vetëm
fillimi i saj është i mjaftueshëm
për t’u dhënë atyre një ndjenjë
të lartë krenarie dhe gëzimin e
lirisë shpirtërore. Për ta ruajtur
këtë projekt nga dyshimi për
utopi, do të kursej detajet
piktoreske të përshkrimit. Unë,
gjithsesi, parashikoj që tallësit e
pamend do ta karikaturojnë
projektin tim dhe kështu do të
përpiqen ta dobësojnë efektin
e tij. Një hebre, inteligjent në
aspekte të tjera, të cilit i
shpjegova planin tim, ishte i
mendimit se “detajet e së
ardhmes të dhëna sikur të ishin
të vërteta, janë tregues të
utopisë”. Kjo është gabim. Çdo
ministër i financave llogarit në
vlerësimet e tij të buxhetit me
shifra të supozuara, dhe jo
vetëm me të tilla që bazohen
në kthimet mesatare të viteve

të kaluara ose në të ardhurat e
mëparshme në shtetet e tjera,
por nganjë herë me shifra, për
të cilat nuk ka ndonjë
precedent tjetër si, për
shembull, për vendosjen e një
takse të re. Të gjithë ata që
studiojnë buxhetin, e dinë se
kjo është e vërtetë. Por, edhe
nëse do të dihej që vlerësimet
nuk do të respektoheshin në
mënyrë rigoroze, a do të
konsiderohej si utopik një
projekt i tillë financiar? Por, unë
jam duke pritur më shumë nga
lexuesit e mi. Unë u kërkoj
njerëzve të kultivuar, të cilëve u
drejtohem, të rishqyrtojnë
shumë ide të vjetra dhe të
ripërshtaten. Unë madje do të
shkoj aq larg sa t’u kërkoj atyre
hebrenjve, që janë përpjekur
me zell për të zgjidhur çështjen
hebraike, t’i shikojnë përpjekjet
e tyre të mëparshme si të
gabuara dhe të paefektshme.
Unë duhet të ruhem nga një
rrezik në paraqitjen e idesë
sime. Nëse i përshkruaj
rrethanat e ardhshme me
shumë kujdes, do të duket
sikur dyshoj në mundësinë e
tyre. Nëse, nga ana tjetër, e
shpall realizimin e tyre pa asnjë
rezervë, do të duket sikur po
përshkruaj një fantazmë.
Prandaj, do të deklaroj qartë

Shteti i hebrenjve
përpjekje për një zgjidhje moderne të çështjes së hebrenjve

THEODOR HERZL



dhe prerazi se unë besoj në
rezultatin praktik të projektit
tim, megjithëse pa pretenduar
se kam zbuluar formën që
mund të marrë ai krejt në fund.
Shteti hebre është një nevojë e
botës, prandaj ai do të krijohet.
Plani, natyrisht, do të dukej
histori goxha absurde nëse një
individ i vetëm do të përpiqej ta
realizonte atë por, nëse do të
punohej nga një numër
hebrenjsh në bashkëpunim, do
të dukej krejtë sisht racional
dhe realizimi i tij nuk do të
paraqiste ndonjë vështirësi që
ia vlen të përmendet. Ideja
varet vetëm nga numri i
mbështetësve të saj. Ndoshta të
rinjtë tanë ambiciozë, të cilëve
tashmë u është mbyllur çdo
rrugë përparimi, duke parë në
këtë shtet hebre një
perspektivë të ndritshme lirie,
lumturie dhe nderi që u hapet
atyre, do ta sigurojnë
përhapjen e kësaj ideje. Ndiej
që me botimin e këtij pamfleti
përfundon detyra ime. Unë
nuk do ta rimarr më penën
prapë, përveçse nëse sulmet e
kundërshtarëve të
respektueshëm më shtyjnë ta
bëj këtë apo nëse ndihet nevoja
t’i hedh poshtë kundërshtimet
e paparashikuara dhe t’i
eliminoj gabimet. A nuk
qëndron sot ajo çfarë po them?
A mos jam përpara kohës sime?
A nuk janë akoma mjaft të
mëdha vuajtjet e hebrenjve?
Këtë do ta shohim. Varet nga
vetë hebrenjtë nëse ky pamflet
politik mbetet për momentin
një roman politik. Nëse brezi i
tanishëm është shumë i
shurdhër për ta kuptuar atë në
mënyrë të drejtë, do të lindë një
e ardhme më e mirë dhe një
brez më i mirë për ta kuptuar
atë. Hebrenjtë që dëshirojnë
një shtet, do ta kenë atë dhe ata
do ta meritojnë atë.

Hyrje

Është për t’u habitur se sa pak
depërtim intelektual dhe
kuptim në shkencën e
ekonomisë kanë shumë njerëz
që lëvizin në mes të jetës
praktike. Vetëm kështu mund
të shpjegohet që edhe
hebrenjtë e përsërisin me
besnikëri thirrjen e antise -
mitëve: “Ne varemi për ushqim
nga popujt që janë mikpritësit
tanë dhe në qoftë se nuk do të
kishim asnjë mikpritës që të na
mbështeste, do të vdisnim nga
uria”. Kjo është një pikë që
tregon se si akuzat e padrejta
mund të na dobësojnë
vetëdijen për veten. Por, cilat
janë arsyet e vërteta të kësaj
deklarate në lidhje me popujt
që veprojnë si “mikpritës”? Me
aq sa kjo nuk përmban
kufizimet e vjetra fiziokratike,
ajo bazohet në gabimin
fëmijëror që mallrat kalojnë
nga dora në dorë në qarkullim
të vazhdueshëm. Ne nuk duhet
të zgjohemi nga përgjumja e

gjatë, si Rip van Vinkël
[Winkle], për të kuptuar se bota
ka ndryshuar në mënyrë të
konsiderueshme nga prodhimi
i mallrave të rinj. Përparimi
teknik i bërë gjatë kësaj epoke
të mrekullueshme mundëson
që edhe një njeri me
inteligjencë më të kufizuar të
vërejë me sytë e tij
dritëshkurtër shfaqjen e
mallrave të rinj përreth tij.
Fryma sipërmarrëse i ka krijuar
ato. Puna pa frymë
sipërmarrëse është punë e
palëvizshme si në kohët e
lashta; dhe tipike për të është
puna e bujkut, i cili qëndron
tani pikërisht atje ku
qëndronin stërgjyshërit e tij një
mijë vjet më parë. E gjithë
mirëqenia jonë materiale është
sjellë nga njerëzit sipërmarrës.
Ndihem gati i turpëruar kur
shkruaj një vërejtje kaq banale.
Edhe sikur të ishim një popull
sipërmarrësish – siç na bëjnë të
ditur qasjet e ekzagjeruara në
mënyrë absurde – nuk duhet të
kërkojmë një tjetër popull
mikpritës. Ne nuk varemi nga
qarkullimi i mallrave të njëjta,
sepse prodhojmë mallra të rinj.
Ne kemi skllevër me aftësi të
jashtëzakonshme për punë,
shfaqja e të cilëve në botën e
kulturës ka qenë fatale për
mani fakturën: këta skllevër
janë makineritë. Është e vërtetë
që nevo jiten edhe punëtorë për
të vënë në lëvizje makineritë
por, për këtë kërkesë kemi
mjaft njerëz, madje tepër.
Vetëm ata që nuk janë në dijeni
të kushteve të hebrenjve në
shumë vende të Evropës
Lindore do të përpiqeshin të
pohonin se hebrenjtë janë ose
të paaftë ose nuk janë të
gatshëm për punë me dorë.
Por, në këtë pamflet nuk dua t’i
mbroj hebrenjtë. Do të ishte e
padobishme. Çdo gjë racionale
dhe madje gjithçka
sentimentale, është thënë
tashmë mbi këtë çështje. Tani
nuk mjafton që t’i gjejmë arsyet
e përshtatshme për intelektin
dhe ndjenjat; dëgjuesit duhet
të jenë fillimisht të aftë të
kuptojnë, përndryshe njeriu
është predikues në shkretëtirë.
Nëse dëgjuesit e dikujt janë
tashmë mendjemprehtë për të
kuptuar, atëherë krejt predi -
kimi është i tepërt. Unë besoj
në ngritjen e njeriut në nivele
gjithnjë e më të larta të
qytetërimit, por unë e
konsideroj këtë ngritje të jetë
jashtëzakonisht e ngadaltë.
Nëse do të donim të prisnim që
ndjenjat e një njeriu mesatar të
arrinin butësinë që pati
Lesingu kur shkroi “Natanin e
Urtë”, ne duhet të presim përtej
jetës sonë, përtej jetës të
fëmijëve tanë, të nipërve dhe
mbesave tona dhe të
stërnipërve e stërmbesave
tona. Por, fryma universale na
ndihmon këtu në një mënyrë
tjetër. Ky shekull i ka dhënë
botës një rilindje të

mrekullueshme me anë të
arritjeve të tij teknike por, në të
njëjtën kohë, arritjet e tij të
mrekullueshme nuk janë
përdorur ende në shërbim të
njerë zimit. Distancat e
sipërfaqes së tokës janë
tejkaluar, megjithatë ne
ankohemi për hapësirë të
pamjaftueshme. Anijet tona të
shkëlqyeshme me avull na
çojnë me shpejtësi dhe siguri
mbi detet gjer tani të
pavizituara. Hekurudhat tona
të sigurta i transportojmë lart
në një botë malore, të ngjitura
deri tani në këmbë me frikë.
Ngjarjet në vendet, të cilat
asokohe ishin ende të
pazbuluara, kur Evropa mbylli
hebrenjtë në geto, na janë të
njohura brenda një ore.
Prandaj mjerimi i hebrenjve
është një anakronizëm – dhe jo
sepse njëqind vjet më parë
ekzistonte një periudhë
ilumini zmi, e cila në realitet
ekzistonte vetëm për shpirtrat
më të përzgjedhur. Unë besoj
se drita elektrike nuk është
shpikur për qëllimin e
ndriçimit të dhomave të
vizatimeve të disa snobëve, por
më përpara për qëllimin që në
dritën e saj të zgjidhim disa nga
problemet e errëta të
njerëzimit. Një nga këto
probleme, dhe jo më i vogli prej
tyre, është çështja e hebrenjve.
Me zgjidhjen e saj ne punojmë
jo vetëm për veten tonë, por
edhe për shumë qenie të tjera
të mbingarkuara dhe të
shtypura. Çështja hebraike
ekziston akoma. Do të ishte
marrëzi ta mohosh atë. Është
një mbetje e Mesjetës, të cilën
popujt e kulturuar edhe sot e
kësaj dite, edhe me vullnetin
më të madh, nuk ia dolën ta
tejkalonin dot. Ata sigurisht
treguan një dëshirë bujare për

ta bërë këtë kur na
emancipuan. Çështja hebraike
ekziston kudo ku hebrenjtë
jetojnë në një numër të
dukshëm. Atje ku nuk ekziston,
ajo transportohet nga
hebrenjtë gjatë migrimeve të
tyre. Ne natyrshëm lëvizim në
ato vende ku nuk jemi të
përndjekur, e shfaqja jonë atje
prodhon përndjekje. Kjo
ndodh në çdo vend dhe do të
mbetet kështu, edhe në vende
tepër të qytetëruara – për
shembull, Franca – derisa
çështja hebraike të gjejë një
zgjidhje mbi baza politike.
Hebrenjtë fatkeq tani po e
sjellin antisemitizmin në Angli;
ata e kanë futur atë tashmë në
Amerikë. Besoj se e kuptoj
antisemitizmin, i cili është me
të vërtetë një lëvizje shumëfish
komplekse. Unë e shqyrtoj atë
si hebre, por pa frikë e urrejtje.
Unë besoj se mund të kuptoj se
cilat elemente të shakasë së
papërpunuar, të xhelozisë së
zakonshme tregtare, të
paragjykimeve të trashë guara,
të mostolerancës fetare – e
gjithashtu edhe të
vetëmbrojtjes së pretenduar
ekzistojnë në të. Unë mendoj
se çështja hebrai ke nuk është
as çështje sociale, e as fetare,
pavarësisht se nganjëherë merr
këto dhe forma të tjera. Kjo
është një çështje kombëtare e
cila mund të zgjidhet vetëm
duke e bërë atë një çështje
politike botërore për t’u
diskutuar dhe zgjidhur në
këshill nga popujt e qytetëruar
të botës. Ne jemi një popull –
po, një popull. Ne me sinqeritet
jemi përpjekur kudo që të
shkrihemi në jetën shoqërore
të komuniteteve që na kanë
rrethuar dhe të ruajmë vetëm
besimin e etërve tanë. Këtë nuk
na lejojnë ta bëjmë. Kot jemi

patriotë besnikë, besnikëria
jonë në disa vende shkon në
ekstreme; më kot bëjmë të
njëjtat sakrifica me mish e me
shpirt si bashkëqytetarët tanë;
kot përpiqemi ta rritim famën e
vendlindjeve tona në shkencë
dhe art dhe ta rritim pasurinë e
tyre me tregti dhe afarizëm. Në
vendlindjet tona ku banojmë
me shekuj, ne ende na quajnë
si të huaj dhe këtë e bëjnë
shpeshherë pikërisht ata,
paraardhësit e të cilëve nuk
ishin ende të vendosur në atë
vend ku hebrenjtë kishin pasur
përvojë të vuajtjeve. Shumica
mund të vendosë se cilët janë
të huajt sepse kjo si, në fakt,
çdo pikë që ngrehet në
marrëdhëniet midis kombeve,
është një çështje pushteti. Unë
nuk po dorëzoj asgjë nga e
drejta jonë preskrip tive kur e
bëj këtë deklaratë thjesht në
emrin tim si individ pa ndonjë
mandat. Në gjendjen e
tanishme të botës dhe ndoshta
për një periudhë të pacaktuar
pushteti do t’i paraprijë së
drejtës. Është e kotë, pra, që ne
të jemi patriotë besnikë, siç
ishin hugenotët që i detyruan
të emigronin. Sikur të mund të
liheshim në paqe… Por, unë
besoj se nuk do të na lënë në
paqe. Shtypja dhe përndjekja
nuk mund të na shfarosin.
Asnjë popull në histori nuk u ka
rezistuar betejave dhe vuajtjeve
të tilla si ne. Sulmi ndaj
hebrenjve thjesht ka bërë që të
zhduken ngodhalaqët ndër ne;
të fortët midis nesh kthehen pa
dyshim sfidues te burimi i tyre
kur shpërthen përndjekja
kundër tyre.
Kjo mund të vërehej në
mënyrën më të qartë në
periudhën menjëherë pas
emancipimit të hebrenjve. Ata
hebrenj që ishin të avancuar
intelektualisht dhe
materialisht, e humbën
plotësisht ndjenjën e
përkatësisë së përbashkët. Kur
mirëqenia jonë politike zgjat
më shumë, ne asimilohemi
gjithkund. Unë mendoj se kjo
nuk është e turpshme. Prandaj,
burrshtetasi që do të dëshi -
ronte të shihte një ndikim të
racës hebraike në kombin e tij,
do të duhej të garantonte për
gjithë kohën mirëqenien tonë
politi ke; madje edhe vetë një
Bizmark s’do të mund ta bënte
këtë. Sepse ende qëndrojnë
thellë në zemrat e njerëzve
para gjyki met e vjetra kundër
nesh. Ai që dëshiron të ketë
dëshmi lidhur me këtë, duhet
vetëm t’i dëgjojë njerëzit kur
flasin sinqerisht dhe thjesht:
proverbat dhe tregimet janë të
dyja antisemitike. Një popull
është kudo një fëmijë i madh, i
cili sigurisht mund të
edukohet, por edukimi i tij,
edhe në rrethanat më të favor -
shme, do të zinte një interval
aq të madh kohor saqë, siç
është përmendur tashmë,
mund të eliminonim
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vështirësitë tona me mjete të
tjera shumë kohë përpara.
Asimilimi, me të cilin kuptoj jo
vetëm konformitetin e jashtëm
në veshje, zakone, adete dhe
gjuhë, por edhe identitetin e
ndjenjës dhe mënyrës së
sjelljes – asimilimi i hebrenjve –
mund të bëhej vetëm me
martesa të përziera. Por, nevoja
për martesa të përziera duhet
të ndihet nga shumica; thjesht
njohja e tyre me ligj nuk do të
mjaftonte. Liberalët hungarezë,
të cilët sapo kanë dhënë
sanksione ligjore për martesat
e përziera, kanë bërë një gabim
të jashtëzakonshëm, të cilin një
nga rastet më të hershme e
ilustron qartë; një hebre i
pagëzuar u martua me një grua
hebraike. Në të njëjtën kohë,
lufta për ta marrë formën e
tanishme të martesës theksoi
dalli met midis hebrenjve dhe
të krishterëve, duke penguar
kështu më tepër sesa duke
ndihmuar përzierjen e racave.
Ata që me të vërtetë dëshironin
të shihnin hebrenjtë duke u
zhdukur me përzierje me
popujt e tjerë, mund të
shpresojnë ta shohin atë të
ndodhë vetëm në një mënyrë
të mundshme. Hebrenjtë më
parë do duhej të kishin fuqi
ekonomike mjaft të madhe për
të kapërcyer paragjykimin e
vjetër shoqëror ndaj tyre.
Aristokra cia mund të shërbejë
si një shembull i kësaj, sepse në
radhët e saj kemi numrin
proporcionalisht më të madh
të martesave të përziera. Me
paratë hebreje familjet
hebraike mbulojnë fisni kët e
vjetër me shtresë ari, e me atë
rast familjet hebreje resor -
bohen. Por, çfarë forme do të
merrte ky fenomen në klasat e
mesme, ku (duke qenë
hebrenjtë popull borgjez) është
përqen druar kryesisht çështja
hebraike? Një marrje e
mëparshme e pushtetit mund
të ishte sinonim i asaj epërsie
ekonomike, për të cilën thuhet
gabimisht se e kanë hebrenjtë.
Dhe nëse pushteti që ata kanë
tani krijon zemërim dhe
indinjatë midis antisemi tëve,
çfarë shpërthimesh do të
krijonte një rritje e
mëtutjeshme e pushtetit?
Prandaj, shkalla e parë drejt
resorbimit nuk do të arrihet
kurrë, sepse kjo shkallë do të
përfshinte nënshtrimin e
shumicës nga një pakicë gjer
tani e përbuzur, e cila nuk ka as
fuqi ushtarake e as
administrative të veten.
Prandaj, mendoj se s’ka gjasë të
ndodhë resorbimi i hebrenjve
me anë të prospe ritetit të tyre.
Në vendet që tash janë
antisemitike do të pranohet
pikëpamja ime. Në të tjerat, ku
hebrenjtë tash ndihen rehat,
ndoshta ajo do të
kundërshtohet fuqishëm. Ata
do të më besojnë tek atëherë
kur sulmi ndaj hebrenjve t’ua
mësojë atyre të vërtetën; dhe sa
më gjatë që të presë

antisemitizmi, aq më ashpër
do të shpërthejë ai. Infiltrimi i
hebrenjve imigrantë, i tërhequr
në një vend nga siguria e
dukshme, dhe ngritja në
shkallën shoqërore të
hebrenjve autokton,
kombinohen fuqi shëm për të
sjellë një revolucion. Asgjë nuk
është më e hapur se ky
përfundim racional. Meqenëse
e kam nxjerrë këtë përfun dim
me indiferencë të plotë ndaj
gjithçkaje përveç kërkimit të së
vërtetës, ndoshta do të
kundërshtohem nga hebrenjtë
dhe do të më kundërvihen me
armiqësi hebrenjtë që janë në
rrethana të lehta. Për sa kohë
që interesat private mbahen
nga poseduesit e tyre të
shqetësuar ose të ndrojtur që të
jenë në rrezik, ato mund të
injorohen me disrespekt
përbuzës, sepse shqetësimet e
të varfërve dhe të shtypurve
kanë një rëndësi më të madhe
se ato të tyre. Por, unë dëshiroj
të parandaloj para prakisht
lindjen e çfarëdo keqkuptimi,
veçanërisht dua ta parandaloj
idenë e gabuar që projekti im,
nëse do të realizohej, do të
dëmtonte pronat që kanë
hebrenjtë tani. Prandaj, unë do
të shpjegoj hollësisht gjithçka
që lidhet me të drejtat e pronës.
Ndërsa, nëse ideja ime ngelet
vetëm letërsi, gjërat mbesin
ashtu-kështu siç janë. Më
serioz do të ishte kundërshtimi
se unë po i jap një rast
antisemitizmit kur them se ne
jemi popull, një popull; se jam
duke penguar asimilimin e
hebrenjve atje ku është duke u
realizuar dhe po e rrezikoj aty
ku ky asimilim është një fakt i
realizuar, për aq sa është e
mundur që një shkrimtar i
vetmuar të pengojë, ose të
rrezikojë ndonjë gjë. Ky
kundërshtim do të paraqitet
veçanërisht në Francë.
Ndoshta do të bëhet edhe në
vende të tjera, por unë do t’u
përgjigjem vetëm hebrenjve
francezë paraprakisht, sepse
këta japin shembullin më të
fortë të mendimit tim. Sado
shumë që mund të respektoj
personalitetin, personalitetin
individual me karakter të
fuqishëm te burrështetasit,
shpikësit, artistët, filozofët ose
udhëheqësit ushtarakë, si dhe
personalitetin kolektiv të një
grupi historik të njerëzve, të
cilin ne e quajmë popull – sado
shumë që mund të adhuroj
personalitetin, megjithatë nuk
ankohem për zhdukjen e tij.
Kushdo që mund të zhduket,
që dëshiron të zhduket dhe që
duhet të zhduket, le të zhduket.
Por, personaliteti i popullit
hebre as nuk mund të
shkatërrohet, as nuk dëshiron
të shkatërrohet e as s’duhet të
shkatërrohet. Ai nuk mund të
shkatërrohet, sepse armiqtë e
jashtëm e konsoli dojnë atë. Ai
nuk do të shkatërrohet; ai këtë
e ka treguar gjatë dy mijë
vjetëve të vuajtjeve të

tmerrshme. Ai nuk ka nevojë të
shkatërrohet dhe që, si një
pasardhës i hebrenjve të
panumërt, të cilët refuzuan të
dëshpërohen, po përpiqem
edhe një herë ta jap provën në
këtë pamflet. Degët e tëra të
judaizmit mund të thahen dhe
të bien, por trungu do të
mbetet. Prandaj, në qoftë se të
gjithë ose ndonjë prej
hebrenjve francezë protestojnë
kundër këtij projekti për shkak
të “asimilimit” të tyre, përgjigjja
ime është e thjeshtë: e gjithë
kjo gjë nuk u intereson aspak
atyre. Ata janë francezë izraelit,
shkëlqyeshëm! Kjo është një
çështje private vetëm për
hebrenjtë. Megjithatë, lëvizja
shtet formuese që po propozoj
unë, do të dëmtonte, sigurisht,
francezët izraelitë jo më shumë
sesa do t’i dëmtonte “të asimi -
luarit” e vendeve të tjera.
Përkundrazi, do të ishte
qartësisht në përpa rësinë e
tyre, vetëm në dobinë e tyre.
Sepse ata s’do të
shqetësoheshin më në
“funksionin e tyre kromatik”,
siç thotë Darvini, por do të
ishin në gjendje të asimilohen
në paqe, sepse antisemitizmi i
tanishëm do të ishte ndalur
përgjith monë. Sigurisht se
atyre do t’u besohej se janë
asimiluar deri në thellësitë e
shpirtrave të tyre, sikur të
qëndronin atje ku banojnë tani
edhe pasi të jetë bërë realitet
Shteti i ri hebraik me
institucionet e tij më të mira. Të
“asimiluarit” do të përfitonin
edhe më shumë se qytetarët e
krishterë nga largimi i
hebrenjve besnikë, sepse ata
do të shpëtoheshin nga
rivaliteti shqetësues, i
pallogaritshëm dhe i
pashmangshëm i një prole -
tariati hebraik, i shtyrë nga
vendi në vend, nga shteti në
shtet për shkak të gjendjes së
rëndë ekonomike dhe trynisë
politike. Ky proletariat
lundrues do të bëhej i
palëvizshëm. Shumë qytetarë
të krishterë – të cilët i quajnë
antisemitë – tani ofrojnë

rezistencë të vendosur ndaj
imigracionit të hebrenjve të
huaj. Qytetarët izraelit nuk
mund ta bëjnë këtë, megjithëse
ata i prek shumë më
drejtpërdrejt; sepse në ta bën
trysni, para së gjithash,
konkurrenca e mprehtë e
individëve që mbajnë degë të
ngjashme të industrisë, të cilët,
përveç kësaj, ose importojnë
antisemitizëm atje ku nuk
ekziston ose e shtojnë atje ku ai
ekziston. Të “asimiluarit” i
japin shprehje kësaj ankese të
fshehtë në ndërmarrjet
“filantropike”. Ata organi zojnë
shoqata emigrimi për
hebrenjtë që emigrojnë.
Ekziston një anë e kundërt në
fotografi, e cila do të ishte
qesharake, sikur të mos merrej
me qeniet njerëzore që vuajnë.
Sepse disa nga këto shoqata
bamirësie nuk janë krijuar për
hebrenjtë e persekutuar, por
kundër tyre; ato janë krijuar për
të heqë qafe këto krijesa të
varfra sa më shpejt dhe sa më
larg të jetë e mundur. Dhe
kështu, me një shqyrtim të
kujdesshëm, zbulohet se
shumë miq në dukje të
hebrenjve nuk janë asgjë më
shumë se antisemitë të
maskuar si filantropistë me
origjinë hebraike. Por,
përpjekjet për kolonizim të
bëra edhe nga burra vërtet
qëllimmirë, megjithëse ishin
përpjekje interesante, gjer tani
ishin të pasuk sesshme. Unë
nuk mendoj se ky apo ai njeri e
mori çështjen thjesht si një
sport, se ata u morën me
emigrimin e hebrenjve të varfër
si dikush që kënaqet në garën e
kuajve. Çështja ishte tepër e
rëndë dhe tragjike për një
trajtim të tillë. Këto përpjekje
ishin interesante, pasi ato
përfaqësonin në një shkallë të
vogël paraardhësit praktikë të
idesë së një Shteti Hebraik. Ata,
madje, ishin të dobishëm,
sepse nga gabimet e tyre mund
të mblidhej përvoja për
realizimin e idesë me sukses në
një shkallë më të gjerë.
Natyrisht se këto përpjekje

kanë bërë dëm gjithashtu.
Mbjellja e antisemitizmit në
mjedise të reja, i cili është
pasojë e pashmangshme e një
infiltrimi të tillë artificial, më
duket se është më e vogla nga
këto të këqija. Shumë më e
keqe është rrethana që
rezultatet jo të kënaqshme
kanë ngritur dyshime për
përdorshmërinë e vet njeriut
hebre. Ajo që është jopraktike
ose e pamundur për një
argument të thjeshtë do ta
heqë këtë dyshim nga mendjet
e njerëzve inteligjentë. Ajo që
është jopraktike ose e
pamundur të realizohet në një
shkallë të vogël, nuk ka pse të
jetë domosdoshmërisht e tillë
në një shkallë më të madhe.
Një ndërmarrje e vogël mund
të sjellë humbje në të njëjtat
kushte ku një e madhe del
fitimprurëse. Një përrua nuk
mund të lundrohet as me varka
kurse lumi, në të cilin derdhet
ai përrua, bart anije të mëdha
prej hekuri. Asnjë qenie njerë -
zore nuk është aq e pasur ose e
fuqishme sa të zhvendosë një
popull nga një vendbanim në
tjetrin. Vetëm një ide mund ta
arrijë këtë. Ideja e shtetit e ka
gjithsesi fuqinë e tillë.
Hebrenjtë e kanë ëndërruar
këtë ëndërr mbretërore gjatë
gjithë netëve të gjata të
historisë së tyre. “Vitin e
ardhshëm në Jeruzalem!” thotë
fjala jonë e vjetër. Tani është
çështja të tregojmë se ëndrra
mund të shndërrohet në ide të
ndritshme. Për këtë qëllim, së
pari shumë nocione të vjetra, të
tejkaluara, konfuze dhe të
kufizuara duhet të fshihen
plotësisht nga mendjet e
njerëzve. Trurët e shurdhër, për
shembull, mund të mendojnë
se ky eksod nga kultura duhet
të shkojë në shkretëtirë. Kjo
nuk është e vërtetë! Ai
realizohet mu në mes të
kulturës. Ne nuk do të
kthehemi në një shkallë më të
ulët, por do të ngrehemi në një
më të lartë. Ne nuk do të
banojmë në kasolle prej balte;
ne do të ndërtojmë shtëpi të
reja më të bukura dhe më
moderne, dhe t’i kemi ato të
parrezikuara. Ne nuk do t’i
humbasim pasuritë tona të
fituara, por do t’i shfrytëzojmë
ato. Ne do t’i dorëzojmë të
drejtat tona të mira vetëm për
të drejta më të mira. Ne nuk do
të sakrifikojmë zakonet tona të
dashura, por do t’i rigjejmë ato.
Ne nuk do të largohemi nga
shtëpia jonë e vjetër pa u
përfunduar shtëpia e re. Do të
largohen vetëm ata që janë të
sigurt për ta përmirësuar
gjendjen e tyre; së pari shkojnë
të dëshpëruarit, pastaj të
varfrit; pastaj ata që kanë me
bollëk dhe, të fundit, të pasurit.
Ata që shkojnë para prakisht do
të ngrehen në një shkallë më të
lartë, të barabartë me ata,
përfaqësuesit e të cilëve do të
pasojnë së shpejti. Kështu
eksodi do të jetë në të njëjtën
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kohë një ngritje e klasës.
Largimi i hebrenjve nuk do të
përfshijë çrregullime eko -
nomike, e as kriza e
përndjekje; në fakt, për vendet
që brak tisin ata, do të fillojë një
periudhë e re prosperiteti. Do
të ketë një migrim të
brendshëm të qytetarëve të
krishterë në pozicio net e
dorëzuara nga hebrenjtë.
Largimi do të jetë gradual, pa
asnjë dridhje, madje edhe
lëvizja e tij fillestare do t’i japë
fund antisemitizmit. Hebrenjtë
do të largohen si miq të
respektuar dhe nëse disa prej
tyre kthehen, ata do të
pranohen në të njëjtën mënyrë
dashamirëse dhe do të
trajtohen si qytetarët e tjerë të
shteteve të huaja. Ky eksod nuk
do të jetë një arratisje, por do të
jetë një lëvizje e rregullt nën
kontrollin e opinionit publik.
Lëvizja jo vetëm që do të bëhet
në përputhje absolute me
ligjin, por ajo mund të
implementohet vetëm edhe
me bashkëpunimin miqësor të
qeverive të interesuara, të cilat
kanë përfitime esenciale prej
saj. Për sigurimin e integritetit
të idesë dhe për fuqinë e
zbatimit të saj janë të
nevojshme garanci, që
gjenden vetëm në personat e
ashtuquajtur “moral” dhe
“juridik”. Unë do t’i dalloj këto
dy emërtime që shpeshherë
ngatërrohen në gjuhën
juridike. Si person moral
(korporatë) [moralische
Person], i cili do të jetë subjekt
i të drejtave jashtë sferës së
pronës private, e vendos
“Shoqërinë e Hebrenjve”
[Society of Jews]. Krahas saj do
të ekzistojë personi juridik
[juristische Person] i
Kompanisë Hebraike [Jewish
Company], një organ
ekonomikisht fitimprurës.
Individi që do të përpiqej të
ndërmerrte i vetëm këtë detyrë
të madhe, do të ishte ose
mashtrues ose i çmendur.
Karakteri personal i anëtarëve
të korporatës do ta garantojë
integritetin e saj dhe kapitali
adekuat i kompanisë do të
provojë stabilitetin e saj. Këto
vërejtje para prake janë të
menduara vetëm si përgjigje të
nxituara ndaj masës së
kundërshtimeve, të cilat me
siguri duhet të zgjohen nga
fjalët “Shteti hebraik”. Tani e
tutje ne do të vazhdojmë të
konfron tohemi me më shumë
qetësi me kundërshtimet e
mëtejme, disa kundërshtime
t’i luftojmë dhe të shpjegojmë
me detaje më të hollësishme
atë që gjer tani vetëm është
sugje ruar; ne do të përpiqemi,
po ashtu, në interes të këtij
pamfleti që ta shmangim
bërjen e tij ekspozitë të
plogësht. Kapitujt e shkurtër
aforistikë do t’i shërbejnë më
së miri një qëllimi të tillë. Nëse
dua ta zëvendësoj një ndërtesë
të vjetër me një ndërtesë të re,
së pari duhet ta shkatërroj të

vjetrën e pastaj ta ndërtoj të
renë. Prandaj, do t’i
përmbahem kësaj rrjedhe
racionale. Në pjesën e parë dhe
të përgjithshme do t’i shpjegoj
konceptet e mia, do t’i heq të
gjitha idetë e shurdhra dhe të
vjetruara, do të konstatoj
kushtet thelbësore politike dhe
ekonomike dhe do të zhvilloj
planin.

Në pjesën e posaçme, e cila
është e ndarë në tri pjesë
kryesore, do ta paraqes
zbatimin e këtij plani. Këto tri
pjesë janë: Kompania
Hebraike, Grupet Lokale dhe
Shoqëria e Hebrenjve.
Shoqëria do të krijohet e para,
Kompania e fundit; por në këtë
projekt është i
rekomandueshëm rendi i
kundërt, sepse kundër
qëndrueshmërisë financiare të
ndërmarrjes do të ngrehen
dyshimet më të mëdha, të
cilat, pra, duhet të hiqen që në
fillim. Në konkluzion do të
përpiqem të sjell çdo
kundërshtim tjetër që mund të
hamendësohet. Shpresoj që
lexuesit e mi hebraik të më
përcjellin me durim deri në
fund. Disa natyr shëm do t’i
bëjnë kundërshtimet e tyre me
një radhë tjetër se ajo e
zgjedhur për përgënjeshtrimin
e tyre. Por, kushdo që
konsideron se janë mposhtur
dyshimet e tij, duhet të dekla -
rohet pro kauzës. Megjithëse
flas për arsyen, unë jam plotë -
sisht i vetëdijshëm se vetëm
arsyeja nuk do të mjaftojë. Të
burgosurit e vjetër nuk
largohen nga birucat e tyre me
dëshirë. Ne do të shohim nëse
rinia, për të cilën kemi nevojë,
është në lartësinë e misionit të
saj – rinia, të cilën e vjetra e
rrëmben me vete, i nxjerr
jashtë me tërë fuqinë

argumentet logjike dhe i
shndërron në entuziazëm.

PJESA E PËRGJITHSHME

Çështja hebraike

Askush nuk mund ta mohojë
situatën e rëndë të hebrenjve.
Në të gjitha vendet ku jetojnë
në një numër të konsiderue -
shëm, ata janë pak a shumë të
persekutuar. Megjithëse të
drejtat e barabarta ekzistojnë
ligjërisht ato, në fakt,
shfuqizohen pothuajse kudo.
Atyre u është marrë e drejta të
kenë funksione madje edhe
mesatarisht të larta, qoftë në
ushtri, qoftë në ndonjë pozitë
publike apo private.
Gjithashtu, bëhet fjalë për
largimin e tyre nga bota e
biznesit: “Mos blini nga
hebrenjtë!” Sulmet në
parlamente, në asamble, në
shtyp, në foltore të kishave, në
rrugë, në udhëtime – për
shembull, përjashtimi i tyre
nga hotele të caktuara – madje
edhe në vendet e rekre acionit,
bëhen gjithnjë e më të shumta.
Format e persekutimit
ndryshojnë karakterin në
varësi nga vendet dhe qarqet
sociale, në të cilat ndodhin ato.
Në Rusi, teksa u vihet zjarri
fshatrave hebraike, në Rumani,
disa persona vriten; në
Gjermani, ata herë pas here
marrin nga një rrahje të mirë;
në Austri, antisemitët
terrorizojnë të gjithë jetën
publike; në Algjeri, ka agjitatorë
ambulant; në Paris, hebrenjtë
janë mbyllur nga të
ashtuquajturat qarqe më të
mira sociale dhe përjashtohen
nga klubet. Nuancat e ndjenjës
antihebraike janë të
panumërta. Por, këtu s’do të
bëjmë përpjekje për të bërë një
kategorizim të dhimbshëm të

ankesave hebraike. Ne nuk
duam të merremi me hollësitë
sado të dhimbshme të jenë ato.
Nuk kam ndër mend të zgjoj
emocione simpatie për ne. Ky
do të ishte një veprim i marrë, i
kotë dhe i padenjë. Unë do të
mjaftohem t’ua parashtroj
hebrenjve pyetjet e
mëposhtme: A nuk është e
vërtetë që, në vendet ku
jetojmë në një numër të
dukshëm, gjendja e avokatëve,
mjekëve, teknikëve, mësuesve
dhe puno njësve hebraikë e të
gjitha llojeve bëhet çdo ditë më
e padurue shme? A nuk është e
vërtetë që klasat e mesme
hebraike kërcënohen rëndë? A
nuk është e vërtetë që të gjitha
pasionet e turmës nxiten
kundër njerëzve tanë të pasur?
A nuk është e vërtetë që të
varfrit tanë durojnë vuajtje
shumë më të mëdha se çdo
proletariat tjetër? Besoj se ky
presion i jashtëm është i
pranishëm kudo. Në klasat më
të larta ekonomike të
hebrenjve kjo shkakton
parehati, në klasat tona të
mesme ankthe të
vazhdueshme dhe të rënda, në
klasat tona të ulëta dëshpërim
absolut. Në fakt, gjithçka çon
në një përfundim të njëjtë, e
kjo mund të përmblidhet me
atë frazën klasike të Berlinit:
“Juden raus” (Hebrenjtë
jashtë!) Tani do ta formuloj
çështjen hebraike në formën
më konkrete të mundshme: A
duhet të “dalim jashtë” tani dhe
ku të vemi? Apo mund të
qëndrojmë ende? Dhe sa kohë?
Le të shqyrtojmë së pari
çështjen e qëndrimit. A mund
të shpresojmë për ditë më të
mira, a mund t’i zotërojmë
shpirtrat tanë në durim, a
mund të presim me nënshtrim
të devotshëm derisa princat
dhe popujt e tokës të kenë më

shumë mëshirë për ne? Unë
them se nuk mund të presim
një përmbysje në rrjedhën e
rrymës. E pse jo? Edhe sikur të
ishim po aq pranë zemrave të
princërve sa edhe qytetarët e
tjerë, princat nuk do të mund
të na mbronin. Ata do të
nënshkrua nin urrejtjen
popullore, nëse do të tregonin
tepër favor ndaj hebrenjve. E
me këtë “tepër” duhet
nënkuptuar më pak sesa ka të
drejtë çdo qytetar i zakonshëm
apo çdo fis. Popujt, në mesin e
të cilëve jetojnë hebrenjtë, të
gjithë janë fshehurazi ose
haptazi antisemitë. Popullit të
thjeshtë i mungon të kuptuarit
historik dhe ai nuk mund ta
ketë atë. Ai nuk e di se mëkatet
e Mesjetës tani bien mbi popujt
evropianë. Ne jemi ajo që na
bëri getoja. Ne pa dyshim kemi
arritur përparësi në biznes,
sepse kushtet mesjetare na
shtynë drejt saj. I njëjti proces
po përsëritet tani. Ne përsëri
detyrohemi t’i përkushtohemi
biznesit, që tani quhet bursë,
duke na përjashtuar nga të
gjitha profesio net e tjera. Por,
duke qenë në bursë të
aksioneve, kjo prapë bëhet
burim i ri i përbuzjes sonë. Në
të njëjtën kohë ne vazhdojmë
të prodhojmë një bollëk
intelektualësh mesatarë të cilët
nuk kanë fonde dhe kjo
rrezikon pozicionin tonë social
po aq sa pasuria jonë në rritje.
Hebrenjtë e arsimuar pa mjete
tani po bëhen me shpejtësi
socialistë. Prandaj, ne jemi të
sigurt se do të vuajmë shumë
rëndë në luftën midis klasave,
sepse qëndrojmë në pozicionet
më të ekspozuara në kampet e
socialistëve dhe kapitalistëve.

(Marrë nga numri i 12 i
revistës “Akademia”.

Përktheu: Kristë K. Shtufi)
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PRISHTINË, 2 DHJETOR (ER) - Një
delegacion me zyrtarë të UEFA-
s dhe të FIFA-s është duke
qëndruar në Kosovë.
Delegacioni me Yann Hafner,
Luca Nicola, Denis Bastari  nga
UEFA dhe Sofia Malizia nga
FIFA është i fokusuar në çështje
ligjore dhe dokumente bazike

të FFK-së siç janë statuti dhe
rregulloret. Ata të enjten janë
pritur në takim nga presidenti i
Federatës së Kosovës (FFK),
Agim Ademi dhe ushtruesi i
detyrës së sekretarit të
përgjithshëm të FFK-së, Taulant
Hodaj. Ideja e këtij takimi është
informimi rreth ndryshimeve

që duhen bërë në statutin dhe
rregulloret e FFK-së dhe
harmonizimi i këtyre
dokumenteve me ato të FIFA-s
dhe të UEFA-s. Në këtë takim
është diskutuar edhe për
komisionet juridike, disiplinore,
normative dhe administrative
të FFK-së.

UEFA dhe FIFA diskutojnë me FFK-në për harmonizim të dokumenteve zyrtare

MANCHESTER, 2 DHJETOR -
Sulmuesi i Manchester
Unitedit, Edinson Cavani,
dëshiron t’i bashkohet
Barcelonës verën e
ardhshme, raporton “The
Times”. Kontrata e 34-vjeçarit
skadon në fund të sezonit
pasi ai u pajtua për një zgjatje
njëvjeçare të marrëveshjes së

tij verën e kaluar. 
Sulmuesi uruguaian,
nënshkrimi i të cilit është
konsideruar sukses në “Old
Trafford”, ka ambicien për të
luajtur për Barcelonën para
përfundimit të karrierës së tij,
duke besuar se mund të
vazhdojë të luajë në nivelin
më të lartë për dy sezone të

tjera.
Barcelona, gjendja e rëndë
financiare e së cilës është
dokumentuar mirë, nuk ka
fondet në dispozicion për të
nënshkruar me ish-
sulmuesin e Paris Saint-
Germainit (PSG), por do të
jetë në gjendje të
nënshkruajë me Cavanin si

një transferim i lirë duke qenë
se kontrata e tij do të ketë
përfunduar.
Cavani, sezoni i të cilit është
ndërprerë nga problemet e
lëndimeve, është gjithashtu i
interesuar për ta bërë një
lëvizje në “Camp Nou”.
“Blaugranasit” kanë shprehur
emergjencën e tyre për të

transferuar një sulmues pas
lajmit që tronditi futbollin ku
Aguero pritet të pensionohet
nga futbolli aktiv.

Cavani dëshiron kalimin te Barcelona

Gjilan, 2 dhjetor (ER) - Dritës i është
nevojitur vazhdimi për ta
mposhtur 1:0 një skuadër me 10
futbollistë të Drenasit në rrethin e
dytë të Kupës së Kosovës të enjten.
Goli i vetëm i Hamdi Namanit në
vazhdime në Gjilan i ka ndihmuar
Dritës ta mund 1:0 Drenasin -
klubin e Ligës së Parë, kategoria e
dytë e futbollit në vend  - për të
kaluar në mesin e 16 më të mirëve
në kupën shtetërore.
Megjithëse ka mbizotëruar ndaj
kundërshtarit, duke i krijuar disa
mundësi shumë të mira shënimi
dhe ka luajtur me një lojtar më
shumë në çerekun e fundit, Drita
nuk ia doli ta thyejë akullin në
kohën e rregullt.
Portieri Bujupi i ka bërë disa pritje
të mira për ta mbajtur Drenasin në

lojë, por përjashtimi i Endrit Bytyqit
në minutën e 73-të ua zbehu
shpresat vizitorëve për ta çuar në
penallti ndeshjen. Princ Balde e
goditi shtyllën në minutën e tretë të
vazhdimeve, para se Namani ta
thyente akullin përfundimisht
duke shënuar për triumfin e vuajtur
të Dritës tre minuta më vonë. Me
ndeshjet e zhvilluara të enjten janë
kompletuar skuadrat e kualifikuara
në 1/8 e finales së Kupës së Kosovës.

Kupa e Kosovës, Drita e mposht Drenasin 
me 10 futbollistë 

Ibrahimoviçi: Ronaldo është më i mirë në histori, Messi
më i mirë se CR7

Rezultatet e ndeshjeve të tjera
të Kupës së Kosovës:

Arbëria 4:0 Vitia
KEK-u 1:0 Trepça
Liria 2:4 Dukagjini
Flamurtari 0:2 Ferizaj.

MILANO, 2 DHJETOR - ZLATAN

Ibrahimoviçi ka thënë se as
Lionel Messi e as Cristiano
Ronaldo, por Ronaldo Nazario
është lojtari më i mirë në histori.
Sulmuesi i Milanit, Zlatan
Ibrahimoviç, ka këmbëngulur se
legjenda brazilian Ronaldo
Nazario është futbollisti më i
mirë në historinë e futbollit dhe
se Lionel Messi është më i mirë se
Cristiano Ronaldo.

Messi dhe Ronaldo kanë
mbizotëruar dukshëm në
futbollin modern në 15 vjetët
e fundit, duke shënuar gola
të panumërt dhe duke fituar
gjithçka që mund të fitohet.
Messi e ka fituar “Topin e
Artë” për herë të shtatë
rekorde të hënën, pas një viti
tjetër të suksesshëm, derisa
Ronaldo i ka pesë, që nënkupton
se argjentinasi është tani i

pakapshëm. Megjithatë, derisa
Ibrahimoviçi beson se Messi
është më i mirë se Ronaldo, ai

nuk mendon se argjentinasi
është më i miri në histori.
Kur i është kërkuar të
zgjidhte në mes të Messit
dhe Ronaldos, 40-vjeçari ka
thënë për “Corriere della
Sera”: “Të dy janë shumë të
fortë. Unë them Messi edhe
për faktin se kemi luajtur
bashkë”.

I pyetur se kush është më i miri
në histori, Ibrahimoviçi pa

ngurruar e zgjodhi Ronaldon, ish-
sulmuesin e Interit dhe Real
Madridit. “Ronaldo, ‘Fenomeni’.
Si fëmijë e imitoja atë”, ka thënë
Ibra.
Gjatë karrierës së tij të shkëlqyer,
Ronaldo e ka fituar dy herë Kupën
e Botës me Brazilin, si dhe dy herë
“Topin e Artë”. Ai i ka shënuar 414
gola në një karrierë të frenuar
dukshëm nga lëndimet e rënda
në gju.
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 bids bidders 

Shopping

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Horizonti Company” Sh.p.k, 
Prishtinë, në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit 
Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 
Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për  ndërtimin e 
kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e Batllëvës, Komuna e 
Podujevës.  

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  22.12.2021 në ora 10:00 
në  Restorant ,,ARTELA''  i cili gjindet në  në rrugën Ali 
Ajeti  Llapashticë  komuna e Podujevesdo të organizohet  debat publik 
nga Kompania “ Horizonti Company” Sh.p.k, Prishtinë, në bashkëpunim 
me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. 

 
Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për ndërtimin e kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e 
Batllëvës, Komuna e Podujevës.  

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/3551128793?pwd=b252S1MvQmphd1o3bW8vckxadVorQT09 

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “ Horizonti Company” Sh.p.k, Prishtinë për ndërtimin e 
kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e Batllëvës, Komuna e 
Podujevës.  

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit. 

the Procurement of Contract for the Construction of Apartment 
Building Efficiency Retrofits (AER) – Viti - RFQ / 2021/No. 029. 
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P R I S H T I N Ë

� Endrit Vezaj shpall të pavlefshme
dëftesat e klasës I - V dhe VI - IX SHFMU
“Dëshmoret e Zhurit”  Zhur. 

� Dibran Vezaj shpall të pavlefshme
dëftesat e klasë I - VIII SHFMU
“Dëshmorët e Zhurit” Zhur.

� Lëshoj banës me qira në lagjen
“Dardania” në Prishtinë. Banesa ka 50
m2, me inventar të kompletuar, banesa
ka kuzhinë me sallon, teras, banjo një
dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy
vajza. Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka
nevojë për përkujdesje ndërsa
shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi
si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student
apo familjar në lagjen "Mati 1" Rr.
"Muharrem Fejza", banesa është 70 m2
dhe i plotëson të gjitha kushtet, kati
dytë ndërtim i ri tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa
është ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen 
"Mati 1" rruga "Muharrem Fejza"
Prishtinë. Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi
200 €uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere
në Ulpian kati i parë, posedon tre
shtretër dhe e mobiluar. Preferohet për
studenta ose studente, një qift apo të
tjerë. Çmimi është 185 euro. Tel: 044-
812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo
tre studentë, mund të merret për kohë
të shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180
Euro. Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me
qera ne Prishtine. Banesa duhet të ketë
1 ose 2 dhoma gjumi e mobiluar ose
bënë edhe e pa mobiluar. Çmimi prej:
200-250 €. Tel: 045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është
i pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve
në Mitrovicë. Për informata më të
hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e
veçanet me pamje nga parku me çmim
sipas marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

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

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

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për
informata më të hollësishme na
kontaktoni në numrin e tel: viber
+37744162783 dhe 049/900-994.

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “Golina” Sh.p.k. Glloboçicë, 
Kaçanik në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit 
Hapësinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 
Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për  Fabrikën për 
prodhimin e ujit të pijshëm dhe ambalazhimin e ujit në Z.K. 
Qafëshqipja, Komuna e Kaçanikut. 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  24.12.2021 në ora 10:00  në  
Restaurantin "Loni" me afer ngastres  ne adresën: Rr.  Dragomac pa 
numër ne Restaurantin Loni; ne fshatin Glloboçicë ,K. Kaçanik do të 
organizohet  debat publik nga Kompania “Golina” Sh.p.k. Glloboçicë, 
Kaçanik, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit 
Hapësinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  
Ndikimit në Mjedis për Fabrikën për prodhimin e ujit të pijshëm 
dhe ambalazhimin e ujit në Z.K. Qafëshqipja, Komuna e Kaçanikut. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/7491688086?pwd=U05XRGMzcHpHRjI1OHhxdmNp
UWJCUT09 
 
Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “ Golina” Sh.p.k. Glloboçicë, Kaçanik për Fabrikën për 
prodhimin e ujit të pijshëm dhe ambalazhimin e ujit në Z.K. 
Qafëshqipja, Komuna e Kaçanikut.  

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit. 
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