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SHKUP, 3 DHJETOR - Të premten,
më 3 dhjetor, në Maqedoninë e
Veriut, janë dërguar trupat e
pajetë të 45 personave që
humbën jetën, më 23 nëntor,
në Bullgari, gjatë aksidentit me
autobusin e agjencisë “Besa
Trans”. 
Viktimat janë bartur me dy
avionë ushtarakë bullgarë,
ndërsa në Aeroportin e Shkupit
janë pritur nga drejtuesit më të
lartë të institucioneve e
përfaqësues nga Kosova e
Shqipëria, më pas në mënyrë të
organizuar do t'u dorëzohen
familjarëve në vendbanimet e
tyre. 
Në mesin e viktimave ishin
edhe 12 fëmijë, ndërsa shumica
kanë qenë familjarë që kishin
udhëtuar në Stamboll të
Turqisë për një vizitë treditore.
Të gjitha viktimat kanë qenë
shtetas të Maqedonisë së Veriut
me etni shqiptare.
Nga aksidenti kanë mbijetuar
shtatë udhëtarë të cilët janë në
gjendje të qëndrueshme
shëndetësore. 
Ende nuk dihen shkaqet e
aksidentit të autobusit i cili ka
marrë flakë pas përplasjes në
bankinat e autostradës

“Struma”, rreth 40 kilometra
nga Sofja, por disa hetues e
prokurorë bullgarë nuk e kanë
përjashtuar mundësinë që
shkëndijat që janë paraqitur
nga përplasja e autobusit të
kenë nxitur zjarrin. “Në
momentin e aksidentit, në
gomën e përparme të autobusit
është ‘varur’ një copë e madhe
e bankinës që ndanë korsinë e
autostradës, e cila, pas
përplasjes në pjesën tjetër,
është gjetur e lakuar si
‘fizarmonikë’, duke shkaktuar
fërkime dhe shkëndija… Mund
të imagjinoni se çfarë fërkimi
dhe shkëndija mund të jenë
paraqitur”, ka deklaruar Marian
Mihailov për televizionin BTV.
Ai ka refuzuar ta zbulojë
publikisht shkakun e zjarrit
pasi, sipas tij, kjo është “lënë në
duart e ekspertëve”, të cilët
tashmë kanë “pistat e tyre të
hetimit’.
Paraprakisht edhe
zëvendëskryeprokurori bullgar
Borislav Sarafov nuk e kishte
përjashtuar mundësinë që
shkaktari i zjarrit të ketë qenë
përplasja e autobusit në
bankinën e autostradës. “Shkak
i mundshëm i zjarrit ka qenë

përplasja e autobusit në anën e
djathtë të bankinës, ndërsa
pjesë të saj kanë shkaktuar
shkëndija në pjesën e poshtme
të autobusit duke shkaktuar më
pas ndezjen e karburantit dhe
të vajrave të tjera”, ka deklaruar
Sarafav në Sofje më 25 nëntor.
Edhe prokurorët maqedonas

nuk e kanë përjashtuar
mundësinë që zjarri të jetë
shkaktuar nga shkëndijat të
cilat janë shndërruar në zjarr të
fuqishëm pas përplasjes së
autobusit me bankinat e
hekurta përgjatë autostradës.
“Nafta shumë vështirë digjet,
por është e mundur të ketë
pasur shumë shkëndija pasi
shoferi fillimisht ka goditur
parmakët me pjesën e djathtë
të autobusit duke shkulur
shtatë apo tetë shtylla metali,
pastaj ka kaluar në anën e
majtë ku, po ashtu, ka goditur
parmakët dhe sërish ka kaluar
në anën e djathtë që pastaj të
përfundojë sërish në anën e
majtë ku supozojmë të jenë
paraqitur shkëndija të mëdha e
që më pas edhe ka marrë flakë.
Por, duhet t’i presim hetimet
dhe analizat për të pasur një
raport përfundimtar mbi
shkaqet e aksidentit”, ka
deklaruar prokurorja e krimit
të organizuar dhe korrupsionit,
Vilma Ruskoska.
Ajo ka thënë për mediat lokale
në Shkup se prokuroria po
heton edhe lëshimet e tjera që
janë bërë brenda territorit të

Maqedonisë së Veriut, në
veçanti me licencat për
transport të udhëtarëve. “Në
Prokurorinë Themelore të
Shkupit ka nisur një procedurë
parahetimore, jo për shkaqet e
aksidentit, por për aspekte të
tjera, në veçanti ajo që doli në
opinion se si është e mundur
që autobusi i aksidentuar
vetëm gjatë këtij viti të ketë
kaluar 135 herë kufijtë e
Maqedonisë së Veriut pa
licencë për transport
ndërkombëtar të udhëtarëve.
Nuk mund të them nëse ka
pasur një krim të organizuar
pasi këtë do ta tregojë hetimi”,
ka deklaruar Ruskoska.
Bullgaria, me 6.9 milionë
banorë, është përballur me
disa aksidente rrugore
vdekjeprurëse edhe në të
kaluarën. Aksidenti i fundit ka
ndodhur më 2018, kur 17
turistë bullgarë kanë vdekur
pas rrëshqitjes dhe rrokullisjes
së autobusit si pasojë e
lagështisë. Aksidentet
zakonisht janë shkaktuar për
shkak të kushteve në rrugë,
makinave të vjetra dhe
shpejtësisë.

UASHINGTON, 3 DHJETOR -
Kongresi amerikan ka miratuar
një projektligj të përkohshëm
që do të mbajë funksionale
qeverinë deri në fillim të vitit të
ardhshëm, duke shmangur
kështu mbylljen. Kjo
marrëveshje mundëson
punën e qeverisë për 11 javë të
tjera me pothuajse të njëjtat
shpenzime, plus 7 miliardë
dollarë si ndihmë për të
evakuuarit nga Afganistani.
Projektligji është miratuar më
2 dhjetor, një ditë para afatit të

fundit për ta shmangur
mbylljen e zyrave federale.
Mospajtimet për projektligje të
tilla në të kaluarën kanë
rezultuar me mbyllje të
qeverisë. Mbyllja më e gjatë në
histori është shënuar në janar
të vitit 2019, e cila ka zgjatur
për 35 ditë. Atëbotë
demokratët kanë refuzuar që
ta miratojnë planin e ish-
presidentit amerikan Donald
Trump për ta ndërtuar murin
në mes të ShBA-së dhe
Meksikës. Këtë herë çështja

kyçe e diskutimit ka qenë
vendimi i administratës Biden
për vaksinim të detyrueshëm
të punëtorëve në kompani të
mëdha.
Shumë republikanë e
kundërshtojnë këtë gjë, duke
thënë se njerëzit janë duke u
detyruar që të vaksinohen për
të mos humbur vendet e
punës.
Shtëpia e Bardhë beson se
vaksinimi është mënyra më e
mirë për t’i dhënë fund
pandemisë.

Kongresi amerikan shmang mbylljen e qeverisë

Arrijnë në Shkup trupat e pajetë 
nga aksidenti në Bullgari
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PRISHTINË, 3 DHJETOR - Shtimi i
bashkëpunimit ruso-serb
kundër shtetësisë së Kosovës dhe
siguria në Ballkanin Perëndimor
mund të ketë ndodhur gjatë
vizitës së presidentit serb
Aleksandër Vuçiq në Moskë dhe
takimit të tij me presidentin rus,
Vladimir Putin, më 25 nëntor.
Ky është përfundimi i një
hulumtimi të kryer nga Instituti
Kosovar për Kërkime dhe
Zhvillim të Politikave (KIPRED) i
paraqitur në Prishtinë më 3
dhjetor.
Presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, është takuar më 25 nëntor
me presidentin rus Vladimir
Putin, në Soçi dhe temë e takimit
ishin edhe çështjet politike.
Presidenti rus ka deklaruar se sa i
përket Kosovës, pozita e Rusisë
është parimore dhe në përkrahje
të Serbisë. “Sa i përket Kosovës,
ju e dini që pozita e Rusisë është
parimore dhe nuk nënshtrohet
ndaj situatës aktuale politike. Ne
e përkrahim pozitën tuaj kur
bëhet fjalë për zgjidhjen e
problemit me Kosovën. Shpresoj
që do të zgjidhet duke iu
përshtatur interesave të të gjithë
njerëzve që jetojnë atje”, ka thënë
Putin. Sipas KIPRED-it, stagnimi
i dialogut në mes të Kosovës dhe
Serbisë krijoi terren të mirë për
Rusinë për ta shtuar luftën
diplomatike kundër Kosovës.
Kjo luftë, sipas hulumtimit, po
bëhet për rrënimin e përpjekjeve
të Perëndimit për gjetjen e një
zgjidhjeje të qëndrueshme ndaj
mosmarrëveshjeve midis dy
vendeve fqinje.

Bisedimet për normalizim të
marrëdhënieve në mes të
Kosovës dhe Serbisë kanë filluar
qysh në vitin 2011. Që nga ajo
kohë janë arritur një sërë
marrëveshjesh, por shumica prej
tyre nuk janë zbatuar në
praktikë.
Së fundmi pengesë në dialog u bë
marrëveshja për themelimin e
asociacionit të komunave me
shumicë serbe në Kosovë.
Qëllim i dialogut thuhet të jetë
arritja e një marrëveshjeje
gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të
obligueshme për të dyja palët.
Duke e vënë në pikëpyetje
legjitimitetin e njohjes së Kosovës
nga shtetet perëndimore,
politikat e Kremlinit synojnë të
vënë në pyetje edhe vlefshmërinë
e kufijve ndërshtetërorë jo vetëm
të Kosovës e ish-shteteve

sovjetike, por edhe të Bosnjës e
Hercegovinës, duke i përkrahur
prirjet separatiste të udhëheqësit
të Republikës Sërpska, Millorad
Dodik. “Analizat e deklaratave, të
konferencave për shtyp, dhe të
dokumenteve të tjera të politikës
së jashtme ruse nga 15 gushti deri
më 31 tetor 2021, tregojnë qartë
vazhdimin e synimit të
narracionit për t’i rrënuar
themelet e shtetësisë së
Kosovës... si dhe për t’i akuzuar
autoritetet e Kosovës për ushtrim
të dhunës ndaj komunitetit serb
dhe për t’ua mohuar të drejtën
për të luftuar kundër krimit të
organizuar në tërë territorin e
vendit”, thuhet në hulumtimin e
KIPRED-it.
Aktivitetet publike të Ministrisë
së Jashtme ruse kundër Kosovës
janë shtuar që nga gjysma e dytë

e shtatorit 2021 me fillimin e
krizës në pjesën veriore të
Kosovës dhe me dëbimin e dy
diplomatëve rusë të Zyrës së
Ambasadës së Rusisë në
Prishtinë, më 22 tetor.
Në komunikatë bëhet me dije se
lidhur me këtë, analizat e
deklaratave, të konferencave për
shtyp, dhe të dokumenteve të
tjera të establishmentit të
politikës së jashtme ruse, nga 15
gushti deri më 31 tetor 2021,
tregojnë qartë vazhdimin e
synimit të narrativave për t’i
rrënuar themelet e shtetësisë së
Kosovës dhe të angazhimit
perëndimor në Kosovë dhe në
rajon, si dhe për t’i akuzuar
autoritetet e Kosovës për ushtrim
të dhunës ndaj komunitetit serb
dhe për t’ua mohuar atyre të
drejtën e tyre për të luftuar

kundër krimit të organizuar në
tërë territorin e vendit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, pati njoftuar se dy
diplomatë të Zyrës Ndërlidhëse
të Rusisë në Kosovë janë
urdhëruar të largohen nga vendi,
pasi që ishin shpallur të
padëshirueshëm.
KIPRED, po ashtu, analizoi luftën
e mediave ruse kundër Kosovës,
duke shtuar se mediat shtetërore
ruse ndjekin narracionin e
qeverisë dhe të politikës së
jashtme, ndërkohë që mediat si
“Sputnik Serbia”, “Russia Today”
dhe “TASS-i” qëndrojnë në krye
të dezinformimit të opinionit
publik.
“Observeri i Kosovës: lufta
diplomatike ruse dhe
dezinformimi medial” është një
raport tremujor i KIPRED-it.

KIPRED-i: Rusia shtoi përpjekjet
kundër Kosovës   

PRISHTINË, 3 DHJETOR - Me urdhër
të Prokurorisë Speciale të
Republikës së Kosovës (PSRK),
Policia e Kosovës, përkatësisht
hetuesit policorë të Drejtorisë për
Hetimin e Krimeve Ekonomike,
kanë realizuar një aksion i cili
është vazhdim i aksioneve të
mëhershme për rastin
“Subvencioni 2021” në disa
lokacione të ndryshme të
Kosovës.  
Prokuroria Speciale ka njoftuar se
nga ky aksion janë ndaluar dhe
intervistuar gjithsejtë 31 persona,
prej tyre 12 zyrtarë me pozita të
ndryshme nga komunat dhe
zyrat rajonale të Agjencisë
Zhvillimore të Bujqësisë dhe
Zyrës Rajonale të APK-së.
Aksioni është zhvilluar në
komunat: Pejë, Istog, Ferizaj,

Lipjan, Prishtinë, Kllokot,
Vushtrri dhe Podujevë. 
19 persona janë intervistuar në
cilësinë e përfituesve të
subvencioneve.
Përfituesit e subvencioneve janë
nga komuna të ndryshme të
Kosovës, të cilët dyshohet se kanë
mashtruar me subvencione.
Personat e ndaluar dyshohet se
kanë kryer veprat penale “Marrja
e ryshfetit”, “Keqpërdorimi i
pozitës apo autoritetit zyrtar”,
“Dhënie e ryshfetit”, “Mashtrim
me subvencione”, si dhe
“Falsifikim i dokumenteve”.
Gjithashtu, gjatë afateve kohore
ligjore Prokuroria Speciale do të
bëjë kërkesë për caktimin e
masës së paraburgimit të
personave të cilët janë ndaluar
nga ky aksion.

Aksioni i policisë për subvencione 
në tetë komuna, 31 të arrestuar
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Prishtinë, 3 dhjetor - Jonathan
Rees, avokat i kryetarit të
OVLUÇK-së, Hysni Gucati, ka
kritikuar procesin gjyqësor ndaj
klientit të tij. Në fillimin e
paraqitjes së çështjes gjyqësore
ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim
Haradinajt, avokati Rees i ka
quajtur të sajuara akuzat ndaj
udhëheqësve të OVLUÇK-së. 
Gjatë seancës të së premtes, ai
ka kërkuar të shihen provat që
janë dëgjuar deri më tash dhe i
kanë marrë në kuadër të kësaj

çështjeje. Sipas tij, ato tregojnë
se përgjegjësit e masakrave
kryesore gjatë luftës në Kosovë
sot janë bashkëpunëtorë të
ZPS-së.
Duke kontestuar provat
materiale të prokurorisë, ai ka
thënë se brenda të njëjtave
prova kanë parë edhe një
artikull që kishte titullin “Ish-
komandanti i Policisë së
Gjakovës, Milan Stojanoviq,
bashkëpunëtor i Dhomave të
Specializuara”. “Kanë kaluar
mbi dy dekada dhe asnjë
informacion nuk është dhënë
rreth personave të zhdukur të

Gjakovës. Megjithatë, duket se
ish-komandanti i policisë së
Gjakovës gjatë regjimit të
Millosheviqit është
bashkëpunëtor i ngushtë i
Dhomave të Specializuara,
pavarësisht faktit se ai është
përgjegjës për masakrën e
Mejës në Gjakovë”, ka cituar
tekstin avokati Rees.
Ai ka thënë se gazetarët kanë
marrë një dokument që
konfirmon bashkëpunimin e
Stojanoviqit me Dhomat e
Specializuara. “Kush do të
kërkojë drejtësi për ata persona
që janë vrarë në masakrën e
Mejës nën komandën e Milan
Stojanoviqit?”. Jo ZPS-ja, që në
vend se ta bëjë këtë,
bashkëpunon për ta ndjekur
agjendën e saj me persona të
tillë”, ka deklaruar ai.
Më pas ai ka folur edhe për
provën materiale P0125 dhe
përkthimin e saj, ku ishte titulli:
“Skandaloze: Gjykata Speciale
kërkon material kriminal për
Adem Jasharin”. “Gjykata

Speciale i ka kërkuar zyrës serbe
të prokurorisë materiale
kriminale për Adem Jasharin, 17
vjet pas vdekjes së tij, botohet në
gazetë. Në mars 1998, pas disa
ditësh rezistencë në Prekaz,
komandanti Adem Jashari dhe
60 anëtarë të familjes së tij u
vranë, sulmi i njësive të
posaçme të Serbisë mbi
familjen Jashari në Prekaz, çoi
në vrasjen brutale të Adem dhe
Hamëz Jasharit”, ka cituar Rees. 
Ai e ka pyetur ZPS-në se kush do
të japë përgjegjësi për viktimat e
familjes Jashari. “Kush do të
gjejë drejtësi për ata 60 viktima
të familjes Jashari, të vrarë në
Prekaz? Jo ZPS-ja, e cila në vend
se ta bëjë këtë, u drejtohet
agjencive që kanë qenë
përgjegjëse për masakra, që të
bashkëpunojë me të për ta
ndjekur agjendën e vet”, ka
thënë avokati. 

Gucati dëshmon të hënën 

Avokati i ish-kreut të OVLUÇK-

së, Hysni Gucati, Jonathan Rees,
ka treguar se klienti i tij të
hënën do të paraqitet para
trupit gjykues për të dëshmuar.
Ai ka thënë se Zyra e Prokurorit
të Specializuar është duke i
hetuar Hysni Gucatin dhe
Nasim Haradinajn me akuza të
sajuara. Sipas tij, ZPS-ja është
frikacake. “ZPS-ja synon Hysni
Gucatin dhe të bashkakuzuarin
e tij me akuza të sajuara në një
procedim pa viktima. Për
mendimin tonë ky është një
procedim prej frikacaku nga një
zyrë prokurorie frikacake.
Përkundrazi, Hysni Gucati nuk
është frikacak. Ai është, ka qenë
gjithnjë i hapur, i ndershëm
dhe transparent dhe të hënën
ai do të japë dëshmi dhe do t’i
përgjigjet çdo pyetjeje që do t’i
bëhet”, ka deklaruar Rees.
Ai ka fajësuar ZPS-në se është e
implikuar në rrjedhjen e
materialeve të cilat arritën para
zyrave të OVL-së në Prishtinë.
“Kur mbrojtja thotë ka
informacion se një punonjës

Avokati i Gucatit: Përgjegjësit
e masakrave në Kosovë

bashkëpunojnë me ZPS-në

KA FILLUAR PARAQITJA E ÇËSHTJES SË MBROJTJES PARA TRUPIT GJYKUES NË
RASTIN E HYSNI GUCATIT DHE NASIM HARADINAJT

Avokati i kryetarit të OVLUÇK-së, Hysni Gucati,
Jonathan Rees, ka kontestuar provat mbi të cilat
është ngritur aktakuza ndaj klientit të tij. Në fillimin
e paraqitjes së çështjes gjyqësore para trupit gjykues
në Hagë, ai ka thënë se Zyra e Prokurorit të
Specializuar (ZPS) është duke i hetuar Hysni
Gucatin dhe Nasim Haradinajn me akuza të
sajuara. Rees ka bërë me dije se zyrtarët serbë që
janë përgjegjës për masakrat kryesore gjatë luftës në
Kosovë janë bashkëpunëtorë të ZPS-së
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Për vitin 2022 janë ndarë 
103 milionë euro për ushtrinë

me emër që punon aktualisht
në ZPS është implikuar në
proces përmes të cilit
materialet arritën në zyrat e
OVL-së, ata nuk thonë asgjë
dhe nuk kërkojnë asnjë provë
për ta hedhur poshtë.
Pavarësisht prej hetimeve që
prokurori i specializuar
pretendon se kanë kryer, ZPS-ja
nuk ka dhënë si provë ndonjë
raport të pavarur që ta
shfajësojë stafin e vet si i
përfshirë në rrjedhjen e një
dokumenti të tillë. Ata nuk
mund ta bëjnë këtë sepse nuk e
kanë një raport të tillë”, ka
thënë Rees.

ZPS-ja nuk çau kokën që
t’i merrte dokumentet e

publikuara

Në seancën e së premtes Rees ka
kritikuar ZPS-në se nuk ka bërë
asgjë për t’i marrë dokumentet e
publikuara nëpër disa media në
Kosovë. “Duke parë dokumentet
që ishin në zotërim të ‘Infokus’-
it, të qarta për t’i parë të gjithë.
Ndryshe nga Gucati, Berisha
dhe bashkëredaktorët e tij
botuan kopjet në internet për t’i
shikuar të gjithë, aty ku ato janë
edhe sot. ZPS-ja kurrë nuk i
kërkoi ‘Infokus’-it t’i hiqte ata
artikuj dhe nuk ka treguar

interes që të hiqen ata artikuj
edhe pas pranisë së tyre në
internet pasi morën vesh që ata
ishin aty në internet, nëse nuk e
kishin ditur më parë”, ka thënë
Rees.
Më tej, ai ka treguar se ndaj
personave të tjerë që kanë
shpërndarë këto materiale nuk
është ndërmarrë asnjë veprim.
“Berisha (gazetar) kërkoi që t’i
merrte dokumentet, donte t’i
merrte të gjitha t’i shikonte në
formën e plotë dhe të
paredaktuar dhe i mori rreth 1
000 faqe, duke e bërë një
shqyrtim në zyrat qendrore të
OVL-së. Ai fizikisht i hoqi

dokumentet nga zyra dhe i
shpuri në zyrat e veta të gazetës
ku, si Gucati, ai i vuri
dokumentet në dispozicion të
gazetarëve të tjerë. Këto
dokumente ua vuri në
dispozicion katër personave pa
ndonjë redaktim”, ka thënë Rees. 
Hysni Gucati së bashku me
Nasim Haradinajn po akuzohen
për vepra penale kundër
administrimit të drejtësisë,
konkretisht për pengim të
personave zyrtarë gjatë kryerjes
së detyrave zyrtare, për frikësim
të dëshmitarëve, për hakmarrje
dhe për shkelje të fshehtësisë së
procedurës. “Akuzat e paraqitura

në aktakuzën e konfirmuar
mbështeten në dyshimin e
bazuar mirë se së paku midis 7
dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati
dhe z. Haradinaj zbuluan pa
autorizim informacion të
mbrojtur prej Ligjit të Dhomave
të Specializuara, ndër të cilat të
dhënat identifikuese të disa
dëshmitarëve (të mundshëm),
në tri konferenca shtypi dhe
aktivitete të tjera të
transmetuara, si dhe përmes
shpërndarjes së mëtejshme ku
përfshihen deklaratat në rrjetet
sociale”, është thënë në
njoftimin e Dhomave të
Specializuara.

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 3 DHJETOR - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka
raportuar të premten para
anëtarëve të Komisionit për
Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes. 
Ministri Mehaj gjatë raportimit të
tij lidhur me çështjen e sigurisë dhe
mbrojtjes ka thënë se për tetë
muajt e kaluar komisionin e ka
mbajtur gjithnjë të informuar në
kohë reale dhe me raporte reale për
çdo aktivitet.  Ai ka folur edhe për
planet të cilat synojnë t’i realizojnë
gjatë këtij mandati, duke shpalosur
të gjitha aktivitetet të cilat i kanë
mbajtur. 

Mehaj ka folur edhe për rritjen e
kapaciteteve të FSK-së sa iu përket
burimeve njerëzore dhe për
pajisjet ushtarake, mirëpo për
hollësi të tjera shtesë ka kërkuar
nga anëtarët e komisionit që ky
takim të zhvillohet i mbyllur. 
Ministri Mehaj ka folur edhe për
rritjen e buxhetit, pjesëmarrjen e
FSK-së jashtë vendit, rritjen e
kapaciteteve të FSK-së etj. 
Vlera e pajisjeve të cilat janë blerë
për këta tetë muaj, Mehaj ka thënë
se kjo kap shifrën rreth 32 milionë
euro, duke sqaruar më tutje se janë
blerë autoblinda dhe lloje të tjera të
armatimeve, snajperë, dronë etj.
Pasi i ka informuar anëtarët e
komisionit edhe për rekrutimin e

pjesëtarëve të rinj të FSK-së,
ministri Mehaj ka thënë se për vitin
2022 kanë kërkuar rritje të buxhetit
me qëllim që të bëhen avancime të
kapaciteteve ushtarake. “Për vitin
2022 janë ndarë 103 milionë euro”,
ka thënë ai. 
Një çështje tjetër të cilin e ka
shpalosur ministri Mehaj ishte
edhe çështja e ndryshimit të
ligjeve. Me theks të veçantë ai ka
përmendur faktin se me qëllim të
përmirësimit dhe funksionimit
dhe mbikëqyrjes së kontrollit
demokratik, rritjes së
transparencës dhe llogaridhënies,
janë në fazën finale të rishikimit të
tri ligjeve bazike, të cilat do të
adresohen së shpejti në qeveri, siç

janë: Ligji për Ministrinë e
Mbrojtjes, Ligji për FSK-së dhe
Ligji për Shërbimin në FSK. 
Ministri Mehaj ka shpalosur
hollësi edhe lidhur me ushtrimet e
FSK-së në misionet
ndërkombëtare, si dhe ka folur për
pjesëmarrjen e tyre në misionet e
tjera të radhës. 
Përkitazi me bashkëpunimin me
ShBA-në, ministri Mehaj ka thënë
se deri më tani nuk ka pasur
bashkëpunim më të mirë sesa sot
me ShBA-në. Dhe, sipas tij, këtë
mund ta konfirmojnë edhe vetë
ShBA-në, duke shpalosur tutje
edhe çështjet rreth vizitës së tij në
këtë shtet. 
Mehaj ka thënë se kanë marrë

edhe konfirmimin që Kosova të
jetë nikoqire e operacionit
ushtarak “Defender Europe 2023”.
Krejtësisht në fund të takimit,
ministri Mehaj ka paraqitur edhe
nënshkrimet e marrëveshjeve
bilaterale ushtarake të cilat i ka
pasur deri më sot, për
memorandum bashkëpunimet,
pjesëmarrjen e FSK-së nëpër
forume ndërkombëtare të sigurisë,
si dhe për angazhimet e tjera rreth
anëtarësimeve në organizata
ndërkombëtare dhe për vizitat në
shtete të ndryshme.
Mehaj ka theksuar se rrugëtimi i
Kosovës është në drejtim të NATO-
s dhe në mekanizmat e tjerë
ndërkombëtarë të sigurisë.
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PRISHTINË, 3 DHJETOR - Ministri
i Punëve të Brendshme,
Xhelal Sveçla dhe ministrja e
Drejtësisë, Albulena Haxhiu,
kanë zhvilluar të premten një
takim me komisionarin për
drejtësi të Bashkimit
Evropian, Dider Reynders.
Sipas njoftimit të MPB-së, në
këtë takim ministri Sveçla
dhe ministrja Haxhiu kanë

diskutuar mbi punët e
Qeverisë së Kosovës kundër
krimit të organizuar dhe
korrupsionit, sundimit të
ligjit, reformat në drejtësi dhe
siguri, për vetingun në polici
dhe drejtësi dhe për ngritjen
e integritetit dhe të
profesionalizmit.
Thuhet se gjatë takimit të dy
ministrat, Sveçla dhe Haxhiu,

e kanë njoftuar Reyndersin
edhe për përparimin e arritur
në Kosovë. Po në këtë takim
është diskutuar edhe për
sfidat e Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
problemet të cilat kanë të
bëjnë me forcimin e shtetit
ligjor si dhe për nevojën për
bashkëpunimin e afërt dhe
profesional me partnerët

ndërkombëtarë. 
Ndërsa komisionari
Reynders ka shprehur
interesim për të diskutuar
për reformat dhe për
fuqizimin e shtetit të së
drejtës. Ndër të tjera, ai ka
theksuar rëndësinë e luftimit
të korrupsionit dhe të krimit
të organizuar, drejtësinë e
pavarur dhe profesionale si

dhe nevojën e një shteti
funksional i cili do t’i
kontribuonte paqes dhe
sigurisë në rajon.

Komisionari për drejtësi i BE-së kërkon luftimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar

PRISHTINË, 3 DHJETOR -
Kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti dhe shefi i
Zyrës së BE-së në Kosovë,
Tomas Szunyog, kanë
nënshkruar marrëveshje
që ia mundëson Zyrës së
BE-së në Kosovë
vazhdimin e qëndrimit në
kushtet e tanishme.

Shefi i  Zyrës së BE-së në
Prishtinë, Tomas Szunyog,
ka falënderuar qeverinë
dhe popullin e Kosovës
për vlerësimin e
kontributit të BE-së.
“Nënshkrova marrëveshje
me Albin Kurtin dje për
t’ia mundësuar Zyrës së
BE-së në Kosovë

vazhdimin e qëndrimit në
kushtet e tanishme.
Mirënjohës ndaj qeverisë
dhe popullit të Kosovës
për këtë shenjë vlerësimi
për kontributin e BE-së
për zhvillimin e Kosovës”,
ka shkruar Szunyog në
llogarinë e vet në
“Twitter”.

BE-ja do ta vazhdojë shfrytëzimin e objekteve aktuale

Ambasadori i Japonisë i ofron Hamzës
përkrahje për projekte

MITROVICË, 3 DHJETOR - Kryetari i
komunës së Mitrovicës, Bedri
Hamza, ka pritur të premten në
takim të ngarkuarin me punë në
Ambasadën e Japonisë në Kosovë,
Mitsunori Ogasawara, me të cilin
ka biseduar për projektet e
realizuara dhe për projektet të
cilat pritet të realizohen nga
bashkëpunimi i komunës së
Mitrovicës me Ambasadën e
Japonisë në Kosovë.
Hamza, pasi i ka uruar
mirëseardhje Ogasawaras, e ka
falënderuar atë për ndihmën e
vazhdueshme që Japonia ka
dhënë për shtetin e Kosovës në
sektorin e shëndetësisë dhe të
zhvillimit ekonomik duke ofruar
bashkëpunimin e tij të plotë që
Mitrovica të jetë përfituese e
grandeve dhe subvencioneve që

ofrohen nga Qeveria e Japonisë.
Ndërkaq i ngarkuari me punë në
Ambasadën e Japonisë,
Ogosawara, e ka uruar kryetarin
Hamza për marrjen e detyrës për
ta udhëhequr komunën e
Mitrovicës, duke theksuar se është
i lumtur që po e realizon këtë
vizitë në Mitrovicë, ku nga
serioziteti dhe bashkëpunimi
profesional pret që të realizohen
projekte konkrete në Mitrovicë.
Gjithashtu, ai i ka thënë tha
kryetarit Hamza se Japonia
mbetet e përkushtuar për ta
mbështetur Kosovën për
zhvillimin ekonomik, si dhe do të
angazhohet në të ardhmen që ta
forcojnë bashkëpunimin për
realizimin e projekteve të
ndryshme për qytetin e
Mitrovicës.

Smajl Latifi jep betimin për mandatin e ri
qeverisës në Rahovec

RAHOVEC, 3 DHJETOR - Të premten
Kuvendi Komunal i Rahovecit ka
mbajtur mbledhjen inauguruese
për mandatin katërvjeçar. Ashtu
edhe siç është përcaktuar me ligj,
mbledhja është udhëhequr nga
anëtari më i vjetër i Kuvendit,
Rasim Fazliu, i cili, pasi i ka
përshëndetur të gjithë të
pranishmit, i ka uruar kuvendarët
e zgjedhur, duke theksuar
rëndësinë që ka për secilin
zgjedhja në organin më të lartë të
nivelit lokal. Pas fjalës
përshëndetëse, seanca ka
vazhduar me betimin e anëtarëve
të Kuvendit si dhe me
nënshkrimin e deklaratës së

betimit të cilin e kanë bërë 31
anëtarët e zgjedhur të Kuvendit. 
Para anëtarëve të Kuvendit,
familjarëve të dëshmorëve,
organizatave të dala nga UÇK-ja,
përfaqësuesve fetarë,
përfaqësuesve të shoqërisë civile,
betimin për katër vjetët e
ardhshëm e ka bërë edhe kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi. “Sistemi ynë politik ofron
mundësi dhe hapësira për
bashkëpunim institucional dhe
përmbushja e këtij obligimi ofron
përparësi të mëdha për qytetarët.
Kultivimi i raporteve korrekte
kolegiale, respektimi i mendimit
ndryshe dhe përqafimi i

propozimeve të dobishme,
përbëjnë bazën e një demokracie
funksionale. Bashkëpunimi i
ekzekutivit komunal me Kuvendin
e Komunës është ndër detyrat
tona dhe nënkupton respekt për
vetë qytetarët. Përbërja diverse e
Kuvendit është pasuria jonë e
përbashkët dhe propozimet, idetë
e pikëpamjet e kuvendarëve do të
ndikojnë në ruajtjen e balancës
qeverisëse. Bashkërisht mund të
arrijmë suksese të dukshme dhe
ne të gjithë jemi të interesuar që
përpjekjet e angazhimet tona të
ndikojnë në përmirësimin e jetës
së qytetarëve tanë”, ka thënë
kryetari Latifi.
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PRISHTINË, 3 DHJETOR -
Prokuroria Speciale e
Kosovës ka ngritur aktakuzë
kundër të pandehurit me
inicialet N. L. për veprën
penale “Organizim dhe
pjesëmarrje në grup terrorist
në vazhdim”. 
Në një komunikatë të
lëshuar më 3 dhjetor, kjo
prokurori ka thënë se i
pandehuri i është bashkuar

me qëllim organizatës
terroriste “Gjabat Al-Nusra”
në Siri. 
Sipas prokurorisë, i
pandehuri ka marrë pjesë në
luftërat në Siri dhe më 2013
është kthyer në Kosovë.
Ai është thënë se më vonë
është kthyer sërish në Siri
bashkë me familjen.
Në korrik të vitit 2021 ai
është riatdhesuar në Kosovë.

Që nga shpërthimi i
konfliktit në Siri dhe Irak, në
vitin 2011, rreth 400 qytetarë
të Kosovës kanë udhëtuar
drejt këtyre vendeve. Disa
prej tyre janë vrarë ose kanë
mbetur në zonat e luftës
edhe pasi Shteti Islamik
është shpallur i mposhtur në
ato territore, në vitin 2019,
ndërsa të tjerë janë
riatdhesuar në Kosovë.

Prokuroria Speciale ngre aktakuzë për pjesëmarrje në grup terrorist

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 3 DHJETOR - Duke qenë
se një numër i qytetarëve pas
marrjes së dozës së parë të
vaksinës nuk shkojnë për ta
marrë dozën e dytë në
periudhën brenda katër javësh
(28 ditë pas marrjes së dozës së
parë), Ministria e Shëndetësisë
ia rikujton kësaj kategorie të
qytetarëve se certifikata e tyre
me vetëm një dozë do të
përdoret si dëshmi vetëm nëse
ajo është jo më e vjetër se katër
javë apo nëse testi RT-PCR është
kryer në 48 orët e fundit krahas
marrjes së një doze.
Ministria e Shëndetësisë ua
rikujton qytetarëve se në kuadër
të masave të përgjithshme dhe
të veçanta për kontrollin,
parandalimin dhe luftimin e
pandemisë Covid-19, të marra

nga Qeveria e Kosovës me datë
30 nëntor 2021, është vendosur
që nga data 6 dhjetor 2021 çdo
person i cili hyn në Republikën e
Kosovës duhet ta ketë
certifikatën e vaksinimit për
vaksinimin e plotë (me dy doza)
kundër Covid-19. Në rast se nuk
është i vaksinuar me të dyja
dozat, qytetari duhet të ketë
certifikatën e vaksinimit për
vaksinimin me një dozë, jo më e
vjetër se katër  javë, bashkë me
testin RT-PCR negativ për
Covid-19, jo më i vjetër se 48
orë; apo certifikatën e
vaksinimit për vaksinimin me
një dozë bashkë me dëshminë
se personi ka kaluar Covid-19
(test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo
më pak se 21 ditë dhe jo më
shumë se 180 ditë).
Duke qenë se një numër i
qytetarëve pas marrjes së dozës
së parë të vaksinës nuk shkojnë

për ta marrë dozën e dytë në
periudhën brenda katër javësh
(28 ditë pas marrjes së dozës së
parë), Ministria e Shëndetësisë
rikujton se certifikata  e tyre do
të përdoret si dëshmi vetëm
nëse ajo është jo më e vjetër se 4
javë apo nëse testi RT-PCR është
kryer në 48 orët e fundit krahas
marrjes së një doze.
Qytetarëve të cilët nuk e marrin
dozën e dytë brenda periudhës
katërjavëshe nuk do t’u merret
si dëshmi certifikata vetëm me
një dozë, përveç në rastet kur
ata paraqesin dëshmi mjekësore
që kanë kundër indikacione
shkencërisht të vërtetuara për
mosvaksinim. Në të kundërtën,
duhet ta paraqesin testin RT-
PCR negativ për Covid-19 jo më
të vjetër se 48 orë krahas
certifikatës me vetëm një dozë
të marrë.
Ministria e Shëndetësisë u bënë

thirrje qytetarëve të cilët nuk e
kanë kompletuar procesin e
vaksinimit, me marrjen e vetëm
njërës dozë, që ta marrin edhe
dozën e dytë sa më parë për t’u
mbrojtur nga virusi, në të
njëjtën kohë për ta lehtësuar
lëvizjen e tyre, sikurse edhe
qytetarëve të tjerë që ende nuk
janë vaksinuar, që ta bëjnë këtë,
sepse situata epidemiologjike sa
i përket Covid-19, ndonëse këto
ditë është e qetë në Kosovë,

ende është e brishtë dhe
kërcënohet nga variante të
ndryshme të virusit SARS COV-2
dhe nga mosvaksinimi i një
pjese të popullatës.
MSh-ja u bënë thirrje qytetarëve
që t’i shfrytëzojnë qendrat
statike, shumica prej të cilave
punojnë edhe gjatë fundjavës,
ekipet mobile dhe të
vaksinohen gjatë tërë javës dhe
kudo, në secilën komunë të
Kosovës.

Ministria e Shëndetësisë, thirrje qytetarëve
të vaksinohen kundër Covidit

Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që
kanë marrë një dozë të vaksinës kundër Covid-19, që ta marrin
edhe dozën e dytë për të fituar mbrojtje më të madhe nga ky virus,
por edhe për t’i shmangur kufizimet e tjera

324 raste aktive me 
Covid në Kosovë

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar të premten se, sipas të
dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i
Kosovës, prej 1 162 testimeve të realizuara, 13 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me virusin Covid-19. Gjatë 24 orëve të fundit
nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Të premten janë shëruar
edhe 9 qytetarë, kurse numri i përgjithshëm i të shëruarve
është 157 820. Në total numri i rasteve aktive me Covid është
324. Në 24 orët e fundit janë dhënë 1 999 doza të vaksinës
kundër Covid-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e
Kosovës janë dhënë 1 621 804 doza të vaksinës. Deri më sot 764
443 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.



08 E SHTUNË, 4 DHJETOR 2021 EKONOMI

PRISHTINË, 3 DHJETOR - Shefi i
grupit parlamentar i Aleancës
për Ardhmërinë e Kosovës
(AAK), Besnik Tahiri, ka njoftuar
se kjo parti ka propozuar
amendamentin për buxhetimin
e Ligjit të Pagave në vlerë prej 85
milionë eurosh në mënyrë që ky
ligj të zbatohet nga 1 marsi i vitit
2022.
Tahiri ka thënë se ky ligj është
jetik për zyrtarët publikë, po
ashtu për funksionim më të mirë
të administratës shtetërore si
dhe për përmbylljen e reformës
shtetërore të institucioneve të
Kosovës. “Buxheti prej 85
milionë eurosh për këtë

amendament do të sigurohet
nga zvogëlimi i disa kodeve
buxhetore në mënyrë që ta
jetësojmë këtë ligj”, ka deklaruar
Tahiri.
Për rritjen e kategorisë “Mallra
dhe shtesa”, grupi parlamentar i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës ka propozuar dy
alternativa: 1. Të rriten të hyrat
buxhetore për këtë vlerë për 85
milionë euro; ose 2. Të ulen
kategoritë e tjera të shpenzimeve
për vlerën prej 85 milionë eurosh.
Kategoria e Shpenzimeve
Kapitale, Kategoria e Mallrave
dhe Shërbimeve dhe Fondi
Kontingjent janë kategoritë me

mundësi të uljes për ta rritur
kategorinë e “Pagave dhe
shtesave”. “I rekomandojmë
qeverisë që t’i rrisë pagat në
mënyrë që qytetarët ta
përballojnë koston e rritur të
jetesës si pasojë e rritjes së
çmimeve të prodhimeve dhe të
marrë masa sa më parë që ta rritë
pagën minimale dhe ta
subvencionojë sektorin privat që
t’i rrisë pagat. Shpresoj dhe besoj
që këto rekomandime tona ndaj
qeverisë dhe ky amendament
për buxhetimin e Ligjit të Pagave
do të gjejë mbështetje në
seancën parlamentare”, ka thënë
Tahiri.

AAK-ja propozon amendamentin për buxhetimin e Ligjit të Pagave 

PRISHTINË, 3 DHJETOR -
Dogana e Kosovës ka
njoftuar të premten se gjatë
kontrollit në një autobus të
linjave ndërkombëtare ka
gjetur dhe konfiskuar 571
gramë substancë narkotike
e llojit kokainë. “Oficerët
doganorë gjatë kontrollit të
një autobusi të linjave
ndërkombëtare kanë gjetur

dhe konfiskuar 571 gramë
me substancë të dyshuar
narkotike e llojit kokainë.
Oficerët doganorë kanë
ndaluar në Merdar
autobusin e linjës Gjermani
- Kosovë gjatë hyrjes në
Kosovë. Pas kontrolleve
fillestare të rregullta,
oficerët doganorë në një
valixhe krahu kanë gjetur

një sasi rreth 15 gramë
substancë e dyshuar
narkotike e llojit kokainë.
Pas kontrolleve shtesë të
valixheve dhe autobusit,
janë gjetur edhe 20
paketime me sasi rreth 571
gramë kokainë. Rasti është
dorëzuar te policia për
hetime të mëtejme”, ka
njoftuar Dogana e Kosovës.

Kapet mbi gjysmë kilogram kokainë në pikëkalimin kufitar të Merdarit

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 3 DHJETOR -
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ua ka rikujtuar
të gjithë personave fizikë
joafaristë, personave fizikë
afaristë dhe personave
juridikë, se janë të detyruar t’i
deklarojnë dhe t’i paguajnë
tatimet dhe kontributet
pensionale në mënyrë reale
dhe në kohë, ashtu siç është
përcaktuar me legjislacionin
tatimor. “Aktivitetet e ATK-së
në vazhdimësi do të
përqendrohen pikërisht te
personat të cilët nuk i
deklarojnë të ardhurat e
krijuara dhe nuk paguajnë
tatimin dhe kontributet

pensionale. Me fokus të
veçantë, ATK-ja do të
përqendrohet në identifikimin
dhe trajtimin e personave të
cilët krijojnë të ardhura nga
kriptovalutat. Për personat
fizikë joafaristë, personat
fizikë afaristë dhe personat
juridikë të cilët nuk deklarojnë
të ardhurat e krijuara dhe nuk

paguajnë tatimet dhe
kontributet pensionale, ATK-
ja do t’i ndërmarrë masat sipas
legjislacionit tatimor”, ka
njoftuar ATK-ja.
Administrata Tatimore e
Kosovës u bënë thirrje të gjithë
personave që t’i deklarojnë të
ardhurat e krijuara apo t’i
korrigjojnë sa më parë

deklaratat e tyre dhe t’i
përmbushin të gjitha
detyrimet tatimore të
parapara me legjislacionin
tatimor. “Me kryerjen e
detyrimeve tatimore,
kontribuoni në financimin e
programeve qeveritare siç
janë: ofrimi i shërbimeve
publike, arsimim me

standarde të larta, mirëqenie
shëndetësore dhe sociale,
mbrojtje ligjore dhe siguri, si
dhe infrastrukturë të
përgjithshme për një
mirëqenie më të mirë
ekonomike dhe shoqërore.
Pagesa e tatimit siguron
qëndrueshmëri të ekonomisë
në vend”, ka njoftuar ATK-ja.

Ata që fitojnë nga kriptovalutat 
obligohen të paguajnë tatime

Administrata
Tatimore e Kosovës
(ATK) ka njoftuar se
të gjithë qytetarët e
Kosovës që
gjenerojnë të
ardhura nga
kriptovalutat duhet
t’i deklarojnë dhe të
paguajnë tatim për
to. ATK-ja ka
paralajmëruar se do
të kontrollojë dhe
do të marrë masa
ndaj personave që
nuk i deklarojnë
këto të ardhura
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Procesi krijues
JAMES BALDWIN

Ndoshta dallimi kryesor mes
artistit dhe të tjerëve është se ai
duhet të zhvillojë vazhdimisht
atë gjendje që shumica e
njerëzve duhet ta shmangin
patjetër, gjendjen e të qenit
vetëm. Që të gjithë njerëzit janë
vetëm, kur gjendja bëhet e
pashpresë, është diçka e
rëndomtë sepse thuhet kaq
shpesh, por rrallë, shumë rrallë,
besohet. Shumica prej nesh nuk
është e detyruar të mbetet te
vetëdija për vetminë tonë, sepse
është një njohuri që mund t’i
paralizojë të gjitha veprimet në
këtë botë. Ka dhe do të ketë
gjithmonë këneta që duhet të
thahen, qytete që duhet të ndër -
tohen, miniera që duhet të
shfrytëzohen, fëmijë që duhet të
ushqehen. Asnjë nga këto gjëra
nuk mund të bëhet vetëm. Por
pushtimi i botës fizike nuk është
detyra e vetme e njeriut. Atij i
kërkohet të pushtojë pyllin e
madh, të shkretë të vetes. Roli i
vërtetë i artistit, pra, është ta
ndriçojë atë errësirë, të ndrijë në
rrugët e atij pyll të gjerë, në
mënyrë që ne, pavarësisht nga
veprimet tona, të mos e humbim
nga sytë qëllimin, i cili është, në
fund të fundit, ta bëjmë botën
një vendbanim më njerëzor.
Gjendja e të qenit vetëm s’ka për
qëllim thjesht të na kujtojë një
zhurmë fshati pranë ndonjë
liqeni me vezullim të argjendtë.
Vetmia për të cilën po flas është
shumë më tepër se vetmia e
lindjes ose e vdekjes. Është si
vetmia që ti sheh në sytë e dikujt
që vuan dhe nuk mund ta
ndihmojmë. Ose është si vetmia
e dashurisë, e forcës dhe misterit
që kaq shumë e kanë lavdëruar
dhe kaq shumë e kanë mallkuar,
por që askush nuk i ka kuptuar
ndonjëherë ose nuk ka qenë në
gjendje t’i kon trollojë. Po e
parashtroj çështjen në këtë
mënyrë, jo nga ndonjë dëshirë
për të ngjallur keqardhje për
artistin – Zot na ruaj! – por për të
sugjeruar se sa e përafërt, në
fund të fundit, është gjendja e tij
me gjendjen e të gjithëve, dhe po
provoj ta bëj të gjallë përpjekjen e
tij. Gjendja e lindjes, vuajtjes,
dashurisë dhe vdekjes janë
gjendje të skajshme, universale
dhe të pash mangshme. Të gjithë
e dimë këtë, por do të
parapëlqenim të mos e dinim.
Artisti është i pranishëm për t’i
zhdukur iluzio net, pre e të cilave
biem në përpjekjet tona për ta
shmangur këtë njohuri.
Është kjo arsyeja pse të gjitha
shoqëritë kanë luftuar me
prishësin e pandreqshëm të
paqes – artistin. Dyshoj që
shoqë ritë e ardhshme do të
tregohen më të mira me të.
Qëllimi i vetëm i shoqërisë është
të krijojë një ledh mbrojtës ndaj

kaosit të brend shëm dhe të
jashtëm në mënyrë që ta bëjë
jetën të durueshme dhe ta mbajë
gjallë racën njerëzore. Dhe është
absolutisht e pashmangshme që
kur zhvillohet një traditë,
njerëzit, në përgjithësi, do të
hamendësojnë se ajo ka
ekzistuar që para fillimit të kohës
dhe s’do të kenë vullnetin dhe as
aftësinë të mendojnë për ndonjë
ndryshim të saj. Ata nuk e dinë se
si do të jetojnë pa ato tradita që u
kanë dhënë identi tetin. Reagimi i
tyre, kur sugjerohet se mund ose
duhet të bëhet, është paniku.
Dhe ne e shohim këtë panik,
mendoj, kudo në botë sot, nga
rrugët e Nju Orliënsit në
fushëbetejën e ashpër të
Algjerisë. Dhe një nivel më i lartë
i vetëdijes te njerëzit është
shpresa e vetme që kemi, tani
ose në të ardhmen, për ta
zvogëluar dëmin njerëzor.
Artisti dallohet nga të gjithë
aktorët e tjerë të përgjegjshëm të
shoqërisë – politikanët,
ligjvënësit, edukatorët dhe
shkencë tarët – nga fakti që ai
është vetë prova, është vetë
laboratori ku ai punon sipas
rregullave shumë të rrepta, sado
të pashpre hura dhe nuk mund të
lejojë në asnjë mënyrë ta
zëvendësojë përgje gjësinë për të
zbuluar gjithçka që mundet në
lidhje me misterin e qenies
njerëzore. Shoqëria duhet t’i
pranojë disa gjëra si reale, por ai
gjithmonë duhet ta dijë se
realiteti i dukshëm fsheh një
realitet më të thellë dhe se i gjithë
veprimi dhe arritja jonë
mbështetet në gjërat që nuk
shihen. Një shoqëri duhet të
hamendësojë se është e
qëndrueshme, por artisti duhet
ta dijë dhe duhet të na tregojë se
nuk ka asgjë të qëndrueshme
nën diell. S’mund të ndërtosh një
shkollë, të mësosh një fëmijë, ose
të ngasësh një makinë pa i marrë
disa gjëra si të mirëqena. Artisti
nuk mund dhe nuk duhet të

marrë asgjë si të mirëqenë, por
duhet të depërtojë në thelb të
çdo përgjigjeje dhe të ngrejë
pyetjen që fsheh përgjigjja.
Duket sikur po bëj pohime krejt
të pazakonshme për një racë
burrash dhe grash historikisht të
nënçmuar edhe pse vlerësohen
dhe çmohen pasi kanë vdekur.
Por, në njëfarë mënyre, nderimi i
vonuar që të gjitha shoqëritë u
bëjnë arti stëve të tyre provon
realitetin e asaj që po përpiqem
të them. Po përpiqem ta bëj të
qartë natyrën e përgjegjësisë së
artistit ndaj shoqërisë së tij.
Natyra e veçantë e kësaj
përgjegjësie është se ai kurrë nuk
duhet të pushojë së luftuari për
të, për hir të saj dhe për vetën e
tij. Sepse e vërteta, pavarësisht
nga ajo që duket dhe të gjitha
shpresat që kemi, është se
gjithçka po ndryshon gjithmonë
dhe shkalla e pjekurisë sonë si
kombe dhe si burra ka të bëjë me
atë se sa të përgatitur jemi t’i
përmbushim këto ndryshime
dhe t’i përdorim për shëndetin
tonë.
Kushdo që ka qenë ndonjëherë i
detyruar të mendojë për këtë
çështje, kushdo, për shembull,
që ka qenë ndonjëherë i
dashuruar, e di se fytyra e vetme
që s’mund të shohë kurrë
vazhdimisht, është fytyra e vet. I
dashuri i dikujt – ose vëllai, ose
armiku – e sheh shprehjen e
fytyrës tënde, dhe kjo fytyrë
mund të shkaktojë reagime nga
më të jashtëzakonshmet. Në
thelb, bëjmë gjërat që bëjmë dhe
ndiejmë atë që ndiejmë sepse
duhet dhe jemi përgjegjës për
veprimet tona, por ato rrallë i
kup tojmë. Vetëkuptohet, besoj
se nëse do ta kuptonim veten më
mirë, do ta dëmtonim veten më
pak. Por pengesa midis vetes dhe
njohurive të dikujt për veten
është me të vërtetë e lartë. Ka kaq
shumë gjëra që njeriu
parapëlqen të mos i dijë!
Bëhemi krijesa shoqërore sepse

nuk mund të jetojmë në asnjë
mënyrë tjetër. Por, për t’u bërë
shoqëror, janë shumë gjëra të
tjera që s’duhet të bëhemi dhe ne
kemi këto forca brenda nesh që e
rrezikojnë vazhdimisht sigurinë
tonë. Por gjithsesi këto forca janë
aty: nuk mund t’i zhdukim. Ne,
thjesht, mund të mësohemi të
jetojmë me to, por nuk mund të
përballemi me to nëse s’jemi të
gatshëm të themi të vërtetën për
veten tonë, dhe e vërteta për ne
është gjithmonë në kundërshtim
me atë që dëshirojmë të jemi.
Përpjekja njerëzore është t’i
vendosë këto dy realitete në një
marrëdhënie që i ngjan
bashkërendi mit. Qeniet
njerëzore të cilat i respektojmë
më shumë dhe ndonjëherë u
frikësohemi më shumë, janë ato
që përfshihen më fort në këtë
përpjekje delikate dhe të madhe,
sepse ato fitojnë autoritetin e
palëkundur që u jep vështrimi
në thellësi, durimi dhe mbijetesa
ndaj më të keqes. Kombi më i
shën detshëm është ai që ka më
së paku nevojë të jetë mosbesues
ose t’i largojë artistët, të cilët,
sipas meje, i nderojnë pasi të
kenë vdekur, sepse diku në
zemrat tona e dimë që nuk
mund të jetojmë pa ta.
Rreziqet e të qenit artist
amerikan nuk janë më të mëdha
se ato të të qenit artist kudo tjetër
në botë, por ato janë shumë më
të veçanta. Këto rreziqe krijohen
nga historia jonë. Ato
mbështeten në faktin se për ta
pushtuar këtë kontinent, vetmia
e veçantë për të cilën po flas,
vetmia në të cilën dikush zbulon
se jeta është tragjike dhe për këtë
arsye në mënyrë të jashtëza -
konshme e bukur, nuk mund të
lejohet. Dhe që ky pengim është
tipik për të gjitha kombet e reja
nuk kam dyshim se do të
provohet në shumë mënyra
gjatë pesëdhjetë vjetëve të
ardhshme. Ky kontinent tani
është pushtuar, por zakonet dhe

frika jonë mbesin. Dhe, nëse
bëhesh qenie njerëzore
shoqërore, njeriu disa gjëra i
ndryshon dhe disa të tjera i
shtyp, në fund të fundit, pa
ndonjë guxim të madh, dhe
gënjen veten për të gjithë bren -
dinë e tij, kaosin e pazbuluar,
kështu që edhe ne, si komb, kemi
ndryshuar ose shtypur dhe
gënjyer për të gjitha forcat e
errëta në historinë tonë. Ne e
dimë, në rastin e personit, që
kushdo që s’mund t’i thotë vetes
të vërtetën për të kaluarën e tij,
është i zënë në këtë kurth, është i
paralizuar në burgun e vetes së
tij të pazbuluar. Kjo është,
gjithashtu, e vërtetë për kombet.
Ne e dimë se si një individ, me
një paralizë të tillë, nuk është në
gjendje të vlerësojë as dobësitë
dhe as pikat e tij të forta, dhe sa
shpesh i ngatërron këto të dyja.
Dhe mendoj se këtë po bëjmë.
Ne jemi kombi më i fortë në
botën perëndimore, por kjo nuk
është për arsyet që ne
mendojmë. Jemi sepse kemi një
mundësi që s’e ka asnjë komb
tjetër për të shkuar përtej
koncep teve të Botës së Vjetër për
racën, klasën dhe kastën, për të
krijuar, më në fund, atë që duhet
të kishim në mendje kur filluam
të flisnim për Botën e Re. Por
çmimi i kësaj është një vështrim
i gjatë pas, andej nga kemi
ardhur, dhe një vlerësim i
palëkundur i historisë sonë. Për
një artist shënimet e këtij
udhëtimi zbulohen më qartë te
personalitetet e njerëzve që krijoi
udhëtimi. Shoqëritë s’e dinë
asnjëherë, por lufta e një artisti
me shoqërinë e tij është një luftë
dashurie dhe ai bën, në rastin
më të mirë, atë që bëjnë të
dashuruarit, që do të thotë ta
zbulojë të dashurin para vetes
dhe, me këtë zbulim, ta bëj lirinë
të vërtetë.

(MMarrë nga numri i 12 i revistës
“Akademia”. Përktheu: Granit

Zela)
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Milano, 3 dhjetor - Mesfushori
danez do të largohet nga
skuadra e Interit. Sipas
raportimeve në Itali, Christian
Eriksen do ta ndërpresë
kontratën me Interin në janar.

Erikseni nuk do të mund të
luajë më në Itali me defribilator
në zemër, andaj pritet që
karrierën ta vazhdojë diku
tjetër. Mesfushori danez
tashmë ka nisur stërvitjet me

ish-klubin e tij Odense, ku
synon të hyjë në formë e më pas
të vendosë për të ardhmen e tij.
Interi dhe Erikseni do ta
shkëputin kontratën me
marrëveshje të dyanshme në

fillim të vitit 2022. Erikseni ka
kontratë me Interin deri në vitin
2024, ndërsa përfiton pagë rreth
7 milionë euro në sezon, duke
qenë futbollisti më i paguar në
skuadër.

Erikseni do ta ndërpresë kontratën me Interin

SHTUTGART, 3 DHJETOR (ER) -
Kampioni i Gjermanisë në
kategorinë gjysmë të rëndë deri në
79.3 kg, Altin Zogaj, ka vizituar të
premten Konsullatën e
Përgjithshme të Republikës së
Kosovës në Shtutgart, ku është
pritur nga përfaqësuesit e kësaj
konsullate. 
Zogaj ka falënderuar diplomatët e
Kosovës për pritjen e ngrohtë dhe
përkrahjen e dhënë, si dhe ka
shprehur interesimin për ndonjë
organizim të përbashkët, ku mund
të paraqiteshin vlerat sportive të
sportistëve tanë për publikun e
diasporës dhe miqtë gjermanë.
“Për një vizitë urimi në ambientet e
Konsullatës së Përgjithshme në
Stuttgart qëndroi kampioni i
Gjermanisë në boks, Altin Zogaj, i
cili tri javë më parë ka fituar titullin.
Kampioni u prit nga drejtuesi i
Konsullatës së Përgjithshme, Imer

Lladrovci, konsulli Besnik Miftaraj,
konsullja Lumturie Lipoveci,
zëvendëskonsulli Gramoz Berisha
dhe asistentja Hanife Statovci.
Lladrovci dhe stafi tjetër përgëzuan
kampionin Zogajn i cili është
ambasador i Kosovës dhe
prezanton vlerën e shtetit. Altin
Zogaj falënderoi diplomatët
kosovarë për pritjen e ngrohtë dhe
përkrahjen e dhënë si dhe shprehu
interesimin për ndonjë organizim
të përbashkët, ku mund të
prezantoheshin vlerat sportive të
sportistëve tanë për publikun e
diasporës sonë dhe miqve
gjermanë. Gjithashtu, shtoi që
është nder i veçantë qëndrimi në
institucionin e Kosovës, i cili njihet
për një punë të mirëfilltë në
prezantimin e vlerave tona
shtetërore”, ka njoftuar Konsullata e
Përgjithshme e Republikës së
Kosovës në Shtutgart.

Boksieri Altin Zogaj vizitoi 
Konsullatën e Kosovës në Shtutgart

PRISHTINË, 3 DHJETOR (ER) - Një
lajm i mirë ka ardhur për
Federatën e Ragbit të Kosovës.
Kosova është pranuar anëtare e
Rugby Europe pas takimit të 103-
të të këtij institucioni. Në
agjendën e këtij takimi ndër pikat
kryesore ishte edhe votimi i
anëtarëve të rinj të Rugby Europe.
Kosova është bërë anëtarja më e
re e institucionit më të lartë të
ragbit në Evropë.

Lajmin e ka konfirmuar Federata
e Ragbit e Kosovës. “Ky rrugëtim
yni, ndonëse i vështirë dhe me
shumë mund, na ka treguar që
gjithçka është e mundur nëse ne
punojmë të gjithë së bashku për
t’i arritur qëllimet tona të
përbashkëta. Trajnerët, lojtarët,
vullnetarët, administratorët,
donatorët, prindërit, përkrahësit,
tifozët dhe shumë të tjerë kanë
bërë që kjo ëndërr e jona të bëhet

realitet. Falënderimet tona të
veçanta shkojnë për Rugby
Europe, për ndihmën e
vazhdueshme dhe udhëzimin
tonë drejt këtij pranimi, Ministria
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për
mbështetjen financiare dhe
administrative, Kosovo Olympic
Committee për mbështetjen për
rritjen e kapaciteteve dhe
lehtësimeve drejt pranimit,
Kosova Judo Federation dhe

Ambassade de France au Kosovo –
French Embassy in Kosovo për
vizat e delegacionit tonë. Ndonëse
ky lajm na gëzon shumë, në të
njëjtën kohe na kujton që ky është
vetëm fillimi i një rrugëtimi
shumë të gjatë në përfaqësimin e
Kosovës në arenën
ndërkombëtare në mënyrë sa më
të denjë. Ju faleminderit të
gjithëve!”, ka njoftuar Federata e
Ragbit e Kosovës.

Kosova pranohet anëtare e Rugby Europe

MANCHESTER, 3 DHJETOR - Ylli
portugez po vazhdon të
shkëlqejë edhe në këtë edicion.
Cristiano Ronaldo ishte
vendimtar në fitoren e
Manchester Unitedit kundër
Arsenalit me rezultat 3-2.
Ronaldo arriti të shënojë dy gola

në këtë takim duke udhëhequr
ekipin e tij drejt një fitoreje
shumë të rëndësishme. Me këta
dy gola të shënuara tani
portugezi në karrierën e tij ka
shënuar 801 gola. 36-vjeçari këtë
numër të golave e ka arritur me
ekipet: Real Madridi, Manchester

United, Juventus, Kombëtarja e
Portugalisë dhe Sporting
Lisbona. Pavarësisht prej
moshës, Ronaldo po dëshmon se
është ende në formën më të mirë
të mundshme dhe ka qenë disa
herë heroi i “Djajve të Kuq” këtë
edicion.

Kosova praRonaldo arrin shifrën e 801 golave 
në karrierënohet anëtare e Rugby Europe
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P R I S H T I N Ë

� Esmir Krasniqi shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l- V dhe Vl- lX SHFMU "Fadil
Hisari" Prizren 

� Hamez Memqaj shpall te pavlefshme
dëftesat e kl Vl - lX SHFMU "Leke
Dukagjini " Prizren 

� Salajdin Susuri shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren 

� Zafir Rexha shpall te pavlefshme
dëftesat dhe diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren 

� Granit Berisha shpall te pavlefshme
3 dëftesat dhe diplomën SHMLT "11
Marsi" Prizren 

� Mergim Gashi shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - lX SHFMU "Leke
Dukagjini" Prizren 

� Mimoza Pireci shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - V dhe Vl - lX SHFMU "Leke
Dugagjini" Prizren.

� Dhurata Selimi shpall të pavlefshme
diplomën e Bacelorit të Fakultetit
Filologjik në UP , dega Gjuhë dhe Letërsi
Gjermane.

� Petrit Këpuska Gjakovë, shpall të
pavlefshme diplomën e SH. M të
Veterinarisë “Hysni Zajmi”.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<


