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Me rastin e Ditës së Evropës, në
Prishtinë janë organizuar disa
aktivitete, në të cilat ka marrë pjesë
edhe shefi i Bashkimit Evropian në
Kosovë, Tomas Szunyog, i cili ka
thënë se BE-ja do të vazhdojë të jetë
partnerja më e afërt për Kosovën.
Përfaqësues të institucioneve të
vendit tonë, pozitë dhe opozitë,
kanë theksuar se Kosova i ka
përqafuar vlerat e përbashkëta
evropiane dhe vizioni i saj i
palëkundur është anëtarësimi në
Bashkimin Evropian. Ata kanë
theksuar se Kosova është vendi më
demokratik në Ballkanin
Perëndimor. Me rastin e kësaj dite,
81 organizata të shoqërisë civile në
Kosovë i janë drejtuar përmes një
letre presidentit të Francës,
Emmanuel Macron, nga i cili kanë
kërkuar heqjen e vizave për
qytetarët e Kosovës 

PËRMES FINANCIMIT TË EKSPORTIT
DERI TE RRITJA EKONOMIKE F. 8

SPORT

FAQE 3

IZOLIMI I PADREJTË I KOSOVËS
DUHET TË MARRË FUND

REPUBLIKA E KOSOVËS FESTOI DITËN E EVROPËS

SPECIALJA MË 18 MAJ SHPALL
AKTGJYKIMIN NË ÇËSHTJEN

GUCATI DHE HARADINAJ 

FAQE 4-5
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BRUKSEL, 9 MAJ - Shefi i politikës
së jashtme i Bashkimit
Evropian, Josep Borrell, tha se
blloku duhet ta shqyrtojë
mundësinë e sekuestrimit të
aseteve të ngrira nga rezervat
valutore të Rusisë dhe t’i
përdorë ato për të ndihmuar
në financimin e përpjekjeve
për rindërtimin e Ukrainës pasi
të përfundojë lufta. 
Borrelli tha për “Financial
Times” se një masë e tillë do të
ishte e ngjashme me atë të
Uashingtonit, kur ky i fundit
përdori asetet e ngrira të
Bankës Qendrore afgane, pas
kthimit të talibanëve në
pushtet, për ta ndihmuar
Afganistanin e shkatërruar nga
lufta. Në mars, Rusia tha se

sanksionet ndaj saj për shkak
të luftës në Ukrainë kanë ngrirë
rreth 300 miliardë dollarë asete
- gjysma e rezervave të
përgjithshme të arit dhe
valutës së saj të mbajtura
jashtë vendit nga Banka
Qendrore e Rusisë. “Komisioni
Evropian ka thënë se çmimi i
rindërtimit mund të arrijë në
qindra-miliarda dollarë dhe
kryeqendrat e BE-së duhet ta
shqyrtojnë mundësinë e
sekuestrimit të rezervave të
ngrira të valutës ruse për të
ndihmuar në financimin e
rindërtimit në Ukrainës pas
luftës”, tha Borrelli për
“Financial Times”. “Ne i kemi
paratë në xhepat tanë dhe
dikush duhet të më shpjegojë

pse një vendim i tillë mund të
vlejë për paratë afgane dhe jo
për paratë ruse”, shtoi ai.
Pasi talibanët morën pushtetin
në Afganistan në gusht të vitit
2021, administrata amerikane
e presidentit Joe Biden ngriu
pothuajse 7 miliardë dollarë
asete të Bankës Qendrore, të
cilat po mbaheshin në Bankën
e Rezervave Federale në Nju-
Jork.
Në shkurt, Shtëpia e Bardhë
tha se planifikonte që ta
përdorte gjysmën e aseteve, që
aktualisht janë të ngrira në
Amerikë, për ndihmë
humanitare dhe pjesën tjetër
mund ta përdorë për t’i
kompensuar familjarët e
viktimave të sulmeve të 11

shtatorit të vitit 2001.
Borrelli tha se një masë e tillë
mund të jetë një nga mënyrat
përmes të cilave Rusia mund të
detyrohet që të paguajë
“kompensime të luftës” për
pushtimin e paprovokuar

kundër Ukrainës, të cilin e nisi
më 24 shkurt. “Kjo është një nga
pyetjet më të rëndësishme
politike që aktualisht është në
tavolinë: kush do të paguajë për
rindërtimin e Ukrainës?”, tha
ai.

Borrelli dëshiron që asetet e ngrira ruse 
të përdoren për rindërtimin e Ukrainës

MOSKË, 9 MAJ - Presidenti i
Rusisë, Vladimir Putin, e nisi
fjalimin e tij për Ditën e
Fitores, duke u thënë
luftëtarëve rusë në Ukrainë, se
“po luftojnë për sigurinë e
Rusisë”. Ai tha se aleanca
ushtarake e NATO-s, ku
Ukraina ka shprehur ambicie
për t’u anëtarësuar, është
“kërcënim i dukshëm” për
Rusinë. “Operacioni special
ushtarak i Rusisë në Ukrainë -
siç e cilëson Putini pushtimin
e fqinjit - ka qenë një veprim i
nevojshëm dhe në kohë”, tha

udhëheqësi rus. “Në Kiev kanë
thënë se mund të sigurojnë
armë bërthamore dhe NATO-
ja ka filluar t’i eksplorojë tokat
afër nesh. Ky është bërë një
kërcënim i dukshëm për
vendin tonë dhe për kufijtë
tanë. Gjithçka ka treguar se
ekziston nevoja për të luftuar”,
tha Putini, pa sjell ndonjë
provë për pretendimet e tij. Ai
shtoi se Rusia “i ka kërkuar
Evropës që të gjejë një
kompromis të drejtë, por ajo
nuk ka dashur të dëgjojë”.
Putini tha se vrasja e çdo

ushtari dhe oficeri rus “është e
dhimbshme” dhe theksoi se
shteti rus “do të bëjë gjithçka
për t’u kujdesur për familjet e
tyre”. “Ju po luftoni për
atdheun tuaj, për të ardhmen e
tij”, u tha Putini ushtarëve rusë
që po luftojnë në lindje të
Ukrainës.
Rusia shënon Ditën e Fitores,
apo atë që njihet si mposhtje e
Gjermanisë naziste në vitin
1945. Trupa, tanke, raketa u
shfaqën në Sheshin e Kuq të
Moskës dhe në qytete të tjera
të vendit.

Putini: NATO-ja, kërcënim i dukshëm për Rusinë

BRUKSEL, 9 MAJ - Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, i bëri thirrje
presidentit rus, Vladimir
Putin, t’i japë fund luftës në
Ukrainë menjëherë. Duke
folur për gazetën gjermane
“Die Welt”, Stoltenbergu tha
se Putini duhet t’i tërheqë
trupat e tij nga Ukraina dhe
t’i fillojë negociatat e paqes.

“Ne qëndrojmë fuqishëm në
krah të Ukrainës dhe do të
vazhdojmë ta ndihmojmë
këtë vend që ta ushtrojë të
drejtën e tij për
vetëmbrojtje”, tha
Stoltenbergu.
Komentet vijnë në ditën kur
Rusia shënon Ditën e Fitores,
apo atë që njihet si mposhtje
e Gjermanisë naziste më

1945.
Stoltenbergu tha se Putini e
ka shfrytëzuar rregullisht
fjalimin e tij të 9 Majit për të
përhapur gënjeshtra për
Perëndimin dhe për ta
kritikuar NATO-n.
“Unë pres që Putini përsëri të
përhapë gënjeshtra për
NATO-n dhe Perëndimin në
përgjithësi”, tha ai.

Stoltenbergu: Putini t’i fillojë negociatat e paqes

VARSHAVË, 9 MAJ - Protestuesit në
Poloni i hodhën ngjyrë të kuqe
ambasadorit rus Sergei Andreyev
teksa ai tentoi të vendoste lule në
një memorial në Varshavë
kushtuar ushtarëve të Ushtrisë së
Kuqe, të cilët vdiqën gjatë Luftës së
Dytë Botërore. 
Protestuesit hodhën ngjyrë ndaj

ambasadorit për ta kundërshtuar
pushtimin e paprovokuar rus të
Ukrainës.
Ambasadori Andreyev u rrethua
nga protestuesit të cilët mbanin
në duar flamurin kombëtar
ukrainas dhe brohoritnin “Fashist,
fashist”. Ai dhe delegacioni i tij u
ndaluan që të vendosnin lule në

këtë memorial më 9 maj, ditën kur
shënohet mposhtja e Gjermanisë
naziste më 1945.
Polonia është një prej kritikeve më
të ashpra të luftës së Rusisë ndaj
Ukrainës.
Mbi 3.2 milionë refugjatë ukrainas
janë strehuar në Poloni pas nisjes
së luftimeve më 24 shkurt.

Protestuesit i hedhinngjyrë të kuqeambasadorit rus nëPoloni
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PRISHTINË, 9 MAJ - Kosova dhe
Izraeli kanë nënshkruar të
hënën tri memorandume
mirëkuptimi mes vete.
Nënshkrimi i tyre është bërë
nga ministrja e Punëve të
Jashtme dhe e Diasporës e
Kosovës (MPJD), Donika
Gërvalla dhe ministri i Jashtëm
i Izraelit, Yair Lapid.
MPJD-ja përmes një postimi në
“Twitter” ka njoftuar se këto
memorandume janë
nënshkruar për bashkëpunim
në arsim, shkencë e kulturë.
Në ditën e parë të vizitës

zyrtare në Izrael,
zëvendëskryeministrja dhe
ministrja e Punëve të Jashtme,
Donika Gërvalla, e shoqëruar
nga përfaqësuesja e Republikës
së Kosovës në Izrael, Ines
Demiri, dhe ambasadorja e
Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv,
pati një takim me kryetarin e
Federatës Izraelite të Odës
Ekonomike të Izraelit, Uriel
Lynn, anëtarin e kryesisë Roy
Roznek si dhe përfaqësues të
tjerë të Odës.  
Gjatë takimit u bisedua rreth
mundësive që ofron Kosova për
investime të huaja, potencialit
të saj të madh dhe mundësive
të bashkëpunimit mes dy

vendeve, në fusha të ndryshme
me interes të përbashkët dhe
veprimeve të planifikuara nga
Qeveria e Kosovës për ta nxitur
bashkëpunimin në mes të
ndërmarrësve kosovarë dhe
izraelit.
Më pas delegacioni i
Republikës së Kosovës vizitoi
Universitetin Bar Ilan në Tel
Aviv. Gjatë takimeve me
përfaqësues të universitetit,
profesorë dhe studentë u
bisedua rreth mundësive për
vendosjen e një bashkëpunimi
intensiv në mes të
universiteteve të ndryshme të
Kosovës dhe Universitetit Bar
Ilan për ngritjen e cilësisë së

planprogrameve mësimore,
ofrimin e bursave për studentë,
organizimin e vizitave
studimore për studentë dhe

personel akademik dhe
pjesëmarrjen e studentëve
izraelitë në aktivitete të
ndryshme në Kosovë.

Kosova dhe Izraeli nënshkruajnë tri memorandume 

PRISHTINË, 9 MAJ (ER) - Dhomat e
Specializuara të Kosovës
përmes një njoftimi për medie
kanë bërë me dije se më 18 maj
do të shpallet aktgjykimi në
çështjen e Hysni Gucatit dhe
Nasim Haradinajt. “Trupi
Gjykues II i Dhomave të
Specializuara të Kosovës
(DHSK) ka caktuar shpalljen e
aktgjykimit në çështjen
Prokurori i Specializuar kundër
Hysni Gucatit dhe Nasim
Haradinajt më 18 maj në orën
10:00. Seanca do të jetë publike
dhe mund të ndiqet në shqip,
serbisht ose anglisht përmes
transmetimit në faqen e

internetit të Dhomave të
Specializuara të Kosovës”,

thuhet në njoftim.
Në aktakuzën që rëndon mbi ta

thuhet se midis 7 dhe 25
shtatorit 2020, në tri
konferenca për shtyp dhe
transmetime të tjera televizive,
si dhe përmes shpërndarjes së
mëtejshme, Hysni Gucati dhe
Nasim Haradinaj zbuluan, pa
autorizim, informacion të
mbrojtur nga Ligji për Dhomat
e Specializuara dhe Zyrën e
Prokurorit të Specializuar,
përfshirë të dhëna personale të
disa dëshmitarëve (të
mundshëm). “Gjithashtu të
akuzuarit bënë komente
nënçmuese dhe akuzime
kundër dëshmitarëve (të
mundshëm) dhe në mënyrë të

përsëritur shprehën synimin e
tyre për t’i dëmtuar Dhomat e
Specializuara. Akuzat
përfshijnë dy pika për kryerjen
e veprave penale kundër rendit
publik, konkretisht pengimin e
personave zyrtarë në kryerjen e
detyrave zyrtare (Pika 1 dhe 2)
dhe katër pika të veprave
penale kundër administrimit të
drejtësisë dhe administrimit
publik. Këto janë frikësimi gjatë
procedurës penale (Pika 3),
hakmarrja (Pika 4) dhe shkelja
e fshehtësisë së procedurës
(Pikat 5 dhe 6)”, thuhet në
aktakuzën ndaj Gucatit dhe
Haradinajt.

Specialja më 18 maj shpall aktgjykimin 
në çështjen Gucati dhe Haradinaj

PRISHTINË, 9 MAJ (ER) - Me rastin
e 24-vjetorit të rënies së
heronjve të kombit Ilir
Konushevci dhe Hazir Malaj,
kryetari Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca dhe ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, kanë
bërë homazhe te varrezat e
dëshmorëve në lagjen “Velania”
në Prishtinë. “Komandant
Mërgimi i orëve të para të
organizimit të rezistencës së
armatosur është një ndër figurat
më të rëndësishme të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës. Rënia e tij

ishte humbje e madhe për
organizimin e ushtrisë sonë.
Brenda një harku kohor prej
pesë ditësh, në maj të vitit 1998
ranë në altarin e lirisë Iliri
Konushevci, Bahri Fazliu dhe
Agron Rrahmani. Por rënia e
tyre e lavdishme i ngjeshi radhët
e UÇK-së me mijëra çlirimtarë”,
ka thënë Konjufca, duke shtuar
se sa më shumë e kujtojmë
heroizmin e Ilirit, të doktor
Hazirit dhe luftën e lavdishme të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
aq më shumë na shtohet

dashuria dhe përkushtimi ndaj
atdheut. “Falë sakrificës së tyre
dhe mijëra të rënëve, Republika
e Kosovës sot frymon lirshëm
dhe e pavarur. Vepra atdhetare e
heronjve, dëshmorëve dhe të
rënëve për liri, do të kujtohet
dhe nderohet brez pas brezi.
Përjetësisht”, ka deklaruar
Konjufca.
Edhe presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani, ka përkujtuar
heroin Ilir Konushevci dhe
mjekun tropojan, dëshmorin
Hazir Malaj.

Konjufca përkujton Ilir Konushevcin 
dhe Hazir Malajn: Falë sakrificës së mijëra 

të rënëve, Kosova sot frymon lirshëm

PRISHTINË, 9 MAJ - Nga data 7 maj
deri më 14 maj në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës
(Klinika e Pediatrisë, Klinika e
Kardiokirurgjisë dhe Klinika e
Kardiologjisë) do të zhvillohet
misioni i radhës i Organizatës
Humanitare - GOLI, GOL
Kosova, në bashkëpunim me
mjekët vendorë nga këto klinika,

me qëllim të trajtimit të fëmijëve
me keqformime të lindura të
zemrës. 
Marrin pjesë mjekët nga ShBA-
ja, të udhëhequr nga dr. Harm
Valvis dhe dr. Herbert Shtern,
dhe ekipi i kardiokirurgjisë nga
Gjenoa e Italisë, të udhëhequr
nga kardiokirurgët dr. Françesko
dhe dr. Ribera Santoro.

Për dy ditë (7 dhe 8 maj 2022)
janë ekzaminuar 56 fëmijë dhe
pritet që deri në fund të misionit
të ekzaminohen edhe 54 fëmijë.
Gjatë kësaj periudhe
planifikohet të bëhen 10
operime në zemër të hapur dhe
të trajtohen 20 fëmijë me
procedura të kardiologjisë
intervente.

Një delegacion i mjekëve nga ShBA-ja dhe Italia do t’i
operojë fëmijët me keqformime të lindura të zemrës
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PRISHTINË, 9 MAJ - Për nder të
Ditës së Evropës, Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë
ka organizuar të hënën një
serë aktivitetesh për ta
shënuar 9 majin.
Shefi i Bashkimit Evropian në
Kosovë, Tomas Szunyog, është
shprehur i lumtur që këtë ditë
po e feston në Kosovë edhe
këtë vit. Ai ka thënë se e
ardhmja e Kosovës është në
BE dhe se alternativë tjetër,
përveç vazhdimit të ecjes
përpara në rrugën e saj
evropiane, nuk ka. “Jam krenar
për përparimin që ka arritur
Kosova me mbështetjen e
Bashkimit Evropian dhe të

shteteve tona anëtare.
Përkundër çfarëdolloj sfide,
solidariteti i BE-së nuk do të
zvogëlohet kurrë dhe BE-ja do
të vazhdojë të jetë partnerja
më e afërt për Kosovën siç
është tani”, ka deklaruar
Szunyog.
Duke theksuar mbështetjen e
BE-së, ai bëri thirrje për
përkushtim të vazhdueshëm
prej Kosovës për arritjen e
përparimin në rrugën e saj
evropiane. “Sundimi i ligjit
është themeli i një shoqërie të
shëndetshme demokratike
dhe së bashku me mbrojtjen
dhe promovimin e të drejtave
të njeriut duhet të mbetet
prioritet për institucionet e
Kosovës”, ka theksuar
Szunyog, duke shtuar se

mediet duhet të jenë të lira
nga çdo presion dhe të
gëzojnë siguri dhe liri të
shprehjes.
Ndërsa kryetari i komunës së
Prishtinës, Përparim Rama, ka
thënë se prania e vet Szunyog
në Kosovë në këtë ditë tregon
mbështetjen e BE-së drejt
anëtarësimit të Kosovës në
familjen evropiane. “Është
kënaqësi me qenë me shefin e
BE-së këtu për ta shënuar
Ditën e Evropës. Duke pasur
parasysh që Kosova është
duke bërë një punë të madhe
për t’iu bashkuar komuniteti
evropian, kjo sot tregon një
mbështetje të BE-së drejt
anëtarësimit të Kosovës në BE.
Sot këtu një grup artistësh i
dhanë këtij muri ngjyrat e

Evropës, ngjyrat e Kosovës dhe
Ukrainës, duke treguar që jemi
me popullin e Ukrainës dhe
lutemi që lufta në Ukrainë të
përfundojë sa më parë”, ka
thënë Rama.
Kryeministri Albin Kurti, i cili
ndodhet në ShBA, ka shkruar
në llogarinë e vet në
“Facebook” me rastin e Ditës
së Evropës. Ai ka thënë se
nevojitet zotim për ta
mbrojtur e përshpejtuar
integrimin e Kosovës dhe
gjithë Ballkanit Perëndimor në
Bashkimin Evropian. “Sot, më
9 maj, në Ditën e Evropës,
kujtojmë deklaratën e
ministrit të Jashtëm francez
Robert Schuman. Kujtojmë
idetë dhe idealet e
themeluesve të Bashkimit
Evropian të cilët, pas
shkatërrimit që sollën dy
luftëra botërore, e kuptuan që
paqja për të qenë e
qëndrueshme duhet të jetë e
lidhur me drejtësinë,
barazinë, bashkëpunimin dhe
mundësinë për një jetë më të
mirë; se integrimi e
ndërvarësia sjellin më shumë
fitime dhe mundësi sesa
rivaliteti e kundërvëniet”, ka
shkruar Kurti.
Ai ka theksuar se Bashkimi

Evropian është projekt dhe
proces për Evropën dhe të
gjithë qytetarët e saj që
besojnë në vlerat e lirisë dhe
demokracisë, drejtësisë dhe
barazisë, të drejtat e njeriut
dhe të drejtat civile, lirinë e
shprehjes dhe lirinë e
medieve, sundimin e ligjit dhe
pavarësinë e gjyqësorit. “Këto
vlera sot po mbrohen në
Ukrainë. Atje, përballë një
agresori e pushtuesi despotik,
po mbrohet ideja e një Evropë
të lirë dhe të bashkuar.
Pikërisht në këtë ditë duhet të
zotohemi për të mbrojtur e
përshpejtuar projektin e
Bashkimit Evropian duke
integruar Kosovën, gjithë
Ballkanin Perëndimor dhe të
gjitha shtetet evropiane
paqedashëse të cilat
përqafojnë vlerat tona të
përbashkëta, duke përfshirë
Ukrainën, Gjeorgjinë dhe
Moldavinë. Kosova është
vendi më demokratik në
Ballkanin Perëndimor. Ne
besojmë në demokraci që
lufton autokratët, në sundim
të ligjit që lufton korrupsionin
dhe në ekonomi të zhvilluar
që rrit mirëqenien për të
gjithë”, ka deklaruar
kryeministri Kurti. Ai ka

Izolimi i padrejtë i Kosovës 
duhet të marrë fund

Me rastin e Ditës së Evropës, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete,
në të cilat ka marrë pjesë edhe shefi i Bashkimit Evropian në Kosovë,
Tomas Szunyog, i cili tha se BE-ja do të vazhdojë të jetë partnerja më e
afërt për Kosovën. Përfaqësues të institucioneve të vendit tonë, pozitë
dhe opozitë, kanë theksuar se Kosova i ka përqafuar vlerat e përbashkëta
evropiane dhe vizioni i saj i palëkundur është anëtarësimi në Bashkimin
Evropian. Ata kanë theksuar se Kosova është vendi më demokratik në
Ballkanin Perëndimor. Me rastin e kësaj dite, 81 organizata të shoqërisë
civile në Kosovë përmes një letre i janë drejtuar presidentit të Francës,
Emmanuel Macron, nga i cili kanë kërkuar heqjen e vizave për qytetarët
e Kosovës

REPUBLIKA E KOSOVËS FESTOI DITËN E EVROPËS
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shtuar se: “Me qeverisjen tonë
po dëshmojmë se për Kosovën
Bashkimi Evropian fillon në
shtëpi duke jetësuar
ndryshimet të cilat
transformojnë vendin tonë dhe
përshpejtojnë anëtarësimin në
Bashkimin Evropian. Urime të
gjithë qytetarëve 9 Maji - Dita e
Evropës!”.
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora
Çitaku, ka thënë se sot Kosova
është vendi më pro evropian në
Ballkanin Perëndimor dhe
qytetarët e saj ende nuk mund
të udhëtojnë pa viza në Zonën
Shengen. “Bazuar në vlerësimet
e Komisionit Evropian, Kosova i
ka përmbushur të gjitha kriteret
(101 sosh) shumë vjet më parë.
Ky izolim i padrejtë dhe
johuman duhet të marrë
fund”, ka shkruar ajo në
llogarinë e vet në “Facebook”.
Edhe kryetari i AAK-së,
Ramush Haradinaj, ka uruar
për Ditën e Evropës. Sipas tij,
Kosova i ka përqafuar vlerat e
përbashkëta evropiane dhe
vizioni i saj i palëkundur është
anëtarësimi në Bashkimin
Evropian. “Sot në Ditën e
Evropës edhe një herë u bëjmë
thirrje shteteve anëtare dhe
institucioneve të BE-së, që t’i
njohin dhe pranojnë të
arriturat e Kosovës dhe të mos
vazhdojnë t’i mbajnë qytetarët
e Kosovës edhe më tutje
padrejtësisht të izoluar nga
familja së cilës natyrshëm i
takojnë. Më shumë Evropë në
Ballkan do të thotë më shumë
mundësi, rritje e zhvillim”, ka

shkruar Haradinaj në
“Facebook”.
Dita e Evropës është ditë
ceremoniale, që shënohet më
9 maj të çdo viti, nga Bashkimi
Evropian (BE), në njohje të
paqes, prosperitetit dhe
unitetit të arritur brenda
Evropës, që nga formimi i
kësaj organizate.
Kjo ditë, në vendet anëtare,
shënohet duke vendosur
flamurin e Evropës.
9 maji është festë zyrtare në
Kosovë dhe institucionet e
kanë pushim, megjithëse
Kosova ende nuk është anëtare
e BE-së dhe ende nuk mund të
lëvizë pa viza në vendet
evropiane.
Por profesori universitar,
Blerim Latifi, ka thënë se
shndërrimi i Ditës së Evropës
në ditë feste zyrtare në Kosovë
është produkt i kohës së
shpalljes së pavarësisë. Sipas
tij, ajo ishte kohë e euforisë,
entuziazmit dhe naivitetit të
madh. “Me naivitet besonim
se, meqë Kosova ishte bërë
shtet, tani çdo gjë do të
shkonte mirë dhe shpejt,
përfshirë edhe integrimin në
BE. Prandaj, pse të mos
festonim. Por, ajo që kalon
më shpejt, është vetë euforia.
Vendin e saj e zë zhgënjimi, i
cili vjen për të na dhënë
leksion se gjërat e mira nuk
bëhen lehtë dhe shpejt, dhe
se politika, sa është art i
zgjidhjes së problemeve të
shoqërisë, po aq di të bëhet
edhe art i krijimit të tyre”, ka

shkruar Latifi në
“Faccebook”.
Ai ka shtuar se, fatkeqësisht,

kjo e dyta ka vite që
predominon te ne. “Prandaj,
në këtë kontekst, Dita e

Evropës, në vend të festës,
realisht paraqet një farsë”, ka
shkruar Latifi.

Ambasadori rus në Beograd: Qëndrimi për
Kosovën s’ka ndryshuar

PRISHTINË, 9 MAJ - Ambasadori i
Rusisë në Serbi, Aleksandr
Bocan Kharchenko, ka thënë se
“nuk ka dhe nuk mund të ketë
asnjë ndryshim në qëndrimin e
Federatës Ruse sa i përket
çështjes së Kosovës”. “Ne nuk e
njohim Kosovën. E mbështesim
Beogradin në mënyrë aktive, në
forumet ndërkombëtare,
veçanërisht në Këshillin e
Sigurimit të OKB-së. Gjithçka
në lidhje me ndryshimet e
pretenduara në pozicionin e
Rusisë është shpikur me qëllim

të prishjes së marrëdhënieve
Moskë-Beograd dhe me qëllim
që Serbia t’u bashkohet masave
kundër ruse”, ka deklaruar
Kharchenko për gazetën serbe
“Politika”.
Më 26 prill, presidenti rus,
Vladimir Putin, e ka krahasuar
Kosovën me dy rajonet
separatiste në Ukrainë,
Donjeckun dhe Luhanskun, të
njohura bashkërisht si
Donbas. Rusia, ashtu si Serbia,
nuk e njeh pavarësinë e
Kosovës.

Pas deklaratës së Putinit,
presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, ka thënë se vendi i tij
është nën “presion në rritje” për
ta njohur pavarësinë e Kosovës.
Vuçiqi ka thënë se situata në
Serbi ka “ndryshuar për të keq”
pas deklaratës së presidentit të
Rusisë dhe se i gjithë Perëndimi
do t’i kërkojë Serbisë që të
shkojë drejt njohjes së
pavarësisë së Kosovës në
mënyrë që t'i thotë Putinit se
Kosova dhe Donbasi nuk janë
njësoj.

81 organizata të shoqërisë
civile në Kosovë i janë
drejtuar të hënën përmes një
letre presidentit të Francës,
Emmanuel Macron, lidhur
me procesin e liberalizimit të
vizave për Kosovën. Përmes

një komunikate për medie
është bërë me dije se procesi i
liberalizimit është ndalur në
Këshillin e Bashkimit
Evropian si institucioni më i
lartë i BE-së dhe i fundit i cili
duhet ta aprovojë propozimin
e Komisionit Evropian për
liberalizim të vizave për
Kosovën. “Kosova mbetet
vendi i vetëm në rajon dhe
ndër të vetmit në Evropë
qytetarët e së cilës nuk mund
të lëvizin lirshëm në Zonën
Shengen”, thuhet në
njoftimin për medie nga
organizatat e shoqërisë civile. 
Përmes letrës dërguar
presidentit Macron, shoqëria
civile ka kërkuar nga
lidershipi i tij dhe i Francës,
që në prag të Konferencës për
Ballkanin Perëndimor që do
të mbahet në qershor në
Paris, ta fusin në agjendë dhe
ta aprovojnë lëvizjen e lirë të
qytetarëve të Kosovës. Ndër të
tjera, në këtë letër organizatat

e shoqërisë civile rikujtojnë
që dialogu për liberalizimin e
vizave për Kosovën ka hyrë në
vitin e 10 të tij dhe ka zgjatur
më shumë sesa procesi i
liberalizimit të vizave i të
gjitha vendeve të tjera të
Ballkanit Perëndimor. “Duke
e vlerësuar lëvizjen e lirë si të
drejtë themelore të njeriut
nga mungesa e së cilës më së
shumti vuajnë qytetarët e
zakonshëm, përmes kësaj
letre organizatat e shoqërisë
civile të Kosovës i bëjnë
thirrje presidentit Macron që
gjatë presidencës franceze të
BE-së ta çojë zgjerimin
evropian në një epokë të re,
duke i dhënë fund izolimit të
qytetarëve të Kosovës dhe
duke hapur bisedimet e
anëtarësimit për Shqipërinë
dhe Maqedoninë e Veriut, si
një moment ringjalljeje për
perspektivën e rajonit drejt
BE-së”, thuhet në letrën e
tyre.

Shoqëria civile i shkruan
letër presidentit francez për

heqjen e vizave
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Shkruan: Bedri HALIMI

Përpjekja e qarqeve të caktuara
për të ulur në bankën e të
akuzuarve në tribunalin e Hagës
edhe pjesëtarë të UÇK-së ishte një
kurth për vetë prokurorinë e kësaj
gjykate të nderuar.
Edhe në Gjykatën Speciale në
Hagë, akuzat gjoja mbi krimet që
duhet zbardhur në këtë
institucion të nderuar jo vetëm që
po tregohen të pamjaftueshme
qysh në fillim, por tashmë e tërë
kjo prokurori dhe kjo gjykatë u
shndërrua në një trajtim aspak
serioz. 
Është e kuptueshme se
mekanizmat e shërbimeve të
fshehta të pushtuesit në Kosovë
ishin dhe janë ende aktive dhe
kohë pas kohe kanë sjellë
‘rezultatet’ e veta. Burgosja e
luftëtarëve të UÇK-së me akuza të
improvizuara, dëshmi të rrejshme
e me fakte të konstruktuara, patën
mbushur edhe burgjet gjithandej
nëpër Kosovë. Dhe kulmi i gjithë
këtij improvizimi për të shpallur
dikë fajtor nga pjestarët e UÇK-së,
u arrit, kur qoftë në gjykatën e
Tribunalit të Hagës, qoftë Gjykatën
Speciale në Hagë, qoftë nëpër
gjykatat nëpër Kosovë, kur para
trupit gjykues zunë vend
“Gërmat”, “Numrat” dhe “shifrat” e
dëshmitarëve.
Mosargumentimi i nevojshëm
dhe i domosdoshëm i
hulumtimeve paraprake të
organeve të drejtësisë, dhe tashmë
kërkesa për zgjerim të hetimeve i
shndërroi aktakuzat në aktakuza
mistike. Nuk duam të dyshojmë
në profesionalizmin e gjykatës së
Hagës, por prokuroria e saj e
detyroi praktikisht atë të merret
me shifra, siç janë “Germat” dhe
“Numrat”, të cilat edhe pse të
shndërruara në anonimitet
absolut nuk ja dolën dhe nuk
mund të ja dalin kurrë të ofrojnë
argumente bindëse e të kapshme
për të keqën që u ka ndodhur
palës akuzuese. Edhe prokuroria e
gjykata në tërësi në mungesë të
provave materiale u detyruan që
këtë gjykatë, në fakt ta
shndërronin në një Gjykatë mbi
vizionin e perspektivës së
ardhmërisë së Kosovës. S’mund të

shprehemi tash me minutazh të
seancave të deritashme gjyqësore,
por pjesa dërrmuese e tyre
ngjasonin më tepër me një tryezë
ku shkëmbeheshin mendime e ide
mbi politikën, mbi aspektin
demografik e mbi relievin e
Kosovës, mbi multietnicitetin, e në
veçanti incizimet e RTK-së u
përdoren për ta dënuar gëzimin e
njerëzve, që thjeshtë, ata e kishin
shprehur në Kosovën e lirë. Të
akuzosh mburrjet e djemve të ri, të
akuzosh krenarinë e tyre, e në
ndonjë rast, edhe krekosjen e tyre,
është më tepër se sa joserioze për
fjalën e drejtësisë ndërkombëtare.

Shndërrimi i gjykatës në
debat intelektual

Të akuzuarit në këtë Gjykatë
(Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi etj)
për nga natyra kanë dëshmuar një
eksplosivitet jo vetëm në raport
me dukuritë e përmendura më
lartë, por gjallëria, energjia e tyre,
shpërthej po aq fuqishëm edhe
ndaj problemeve serioze me të
cilat po ballafaqohej shoqëria e
Kosovës dhe qytetarët e saj në
lirinë e brishtë. Kur prokuroria e
nderuar e gjykatës së Hagës
investoi me aq zell në filmimet
dhe xhirimet e tyre, do të ishte
korrekte të bënte një ballafaqim të
tyre edhe me ballafaqimet dhe
debatet e tyre në dobi të
qytetarëve të Kosovës, pa marrë
parasysh përkatësinë e tyre etnike.
Mirëpo, prokuroria e nderuar këtë
çështje e la anash dhe ajo u
fokusua vetëm në detaje të cilat
sipas tyre mund të jenë të
përshtatshme për interpretime të
shumëfishta. 
Në drejtim të ngritjes së zërit
kundërshtues rreth pafajësisë së
tyre (ashtu sikur u vërtetua
pafajsia e z. Haradinaj, z. Limaj
etj), rol vendimtar luajti edhe
mbështetja e opinionit të gjerë si
dhe prononcimet e
personaliteteve të larta politike e
shtetërore lidhur me pafajësinë e
tyre. 
Është e qartë se dikujt i pengoi
prania e lirë e krerëve të UÇK-së
në Kosovë. Prandaj, për
fatkeqësinë e keqe të të gjithëve në

Kosovë ata jo vetëm që u
burgosen, por po mbahen si
pengje politike për kohë të gjatë,
vetëm e vetëm për të kënaqur
apetitet e Serbisë. Në fakt, me këto
veprime më rëndë u goditën
proceset në Kosovë. Mekanizmi i
shërbimeve sekrete në Kosovë
duke dashur të godiste gjoja
individët personalisht, deshi ta
godiste dhe e goditi tërë Kosovën,
në një aspekt. Kjo lojë e inskenuar,
fund e krye për qëllime politike, i
pati hapur perspektivë kaosit,
joparimësisë, jotransparencës,
jotolerancës, dhe dukurive tjera të
ngjashme për kohë të gjatë, të
cilave më në fund duhet tu vijë
fundi. Në vazhdimësi proceset në
Kosovë po rrezikohen seriozisht,
prej aktivitetit të shërbimeve
sekrete serbe dhe mekanizmave të
saj përcjellës, pasojat e së cilës më
së miri vërehen në pjesën veriore.

Burgosje politike

Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe
të burgosurit e tjerë në Hagë dhe
në Kosovë, u përdoren e janë duke
u përdorur për qëllime thjesht
politike. Në qoftë se dikush
mendon se me burgosje të tilla
Kosovës, (gjithsesi duke e përfshirë
maskaradat e tipit të Bllacës,
Martit etj.) i duhet një kontroll i
lirisë, atëherë kjo nuk duhet të

kuptohet ndryshe pos si fyerje për
një popull i cili historikisht dhe
aktualisht kurrë nuk krijoi raste të
tilla për t’i rënë dikujt në qaftë apo
për t’i mbetur borxh. 
Burgosja e djemve të UÇK-së (dhe
lojërat se si mbahen e trajtohen
ata), të cilët ia ofruan jetën lirisë,
vetëm sa e ngatërron procesin e
brishtë të saj, stabilitetin dhe
paqen jo vetëm në Kosovë. Nga ajo
që është parë deri tash ose nga të
gjitha gjykimet del qartë se dikush
është duke dashur për ta mbajtur
Kosovën vazhdimisht nën
tensione dhe të destabilizuar. 
Vitaliteti i këtij populli ka
dëshmuar se tendencat e tilla kanë
dështuar deri tash dhe do të
dështojnë edhe në të ardhmen.
Ajo që shpeshherë përsëritet
prapa skenës, se edhe këto
burgosje janë çmimi i lirisë së
Kosovës, e në këtë drejtim edhe
burgosja e z. Hashim Thaçit, z.
Kadri Veselit, z. Rexhep Selimit, z.
Jakup Krasniqi etj…, doli çmim që
Kosova duhet ta paguaj për lirinë e
saj, që tashmë kjo logjikë është e
tejkaluar në këtë fillim të
mijëvjeçarit të ri. 
Prandaj që të gjithë këta të
arrestuar që po mbahen në Hagë
duhet të lirohen, sepse në liri e
ndihmojnë më mirë ndriçimin e
çdo keqkuptimi. 
Gjykata e Hagës pas Luftës së Dytë
Botërore njëherë u mor me një
problem të çështjes shqiptare.
Fjala ishte për incidentin e anijes
angleze në jug të bregdetit
shqiptar më 1946. Gjykimi i
atëhershëm i Hagës, kishte ardhur
si rezultat i ekuilibrimit të politikës
së forcës, sepse Shqipëria
komuniste ndonëse kishte qenë
në anën e aleatëve për ta luftuar
fashizmin, ideologjikisht, pas
përfundimit të luftës, u ndodh në
taborrin të gabuar. As atëherë
ideologjia komuniste nuk kishte
të bënte fare me shqiptarët dhe
kjo ishte një incident, e as sot
Gjykata në Hagë, në fakt si
institucion i nderuar, nuk ka të bëj
fare me ndonjë krim real që
pjesëtarët e UÇK-së paskan bërë
ndaj dikujt tjetër. Do të ishte
korrekte që të merrej parasysh
përmirësimi i gabimit të
dikurshëm dhe të sotshëm.

Vërtet a nuk ishte teprim dhe
fyerje që në një ndërtesë të
mbaheshin në një vend të
përbashkët viktima (Ramush
Haradinaj, Fatmir Limaj…) dhe
kriminelët (Millosheviqi,
Karagjiqi, Shesheli...). Është
vështirë të ndërtohen argumentet
dhe faktet për t’i mbajtur bashkë
dy anë që s’mund të takohen
kurrë. 
Kosova pret me të drejtë lirimin e
tyre, për shkak se të gjithë janë
vërtet të pafajshëm dhe jo pse
ashtu do të dëshironim. S’ka asnjë
ushtri që është formuar në
dhjetvjetshin e fundit të popujt që
ende nuk e kanë lirinë e tyre, që t’i
ketë respektuar normat dhe
rregullat ndërkombëtare të luftës
sa UÇK-ja. Në fund të fundit, vetë
raportet dhe bashkëpunimi i tyre
me NATO-n e dëshmon një gjë të
tillë.
Në anën tjetër, në periudhën e
pasluftës, nën përgjegjësinë e
UNMIK-ut në Kosovë, Kosova e
përjetoi goditjen më të rëndë në
historinë e saj (mars 2004), kur
dihet se populli i Kosovës ka
dëshmuar se nuk është marrë
kurrë me shkatërrimin e kulturave
dhe të vlerave të civilizimit të saj.
Ndërkaq, UNMIK-u nuk ishte në
gjendje të ofronte asnjë
përgjegjësi as morale e as
institucionale. Ashtu siç u mbyll i
ashtuquajturi rast i Azem Sylës,
ndonëse me vonesë të theksuar,
pastaj i Ramush Haradinajt e
Fatmir Limajt, do të duhej të
mbyllet edhe rasti i Hashim
Thaçit, Kadri Veselit, Jakup
Krasniqit, Rexhep Selimit dhe të
gjithë të tjerëve që padrejtësisht
mbahen në Hagë. 
Koha e trillimit të fakteve, aty ku
ato nuk ekzistojnë, ka përfunduar.
Kështu, do të përfundojnë edhe
orvatjet e Beogradit që përmes
satelitëve të saj të tipit Dick Marty
të cilët synojnë që Kosovën ta
mbajnë peng, duke ndikuar
kështu në vonimin e inkuadrimit
të Kosovës dhe popullit të saj në
radhën e familjes së popujve tjerë
të Evropës. 
Barazimi i xhelatit me viktimën
nuk mund të bëhet, qoftë edhe
për hatër të ruajtjes së ndonjë
baraspeshe politike.

Lojërat me akuza mistike 
ndaj krerëve të UÇK-së
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PRISHTINË, 9 MAJ - Për rritje të
qëndrueshme ekonomike në
Kosovë rritja e prodhimit dhe
investimet kapitale janë kyçe. Pa
to ekonomia e Kosovës nuk do të
jetë as e qëndrueshme, as me
tendenca stabile të rritjes, thonë
njohës të kësaj fushe.
Për më tepër, këtë e vërteton edhe
një raport i rregullt i Bankës
Botërore, i publikuar më 4 prill, i
cili vlerëson se rritja ekonomike
në Kosovë këtë vit nuk do të jetë
më shumë se 4 për qind krahasuar
me 7 për qind sa ka qenë në vitin
2021.
Sipas Bankës Botërore, në shifrën
e vitit të kaluar ka ndikuar rritja e
konsumit privat. Këtë vit
parashikimet janë në rënie,
sidomos për shkak të luftës në
Ukrainë, e cila ka shkaktuar rritje
të inflacionit global dhe
çrregullime në furnizimin e
tregjeve. 
Sektori i prodhimit në Kosovë, me
gjithë potencialet që mund t’i
ketë, mbetet i pazhvilluar. Kosova
i importon gati të gjitha
produktet.
Sipas të dhënave të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës, vlera e
produkteve të importuara në
muajin mars ka qenë 493.9
milionë euro, ndërsa e
produkteve të eksportuara 88.6
milionë euro.
Në raportin e saj Banka Botërore
thotë se Kosova duhet t’i trajtojë
urgjentisht kufizimet që lidhen
me rritjen e prodhimit në mënyrë
që të sigurojë rritje më të shpejtë
dhe më gjithëpërfshirëse
ekonomike.
Sipas Arian Zekës, drejtor
ekzekutiv i Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë, kufizimet
që përmend Banka Botërore
lidhen me kapacitetin e bizneseve
për huamarrje. 
Zeka thotë se bizneset kanë qasje
të kufizuar në financa.

“Institucionet e vendit duhet të
dizajnojë masa efektive, të cilat
lehtësojnë qasjen në financa për
prodhuesit kosovarë, në mënyrë
që ata t’i zgjerojnë kapacitetet e
tyre”, thotë Zeka.
Bizneset në Kosovë nganjëherë
arrijnë të sigurojnë grante, por
kryesisht marrin kredi.
Deri në muajin shkurt vlera e
kredive të dhëna nga bankat e
Kosovës ka arritur në mbi 3.8
miliardë euro. Nga kjo shumë, 2.5
miliardë euro janë kredi për
korporata e biznese, tregojnë të
dhënat e Bankës Qendrore të
Kosovës (BQK).
Për marrjen e një kredie bankat
komerciale në Kosovë kanë kritere
të caktuara, të cilat përfaqësuesit e
bizneseve shpesh i cilësojnë si të
ashpra. Sipas BQK-së, norma e
interesit në kredi për biznese
aktualisht është 5.7 për qind.
Bankat kërkojnë, po ashtu,
kolateral. Kolaterali është një lloj
prone e paraqitur nga ana e
klientit si garanci për shlyerjen e
ardhshme të kredisë të cilën
duhet ta miratojë banka.
Sipas një hulumtimi të Odës
Ekonomike Amerikane në
Kosovë, të publikuar në vitin 2021,
për financim më të madh të
bizneseve duhen krijuar burime
të reja dhe më gjithëpërfshirëse të
financimit, si dhe duhen
lehtësuar kushtet dhe procedurat
për marrjen e kredive nga
ndërmarrjet prodhuese. 
Duke folur për “Radion Evropa e
Lirë”, Zeka, nga Oda Ekonomike
Amerikane, thotë se institucionet
duhet të krijojnë një instrument
financiar - që njihet si financim i
eksportit - përmes të cilit do të
ndihmoheshin kompanitë
prodhuese kosovare me potencial
të eksportit. “Mekanizmat e tillë
për financimin e eksportit, me një
normë të ulët të interesit, që do të
mund t’i aplikonte Ministria e

Financave apo kushdo që do të
merrej me zbatimin e një
instrumenti të tillë, do ta
lehtësonin në masë të madhe
qarkullimin e parasë së gatshme
në mesin e ndërmarrjeve
prodhuese”, thotë Zeka.
Të kontaktuar nga “Radio Evropa
e Lirë”, zyrtarë të Qeverisë së
Kosovës nuk i janë përgjigjur
pyetjes se çfarë do të mund të
bënin në këtë aspekt.
Sipas të dhënave të Ministrisë së
Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë
janë gjithsej 2 400 kompani
prodhuese eksportuese.

Investimet kapitale

Profesori i ekonomisë në Kosovë,
Safet Gërxhaliu, thotë se për rritje
ekonomike duhet të bëhen edhe
investime kapitale nga qeveria.
“Kufizimi i investimeve kapitale
pamundëson zhvillim më të

qëndrueshëm ekonomik. Qeveria
duhet të financojë projekte
kapitale. Vitet e fundit kemi
tkurrje të investimeve kapitale.
Nga tkurrja e tyre goditet sektori
privat, goditen të punësuarit dhe
nuk ka mundësi për zhvillim të
qëndrueshëm afatshkurtër,
afatmesëm dhe afatgjatë”, thotë
Gërxhaliu.
Buxheti i Kosovës për vitin 2022
kap vlerën e mbi 2.7 miliardë
eurove.
Nga kjo shumë, mbi 770 milionë
euro janë ndarë për investime
kapitale - apo 157 milionë euro
më shumë se në vitin 2021.
Në programin e Qeverisë së
Kosovës për këtë vit parashihen
shpenzime në ndërtimin e
autostradave, vazhdimin dhe
ndërtimin e rrugëve, ndërtimin e
çerdheve, të objekteve
shëndetësore, renovimin dhe
ndërtimin e shkollave, rregullimin
e shtretërve të lumenjve, të

kanalizimeve, krijimin e
hapësirave të gjelbra etj. Por, sipas
Gërxhaliut, shuma e ndarë për
këto projekte është e
pamjaftueshme për zhvillim më
të hovshëm ekonomik.
Nivel jo të kënaqshëm të rritjes
ekonomike për këtë vit ka
paralajmëruar edhe Banka
Qendrore e Kosovës.
Projeksionet e saj, të publikuara
më 21 mars, kanë treguar se
ekonomia e Kosovës, si pasojë e
luftës në Ukrainë, do të pësojë
ngadalësim të aktivitetit. Sipas
tyre, rritja ekonomike do të
ngadalësohet në rreth 3.3 për qind
këtë vit, nga 10.5 për qind sa ka
qenë në vitin 2021.
Ndikimi i luftës në ekonomi
cilësohet i pashmangshëm, pasi
edhe Ukraina, edhe Rusia - si
vend pushtues - janë ndër
eksportueset më të mëdha të
grurit dhe produkteve të tjera në
botë.

Përmes financimit të eksportit 
deri te rritja ekonomike

KIEV, 9 MAJ - Ukraina ka mbjellë afër
7 milionë hektarë tokë deri në prill,
ose 25-30 për qind më pak
krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit të kaluar. Po ashtu, ka
eksportuar 1.090 milion ton drithë
në prill, tha ministri ukrainas i
Agrikulturës, Mykola Solskyi.
Ai tha se eksportet e drithërave po
bëhen përmes Rumanisë, pasi
Rusia po bllokon portet ukrainase,
por shtoi se këto eksporte mund të
vështirësohen në dy muajt e
ardhshëm për shkak se duhet të
eksportohen edhe gruri i korrur për
në Rumani dhe Bullgari. “Mbjellja e
kulturave po vazhdon në mënyrë
aktive pavarësisht prej vështirësive
që kryesisht lidhen me logjistikën”,
tha Solskyi në një konferencë për
medie më 9 maj.

Sipas ministrit ukrainas, gjatë këtij
viti është mbjellë më pak sipërfaqe
me misër.
Ai tha se pushtimi rus, që nisi 
më 24 shkurt, ka rritur
paqëndrueshmërinë në tregjet
ndërkombëtare financiare, duke
rritur çmimet e mallrave dhe duke
prekur aspektet logjistike.
Para luftës Ukraina ishte
eksportuesja e katërt më e madhe
në botë e misrit, ndërkaq në sezonin
2020-21 kishte qenë eksportuesja e
gjashtë në botë e grurit.
Agjencia për Ushqim e Kombeve të
Bashkuara javën e kaluar tha se
pothuajse 25 milionë tonë drithëra
janë bllokuar në Ukrainë dhe nuk
po mund të eksportohen për shkak
të sfidave në infrastrukturë dhe
bllokadave në portet në Detin e Zi.

Pavarësisht luftës, Ukraina eksporton 
mbi 1 milion ton drithëra në prill



Nga Katie STALLARD
“New Statesman”

Një tym i zi i dendur, u ngrit
në qiellin e verës. Zhurma e
shurdhër e shpërthimeve të
largëta jehonte rreth meje.
Në mesin e rrugës ndodhej
një mjet i blinduar i përfshirë
nga flakët. “Ne kemi luftë në
qytetin tonë”- më tha një
grua e moshuar që ishte
ndalur për të parë
automjetin që digjej. “Këtu
është si në Stalingrad!”- shtoi
ajo.
Ndodheshim në qytetin
jugor të Ukrainës, Mariupol,
dhe ishte maji i vitit 2014.
Presidenti i korruptuar dhe
autokrat i Ukrainës, Viktor
Janukovich, ishte arratisur në
Rusi që 3 muaj më parë pas
një dimri të gjatë protestash
në rrugët e Kievit, për të cilat
Kremlini pretendoi në
mënyrë të rreme se ishin
orkestruar nga Perëndimi.
Në kundërpërgjigje, Vladimir
Putin, aneksoi Krimenë dhe
filloi të armatoste luftëtarët
separatistë në Ukrainën
Lindore. Këta të fundit
morën kontrollin e zyrave
qeveritare në rajonet
Donetsk dhe Luhansk dhe i
shpallën ato kryeqytete të dy
“republikave popullore” të
reja, duke e refuzuar
autoritetin e Kievit.
Kontrolli i Mariupolit
ndryshonte gati ccdo ditë, sa
tek separatistët e mbështetur
nga Rusia, tek ukrainasit
besnikë ndaj vendit të tyre.
Ato ishin ditët e para të një
lufte që do t’i merrte jetën
më shumë se 13.000 njerëzve
gjatë 8 viteve të ardhshme.
Ajo do t’i siguronte Putinit
pretekstin për të nisur
pushtimin e tij në shkallë të
plotë të Ukrainës më 24
shkurt 2022. Në vitin 2014,
presidenti rus nisi të
përhapte gënjeshtrën se
civilët e pafajshëm
gjendeshin nën sulmin e
ushtrisë ukrainase, duke
këmbëngulur se “neo-
nazistët” kishin vënë nën
kontroll qeverinë ukrainase
nëpërmjet një grushti shteti
të organizuar me ndihmën e
mbështetësve të saj
perëndimorë, ku më kryesori
ishte natyrisht SHBA-ja.
Putin tha në marsin e vitit
2014 se “njerëz të veshur me
simbolet naziste të svastikës”
po patrullonin në rrugët e
Ukrainës. Ndërkohë
ambasadori i tij në Kombet e
Bashkuara, tha në një takim
të Këshillit të Sigurimit, se
rajonet me shumicë
rusishtfolësish në Ukrainës

Lindore, kishin rënë pre e një
“terrori të hapur ndaj tyre”.
Televizioni shtetëror rus, ku
informohen shumica e
qytetarëve rusë, transmetoi
raporte të pafundme mbi
“juntën fashiste” që
supozohej se kishte marrë
pushtetin në Kiev, dhe
mizoritë e tmerrshme që
thuhej se po kryente ajo
kundër grave dhe fëmijëve
në Ukrainën Lindore.
Kështu, kishte pretendime se
qeveria e re po ndërtonte një
“kamp përqendrimi fashist”.
Në një trillim tejet
monstruoz, rrjeti televiziv më
i njohur rus raportoi në
korrikun e vitit 2014 se
ushtarët ukrainas kishin
kryqëzuar një djalë 3-vjeçar.
Edhe pse është tunduese të
hedhësh poshtë si qesharake
pretendimet aktuale të
Putinit, se ai po zhvillon
aktualisht një fushatë
ushtarake për të
“denazifikuar” Ukrainën, ai
po bazohet në fakt tek një
histori e konsumuar shumë
në Rusi, të cilën
propaganduesit e tij e kanë
përhapur me shumë zell
gjatë 8 viteve të fundit.
Po ashtu, Putin po i bën
jehonë një narrative, të cilën
ai dhe miqtë e tij autoritarë
Xi Jinping dhe Kim Jong Un, e
kanë kultivuar për një kohë
të gjatë, teksa këmbëngulin
se po e mbrojnë vendin e tyre
nga armiqtë e huaj. Të tre
këta autokratë, e kanë
shtrembëruar historinë e
luftërave të dikurshme për të
mbështetur veprimet e tyre
aktuale.
Në rastin e Putin, ka një
fokus të veçantë tek Lufta e
Dytë Botërore, ose siç njihet
në Rusi, Lufta e Madhe
Patriotike. Pas shembjes së
Bashkimit Sovjetik në vitin
1991, kaosi ekonomik
mbretëroi gjatë gjithë pjesës
tjetër të dekadës.
Kur Putin u bë president në
detyrë në dhjetorin e vitit
1999, u zotua t’i jepte fund
poshtërimit të vendit dhe të
rifitonte statusin e ligjshëm
të Rusisë, si një fuqi e madhe
dhe e respektuar në skenën
globale.  Gjatë 2 dekadave të
fundit, Putin e ka forcuar
edukimin patriotik në
shkollat ruse, duke i
indoktrinuar fëmijët me
versionin e historisë së servir
Kremlini.
Përvjetori i 9 Majit, nuk është
kremtuar gjithmonë kështu.
Stalini e anuloi festën e Ditës
së Fitores në vitin 1947, për të
mënjanuar komandantët më
të famshëm të kohës së
luftës, i shqetësuar se ata

mund të bëheshin figura të
njohura, dhe kësisoj një
kërcënim për udhëheqjen e
tij.
Vetëm në vitin 1965 Leonid
Brezhnev e riktheu traditën e
kësaj feste, duke ndërtuar atë
që është quajtur si “kulti i
Luftës së Madhe Patriotike”
për të mbështetur
mbështetjen e tij. Por ky
triumfalizëm u zbeh shumë
me rënien e perandorisë
sovjetike.
Vetëm kur Putin u ngjit  në
pushtet në fund të
mijëvjeçarit të dytë, u ringjall
kujtimi i luftës, teksa ai e bëri
atë mitin themelues të
regjimit të tij, që do të ishte i
barabartë me një fe
kombëtare. Por Putin ishte i
interesuar të kujtonte vetëm
aspektet e luftës që i
përshtateshin nevojave të tij,
si për shembull heroizmin e
trupave të Ushtrisë së Kuqe,
dhe jo përdhunimet masive
që kryen ato, as spastrimet
vrastare të Stalinit, apo
paktin e tij të vitit 1939 me
Hitlerin për të ndarë midis
tyre Evropën Lindore.
Sipas versionit të historisë së
Putinit, Rusia është vendi
hero që e shpëtoi botën nga
nazizmi, ashtu siç
këmbëngul se po bën tani në
Ukrainë. Në televizionet
ruse, bota është e ndarë në të
mirë dhe të këqij, në ne dhe
ata, në patriotët që
qëndrojnë përkah Putinit,
dhe në tradhtarë që
mbështesin fashistët, të cilët
vrasin fëmijë në Ukrainë.
Dhe deri më tani, strategjia e
tij duket se po funksionon.
Pavarësisht dëmeve
ekonomike që kanë
shkaktuar sanksionet
ndërkombëtare, viktimave e
shumta në radhët e ushtrisë

ruse dhe ato dëmet e shumta
në armatime, mbështetja për
të është rritur që nga fillimi i
luftës në 83 për qind, nga 69
për qind që ishte në janar.
Ndërsa sondazhet e sakta
janë sfiduese në sistemin
gjithnjë e më autoritar që ka
sot Rusia, edhe sondazhet e
pavarura kanë treguar se
shumica e rusëve e
mbështesin luftën. Sa më
gjatë të vazhdojë ky konflikt,
dhe sa më të mëdha të jenë
humbjet e rusëve, dhe aq më
shumë Putin do ta
intensifikojë luftën e tij të
informacionit, duke
këmbëngulur se rusët janë
heronjtë e kësaj historie –
ashtu si paraardhësit e tyre
gjatë luftës kundër Hitlerit –
edhe pse forcat e tij po
përdhunojnë, torturojnë dhe
vrasin civilë të pafajshëm.
Por Putin nuk është i vetmi
autokrat bashkëkohor që e
manipulon historinë, për t’i
shërbyer nevojave të regjimit
të tij. Edhe udhëheqësit e
Kinës dhe Koresë së Veriut –
Xi Jinping dhe Kim Jong Un –
shfrytëzojnë kujtesën e
luftërave të kaluara, për të
forcuar mbështetjen për
sundimin e tyre, dhe për t’i
shpjeguar të sunduarve prej
tyre se pse duhet të
vazhdojnë të jenë në pushtet.
Versioni i tyre i historisë,
justifikon gjithashtu pse ata
duhet të ndërtojnë forcën e
tyre ushtarake, pasi
këmbëngulin se po i
mbrojnë vendet e tyre nga
armiqtë jashtë vendit.
Thuhet se Xi dhe Putin u
bënë miq në një samit të
liderëve të Azi-Paqësorit në
vitin 2013, kur qëndruan deri
vonë duke ngritur dolli me
vodka, dhe duke shkëmbyer
kujtime nga përvojat e

familjeve të tyre gjatë Luftës
së Dytë Botërore.
Me sa duket, të dy burrat
janë dakord mbi rëndësinë
që ka mbajtja nën kontroll e
narrativës historike të
konfliktit, në mënyrë që “e
kaluara t’i shërbejë të
tashmes” siç kërkonte dikur
Mao. Ashtu si Putin, edhe Xi
ka miratuar ligje të reja që e
kanë bërë vepër penale
“shpifjen” ndaj heronjve të
luftës.
Sipas kësaj narrative, Kina
vuajti një “shekull
poshtërimi”, përpara se të
ngjitej Partia Komuniste në
pushtet, duke filluar që me
Luftërat e Opiumit të
shekullit XIX-të, dhe duke
kulmuar me pushtimin
japonez në pragun e Luftës
së Dytë Botërore.
Në realitet, ishin forcat rivale
nacionaliste të Kuomintang,
ato që mbajtën peshën më të
madhe të luftës ndaj
pushtuesit. Gjithsesi Xi
këmbëngul se PKK-ja, luajti
një rol vendimtar në
mobilizimin e masave dhe
organizimin e rezistencës
ndaj Japonisë.
Por kaluara e kohës së luftës,
nuk luan askund një rol më
të rëndësishëm në politikën
bashkëkohore sesa në
Korenë e Veriut, ku versioni i
historisë së regjimit Kim,
është një pjesë e
pashmangshme e jetës së
përditshme.
Ndërsa Putin dhe Xi e kanë
manipuluar kujtesën e
luftërave të shekullit të
kaluar, për t’iu përshtatur
nevojave të tyre, dinastia
Kim ka shkuar shumë më tej,
duke shpikur beteja dhe
fitore mahnitëse që nuk kanë
ndodhur kurrë. | Bota.al
Marrë me shkurtime
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Si diktatorët e botës po e rishkruajnë të
shkuarën, për të kontrolluar të ardhmen
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LONDËR, 9 MAJ - West Ham
United raportohet se e ka
bërë prioritet transferimin e
Armando Brojës. Sulmuesi
shqiptar po zhvillon një
sezon të mirë me
Southamptonin, atje ku

është i huazuar nga
Chelsea. Paraqitje e tij kanë
bërë që West Ham Unitedi
të shpreh interesim për
Armando Brojën. Madje,
sipas “Daily Mail”, 20-
vjeçari është prioritet i

“Çekanëve”. Trajneri David
Moyes thuhet se e pëlqen
reprezentuesin shqiptar dhe
ka kërkuar nga drejtuesit e
klubit të tentojnë
transferimin e tij. Broja pas
përfundimit të sezoni do të

rikthehet te Chelsea. Ai me
“Blutë” ka kontratë të
vlefshme deri më 30 qershor
2026. Armando Broja në
tregun e transferimeve
vlerësohet me 18 milionë
euro.

Broja, synim i West Hamit 

PRISHTINË, 9 MAJ - Trajneri i
futbollit, Arsim Prepolli, i
cili ka shërbyer si këshilltar
i Abdullah Ibrakoviq te
Prishtina, ka thënë se
trajneri boshnjak nuk do të
jetë më pjesë e klubit

kryeqytetas. Prepolli, i
fituar në emisionin Ekipi A
në ATV, ka treguar për
largimin e Ibrakoviq. “Unë
u dëgjova me trajnerin
Ibrakoviq, ai është
dorëzuar dhe nuk do të

merret me Prishtinën”, ka
thënë Prepolli. Tutje,
Prepolli foli edhe për
problemet financiare te
Prishtina, duke treguar se
futbollistët ka muaj që nuk
janë paguar nga klubi.

Prishtina nuk ka kaluar një
sezon të mirë këtë vit, teksa
edhe dy xhiro pa
përfunduar kampionati ata
ndodhen në pozitën e pestë
në tabelë me 48 pikë të
grumbulluara.

Ibrakoviqi largohet nga Prishtina

TIRANË, 9 MAJ - Ndonëse ka
edhe tre ndeshje për të
luajtur në kampionat, Roma
është me mendjen në Tiranë,
ku më 25 maj do të luajë
finalen e Conference League
ndaj Feyenoord, finalja e
parë evropiane për
verdhekuqtë, që prej vitit
1991. Interesimi për sfidën e
“Air Albania”-s është
jashtëzakonisht i lartë nga
tifozëritë e të dy klubeve, të
cilat do të kenë në
dispozicion nga 4000 bileta
secila për finalen e madhe,
megjithatë mbi 20 mijë
italianë janë të gatshëm të
zbarkojnë në Tiranë. Klubi i
Romës ka dhuruar bileta për
166 tifozët që asistuan në
Norvegji për humbjen 6-1
ndaj Bodo/Glimt, ndërsa të
tjerat i ka shitur me short për

tifozët që kanë pasur një
kartë abonimi për sezonin
aktual. Megjithatë jo të gjithë
ata që kanë siguruar një
biletë, kanë ndërmend të
vijnë në Tiranë, pasi disa prej
tyre i kanë nxjerrë në shitje
në “ebay” për çmime që
shkojnë nga 800 deri në 10
mijë euro. Shifra këto të
jashtëzakonshme, aq sa ka
nisur edhe një protestë e
tifozëve të Romës në rrjetet
sociale, të cilët janë ankuar
për mënyrën e përzgjedhjes
së fansave që u pajisën me
një biletë. Ndërkohë UEFA
pritet të hapë nesër shitjen e
lirë për rreth 10 mijë bileta, të
cilat mund të blihen vetëm
në sajtin zyrtar të qeverisë
evropiane të futbollit dhe
kryesisht për ata që kanë
bërë një regjistrim paraprak.

‘Fluturon’ çmimi i biletave në tregun e zi për
finalen e Ligës së Konferencës

KLINË, 9 MAJ - Kapiteni i
Dukagjinit, Altin Merlaku
në një intervistë “Olle” ka
folur për sfidat e fundit që i
presin klinasit. “Në
ndeshjet e fundit kemi
pasur rezultate fantastike,
jemi angazhuar
maksimalisht në të gjitha
ndeshjet për t’i fituar, dhe
ja kemi arritur qëllimit të
jemi në këtë pozicion dy
ndeshje para përfundimit

të kampionatit, besoj se në
dy ndeshjet e fundit do të
kemi rezultate pozitive”, ka
thënë fillimisht kapiteni i
Dukagjinit. Merlaku
ndeshjen e sezonit e pati në
ndeshjen me Gjilanin, duke
shënuar dy super gola për
dy minuta, gjithashtu
Merlaku ka treguar ndeshje
të mira këtë sezon duke
shënuar gjashtë gola dhe
tre asistime me

gjelbërebardhët. Në fund
kapiteni i klubit nga 18
Qershori, ka një mesazh
për të gjithë tifozët e
Dukagjinit. “Atmosfera
është shumë e mirë në klub
edhe ne qytet, mesazhi për
tifozët është që ne si
skuadër do të japim
maksimumin që të mbesim
në elitën e futbollit kosovar,
pa luajtur ndeshjen e play-
out”, ka shtuar Merlaku

Merlaku optimist: Dukagjini 
do të mbetët në Superligë 



Lokali me qira

Lëshohet lokali me qira. Lokali ka 75

m2. Lokali gjendet tek “REB BULLI”,

në Prizren. Për informata mund të na

kontaktoni në këta numra të telefonit:

044-514-373 dhe 044-199-707.

� Bilall Badalli shpall te pavlefshme
diplomën SHME "Ymer Prizreni " Prizren.

� Mahmut Kolloni shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� Hasan Morina shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - lX shfmu "Mustafa Bakiu"
Prizren.

� Zejnepe Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Mati Logoreci"
Prizren.

� Sehare Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll shfmu "Lirija" .

� Besnik Shala shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Fadil Hisari"
Prizren.

� Hajrie Hamzaj nga Lubeniqi i Pejës, shpall
të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e Q.E.A.
profili mjekësor, tash ‘Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

� Naim Morina nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M.T. “Nexhmedin
Nixha”, Gjakovë.

� 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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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