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STOKHOLM, 11 MAJ - Kryeministri
britanik Boris Johnson dhe
homologia e tij suedeze,
Magdalena Andresson,
nënshkruan të mërkurën një
marrëveshje të përbashkët
mbrojtjeje në rast sulmi, në kohën
kur Suedia po e shqyrton
anëtarësimin e saj në NATO. “Nëse
Suedia do të sulmohej dhe do të
kërkonte ndihmë nga ne, atëherë
ne do t’i vinim në ndihmë”,
deklaroi Johnson në një
konferencë të përbashkët për
shtyp të zhvilluar në Suedi.
Nën Deklaratën Politike të
Solidaritetit, “Nëse një prej dy
shteteve do të vuante pasojat e një
fatkeqësie apo të një sulmi,
Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia
do t’i vinin në ndihmë njëri-tjetrës
në mënyra të ndryshme, ku
mund të përfshihen edhe
ndihmat ushtarake”, shtoi
Andresson.
Johnsoni pritet të nënshkruajë një

marrëveshje të ngjashme në
Helsinki këtë të mërkurë, sipas
zëdhënësit të tij.
Suedia dhe Finlanda do të
vendosin në ditët në vijim nëse do
të heqin dorë nga dekada
paanshmërie dhe t’i bashkohen
NATO-s pas pushtimit rus të
Ukrainës.
Të kujdesshëm mos shkaktojnë
zemërimin e Moskës pasi kjo e
fundit kundërshton çdo zgjerim
të NATO-s, dy vendet nordike
kanë kërkuar garanci sigurie nga
anëtarët e NATO-s se do të
mbrohen gjatë periudhës së
ndërmjetme midis paraqitjes së
aplikimit dhe marrjes së
anëtarësimit të plotë.
Helsinki dhe Stokholmi kanë
zhvilluar bisedime me anëtarët e
fuqishëm të NATO-s, përfshirë
ShBA-në, Francën dhe
Gjermaninë, por dokumenti i
nënshkruar me Britaninë është
marrëveshja e parë e bërë publike.

Suedia dhe Britania nënshkruajnë marrëveshje 
për mbrojtje para vendimit për NATO

BRUKSEL, 11 MAJ - Bashkimi
Evropian nuk do të kërkojë
mbajtjen e maskave në
aeroporte dhe avionë duke
filluar nga java e ardhshme,
teksa masat kundër
koronavirusit po lehtësohen në
mbarë bllokun, thanë autoritetet
të mërkurën, më 11 maj. Agjencia
për Siguri në Aviacion e BE-së ka
njoftuar se ky vendim i
përbashkët, i ndërmarrë me
Qendrën Evropiane për
Parandalimin dhe Kontrollin e
Sëmundjeve, do të shënojë “një
hap të madh drejt normalizimit të
udhëtimit ajror” për pasagjerët
dhe punëtorët.
Udhëzuesi i ri “merr për bazë

zhvillimet e fundit të pandemisë,
veçmas nivelet e vaksinimit dhe
imunitetit natyral dhe, po ashtu,
shoqërohet me heqjen e
kufizimeve nga një numër në rritje
i shteteve evropiane”, thanë këto
dy agjenci përmes një deklarate të
përbashkët. “Megjithatë,
pasagjerët duhet të sillen me
përgjegjësi dhe t’i respektojnë
zgjedhjet e pasagjerëve të tjerë”,
tha presidenti i Agjencisë për
Siguri në Aviacion, Patrick Ky. Ai ka
shtuar se nëse një pasagjer
teshtinë apo kollitet duhet që t’i
sugjerohet që të mbajë maskë për
t’i mbrojtur pasagjerët e ulur
pranë tij.
Përderisa këto rekomandime do

të hyjnë në fuqi më 16 maj,
rregulli për mbajtjen e maskave
ende mund të varet nga
vendimet e kompanive ajrore,
të cilat kryejnë fluturime drejt
vendeve të ndryshme, ku mund
të ketë rregulla të ndryshme për
pandeminë Covid-19.
Ndërkaq, drejtoresha e Qendrës
Evropiane për Parandalimin
dhe Kontrollin e Sëmundjeve,
Andrea Ammon, tha se larja e
duarve dhe mbajtja e distancës
fizike ende duhet të
praktikohet, por operatorët
ajrorë këshillohen që të mos
vendosin masa të distancimit
fizik nëse masat e tilla
shkaktojnë pengesa.

BE-ja heq mbajtjen e maskave 
gjatë udhëtimeve ajrore

UASHINGTON, 11 MAJ - Dhoma e
Përfaqësuesve miratoi pakon e re
të ndihmës prej 40 miliardë
dollarësh për Ukrainën teksa
ligjvënësit përforcuan kërkesën
fillestare të presidentit Joe Biden,
duke sinjalizuar një përkushtim të
dy partive për t’iu kundërvënë
pushtimit rus të Ukrainës.
Pakoja e re kaloi me 368 vota për
dhe 57 kundër, duke ofruar 7
miliardë dollarë më shumë sesa
Bideni kishte kërkuar në muajin
prill, duke rritur ndihmën në
mënyrë të barabartë për
programet humanitare dhe të
mbrojtjes.

Kjo paketë synon t’i ofrojë
ndihmë ushtrisë ukrainase dhe
ekonomisë së këtij shteti, të
ndihmojë aleatët rajonalë, por
edhe synon të ofrojë 5 miliardë
dollarë për t’i adresuar mungesat
e furnizimit me ushqime globale,
pas krizës së shkaktuar nga lufta
në Ukrainë. “Populli ukrainas ka
nevojë për ne, ka nevojë për
ndihmën tonë në mënyrë
dëshpëruese”, tha Rosa De Lauro,
kryetare e Komitetit për ndarje
buxhetore në Dhomën e
Përfaqësuesve. “Vladimir Putino
dhe bashkëpunëtorët e tij duhet
të mbahen përgjegjës. Kjo masë e

bën këtë duke mbrojtur
demokracinë, duke kufizuar
agresionin rus dhe duke forcuar
sigurinë tonë kombëtare”, shtoi
ajo.
Me këtë pako të re të ndihmës,
vlera që ShBA-ja ka afruar për
Ukrainën arrin në pothuajse 54
miliardë dollarë. Këtu përfshihen
edhe 13.6 miliardë dollarë që
Kongresi miratoi si ndihmë për
Kievin në mars.
Qëkur Rusia ka nisur pushtimin e
Ukrainës më 24 shkurt, ShBA-ja
ka vendosur sanksione të ashpra
ndaj Moskës dhe ka rritur
ndihmën për Kievin.

Dhoma e Përfaqësuesve miraton 
40 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën
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PRISHTINË, 11 MAJ (ER) -
Anëtarët e Komisionit për
Çështjet e Sigurisë dhe
Mbrojtjes së Kuvendit të
Kosovës kanë vizituar
Republikën e Maqedonisë së
Veriut. 
Deputetët e Kuvendit të
Kosovës, të kryesuar nga
kryetari i këtij komisioni, Bekë
Berisha, janë pritur nga
kryetari i Kuvendit të
Maqedonisë së Veriut, Talat

Xhaferi. “Marrëdhëniet e mira
me Maqedoninë e Veriut na
mundësojnë që edhe më tutje
ta forcojmë bashkëpunimin
ndërshtetëror. Nga ana e z.
Xhaferi u theksua se
Maqedonia e Veriut qëndron
e gatshme të ndihmojë për
çfarëdo që ka nevojë Kosova
dhe institucionet e saj, si dhe
mbështetja e rrugëtimit të
Kosovës drejt të ardhmes
euro-atlantike mbetet

përherë deri në arritjen e
rezultateve. Çështja e sigurisë
shtetërore është shndërruar
në një dinamikë tjetër më
intensive pothuajse në të
gjitha vendet pa përjashtuar
rajonin, të vendosura, Kosova
dhe Maqedonia e Veriut
qëndrojnë aleate të pashoqe
në mbështetje të njëra-tjetrës
në të gjitha mekanizmat
shtetërore”, ka thënë Bekë
Berisha.

Deputetë të Kuvendit të Kosovës vizitojnë Maqedoninë e Veriut

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 11 MAJ - Agjencia e
Statistikave e Kosovës (ASK) ka
publikuar Indeksin e
Harmonizuar të Çmimeve të
Konsumit (IHÇK) për muajin
prill 2022, viti bazë 2015=100.
Inflacioni mujor i matur nga
Indeksi i Harmonizuar i
Çmimeve të Konsumit ishte 1.5
për qind në muajin prill 2022.
Indeksi i Tërësishëm i
Harmonizuar i Çmimeve të
Konsumit është më i lartë në një
mesatare prej  1.5-përqindësh në
muajin prill 2022 krahasuar me
muajin mars 2022. 
Kjo kryesisht është shpjeguar me
ngritjen e çmimeve të konsumit
te nëngrupet e COICOP-it: bukë
dhe drithëra (1.2 për qind); mish
(3.6 për qind); qumësht, djathë
dhe vezë (0.9 për qind); vajra dhe
yndyra ushqimore (15.6 për
qind); pemë (1.5 për qind);
perime (5.4 për qind); sheqer,

reçel, mjaltë, çokollata dhe
ëmbëlsira (2.0 për qind);
prodhime të ndryshme
ushqimore: salca, erëza, kripë,
ushqim për fëmijë etj. (2.2 për
qind); kafe, çaj dhe kakao (0.8 për
qind); ujë, pije joalkoolike, lëngje
nga pemët dhe perimet (0.6 për
qind); pije alkoolike (5.4 për
qind); gaz (10.8 për qind); lëndë
djegëse të ngurta, dru zjarri,
pelet etj. (2.6 për qind); pajisje
shtëpiake (2.0 për qind);
qelqurina, takëme dhe mjetet e
kuzhinës (1.7 për qind); vegla
dhe pajisje për shtëpi dhe kopsht
(1.3 për qind); mallra dhe
shërbime për mirëmbajtjen e
zakonshme të ekonomisë
shtëpiake (1.7 për qind); blerje e
automjeteve (1.3 për qind);
karburante dhe lubrifikantë për
pajisjet e transportit personal
(2.7 për qind); shërbime për
transport (3.9 për qind);
shërbime hoteliere (1.4 për
qind), me një ndikim të
përbashkët të këtyre nëngrupeve

prej 1.7-përqindësh në IHÇK.
Ndërsa rënie e çmimeve vërehet
te nëngrupet e COICOP-it:
energji elektrike (-7.3 për qind)
(për shkak të rënies së konsumit
(shpenzimeve) të energjisë
elektrike në muajin prill
krahasuar me muajin mars
(2022) me një ndikim prej (-0.2-
përqindësh) në IHÇK.
Norma vjetore e inflacionit e
matur në muajin prill 2022 me
muajin prill 2021 ishte 11.2 për
qind.
Indeksi i Tërësishëm i
Harmonizuar i Çmimeve të
Konsumit është më i lartë në një
mesatare prej 11.2-përqindësh
në muajin prill 2022, krahasuar
me muajin prill 2021. Kjo
kryesisht është shpjeguar me
ngritjen e çmimeve të konsumit
në këtë periudhë te nëngrupet e
COICOP-it: bukë dhe drithëra
(24.3 për qind); mish (13.5 për
qind); qumësht, djathë dhe vezë
(21.7 për qind); vajra dhe yndyra
ushqimore (51.3 për qind);

perime (13.8 për qind); sheqer,
reçel, mjaltë, çokollata dhe
ëmbëlsira (15.9 për qind);
prodhime të ndryshme
ushqimore, si salca, erëza, kripë,
ushqim për fëmijë etj. (11.6 për
qind); kafe, çaj dhe kakao (13.6
për qind); ujë mineral, pije
joalkoolike, lëngje nga pemët dhe
perimet (5.9 për qind); duhan
(4.8 për qind); mirëmbajtje dhe
rregullim i vendbanimit (8.2 për
qind); energji elektrike (17.6 për
qind - (ngritja e çmimit të
energjisë elektrike është për
shkak se në periudhën janar -
maj 2021 ishte për 0,0061 cent
më e lirë sipas Ligjit për
Rimëkëmbjen Ekonomike Covid
-19 nr. 07/L-016 neni 15), ndërsa
në muajin prill 2022 ka pasur
rënie të konsumit, gjegjësisht
shpenzimeve të energjisë
elektrike për (-7.3 për qind); gaz
(42.2 për qind); lëndë djegëse të
ngurta, dru zjarri, pelet etj. (22
për qind); mobilie dhe orendi,
qilima dhe mbulesa të tjera

dyshemeje (4.2 për qind); pajisje
shtëpiake (8.4 për qind); vegla
dhe pajisje për shtëpi dhe kopsht
(9.9 për qind); mallra dhe
shërbime për mirëmbajtjen e
zakonshme të ekonomisë
shtëpiake (7.4 për qind); blerje e
automjeteve (6.8 për qind); pjesë
këmbimi dhe pajisje shtesë për
pajisjet e transportit personal
(6.2 për qind); karburante dhe
lubrifikantë për pajisjet e
transportit personal (38.8 për
qind); shërbime të tjera në lidhje
me pajisjet personale të
transportit (9.9 për qind);
shërbime për transport (11.1 për
qind); shërbime hoteliere (9.7
për qind); kujdes personal (5 për
qind), me një ndikim të
përbashkët të këtyre nëngrupeve
prej 11.6-përqindësh në IHÇK.
Ndërsa rënie e çmimeve vërehet
te nëngrupet e COICOP-it: pemë
(-11.5 për qind); veshje (-1.1 për
qind); këpucë (-2.9 për qind), me
një ndikim prej (-0.4-
përqindësh) në IHÇK.

Vazhdon rritja e çmimeve 
e të gjitha prodhimeve
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Lirim GECI

PRISHTINË, 11 MAJ - Kryetari i
Sindikatës së Bashkuar të
Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
(SBAShK), Rrahman Jasharaj, ka
thënë se gjendja e
mësimdhënësve në Kosovë nuk
është e mirë. Jasharaj në këtë
intervistë dhënë për gazetën
“Epokën e re” ka thënë se zëri i
mësimdhënësve nuk është duke
u dëgjuar nga qeveria Kurti.
“Meritojnë që të dëgjohet e të
përfillet zëri i tyre, qoftë në

angazhimet për ngritjen e
vazhdueshme të cilësisë, qoftë
kur përgatiten tekstet shkollore.
Duhet dëgjuar zëri i tyre edhe kur
kemi të bëjmë me kërkesat
legjitime e të arsyeshme. Ky zë
nuk po dëgjohet”, ka thënë
Jasharaj.
Jasharaj ka kërkuar që sa më
shpejt të rriten pagat për
mësimdhënësit. Sipas tij, në
sektorin e arsimit nga viti 2018
nuk ka pasur rritje të pagave. Për
shkak të kësaj, Jasharaj ka bërë
me dije se sot (e enjte) do të
mbajnë grevë njëorëshe. “Greva

do të mbahet dhe nuk do të jetë
veprimi i fundit sindikal nëse
qeveria nuk ndërron qasje ndaj
dialogut dhe komunikimit me
sindikatat. Kërkesat tona, por
edhe të sindikatave të tjera që
janë pjesë e BSPK-së, janë që të
vazhdohet mbështetja prej 100
eurosh në paga derisa nuk fillon
implementimi i Ligjit të pagave.
Po ashtu, kërkesë e përbashkët e
sindikatave është që të kemi
informacione për Ligjin e pagave
dhe që të jemi pjesë aktive dhe e
barabartë në hartimin draftit
final e jo shikues nga anash”, ka

thënë ai, duke shtuar se ministri i
Punëve të Brendshme dhe
Administratës Publike, Xhelal
Sveçla, nuk e ka mbajtur
premtimin për Ligjin e Pagave. “I
vetmi komunikim për Ligjin e
Pagave ka ndodhur në nëntorin e
vitit të kaluar në takimin me
ministrin Sfeçla, që kishte
kërkuar mirëkuptim nga ne duke
na deklaruar se deri në mars do të
kryhet drafti i parë i ligjit e pastaj
do të nisin takimet me sindikatat
për të arritur marrëveshje lidhur
me të gjithë çështjet që lidhen me
këtë ligj, por kjo nuk ka ndodhur
dhe as SBAShK-u e as sindikatat e
tjera nuk kanë as edhe një
informatë zyrtare lidhur me
përmbajtjen dhe me fatin e këtij
ligji tepër të rëndësishëm”, është
shprehur Jasharaj.
Ai ka bërë me dije se veprimi
tjetër pas grevës do të jetë
protesta e 20 majit. 
Jasharaj ka thënë se nëse deri
atëherë nuk do të reflektojë
qeveria do të vendosin për

veprime të tjera sindikale.
“Veprimi i parë i radhës është
protesta e 20 majit me
pjesëmarrjen e anëtarësisë së
SBAShK-ut dhe sindikatave të
tjera anëtare të BSPK-së e pastaj
do ta analizojmë situatën duke
uruar që qeveria të reflektojë.
Dhe nëse jo, atëherë u mbetet
organeve të sindikatave të
vendosin bazuar në zërin e
anëtarësisë dhe ashtu edhe do të
ndodhë”, ka deklaruar Jasharaj.

“Epoka e re”: Z. Jasharaj, si është
gjendja e mësimdhënësve sot në
Kosovë?
Jasharaj: Gjendja e
mësimdhënësve në Kosovë nuk
është ajo e duhura.
Mësimdhënësi ka mbetur vetëm
në angazhimet në procesin
edukativo-arsimor dhe më keq se
kjo është krijuar një prirje e
individëve që të lëndohet figura e
mësuesit me vlerësime të
p a a r g u m e n t u a r a .
Mësimdhënësit e Kosovës

Qeveria të reflektojë karshi
kërkesave të mësimdhënësve

E ENJTE, 12 MAJ 2022

FLET PËR “EPOKËN E RE”, RRAHMAN JASHARAJ

- Qasja e qeverisë Kurti ndaj sindikatave është 
e gabueshme, sjell protesta dhe greva 

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBAShK),
Rrahman Jasharaj, ka thënë se me përjashtim të ministres së Arsimit, Arbërie
Nagavci, nuk kanë kurrfarë komunikim me qeverinë Kurti sa i përket realizimit të
kërkesave të mësimdhënësve. Për shkak të kësaj, Jasharaj ka bërë me dije se sot (e
enjte) do të mbajnë një grevë njëorëshe. Jasharaj në këtë intervistë për “Epokën e
re” ka thënë se veprimi tjetër pas grevës do të jetë protesta e 20 majit. Në këtë
kontekst, Jasharaj ka thënë se nëse deri atëherë nuk do të reflektojë qeveria, do të
vendosin për veprime të tjera sindikale. “Greva do të mbahet dhe nuk do të jetë
veprimi i fundit sindikal nëse qeveria nuk ndërron qasjen ndaj dialogut dhe
komunikimit me sindikatat”, ka thënë Jasharaj, duke shtuar se qeveria Kurti ka
qasje të gabueshme ndaj sindikatave
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Votohen tri marrëveshje 
ndërkombëtare

vazhdojnë angazhimet për arritje
më të larta të nxënësve, por u
mbeten mjete kryesore të punës,
shpuza, shkumësi, tabela dhe
tekstet shkollore që nuk
korrespondojnë me kurrikulën.
Edhe në aspektin ekonomik
mësimdhënësit nuk qëndrojnë
mirë sepse nga janari i vitit 2018
nuk ka pasur lëvizje pagash dhe të
kujtojmë se në atë kohë ngritja ka
qenë vetëm 4 për qind, kurse
çmimet kanë shënuar ngritje të
vazhdueshme, sidomos tek
artikujt elementarë. 

“Epoka e re”: Çfarë bashkëpunimi
keni me institucionet e Kosovës?
Jasharaj: SBAShK-u ka
bashkëpunim të vazhdueshëm
me MAShTI-n dhe në këto takime
bashkëbisedojmë për gjendjen në
arsim dhe për angazhimet e
përbashkëta në shërbim të
ngritjes së cilësisë. Mirëpo
MAShTI nuk ka kompetenca e as
mundësi buxhetore që t’i realizojë
kërkesat e punëtorëve të arsimit
dhe ne vazhdimisht kemi kërkuar

që ministrja Nagaci t’i ngrehë
këto çështje e kërkesa në qeveri,
por nuk kemi as edhe një
informacion nëse kështu ka
ndodhur. Nga ana tjetër, me
institucionet e tjera, duke filluar
nga kryeministri, por edhe nga
ministrat gjegjës, bashkëpunimi
mungon. Ne kemi dërguar
vazhdimisht shkresa për takime e
bashkëbisedë për të gjitha
çështjet, por ka munguar e
vazhdon të mungojë gatishmëria e
institucioneve për angazhime
konkrete, për bashkëpunim në
përpjekje për gjetjen e zgjidhjeve
të pranueshme për kërkesat
legjitime të anëtarësisë sonë. Kjo
qasje e qeverisë Kurti ndaj
sindikatave është e gabueshme
dhe ka sjellë deri te situatat e tilla
çfarë janë tani me greva e protesta. 

“Epoka e re”: Vlerësoni se
institucionet nuk janë duke i
trajtuar mësimdhënësit në mënyrë
të dinjitetshme?
Jasharaj: Partitë politike në
fushata deklarohen zëshëm se

arsimin do ta kenë prioritet, por
kjo nuk ka ndodhur e nuk po
ndodh as në qeverinë Kurti.
Punëtorët e arsimit edhe për arsye
të respektit që duhet pasur për
misionin e tyre të shenjtë në
edukimin e arsimimin e brezave
në vitet e okupimit, por edhe për
arsye të këtij misioni që u realizua
në kushte tepër të vështirësuara
nga pandemia, meritojnë trajtim
të dinjitetshëm. Meritojnë që të
dëgjohet e të përfillet zëri i tyre
qoftë në angazhimet për ngritjen e
vazhdueshme të cilësisë, qoftë kur
përgatiten tekstet shkollore.
Duhet dëgjuar zëri i tyre edhe kur
kemi të bëjmë me kërkesat
legjitime e të arsyeshme. Ky zë nuk
po dëgjohet.

“Epoka e re”: A kanë komunikuar
me ju institucionet e shtetit për
draftligjin e pagave, për të cilin
keni marrë premtime se do të
shkojë në Kuvend në muajin
mars? 
Jasharaj: Jo, nuk kemi
komunikuar dhe për këtë fajtor

janë qeveria dhe institucionet e
tjera. I vetmi komunikim për
Ligjin e Pagave ka ndodhur në
nëntorin e vitit të kaluar në
takimin me ministrin Sveçla, që
kishte kërkuar mirëkuptim nga
ne duke na deklaruar se deri në
mars do të kryhet drafti i parë i
ligjit, pastaj do të nisin takimet
me sindikatat për të arritur
marrëveshje lidhur me të gjitha
çështjet që lidhen me këtë ligj,
por kjo nuk ka ndodhur dhe as
SBAShK-u e as sindikatat e tjera
nuk kanë as edhe një informatë
zyrtare lidhur me përmbajtjen
dhe me fatin e këtij ligji tepër të
rëndësishëm. 

“Epoka e re”: Z. Jasharaj, pse keni
vendosur të hyni në grevë
njëorëshe dhe cilat janë kërkesat
e SBAShK-ut për institucionet e
Kosovës?
Jasharaj: Po, greva do të mbahet
dhe nuk do të jetë veprimi i
fundit sindikal nëse qeveria nuk
ndërron qasjen ndaj dialogut
dhe komunikimit me sindikatat.

Kërkesat tona, por edhe të
sindikatave të tjera që janë pjesë
e BSPK-së, janë që të vazhdohet
mbështetja prej 100 eurosh në
pagë derisa nuk fillon
implementimi i Ligjit të Pagave.
Po ashtu, kërkesë e përbashkët e
sindikatave është që të kemi
informacione për Ligjin e
Pagave dhe të jemi pjesë aktive
dhe e barabartë për hartimin
draftit final e jo shikues nga
anash. 

“Epoka e re”: Nëse nuk merren
parasysh këto kërkesa, çfarë do të
bëni si sindikatë, cilat do të jenë
veprimet e radhës?
Jasharaj: Veprimi i parë i radhës
është protesta e 20 majit me
pjesëmarrjen e anëtarësisë së
SBAShK-ut dhe sindikatave të
tjera anëtare të BSPK-së, pastaj
do ta analizojmë situatën duke
uruar që qeveria të reflektojë.
Nëse jo, u mbetet organeve të
sindikatave të vendosin bazuar
në zërin e anëtarësisë dhe
ashtu edhe do të ndodhë.

PRISHTINË, 11 MAJ - Deputetët e
Kuvendit të Kosovës kanë votuar
tri marrëveshje ndërkombëtare
në seancën e së mërkurës.
Projektligji nr. 08/L-130 për
ratifikimin e Marrëveshjes
ndërmjet Qeverisë së Republikës
së Kosovës dhe Këshillit të
Ministrave të Republikës së
Shqipërisë për ndihmë të
ndërsjellë juridike në çështjet
civile dhe tregtare është votuar
me 86 vota për.  
Projektligji nr. 08/L-139 për
ratifikimin e Marrëveshjes së
kredisë ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane
për Investime për projektin e
zhvillimit të impiantit të ujërave
të zeza në Mitrovicë është votuar

me 85 vota.
Projektligji nr. 08/L-140 për
ratifikimin e Marrëveshjes së
kredisë në mes të Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim për
projektin e trajtimit të ujërave të
zeza në Mitrovicë është votuar me
86 vota për.
Ndërkaq Projektligji nr. 08/L-141
për ratifikimin e Marrëveshjes së
financimit në mes të Republikës
së Kosovës, përfaqësuar nga
Ministria e Financave, Punës dhe
Transfereve dhe Asociacionit
Ndërkombëtar për Zhvillim për
“Projektin e reformës së sistemit
të ndihmës sociale në Kosovë”
nuk ka kaluar. Për të kanë votuar
vetëm 63 deputetë, 24 kanë qenë

kundër dhe asnjë abstenim.
Me 74 vota për është miratuar në
lexim të dytë Projektligji për
mbrojtjen e sekreteve tregtare. 
Kuvendi e ka zgjedhur Biroll
Urcan anëtar të Bordit të RTK-së
nga radhët e komuniteteve
joshumicë. Ai do të ketë mandat
trevjeçar.
Anëtar i Këshillit Gjyqësor të
Kosovës është zgjedhur Nikolla
Kabashiq. Nga radhët e anëtarëve
jogjyqtarë është zgjedhur Adriana
Mileviq, ndërsa sa i përket
zgjedhjes nga radhët e
komuniteteve të tjera joshumicë
asnjëri kandidat nuk i ka marrë
votat e mjaftueshme, kështu që
për këtë pozitë rishpallet
konkursi.

Osmani merr pjesë në darkën
e organizuar nga Nancy Pelosi

UASHINGTON, 11 MAJ - Në
përmbyllje të qëndrimit të saj në
Uashington, presidentja Vjosa
Osmani ka marrë pjesë në darkën
e shtruar nga kryetarja e Dhomës
së Përfaqësueseve, Nancy Pelosi,
për nder të Takimit të Liderëve të
Konferencës së Sigurisë së
Munihut. 
Presidenca e Kosovës ka njoftuar
se presidentja Osmani dhe
kryetarja Pelosi patën rastin të
diskutojnë për gjendjen aktuale të
sigurisë në Evropë, në veçanti
edhe në Ballkan. “Në këtë drejtim
u potencua rëndësia e
partneritetit e komunikimit të
vazhdueshëm në të dyja anët e
Atlantikut për garantimin e paqes
dhe stabilitetit. Në darkë

presidentja Osmani pati rastin të
takohet edhe me kryeministrin e
Bullgarisë, Kiril Petkov, senatorin
Bob Menendez, senatorin
Lindsay Graham, kongresistin
Gregory Meeks, si dhe zyrtarë e të
ftuar të tjerë”, ka njoftuar
Presidenca. 
Presidentja Osmani ka qëndruar
në Uashington me ftesë të
organizatorëve të Takimit të
Liderëve të Konferencës së
Sigurisë së Munihut, me ç’rast ajo
ishte edhe një nga folëset
kryesore në diskutimin mbi
bashkëpunimin transatlantik për
sigurinë energjetike si dhe folëse
kryesore në organizimin lidhur
me rritjen e rolit të grave në
politikë.
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GJILAN, 11 MAJ (ER) - Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural ka hapur
aplikimin nëpër të gjitha
komunat e Kosovës, nga data 26
prill deri më 25 maj 2022, për të
aplikuar për subvencione për
kultura të ndryshme bujqësore.
Në Drejtorinë e Bujqësisë dhe

Pylltarisë në Gjilan është duke
vazhduar me aplikime për
fermerët e komunës sonë, ku
deri me sot kanë aplikuar 375
fermerë e që pritet të jenë rreth
800 deri 900 aplikime.
Drejtori i Bujqësisë dhe
Pylltarisë, Bajram Isufi, ka thënë
se është pranë zyrtarëve dhe

fermerëve në këtë periudhë të
aplikimit, duke u uruar atyre
suksese në aplikim e punë të
mbarë gjatë punës në tokat e tyre
bujqësore. 
Fermerët e Gjilanit e kanë
falënderuar drejtorin Isufi për
interesimin ndaj tyre në këtë fazë
të rëndësishme për ta.

Në Gjilan vazhdon aplikimi nga fermerët për subvencione

PRISHTINË, 11 MAJ(ER) - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se në
24 orët e fundit, pas 670
testimeve, 14 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me virusin
Covid-19.
Gjatë 24 orëve të fundit është
shënuar një rast i vdekjes.
Të mërkurën janë shëruar edhe

10 qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224 675.
Në total numri i rasteve aktive
me Covid është 350.
Në 24 orët e fundit janë dhënë
252 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të

gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 827 339 doza të
vaksinës. Deri më sot 822 426
qytetarë janë vaksinuar me
dozën e dytë.
Deri më sot janë dhënë 102 128
doza përforcuese dhe doza të
treta të vaksinës kundër Covid-
19.

Nju i vdekur dhe 14 raste të reja me Covid në Kosovë

PRIZREN, 11 MAJ (ER) - Është
nënshkruar memorandum
bashkëpunimi në mes të
Fondacionit për Zhvillim të
Qëndrueshëm Ekonomik -
PREDA Plus, Wentrepreneur, me
mbështetjen e Arbeiter Samariter
Bund - ASB dhe komunës së
Prizrenit. 
Projekti “Stabilizimi i mëtejmë i
komuniteteve pakicë dhe
shumicë në Kosovë përmes
mbështetjes së shtuar socio-
ekonomike”, i njohur si “Socio -
projekti 2”, ka për synim
vazhdimin e krijimit të një jetese
të qëndrueshme dhe kushte të
mira socio-ekonomike për
familjet etnike pakicë dhe
shumicë në Kosovë përmes
gjenerimit të të ardhurave,
ndërtimit të kapaciteteve,
punësimit dhe mundësive të
zhvillimit të komunitetit.
Palët përmes këtij projekti kanë

për qëllim të sigurojnë një kornizë
për bashkëpunimin e ardhshëm,
duke përshkruar përgjegjësitë
dhe angazhimin e ndërsjellë për
të mirën e një zbatimi të
suksesshëm të projektit.
Ky projekt do t’u përgjigjet
nevojave të komuniteteve pakicë
dhe shumicë në Kosovë në
bashkëpunim të ngushtë me
komunën tonë e cila jep
mbështetje dhe përkushtim të
plotë në zbatim të projektit.
Përfituese të këtij projekti janë 14
biznese fillestare të drejtuara nga
gra të komuniteteve të ndryshme,
të cilat u janë nënshtruar
trajnimeve paraprake, në mënyrë
që të konkurrojnë për këto grante.
Komuna e Prizrenit ka njoftuar se
do të mbetet gjithmonë e
gatshme për t’i mbështetur dhe
inkurajuar të rinjtë dhe gratë në
rritjen e kapaciteteve dhe
zhvillimin e bizneseve të tyre.

14 gra nga komuna e Prizrenit përfitojnë 
grante nga “Socio-projekti 2”

Faton DËRMAKU

PRIZREN, 11 MAJ - Policia e Kosovës
ka nisur patrullimin me biçikleta
në qytetin e Prizrenit. Policia ka
njoftuar se ky aktivitet ka për
qëllim identifikimin e
kundërvajtjeve të ndryshëm në
komunikacion, me theks të
veçantë  kundërvajtjet si: lirimin
e trotuareve, kyçët e pasigurta në
rrugë, tejkalimin e shpejtësisë,
përdorimin e telefonit,
mospërdorimin e rripit të
sigurisë dhe kundërvajtje të tjera,
që me këto veprime shoferët
mund të shkaktojnë aksidente në
komunikacion. “Në periudhën
kohore 04-10.05.2022 ka
identifikuar kundërvajtës në
trafik të cilët nuk kanë respektuar
rregullat në komunikacionin

rrugor dhe ndaj tyre janë marrë
masat komfor ligjeve në fuqi.
Janë shqiptuar gjithsej 1 275
gjoba. Do të vazhdojmë
ndërmarrjen e masave dhe
veprimeve policore ndaj
kundërvajtësve të cilët rrezikojnë
sigurinë në trafikun rrugor, me
qëllim të parandalimit të
aksidenteve si dhe ngritjen e
sigurisë për të gjithë
pjesëmarrësit në trafik. E ndaj
atyre që nuk respektojnë rregullat
do të ndërmerren masa komfor
ligjit të trafikut”, ka njoftuar
Policia e Kosovës. Me këtë rast,
policia u ka bërë thirrje qytetarëve
që të kenë kujdes maksimal gjatë
qarkullimit në rrugë, duke
kërkuar që ta respektojnë ligjin,
rregullat në komunikacionin
rrugor me qëllim të krijimit të një
ambienti të sigurt për të gjithë.

Policia nis patrullimin me biçikleta 



07E ENJTE, 12 MAJ 2022AKTUALE

Shkruan: Ismail SYLA

1.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, është politikani shqiptar
numër një që më së miri, më së
thelli dhe më seriozisht se
kushdo tjetër ka vënë në pah
qëllimin e burgosjes së liderëve
të UÇK-së. Cilësimet e
rrezikshme: Krime kundër
njerëzimit, krime lufte dhe
ndërmarrje e përbashkët
kriminale, synojnë zhvlerësimin
e thelbit të luftës çlirimtare të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në Hagë po tentohet të
përmbyset, të kthehet
kokëposhtë, të praptohet

projekti më i rëndësishëm
politiko-ushtarak i shqiptarëve të
Kosovës, liria, çlirimi dhe
pavarësia e Kosovës.

2.
Edi Rama me vizitën e djeshme
tregoi përmasat e një
burrështetasi të formatit të lartë.
Edi Rama dëshmoi se vlerat e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i
ka të përbrendësuara. Edi Rama
tregoi edhe njëherë më shumë se
beson në vlerat kombëtare dhe
humanitare të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës. Edi Rama
dëshmoi se beson thellësisht në
vlerat kombëtare, humanitare
dhe në vizionin politik të
presidentit Hashim Thaçi dhe të
paraburgosurve të tjerë në Hagë.

3.
Me vizitën brenda në burg, Edi
Rama vërtetoi besimin e tij në
pastërtinë e figurës së presidentit
Hashim Thaçi. Edi Rama
dëshmoi fuqinë e relacionit

ndërnjerëzor për vëllanë, mikun,
bashkëkombësin dhe simbolin e
njeriut të çlirimit dhe pavarësisë
së Kosovës. Edi Rama tregoi se
me tërë trupgjatësinë e tij hyn
krenar në atë derë burgu me
kontrollime të shumëfishta për ta
parë bashkëpatriotin e tij. Edi
Rama me gjuhën e trupit, duke
vënë duart prapa, sikur u
solidarizua me duart e lidhura të
çlirimtarëve të Kosovës.

4.
Edi Rama me vizitën e tij te
presidenti në burgun e Hagës
shkoi të çmallet paksa me
presidentin Thaçi, sikur shkoi ta
merr një barrë dhe t'ia lehtësojë
për disa orë mikut të tij
monotoninë e mureve, prapa të
cilave mbahet si rezultat i
intrigave, shpifjeve dhe
fabrikimeve të kuzhinës
antishqiptare serbe. Edi Rama
sikur doli i përmbushur nga forca
morale e presidentit Thaçi. Edi
Rama, në prononcimin e tij me

saktësi milimetrike tregoi se për
të gjaku i derdhur i Kosovës për
liri, sakrifica dhe synimi madhor i
Ushtrisë Çlirimtare nuk është
lustër formale, por botëkuptim

me peshë uraniumi.

5.
Edi Rama tregoi se bota shqiptare
ka një burrështetas të vërtetë.

Edi Rama, ky burrështetas i madh

HAGË, 11 MAJ - Në seancën e së
mërkurës, në gjykimin ndaj ish-
eprorit të UÇK-së, Salih Mustafës,
ka filluar deklarimin e saj
dëshmitarja e katërmbëdhjetë e
mbrojtjes, Teuta Hadri. Ajo para
Dhomave të Specializuara ka
thënë se në fshatin Zllash ka
shkuar më 16 prill të vitit 1999
dhe ka qëndruar tri ditë duke
dhënë ndihmë mjekësore për të
plagosurit. 
Hadri i ka thënë trupit gjykues se
në ditën e tretë i kanë nxjerrë të
plagosurit dhe civilët nga ajo
zonë për shkak të fillimit të
ofensivës, ku edhe ka takuar Salih
Mustafën, të cilin në atë periudhë

ajo e ka njohur vetëm si
komandant Cali. 
Hadri ka thënë se në Zllash nuk

ka pasur njerëz të ndaluar dhe as
roje përreth shtëpive ku kanë
qëndruar.

Dëshmitarja Hadri ka thënë se
ofensiva në atë zonë kishte filluar
më 18 prill të vitit 1999. Ajo ka
theksuar se në kohën e ofensivës
e kishte takuar për herë të parë
Salih Mustafën. “Cali ishte një
komandat pedant dhe i shkathët.
Ai djalë kishte lënë lirinë e vet, në
vend se me ik në Gjermani, ai
vinte aty për t’i mbrojtur
qytetarët, për ta ndihmuar
ushtrinë me furnizime me
ushqim dhe me barna. Pra, krejt
këto kanë qenë organizim i
ushtarëve të UÇK-së. Më 18 prill
kam pyetur, pra kur është bërë
ofensiva e madhe. Kush është ky
djalë? Aty e kam kuptuar se është

Cali”, ka thënë Hadri.
Ajo ka deklaruar se në atë
periudhë e kishte njohur Salih
Mustafën vetëm me emrin Cali,
ndërsa kur është ngritur aktakuza
e ka kuptuar emrin i tij të vërtetë.
“Publikisht e falënderoj Calin dhe
ushtarët e UÇK-së, sepse falë tyre
edhe unë sot jam gjallë, në
organizmin që kanë bërë për të
na mbrojtur neve, personelin e
shëndetësisë, të plagosurit dhe
civilët”, ka thënë Hadri, e cila
është mjeke me profesion.
Salih Mustafa po qëndron në
paraburgim në Hagë, ndërsa në
paraqitjen e tij para trupit gjykues
ai është deklaruar i pafajshëm. 

Hadri falënderon Calin dhe ushtarët e UÇK-së:
Falë tyre edhe unë sot jam gjallë

Prishtinë, 11 maj- Ish-presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi gjatë
paraqitjes pranë Dhomave të
Specializuara në Hagë këtë javë,
ka deklaruar se është i pafajshëm. 
Ai ka bërë me dije se i ka pranuar
akuzat e reja në aktakuzën e
konfirmuar dhe të ndryshuar më
29 prill, veçse të njëjtën nuk e ka
kuptuar. “Nuk i kam kuptuar pasi
nuk kam pasur mundësi t’i lexoj
pasi që janë shumë të redaktuara”,
ka thënë Thaçi. Ndërkaq drejtori i
zyrës ligjore në Bern, First-
consulting.ch, Sali Bislimi, ka
theksuar se rasti i cili aktualisht po
e ngarkon Gjykatën Speciale të
Hagës për presidentin Thaçi, vë në
pikëpyetje aspektin e ligjshmërisë

së procedurës. 
Ai ka thënë se nga Zvicra do të
vijnë në ndihmë për drejtësi për
presidentin Thaçi. “Në fjalitë e
lehta gjendet e vërteta. Në akuzat
me redaktim të komplikuar
fshehët gënjeshtra! Rasti i cili
aktualisht po e ngarkon Gjykatën
Speciale të Hagës për presidentin
Thaçi, vë në pikëpyetje aspektin e
ligjshmërisë së procedurës. Ndaj
presidentit Thaçi nuk është
vërtetuar asnjë akuzë. Vlen të
theksohet se Gjykata Speciale
penale ndërkombëtare ka kërkuar
në atë kohë nga vet presidenti që
të vendoset për gjithë drejtësinë
në rastin e tij, ku aktualisht është i
ngarkuar vetëm për prokurorinë.

Gjykata Speciale dëshiron të
harron, dhe nuk bën dallimin mes
një gjykate të së drejtës themelore
dhe një gjykate të së drejtës
speciale. Apo ata janë të ndikuar
vetëm nga etja për hakmarrje. Për
më tepër, gjendja e luftës që ishim
dhe që është objekt i çështjes në
fjalë, nuk merret parasysh në
kontekstin e gjykimit të
ardhshëm. A mund të asimilojmë
ligjërisht dhe moralisht dy situata
të ndryshme? Jo, thotë ligji i
zakonshëm. Shpresoj që njerëzit e
mençur të Brukselit të
frymëzohen prej saj. Nga Zvicra
do të vijmë në ndihmë për drejtësi
president!”, ka shkruar Bislimi në
llogarinë e vet në “Facebook”.

Nga Zvicra do të vijmë në ndihmë 
për drejtësi president
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PRISHTINË, 11 MAJ (ER) - Policia e
Kosovës ka njoftuar se më 10
maj, rreth orës 15:30, gjatë
patrullimit, njësia patrulluese
kufitare në fshatin Glloboqicë
ka ndaluar automjetin me

targa vendore të cilin e
drejtonte i dyshuari K. G., (viti i
lindjes 1994 / mashkull, shtetas
i Kosovës). “Gjatë kontrollimit
të veturës në hapësirën e
brendshme dhe bagazhin e

veturës është gjetur një sasi e
konsiderueshme e mallrave
komerciale që dyshohet se janë
kontrabanduar nga territori i
Maqedonisë së Veriut. Mallrat i
dorëzohen Doganës së

Kosovës, kurse policia inicion
rastin ‘kontrabanda me mallra’,
rasti me aktvendim të
prokurorisë vazhdon në
procedurë të rregullt”, ka
njoftuar Policia e Kosovës.

Policia parandalon edhe një rast të kontrabandës me mallra

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 11 MAJ - Ministri i
Financave, Punës dhe Transfereve,
Hekuran Murati, dhe
zëvendëspresidenti i Bankës
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim, Alain Pilloux, në javën e
takimeve vjetore në Marakesh
kanë nënshkruar marrëveshjen
për energji efiçiente për Prizrenin. 
Kjo marrëveshje, që kap vlerën
prej 6 milionë e 315 mijë eurosh,
prej të cilave 20 për qind janë
grant, synon investimet në
efiçiencën e energjisë së
ndërtesave publike në Prizren. Me
rastin e nënshkrimit të
marrëveshjes, ministri Murati ka
vlerësuar lart bashkëpunimin e
vazhdueshëm me BERZh-in, si një
partner i rëndësishëm për
avancimin e tranzicionit
energjetik të Kosovës dhe
zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik.  

Në anën e tij, zëvendëspresidenti i
BERZh-it, Alain Pilloux, u shpreh
se për një shtet i cili deri vonë nuk
mund ta imagjinonte të ardhmen
e energjisë pa linjit, përparimi i
Kosovës nuk mund të ishte më i
madh se kaq. 
Gjithashtu, ai ka theksuar se
Kosova tashmë është duke punuar
intensivisht në një model të cilin
çdo shtet duhet ta ndjekë,
përkatësisht kombinimin e
energjisë efiçiente me energji të
ripërtërishme.  
Projekti i cili financohet nga kjo
marrëveshje parasheh
implementimin e masave të
efiçiencës në 100 objekte
komunale, duke përfshirë
kopshte, shkolla dhe qendra të
kujdesit shëndetësor parësor. 
Masat e propozuara për efiçiencë
përfshijnë përmirësimin dhe
ndërrimin e sistemeve të ngrohjes,
izolimin termik të ndërtesave dhe
instalimin e dritareve dhe dyerve
me efiçiencë të energjisë.

Kosova dhe BERZh-i, me marrëveshje 
për energji efiçiente për Prizrenin

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË,  11 MAJ - Sindikata e
Punëtorëve e Kompanisë
Kosovare për Shpërndarje të
Energjisë Elektrike (KEDS) të
mërkurën ka nisur grevë
njëorëshe, duke kërkuar rritje të
pagave. 
Kryetari i Sindikatës së
Punëtorëve të kësaj kompanie,
Ahmet Hyseni, ka thënë se ata po
kërkojnë që menaxhmenti i kësaj

kompanie t’ua rrisë pagat në
vlerë prej 100 eurosh. Sipas tij,
greva do të jetë treditore, duke
filluar nga sot grevën njëorëshe,
nesër dyorëshe dhe pasnesër
treorëshe.
Ai ka thënë se po presin që
menaxhmenti t’i thërrasë për
biseda, e nëse nuk ndodh,
atëherë të premten këshilli
grevist do të mblidhet për të
vendosur për hapat e mëtejmë.
“Nëse nuk ka një marrëveshje do
të vijnë të gjitha distriktet në

Prishtinë”, ka thënë ai.
Hyseni ka thënë se kanë pritur që
të kalojë kriza energjetike dhe
janë takuar në mars me
menaxhmentin e kësaj, që u ka
ofruar rritje page prej 30 eurosh.
“Në mars u takuam, na ofruan
rritje rroge prej 30 eurosh për
punëtorë. Për ne si sindikatë kjo
rritje është e papranueshme”, ka
deklaruar ai.
Kjo kompani private ka rreth 2
000 punëtorë me pagë mesatare
prej 450.00 eurosh.

Punëtorët e KEDS-it hyjnë në grevë, 
kërkojnë rritje pagash

PRISHTINË, 11 MAJ (ER) -
Guvernatori i Bankës Qendrore
të Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka
takuar përfaqësuesit e Fondit
Monetar Ndërkombëtar, të
udhëhequr nga shefi i Misionit
të Fondit Monetar
Ndërkombëtar për Kosovën,
Gabriel Di Bella dhe Stephanie
Eble, përfaqësuese e zyrës
regjionale për Ballkanin
Perëndimor. 
Në këtë takim është diskutuar
për zhvillimet e fundit në
sektorin financiar dhe
veprimet e deritashme të
ndërmarra nga BQK. Me këtë

rast, guvernatori Mehmeti i
njoftoi të pranishmit se sektori
financiar vazhdon të jetë likuid
dhe me performancë pozitive,
si dhe falënderoi FMN-në për
mbështetjen e vazhdueshme
dhënë Kosovës dhe BQK-së në
veçanti. 
Në anën tjetër, udhëheqësi i
Misionit të FMN-së për vendin
tonë, Gabriel Di Bell, shprehu
gatishmërinë për vazhdimin e
mbështetjes dhe realizimit të
projekteve të ndryshme me
BQK-në, përmes të cilave do të
përfitonin qytetarët dhe
ekonomia në përgjithësi.

Guvernatori Mehmeti dhe zyrtarët e FMN-së
flasin për zhvillimet e fundit ekonomike
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hvilluar tej mase, e cila për t’i kryer
punët e shtëpisë e të fushës, për të
ecur lirshëm, ajo i përvilte gjinjtë, i
lidhte mbrapa dhe i hidhte mbrapa
krahëve. E ëma e Milushit ishte e
rreptë, mikpritëse e bujare, me
plotë virtyte të traditës shqiptare.
Epo kush ishte ky farë Car Dushani?
Car Dushani ishte pasardhës i
Nemanjidëve. Stefan Nemanja
kishte sunduar gjatë viteve 1166
deri më 1196, brenda dinastisë së
vet. Kjo dinasti në programin e vet e
kishte shfarosjen e shqiptarëve nga
faqja e dheut, por kurrë nuk mundi
e nuk guxoi ta realizonte atë plan
ogurzi. 
Nemanja luftonte kundër
vëllezërve të vet: Tihomirit,
Strazimirit e Miroslavit. Kështu,
Tihomiri, në luftë të përgjakshme e
mund të vëllanë, Nemanjën, të cilin
e lidh me zinxhirë këmbë e duar
dhe e hedh në shpellë të gurëve në
afërsi të qytetit të Rashkës, por
Nemanja me ndihmën e shokëve të
tij arrin të dalë nga shpella dhe i
zemëruar e i tërbuar për pushtet e
merr fronin e shtetit, ndërsa
vëllezërit, nga frika e Nemanjës
arratisen jashtë vendit. Kjo
sëmundje patologjike i rrëmben
edhe pasardhësit e Nemanjës:
Vuksanin dhe Stefanin, të cilët mes
veti e shkaktojnë një luftë të
përgjakshme civile për pushtetin
serb. Po nga ky fis e nga po kjo
dinasti vjen në pushtet Milutini, i cili
ishte i vrazhdë e i ashpër ndaj djalit
të tij, Stefanit, të cilit ia nxjerr njërin
sy, sepse ai ishte rebeluar ndaj
babait të vet, që synonte t’ia merrte
pushtetin. 
Pas vdekjes së Milutinit fillon lufta
për pushtet e djemve të Dinastisë së
Nemanjidëve. Fronin e shtetit e të
pushtetit e fiton Car Dushani,
personalitet shumë i fuqishëm dhe
i rëndësishëm gjatë kohës së
mbretërisë së tij, si i vetëshpallur
perandor i serbëve, bullgarëve e
grekëve, më 1346. Dushani
pretendonte ta sundonte e ta
qeveriste edhe popullin shqiptar,
por për shkak të famës që kishte
dhe të gjitha principatat shqiptare
ishin të forta, Dushani nuk pati
guxim ta niste këtë mision të tij. Aso
kohe, principatat më të
rëndësishme ishin: Principata e
Gjergj Kastriot Skënderbeut, Vrana
Kontit, Lekë Zaharisë, Tanush
Topisë, ajo e Muzakajve, Zaharia
Gropa, Pal Engjëlli, Dukagjinët e
shumë të tjera. Thuhet se Car
Dushani ishte i pamëshirshëm e
gjakpirës, ngase ai më 1346, me
forcë e detyron kreun e kishës së
Rashkës ta kurorëzonte si perandor,
derisa dy muaj më vonë ia
imponon edhe udhëheqjes së
kishës së Shkupit që ta kurorëzonte
si perandor. 
Kështu, Car Dushani u shpall
perandor me bujë të madhe në
Kalanë e Shkupit. Car Dushani i
fuqishëm ishte biri i mbretit
Dushan, i cili shpejt rebelohet
kundër babait të vet dhe me forcë ia
merr pushtetin më 1308 dhe ajo
mbretëri e pushtetit të Dushanit

zgjat deri më 1355. Si mbret i ri
emërohet qeveritar i Zetës, më
1332. Me marrjen e Zetës, ai fitoi
forcë. Lufta  midis birit dhe babait u
kthye në luftë të ashpër civile serbe
gjatë viteve 1331. Pas disa
përleshjesh të ashpra, ushtria e
Dushanit fiton kundër ushtrisë së
babait të vet. 
Ai e arreston babanë e vet dhe
urdhëron që ta ekzekutojnë
mizorisht në shtrat, duke e
ngulfatur me jastëk. Pas këtyre
veprimeve makabre të Dushanit, ai
me forcë e merr në zotërim edhe
qytetin e Rashkës me rrethinë,
ndërsa, më 1332, me dhunë ua
merr dajëve një vajzë shumë të
bukur për grua, Elenën. Car
Dushani kishte vdekur papritmas
në qytetin e Rashkës, më 1355 dhe,
sipas mbamendjes dhe
gojëdhënave serbe, Dushani është
varrosur në qytetin e Rashkës, e jo
siç trillojnë e gënjejnë historianët
serbë. Vdekja e Car Dushanit ishte
misterioze, shumë enigmatike dhe
e papritur. Sipas tregimeve e
gojëdhënave serbe, thuhet se
vdekja e tij kishte ardhur si rrjedhojë
e mallkimit të thellë që ia kishte bërë
babai i tij, të cilin e kishte mallkuar
me gjithë zemër, duke e thirrur
Perëndinë me zë të lartë që të
hakmerrej ndaj të birit dhe
pasardhësve të tij. 
Meqë Dushani ishte kaq mizor ndaj
popullit të tij, gjatë mbretërisë së tij,
populli serb e priti me gëzim
vdekjen e tij, derisa në ditën e
varrimit të tij në Rashkë, fare pak
njerëz morën pjesë në ceremoninë
e lamtumirës së tij. Ai gjatë sundimit
të tij ia kishte prerë kokën edhe
perandorit bullgar. Andaj, nga gjithë
kjo që u shkrua e u tha për Car
Dushanin, kuptojmë e mësojmë se
ai tërë jetën e tij e kishte pasur me
probleme e kundërthënie nga më
të mëdhatë e ndër më të
ndryshmet. Ai së pari kishte
kundërthënie e probleme brenda
përbrenda familjes së tij, si: me
babanë, me farefisin, me
udhëheqjen e tij shtetërore, me
dajallarët e tij, si dhe me kreun e
kishës, të cilët me dhunë i detyroi që
ta kurorëzonin si perandor. Gjithë
këto mizori që u cekën më lartë, e
shumë e shumë të tjera që nuk janë
cekur, rridhnin nga Car Dushani,
perandor mizor e famëkeq me
bëmat e tij të errëta. Prandaj,
gënjeshtrat dhe dezinformatat e
historianit serb, Tatomir Vukanoviq,
në lidhje me e për Milush Kopiliqin
tek unë shkaktuan ndezjen e
ndjenjave, emocioneve dhe
mospajtimeve të forta frymëzuese.
Tatomir Vukanoviqi në rrëfimin e tij
historik për Milush Kopiliqin
shqiptar, padrejtësisht i mëvesh
dhe e njollos trimërinë e Milushit
tonë. Kështu, Milushin e pagëzon
me lloj-lloj epitetesh. 
Këto veprime Tatomir Vukanoviqi i
bënë me qëllim për t’ia ulur
madhështinë jo vetëm trimit tonë
mesjetar, Milush Kopiliqit, por
nëpërmes tij gjithë popullit
shqiptar. E gjithë kjo propagandë

dhe gjithë këto dezinformata vijnë

kundër Milushit nga historiani naiv

sakrileg e destruktiv serb, Tatomir

Vukanoviqi, i cili me gënjeshtrat e

shpifjet e tij të paskrupullta shpik

dhe ia mëvesh Milush Kopiliqit. E

ne po i cekim disa prej tyre, siç janë:

Ai thotë, kinse Car Dushani e paska

gjetur Milush Kopiliqin jetim

shtatëvjeçar në fshatin Kopiliq të

Drenicës dhe se e paska marrë atë

në përkujdesje, kinse pa e parë

askush dhe pa pyetur e pa biseduar

me askënd, gjoja se Car Dushani e

paska rritur dhe edukuar, kinse

Milushi paska qenë pa prindër, pa

farefisin e tij dhe pa dajallarët e tij, se

s’paska pasur askënd që të kujdesej

për ta rritur Milushin.

Epo kush i beson Tatomir

Vukanoviqit, këtij nacionalisti të

tërbuar e të verbuar nga fanatizmi

serb, me një rrebesh gënjeshtrash, i

cili vuante nga sëmundja

patologjike e urrejtjes kundër

popullit shqiptar. Kush është kyfarë

Car Dushani i Serbisë, i zhytur e i

mbytur në probleme e në grindje të

thella familjare, po aq edhe me

kundërthënie shtetërore. 

I paska shkrepur mendja këtij farë

Car Dushani që të futet brenda në

fshatrat shqiptare e të kërkojë

fëmijë shqiptarë mbetur jetimë. Sa

qesharak veprimi i këtij Car

Dushan, i cili vetë nuk ishte human

e i edukuar, por po e marrka në

përkujdesje që ta rriste e edukonte,

ta mësonte fëmijën shqiptar,

Milush Kopiliqin. Këtij farë Car

Dushani që i kishte humbur rruga

në oborr të vet e nuk e dinte a kishte

kokë a s’kishte nga problemet e

mëdha e të shumta që i kishte, por

më së shumti e rëndonin grindjet e

ashpra, të brendshme dhe të

jashtme, e po i dalka e paska kohë të

gjejë e të kërkojë fëmijën shqiptar. 

Aq më tepër kinse fëmijën shqiptar,

Milush Kopiliqin, sipas tij, mbetur

jetim. Gjithnjë sipas naivitetit të Car

Dushanit, kinse Milush Kopiliqi

ishte pa prindër, pa farefis, pa

dajallarët e tij dhe pa pasur kush të

kujdesej për të. Epo kush i beson

gjithë kësaj hipokrizie e këtyre

gënjeshtrave të Car Dushanit e të

Tatomir Vukanoviqit..!? 

(vijon në numrin e ardhshëm).

Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm
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SHKRUAN: 
AJET BEJTA - MALETA

Me sytë e mendjen shikojmë rrënjët
e së kaluarës, duke vërejtur realisht,
pa ngjyrime e pa hiperbolizime
personalitetin kryesor të
MESJETËS, Milush Kopiliqin,
shqiptar. Ai nuk iu takon vetëm
legjendave shqiptare, serbe,
bullgare dhe greke. Ai i takon
historisë, por jo historisë njerkë
serbe, por historisë nënë, historisë
së tij shqiptare, të gjakut të tij
pellazgo-ilir. I patrajtuar e i
pastudiuar në nivelin meritor nga
historia e popullit të vet shqiptar, i
grabitur nga historia njerkë e
gënjeshtare serbe, për shkak të
famës së madhe që kishte, Milushi,
që nga ajo kohë jeton e do të jetojë
në zemrën e madhe të popullit të tij,
në këngët epiko-historike e
legjendare shqiptare, të thurura me
një mjeshtri të rrallë e të kënduara
nga populli i tij. Milush Kopiliqi
ishte heroi i parë, trim mbi trima në
Betejën e Kosovës, i cili me hanxhar
(thikë dytehëshe, me majë të
mprehtë) e mbyti Sulltan Muratin,
më 15 qershor të motmotit 1389, në
Fushë të Kosovës, në vendin ku
është ngritur “Tyrbja e Sulltan
Muratit”, në fshatin Mazgit, shtatë
kilometra në veri të Prishtinës. E
nga “Tyrbja e Sulltan Muratit” e deri
në “Kodrën e Çufrajës” është larg
një kilometër e treqind metra, ku
është ngritur Përmendorja e Milush
Kopiliqit, në “Kodrën e Çufrajës”, që
do të thotë se nga vendi ku e mbyti
Sulltan Muratin brenda çadrës, doli
prej andej me thikë të madhe në
dorë, duke ia vrarë sulltanit
këshilltarët e rojtarët e duke i lënë
stivë-stivë ushtarët turq, të cilët iu
vërsulën mbrapa në një gjatësi prej
njëmijë e treqind metrash, duke
bërë luftë për jetë a vdekje kundër
ushtarëve të sulltanit, me ç’rast i
shteron forcat fizike dhe, i rrethuar e
i sulmuar nga të katër anët, bie
heroikisht në “Kodrën e Çufrajës”,
duke bërë kërdi e duke lënë të
vdekur me qindra e qindra ushtarë
turq.
Trim i çartur e i harlisur ishte
Milushi, të cilit në luftë teksa
egërsohej i përvilej buza e poshtme
dhe sytë i skuqeshin sikur t’i
nxirrnin shkëndija zjarri për t’ua
futur tmerrin ushtarëve turq, të cilët
kur i sulmonte Milushi iknin si
langonjtë nga luani. S’kishte nevojë
Milushi t’i godiste dy herë!
Mjaftonte vetëm njëherë ta kapte
tehu i shpatës së Milushit dhe
ushtari turk të shtrihej përtokë i
vdekur. Kështu rrëfen mbamendja
popullore shqiptare. 
Nuk është çudi që historiografia
serbe i mohon të dhënat e vërteta e
konkrete për vdekjen e Milushit,

farefisin e tij, pasardhësit, origjinën
e tij, e shumë e shumë detaje të tjera
në lidhje me të e për të, ani pse të
gjitha i kanë ditur e i dinë nga
arsyeja se e kishin bërë dhëndër me
dinakëri, sepse ia kishin lakmi
madhështisë së tij. Milushi nuk
kishte lindur në Serbi dhe nuk ishte
serb. Historiani serb Tatomir
Vukanoviqi kishte shpikur e trilluar
shumë gënjeshtra, duke thënë se:
“Mbreti i Serbisë, Car Dushani, e
kishte gjetur Milushin fëmijë jetim
shtatëvjeçar në fshatin Kopiliq të
Drenicës. 
Mbreti Dushan e paraqet Milushin
të lindur nga një nënë trupmadhe,
me gjinj të zhvilluar tej mase, e cila
për t’i kryer punët e shtëpisë e të
fushës, për të ecur lirshëm, ajo i
përvilte gjinjtë, i lidhte mbrapa dhe
i hidhte mbrapa krahëve. E ëma e
Milushit ishte e rreptë, mikpritëse e
bujare, me plotë virtyte të traditës
shqiptare. Epo kush ishte ky farë
Car Dushani? Car Dushani ishte
pasardhës i Nemanjidëve. Stefan
Nemanja kishte sunduar gjatë
viteve 1166 deri më 1196, brenda
dinastisë së vet. Kjo dinasti në
programin e vet e kishte shfarosjen
e shqiptarëve nga faqja e dheut, por
kurrë nuk mundi e nuk guxoi ta
realizonte atë plan ogurzi. 
Nemanja luftonte kundër
vëllezërve të vet: Tihomirit,
Strazimirit e Miroslavit. Kështu,
Tihomiri, në luftë të përgjakshme e
mund të vëllanë, Nemanjën, të cilin
e lidh me zinxhirë këmbë e duar
dhe e hedh në shpellë të gurëve në
afërsi të qytetit të Rashkës, por
Nemanja me ndihmën e shokëve të
tij arrin të dalë nga shpella dhe i
zemëruar e i tërbuar për pushtet e
merr fronin e shtetit, ndërsa
vëllezërit, nga frika e Nemanjës
arratisen jashtë vendit. Kjo
sëmundje patologjike i rrëmben
edhe pasardhësit e Nemanjës:
Vuksanin dhe Stefanin, të cilët mes
veti e shkaktojnë një luftë të
përgjakshme civile për pushtetin
serb. Po nga ky fis e nga po kjo
dinasti vjen në pushtet Milutini, i cili
ishte i vrazhdë e i ashpër ndaj djalit
të tij, Stefanit, të cilit ia nxjerr njërin
sy, sepse ai ishte rebeluar ndaj
babait të vet, që synonte t’ia merrte
pushtetin. 
Pas vdekjes së Milutinit fillon lufta
për pushtet e djemve të Dinastisë së
Nemanjidëve. Fronin e shtetit e të
pushtetit e fiton Car Dushani,
personalitet shumë i fuqishëm dhe
i rëndësishëm gjatë kohës së
mbretërisë së tij, si i vetëshpallur
perandor i serbëve, bullgarëve e
grekëve, më 1346. Dushani
pretendonte ta sundonte e ta
qeveriste edhe popullin shqiptar,
por për shkak të famës që kishte
dhe të gjitha principatat shqiptare
ishin të forta, Dushani nuk pati
guxim ta niste këtë mision të tij. Aso
kohe, principatat më të
rëndësishme ishin: Principata e
Gjergj Kastriot Skënderbeut, Vrana
Kontit, Lekë Zaharisë, Tanush
Topisë, ajo e Muzakajve, Zaharia
Gropa, Pal Engjëlli, Dukagjinët e

shumë të tjera. Thuhet se Car
Dushani ishte i pamëshirshëm e
gjakpirës, ngase ai më 1346, me
forcë e detyron kreun e kishës së
Rashkës ta kurorëzonte si perandor,
derisa dy muaj më vonë ia
imponon edhe udhëheqjes së
kishës së Shkupit që ta kurorëzonte
si perandor. 
Kështu, Car Dushani u shpall
perandor me bujë të madhe në
Kalanë e Shkupit. Car Dushani i
fuqishëm ishte biri i mbretit
Dushan, i cili shpejt rebelohet
kundër babait të vet dhe me forcë ia
merr pushtetin më 1308 dhe ajo
mbretëri e pushtetit të Dushanit
zgjat deri më 1355. Si mbret i ri
emërohet qeveritar i Zetës, më
1332. Me marrjen e Zetës, ai fitoi
forcë. Lufta  midis birit dhe babait u
kthye në luftë të ashpër civile serbe
gjatë viteve 1331. Pas disa
përleshjesh të ashpra, ushtria e
Dushanit fiton kundër ushtrisë së
babait të vet. 
Ai e arreston babanë e vet dhe
urdhëron që ta ekzekutojnë
mizorisht në shtrat, duke e
ngulfatur me jastëk. Pas këtyre
veprimeve makabre të Dushanit, ai
me forcë e merr në zotërim edhe
qytetin e Rashkës me rrethinë,
ndërsa, më 1332, me dhunë ua
merr dajëve një vajzë shumë të
bukur për grua, Elenën. Car
Dushani kishte vdekur papritmas
në qytetin e Rashkës, më 1355 dhe,
sipas mbamendjes dhe
gojëdhënave serbe, Dushani është
varrosur në qytetin e Rashkës, e jo
siç trillojnë e gënjejnë historianët
serbë. Vdekja e Car Dushanit ishte
misterioze, shumë enigmatike dhe
e papritur. Sipas tregimeve e
gojëdhënave serbe, thuhet se
vdekja e tij kishte ardhur si
rrjedhojë e mallkimit të thellë që ia
kishte bërë babai i tij, të cilin e
kishte mallkuar me gjithë zemër,
duke e thirrur Perëndinë me zë të
lartë që të hakmerrej ndaj të birit
dhe pasardhësve të tij. 

Meqë Dushani ishte kaq mizor
ndaj popullit të tij, gjatë mbretërisë
së tij, populli serb e priti me gëzim
vdekjen e tij, derisa në ditën e
varrimit të tij në Rashkë, fare pak
njerëz morën pjesë në ceremoninë
e lamtumirës së tij. Ai gjatë
sundimit të tij ia kishte prerë kokën
edhe perandorit bullgar. Andaj, nga
gjithë kjo që u shkrua e u tha për
Car Dushanin, kuptojmë e
mësojmë se ai tërë jetën e tij e
kishte pasur me probleme e
kundërthënie nga më të mëdhatë e
ndër më të ndryshmet. Ai së pari
kishte kundërthënie e probleme
brenda përbrenda familjes së tij, si:
me babanë, me farefisin, me
udhëheqjen e tij shtetërore, me
dajallarët e tij, si dhe me kreun e
kishës, të cilët me dhunë i detyroi
që ta kurorëzonin si perandor.
Gjithë këto mizori që u cekën më
lartë, e shumë e shumë të tjera që
nuk janë cekur, rridhnin nga Car
Dushani, perandor mizor e
famëkeq me bëmat e tij të errëta.
Prandaj, gënjeshtrat dhe
dezinformatat e historianit serb,
Tatomir Vukanoviq, në lidhje me e
për Milush Kopiliqin tek unë
shkaktuan ndezjen e ndjenjave,
emocioneve dhe mospajtimeve të
forta frymëzuese. Tatomir
Vukanoviqi në rrëfimin e tij historik
për Milush Kopiliqin shqiptar,
padrejtësisht i mëvesh dhe e njollos
trimërinë e Milushit tonë. Kështu,
Milushin e pagëzon me lloj-lloj
epitetesh. 
Këto veprime Tatomir Vukanoviqi i
bënë me qëllim për t’ia ulur
madhështinë jo vetëm trimit tonë
mesjetar, Milush Kopiliqit, por
nëpërmes tij gjithë popullit
shqiptar. E gjithë kjo propagandë
dhe gjithë këto dezinformata vijnë
kundër Milushit nga historiani naiv
sakrileg e destruktiv serb, Tatomir
Vukanoviqi, i cili me gënjeshtrat e
shpifjet e tij të paskrupullta shpik
dhe ia mëvesh Milush Kopiliqit. E
ne po i cekim disa prej tyre, siç janë:

Ai thotë, kinse Car Dushani e paska
gjetur Milush Kopiliqin jetim
shtatëvjeçar në fshatin Kopiliq të
Drenicës dhe se e paska marrë atë
në përkujdesje, kinse pa e parë
askush dhe pa pyetur e pa biseduar
me askënd, gjoja se Car Dushani e
paska rritur dhe edukuar, kinse
Milushi paska qenë pa prindër, pa
farefisin e tij dhe pa dajallarët e tij,
se s’paska pasur askënd që të
kujdesej për ta rritur Milushin.
Epo kush i beson Tatomir
Vukanoviqit, këtij nacionalisti të
tërbuar e të verbuar nga fanatizmi
serb, me një rrebesh gënjeshtrash, i
cili vuante nga sëmundja
patologjike e urrejtjes kundër
popullit shqiptar. Kush është kyfarë
Car Dushani i Serbisë, i zhytur e i
mbytur në probleme e në grindje të
thella familjare, po aq edhe me
kundërthënie shtetërore. 
I paska shkrepur mendja këtij farë
Car Dushani që të futet brenda në
fshatrat shqiptare e të kërkojë
fëmijë shqiptarë mbetur jetimë. Sa
qesharak veprimi i këtij Car
Dushan, i cili vetë nuk ishte human
e i edukuar, por po e marrka në
përkujdesje që ta rriste e edukonte,
ta mësonte fëmijën shqiptar,
Milush Kopiliqin. Këtij farë Car
Dushani që i kishte humbur rruga
në oborr të vet e nuk e dinte a kishte
kokë a s’kishte nga problemet e
mëdha e të shumta që i kishte, por
më së shumti e rëndonin grindjet e
ashpra, të brendshme dhe të
jashtme, e po i dalka e paska kohë
të gjejë e të kërkojë fëmijën
shqiptar. 
Aq më tepër kinse fëmijën shqiptar,
Milush Kopiliqin, sipas tij, mbetur
jetim. Gjithnjë sipas naivitetit të Car
Dushanit, kinse Milush Kopiliqi
ishte pa prindër, pa farefis, pa
dajallarët e tij dhe pa pasur kush të
kujdesej për të. Epo kush i beson
gjithë kësaj hipokrizie e këtyre
gënjeshtrave të Car Dushanit e të
Tatomir Vukanoviqit..!? 
(vijon në numrin e ardhshëm).

Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm
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Strategu i njohur amerikan,
Edward Luttwak, që ka shërbyer
për shumë vite në Pentagon dhe
Shtëpinë e Bardhë, thotë se
katastrofa ushtarake e Rusisë në
Ukrainë, do të studiohet ndër
breza. Ai thotë se plani i Putinit ka
dështuar tashmë, dhe ai nuk ka
asgjë për të festuar në paradën e 9
Majit. Lutwak është i bindur se për
Carin, ka vetëm një rrugëdalje nga
lufta në Ukrainë.

Parada vjetore për të përkujtuar
fitoren e sovjetikëve ndaj nazistëve
do të organizohet të hënën. A
mund të pretendojë Putin se ka
fituar në Ukrainë?

Sigurisht që jo. Ushtria ruse luftoi
shumë keq, dhe plani i saj i luftës
dështoi që në fillim. Putin synonte
një grusht shteti në Kiev, duke e
marrë si të mirëqenë arratisjen e
Zelensky jashtë vendit,
shpërbërjen e qeverisë ukrainase,
dhe rebelimin e ushtrisë së saj ndaj
udhëheqjes.

Por gjërat shkuan ndryshe…

Një katastrofë. Ata u përpoqën ta
pushtonin kryeqytetin ukrainas
me një forcë prej më pak se 300
parashutistësh, të cilët u
transportuan me helikopterë. Më
pas u përpoqën të merrnin në
kontroll aeroportin Gostomel, në

rrethinat e Kievit, plan që
gjithashtu dështoi. Dhe e gjithë kjo
falë një supozimi dramatikisht të
gabuar.

Cilit?

Rusët menduan se ushtria
ukrainase ishte e njëjtë me atë
afgane apo siriane, dhe jo një
ushtri e patriotëve evropianë.
Rusët e ndërtuan fushatën
ushtarake me supozimin e
rezultatit më të mirë të

mundshëm, atë të një skenari
ideal. Është një gabim, për të cilin
gjithmonë paguhet.

Në këto kushte, a ka Putin një
rrugëdalje?

Po, dhe unë e di që edhe ju jeni në
dijeni të saj. Duhet rënë dakord që
të mbahen dy referendume në
rajonet e kontestuara Donetsk
dhe Luhansk. Më pas të
nënshkruhet një armëpushim
midis palëve, me kushtin që

Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të
heqin të gjitha sanksionet për të
siguruar respektimin e tij.
Por ka një problem:Ukraina nuk
do të pranojë të dorëzojë territoret
e pushtuara…
Duhet gjetur gjithsesi një
kompromis. Referendumi duhet
të organizohet me të gjitha
rregullat e lojës. Cilido që ka
banon në ato zona mund të marrë
pjesë në të, dhe duhet ta vërtetojë
pa mëdyshje identitetin e tij.
Ju keni shkruar libra të

rëndësishëm mbi strategjitë
ushtarake. Çfarë duhet të mësojnë
brezat e ardhshëm të strategëve
rusë nga lufta në Ukrainë?
Rusët duhet t’i kishin përvetësuar
tashmë leksionet e historisë së
tyre. Ata e sulmuan Finlandën në
vitin 1939 me një disproporcion të
madh forcash. Kishin rreth 1500
tanke, ndërsa Finlanda vetëm 15.
Edhe ato në një muze ushtarak. E
megjithatë rusët humbën 100.000
ushtarë në atë luftë.

Çfarë do të thotë kjo?

Mësimi është i thjeshtë:kur rusët
nisin një luftë, ata dështojnë. Kur
mbrohen, fitojnë. Pësojnë vërtet
humbje, por më pas tërhiqen, dhe
rezistojnë, derisa e lodhin
armikun.
Por ata kanë një “As” nën mëngë,
të cilin ne po e harrojmë: armët
bërthamore. A mund të
konkurrojë Rusia me arsenalin
perëndimor?
Me armët bërthamore nuk ka
konkurrencë:mjafton lëshimi i një
bombe, dhe gjithçka merr fund.
Armët bërthamore taktike janë një
fantazi e viteve 1960. Prandaj si
Shtetet e Bashkuara ashtu edhe
Rusia, kanë çmontuar përgjatë
viteve në mënyrë të njëanshme
mijëra bomba, silurë dhe raketa
bërthamore. Me luftën
bërthamore humbasin të gjithë.

Edward Luttwak: 
Sa herë që rusët nisin një luftë
dështojnë, kur mbrohen fitojnë
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PRISHTINË, 11 MAJ - Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka
njoftuar se sot (e enjte) do të
mbahen homazhet dhe
mbledhja përkujtimore për ta
nderuar figurën e ish-boksierit
Xhevdet Peci, i cili ndërroi jetë të
hënën. Sipas njoftimit të MKRS-
së, homazhet do të mbahen në
Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve
në Prishtinë prej orës 9:00 deri në
12:00, ndërsa varrimi i të ndjerit
do të bëhet në orën 16:30, në
fshatin Zhazhë në komunën e
Mitrovicës. Gjithashtu, sot, me

fillim nga ora 19:30, do të mbahet
mbledhje përkujtimore për ta
kujtuar legjendën e boksit në
Qendrën e Kulturës në Mitrovicë.
Xhevdet Peci ndërroi jetë në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
në moshën 67-vjeçare. Ai njihej si
“Grushti i hekurt”, ndërsa
konsiderohet si njëri prej
sportistëve më të mëdhenj që i
ka pasur Kosova ndonjëherë. Ka
qenë kampion i ish-Jugosllavisë
dhe kampion ballkanik, duke e
çuar shumë lart klubin e boksit
Prishtina në vitet ’70 dhe ’80.

Sot mbahen
homazhe dhe i
jepet lamtumira e
fundit ikonës së
boksit Xhevdet Peci 

VJENË, 11 MAJ - Në Vjenë është
mbajtur Kongresi i 46 i UEFA-s,
në të cilin kanë marrë pjesë
kryetari i FFK-së, Agim Ademi,
nënkryetari Bakir Burri dhe
ushtruesi i detyrës i sekretarit të
përgjithshëm, Taulant Hodaj.
Gjatë punimeve të kongresit
zëvendëspresidenti Karl-Erik
Nilson paralajmëroi se me
insistimin e presidentit të
Federatës të Futbollit danez,
Jesper Moller, presidenti aktual i
UEFA-s, Aleksandër Çeferin, do
të kandidojë edhe për një
mandat në krye të këtij
institucioni. FFK-ja ishte ndër
federatat e para që i dha
përkrahje kandidimit të
presidentit Çeferin së bashku me
Federatën e Shqipërisë dhe atë të
Maqedonisë së Veriut. “Pas
paralajmërimit se do t’i hyjë
garës edhe për një mandat,
Çeferin mori duartrokitje
frenetike nga të gjithë delegatët e
Kongresit, duke u vërtetuar
kësisoj përkrahja e plotë që
gëzon nga komuniteti i futbollit
evropian për mandatin e
ardhshëm. Çeferin drejton
UEFA-n që nga viti 2016, ndërsa

në vitin 2019 u konfirmua në
këtë pozitë dhe ka mandat deri
në vitin 2023”, thuhet në
njoftimin e FFK-së. 
Sipas këtij njoftimi, para
kongresit presidenti Ademi ka
pasur takime me presidentin e
FIFA-s, Gianni Infantino dhe me
homologë nga federatat e tjera.
Në takimin me të parin e FIFA-s
presidenti Ademi e ka
falënderuar atë për mbështetjen

dhe vëmendjen që i jep futbollit
të Kosovës teksa në prag të
shënimit të gjashtëvjetorit të
Kosovës si pjesë e familjes së
futbollit botëror ia ka shprehur
mirënjohjen e tërë komunitetit
të futbollit kosovar për
kontributin e tij në procesin e
anëtarësimit të Kosovës në FIFA.
Kongresi i ardhshëm i UEFA-s do
të mbahet në Lisbonë të
Portugalisë më 5 prill të vitit 2023.

Drejtuesit e FFK-së morën
pjesë në Kongresin e UEFA-s,
Çeferin do të kandidojë edhe
për një mandat 

PRISHTINË, 11 MAJ - Boksieria
Donjeta Sadiku sot (e enjte) do
të paraqitet në ring në
Kampionatin Botëror të Boksit
për Femra që mbahet në
Stamboll. Sadiku në xhiron e
parë eliminatore për
kundërshtare e ka boksieren
nga Japonia Taguchi Ayaka.

“Donjeta është në formë të
mirë dhe presim fitore. Nëse
kalon xhiron e parë, në xhiron e
dytë do ta presë fituesen e
duelit në mes të boksieres nga
Kenia dhe boksieres nga
Republika Demokratike e
Kongos”, thuhet në njoftimin e
FBoxK-së.

Sot garon Donjeta
Sadiku 
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MADRID, 11 MAJ - Piloti spanjoll
Fernando Alonso, i rikthyer në
pistë vitin e kaluar, mund ta lë
skuadrën Alpine në fund të
këtij viti për t’u transferuar te
Red Bulli sezonin e ardhshëm.
Lajmi i bujshëm ka ardhur
nga Majemi pak ditë pas

përfundimit të garës të
zhvilluar aty. Kontrata e dy
herë kampionit të botës në
Formula 1 skadon në fund të
këtij sezoni ashtu sikurse edhe
ajo e meksikanit Sergio Perez,
që aktualisht garon me Red
Bullin. Alonso mund të zërë

pikërisht vendin e Perezit dhe
për momentin bëhet fjalë
vetëm për thashetheme.
“Fernando është një pilot i
jashtëzakonshëm dhe është
fantastike që garon në
Formula 1 në moshën 40-
vjeçare, duke qenë frymëzim.

Gjithsesi, ai nuk është
në
planet tona. Perez po
bën një punë të mirë
me ne dhe jemi të
përqendruar te këta dy
pilotë për këtë vit”, ka thënë
Christian Horner, drejtor

sportiv i Red Bullit.

Alonso, afër transferimit te Red Bulli  

UEFA cakton vendin e finales së Ligës
së Konferencës për sezoni e ardhshëm

Tashmë është caktuar edhe vendi i finales së edicionit të
ardhshëm të Ligës së Konferencës. Komiteti Ekzekutiv i
UEFA-s ka vendosur që finalja e kësaj gare të zhvillohet në
kryeqytetin çek, Pragë. Saktësisht, në stadiumin “Eden
Arena” më 7 qershor 2023 do të zhvillohet finalja e Ligës
së Konferencës për edicionin 2022/23.

Xavi: Nuk luajtëm mirë kundër Celta
Vigos 

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, e ka komentuar
fitoren në shtëpi 3-1 të arritur ndaj Celta Vigos. Ai ka
thënë se bëri eksperimente në këtë ndeshje, të cilën e fitoi
falë dy golave të Pierre-Emerick Aubameyangut dhe një të
Memphis Depayt. “Ishim efikas, por nuk e kemi bërë një
lojë të mirë. Kur e morën superioritetin numerik ishte më
e lehtë, ndërsa 11 kundër 11 na mungoi qartësia e lojës,
sidomos në pjesën e parë”, ka thënë Xavi. “Kemi provuar
ta ndryshojmë sistemin, duke e provuar lojën me tre
qendërmbrojtës, me Jordi Alban e Dani Alvesin, që hynin
në thellësi të fushës nga krahët. Nuk kemi ushtruar
shumë për këtë konfigurim dhe nuk ishim rehat me këtë
formacion, kështu që në fund e ndryshuam modulin e ri.
Duke e thënë këtë, gjërat nuk ishin të qeta”, ka shtuar
Xavi.

Mane: Jam shumë i lumtur te
Liverpooli 

Sadio Mane është një nga lojtarët kryesorë të Liverpoolit
teksa këtë sezon ka arritur të shënojë 22 gola në të gjitha
garat. Sulmuesi nga Senegali ka kontratë me Liverpoolin
deri në qershor të vitit 2023, por ende nuk flitet për
rinovim. Lojtari nuk ka ndër mend të lëvizë nga
Liverpooli, edhe pse Bayern Muncheni dhe Barcelona
kanë shfaqur interes për shërbimet e tij. “Jam shumë i
lumtur te Liverpooli. Mendoj se do të jem edhe më
shumë i lumtur kur të fitojmë trofetë për të cilët po
garojmë. Po përpiqem të shijoj çdo moment këtu duke
ndihmuar shokët e ekipit. Dua t’i falënderoj, pasi ata po
m’i bëjnë gjërat më të thjeshta. Jam me të vërtetë shumë i
lumtur te ky ekip. Unë nuk jam asgjë pa shokët e ekipit”,
ka thënë Mane. 

Barça nuk heq dorë nga Lewandowski

Sulmuesi Robert Lewandowski vazhdon të jetë objektivi
numër një i skuadrës së Barcelonës. Klubi spanjoll
shpreson tek ardhja e lojtarit në verë dhe vetëm disa ditë
më parë rriti ofertën për të. Ata janë gati të japin 40
milionë euro për polakun, e ardhmja e të cilit është
gjithmonë dhe më shumë larg Bayernit. Kampionët e
Gjermanisë nuk kanë vendosur ende se çfarë do të bëjnë
me golashënuesin më të mirë të Bundesligës, kontrata e
të cilit skadon në qershorin e 2023-shit.

SHKURT 

Në finalen e Ligës së
Kampionëve më 28 maj në Paris,
Reali do ta ndjekë titullin e 14-t
evropian kundër Liverpoolit.
James Rodriguez, futbollisti 30-

vjeçar që ka kaluar katër sezone
te Reali, ka habitur me
parashikimin e tij, pasi ka
theksuar se do ta mbështesë
Liverpoolin. “Jam me

Liverpoolin. Unë dua që
Liverpooli të fitojë për shkak të
bashkatdhetarit tim Luis Diaz”,
ka deklaruar Rodriguez, i cili u
pagua 75 milionë euro nga Reali

në vitin dhe tani luan për Al-
Rayyan të Katarit. “Disa nga ish-
shokët e mi luajnë për Realin
dhe Reali është shumë i
rrezikshëm në këtë lloj

kompeticioni dhe ndeshje
finale. Më pëlqen shumë Reali,
por dua që Diaz ta ngrehë
trofeun në fund”, ka shtuar
James. 

James: Në finale jam tifoz i Liverpoolit 

MANCHESTER, 11 MAJ - Ish-futbollisti i
njohur, Patrice Evra, ka folur për Pep
Guardiolan dhe Manchester Cityn,
duke thënë se trajneri katalanas nuk
mund të bashkëpunojë me lojtarë
me karakter. Sipas ish-futbollistit
francez Pep Guardiola, dëshiron të
ketë kontroll të plotë në skuadër
dhe të jetë vetë lideri. Guardiola i
është kundërpërgjigjur ish-
mbrojtësit duke i thënë se ka
bashkëpunuar gjithnjë me lojtarë
me personalitet të fortë dhe me
karakter, ndërsa shtoi se Evra u
shpreh në këtë mënyrën pasi
kërkon një vend pune në
Manchester United. “Ndoshta Evra
ka të drejtë ose, mbase, deklarata e
tij mund të lidhet me dëshirën për
të fituar një vend pune te
Manchester United. Unë kam
bashkëpunuar me lojtarë të
shkëlqyer, nga Barcelona te Bayern

Munchen dhe tashmë te
Manchester City. Mund t’ju jap një
listë të gjatë me emrat e lojtarëve të
cilët kanë shumë personalitet dhe
karakter. Bëhet fjalë për futbollistë të
cilët kanë fituar kupa bote,

kampionate evropiane, liga të
kampionëve dhe kampionate. Nëse
Evra do të ishte me mua në stërvitje
atëherë do t’i tregoja pa ngurrim
personalitetin e lojtarëve që kam në
organikë”, ka thënë Guardiola.

Guardiola: Evra flet ashtu pasi
dëshiron të fitojë një vend
pune tek Unitedi 

MIAMI, 11 MAJ - Miami mposhti me
rezultat 120-85 Philadelphian në
gjysmëfinalen e pestë “play-off” në
Konferencën e Lindjes, duke
udhëhequr 3-2 serinë e takimeve
mes tyre. Ndeshje pa histori,
komanduar e fituar me meritë nga
skuadra e Miamit, ku u dallua
Butler me 23 pikë. Për Miamin
shtatë lojtarë realizuan mbi 10
pikë, ndërsa te Philadelphia
mungoi lojtari lider. Në
Konferencën e Perëndimit, ekipi i
Phoenix Sunsit mposhti pa
probleme me rezultat 110-85
Dallasin. Skuadra vendase, që

udhëheq 3-2 serinë e ndeshjeve.
Bookeri me 20 pikë e Ayton me 20
bënë diferencën në parket për

Sunsin, duke i bërë të pavlefshme
28 pikët e 11 reboundet e Luka
Donqiqit për Mavericsin.

Miami dhe Phoenixi fitore bindëse,
një ndeshje larg finaleve

KONFERENCA E LINDJES  
GJYSMËFINALE “PLAY-OFF”

Miami - Philadelphia 120-85 (3-2)
Boston - Milwaukee (2-2)

KONFERENCA E PERËNDIMIT 
GJYSMËFINALE “PLAY-OFF”

Phoenix - Dallas 110-85 (3-2)
Memphis - Golden State (1-3)
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� Fatjon Krasniqi shpall te pavlefshme
dëftesat, certifikatën, diplomën, vërtetimin e
pikave SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

� Veton Bytyqi shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Sehare Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Iliria" Fortese.

� Omer Mehmedi shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� “MME” Consulting” SH.P.K. shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit
811857202.

� NextGen Investment” L.L.C. shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit me nr.
811486382.

� “Dacom” SH.P.K. shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me nr. 810817637.

� 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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Qeveria –Vlada-Government 
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCES DHE TEKNOLOGJISË 

AGENCIA ZA PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLAVANJE I OBRAZOVANJE ZA ODRASLE 

 
 

 

Për ekskursion të maturantëve të Qendra e Kompetencës  në Skenderaj,  
në Republikën e Shqipërisë. 
 
Ftojmë ofertuesit e kualifikuar (Agjensionet turistike organizatore të 
udhëtimit) që të paraqesin ofertat e tyre në zarf të mbyllur. 
 
Agjensioni turistik duhet t’i plotësojë këto parakushte: 
 

Kushtet tjera: 
Nisja duhet të bëhet më dt. 20.05.2022 dhe kthimi më  dt. 23.05.2022,  
Të sigurohet pansioni i plotë. Gjatë udhëtimeve nëpër qytete racioni i rregullt 
mund të zëvendësohet me ushqim të thatë. 
Në të shkuar, gjatë rrugës ushqim çasti të mëngjesit dhe pije, ndërsa darkën në 
Durrës. Në të kthyer darkë cilësore dhe në kohë normale.  
Hoteli të posedojë sallë për ballo  
Agjencioni të merr përsipër pagesën e vizitave monumenteve kulturo historike 
Të ketë komoditet gjatë udhëtimit (autobusë me kondicioner). 
Mundësi vizite në qytetet: Krujë, Tiranë, Durrësi i vjetër, Berat, Shkodër. 

Vlerësimi i ofertave: 
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