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Në mungesë të kuorumit, Kuvendi
nuk ka arritur të miratojë
projektligjin që i hap rrugë rritjes së
pagës minimale në Kosovë. Vetëm
56 deputetë kanë votuar për këtë

projektligj, të tjerët nuk kanë marrë
pjesë në votim. Kryetari i Kuvendit
të Kosovës, Glauk Konjufca, ka bërë
me dije se këtë projektligj do ta
hedhin në votim në një seancë

tjetër. Partitë opozitare, PDK-ja,
LDK-ja dhe AAK-ja, janë shprehur
kundër këtij projektligji, pasi në
kuadër të pagës minimale nuk janë
përshirë edhe veteranët e luftës
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BE-ja ndan 500 milionë euro shtesë si ndihmë ushtarake për Ukrainën
BRUKSEL, 13 MAJ - Shefi i
Bashkimit
Evropian
për
Politikë të Jashtme dhe Siguri,
Josep Borrell, ka thënë se blloku
evropian do të ndajë 500
milionë euro shtesë si ndihmë
ushtarake për Ukrainën. Duke
folur para gazetarëve, në nisje
të takimit të ministrave të
shtatë
vendeve
më
të
industrializuara (G7), Borrelli
ka thënë në Gjermani se
mbështetja ushtarake do të
përfshijë tanke dhe artileri.

Sipas tij, ndihma e BE-së për
Ukrainën, duke përfshirë edhe
këtë të fundit, shkon në rreth 2
miliardë euro. “Një shtysë e re
për mbështetjen ushtarake. Do
të ketë më shumë presion ndaj
Rusisë përmes sanksioneve
ekonomike dhe vazhdim të
izolimit ndërkombëtar dhe
luftim të keqinformimit”, ka
thënë ai, duke shtuar se beson
që mund të arrihet marrëveshje
për vënien e embargos në
naftën ruse. “Jam i sigurt se do të

kemi marrëveshje. Neve na
duhet ajo dhe do ta kemi atë. Ne
duhet të heqim dorë nga varësia
prej naftës ruse”, ka thënë
Borrell.
Presidenti rus, Vladimir Putin,
ka urdhëruar më 24 shkurt, atë
që e quan “operacion special
ushtarak”, për ta çmilitarizuar
Ukrainën.
Perëndimi është përgjigjur me
sanksione të ashpra ndaj Rusisë,
duke shënjestruar ekonominë e
shtetit dhe oligarkët rusë.

Erdogani kundërshton anëtarësimin
e Finlandës dhe Suedisë në NATO
ANKARA, 13 MAJ - Presidenti turk
Rexhep Tajip Erdogan ka bërë
me dije se vendi i tij nuk e
përkrah
anëtarësimin
e
Finlandës dhe Suedisë në NATO.
Ai ka thënë se Turqia mund ta
përdorë statusin e saj si anëtare
e
aleancës
ushtarake
perëndimore për të vënë veto
kundër pranimit të të dy
vendeve. “Ne po ndjekim me
kujdes zhvillimet në lidhje me
Suedinë dhe Finlandën, por nuk
jemi të një opinioni të
favorshëm”, u tha Erdogani
gazetarëve.
Udhëheqësi turk e shpjegoi
kundërshtimin e tij duke
përmendur mbështetjen e
supozuar të Suedisë dhe
vendeve të tjera skandinave për
militantët kurdë dhe të tjerët që
Turqia i konsideron si terroristë.
Ai e akuzoi gjithashtu Greqinë,
një aleate e NATO-s, për
përdorimin e aleancës kundër
Turqisë, duke thënë se Ankaraja
nuk dëshiron përsëritjen e atij
“gabimi”.
Erdogani nuk tha drejtpërdrejt
se ai do të bllokonte çdo
përpjekje për pranim që dy
vendet nordike mund të bënin,
por NATO i merr të gjitha
vendimet e saj me konsensus, që
do të thotë se secili nga 30 vendet
anëtare ka një veto të mundshme
se kush mund të bashkohet.
Sekretari i përgjithshëm i NATOs, Jens Stoltenberg, ka thënë se
Finlanda dhe Suedia, nëse do të
aplikojnë zyrtarisht për t’u
bashkuar me organizatën më të

madhe të sigurisë në botë, do të
priten më krahëhapur.
Procedura e anëtarësimit mund
të bëhet brenda “dy javësh”, kanë
thënë disa zyrtarë të NATO-s,
megjithëse mund të duhen rreth
6 muaj që vendet anëtare ta
ratifikojnë
protokollin
e
anëtarësimit.
Ndërkohë, një raport i qeverisë
suedeze
mbi
situatën
e
ndryshuar të sigurisë, me të cilën

përballet vendi nordik pas
pushtimit rus të Ukrainës, thotë
se Moska do të reagonte
negativisht ndaj anëtarësimit të
Suedisë në NATO dhe do të nisë
disa kundërmasa.
Analiza e politikës së sigurisë e
qeverisë suedeze, e cila do të
përdoret si bazë për kabinetin e
kryeministres
Magdalena
Andersson për të vendosur nëse
do ta kërkojë anëtarësimin në

aleancën
ushtarake
perëndimore,
iu
paraqit
ligjvënësve suedezë të premten.
Partia Social Demokratike në
pushtet e Suedisë, e udhëhequr
nga Andersson, pritet ta zbulojë
vendimin e saj të dielën.
Raporti
vuri
në
dukje
anëtarësimin në NATO që bart
një sërë avantazhesh për
Suedinë, mbi të gjitha sigurinë
kolektive të ofruar nga aleanca

ushtarake prej 30 anëtarësh. Në
të njëjtën kohë, ai rendit taktika
të shumta që Rusia ka të ngjarë të
ndërmarrë si hakmarrje.
Edhe presidenti dhe kryeministri
i fqinjit nordik finlandez thanë të
enjten se ata janë në favor të
aplikimit të shpejtë për
anëtarësim në NATO, duke i
hapur rrugën vendit për ta
shpallur zyrtarisht ofertën e
anëtarësimit në ditët në vijim.

Kroacia kalon ligjin për ta futur në përdorim euron
ZAGREB, 13 MAJ - Ligjvënësit
kroatë miratuan të premten një
ligj që hap rrugën për futjen në
përdorim të monedhës euro
vitin e ardhshëm.
Kroacia do ta zëvendësojë
kunën kroate me euron më 1
janar 2023.
117 vota ishin në favor të
legjislacionit për euron, 13 vota
kundër dhe një ligjvënës

abstenoi në parlamentin prej
151 anëtarësh.
Kroacia, e cila iu bashkua
Bashkimit Evropian më 2013,
mbetet ndër ekonomitë më të
dobëta të bllokut pas luftës në
vitet 1992-95.
Partitë e krahut të djathtë në
parlamentin kroat ishin kundër
futjes në përdorim të euros,
duke thënë se kjo do ta rriste

varfërinë dhe do të ushtronte
presion mbi qytetarët.
Të dyja monedhat janë
vendosur
të
përdoren
paralelisht në muajt pas fillimit
zyrtar të aplikimit të euros.
Ekonomia e Kroacisë varet nga
të ardhurat nga turizmi gjatë
muajve të verës. Vendi tërheq
qindra mijëra turistë evropianë
dhe të tjerë çdo sezon.
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Të burgosurve në Gjykatën Speciale
nuk ka kush t’ua mbrojë të drejtat e njeriut!
Aktualisht në Njësinë e
Paraburgimit
të
Gjykatës
Speciale në Hagë si të burgosur
janë tetë (8) shtetas të Kosovës, të
gjithë shqiptarë, që akuzohen
apo po gjykohen për krime lufte,
krime kundër njerëzimit dhe
pengim të administrimit të
drejtësisë. Gjykimi kundër
udhëheqësve të OVL-së së UÇKsë, Hysni Gucati dhe Nasim
Haradinaj, ka përfunduar dhe
më 18 maj 2022 pritet që të
shqiptohet vendimi i gjykatës, në
ndërkohë që prokurori i ZPS-së
ka kërkuar gjashtë (6) vjet
burgim për Gucatin dhe gjashtë
(6) për Haradinajn. Procesi ndaj
Salih Mustafës është në fazën e
përmbylljes, kurse procesi ndaj
Pjetër Shalës nuk do të zgjasë
shumë. Ndërkaq, me aktakuzë të
konfirmuar dhe, nga aspekti i të
drejtave të njeriut përtej çdo afati
të arsyeshëm në paraburgim po
mbahen: Hashim Thaçi, ishpresident dhe ish- kryeministër i
Kosovës si dhe ish-ministër i
Punëve të Jashtme; Jakup
Krasniqi, për dy mandate kryetar
i Kuvendit të Kosovës; Kadri
Veseli, ish-kryetar i Kuvendit të
Kosovës dhe kryetar i Partisë
Demokratike të Kosovës; dhe
Rexhep Selimi, ish- deputet i
Kuvendit të Kosovës dhe kryetar i
grupit
parlamentar
i
Vetëvendosjes. Përveç se ishin
bartës të posteve më të larta
politike dhe institucionale të
Kosovës, të katër të akuzuarit
ishin themelues dhe udhëheqës
kryesorë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës. ZPS-ja pati deklaruar
publikisht se kjo zyrë është e
gatshme që ta fillojë gjykimin
ndaj katër (4) të akuzuarve në
muajin shtator të vitit 2021 në
ndërkohë që ende nuk e ka
dorëzuar të kompletuar dosjen
paraprake të ZPS-së.
Të gjitha materialet e dorëzuara
janë jashtëzakonisht shumë të
redaktuara që në masë të madhe
e pamundëson përgatitjen e
mbrojtjes si nga të akuzuarit
ashtu edhe nga mbrojtja. Në
ndërkohë që ZPS-ja ndaj katër
(4) të akuzuarve ka bërë
zgjerimin e aktakuzës që
nënkupton se fillimi i gjykimit
dhe mbajtja në paraburgim do të
shtyhet edhe më shumë. ZPS-ja,
në një propozim të mëparshëm,
pati kërkuar nga gjykata që t’i
mundësojë 1 863 orë për të
prezantuar
dhe
mbrojtur
pretendimet e prokurorisë ndaj
të akuzuarve e që, nëse
përkthehet në dinamikën e
punës së deritashme, i duhet 8
deri në 10 vjet shtesë e që
paraqet presedan të rrezikshëm
dhe shkelje flagrante të të
drejtave të njeriut të personave
të privuar nga liria. Nëse koha e
kërkuar krahasohet me kohën e
shfrytëzuar në proceset kundër
Millosheviqit dhe të akuzuarve të
tjerë të Tribunalit të Hagës, del se

kërkesa e ZPS-ja e tejkalon së
paku 300 % kohën që e ka pasur
në dispozicion Prokuroria e
Tribunalit të Hagës në proceset e
përmendura.
Zgjerimi i akuzës do ta zgjasë për
disa vjet procesin gjyqësor e që
nuk është në interes të të
burgosurve, por është në interes
te ZPS-së dhe Gjykatës Speciale.
Ishin disa paralajmërime në
medie se përmenden 13 të
dyshuar që do të arrestohen nga
Gjykata Speciale e që KMDLNj
nuk beson, por se nuk e
përjashton
mundësinë
të
arrestohen deri në 5 të dyshuar.
KMDLNj-ja
e
informon
opinionin se të gjitha kërkesat
për zëvendësim të masës së
paraburgimit me ndonjë masë
tjetër për të gjithë të burgosurit
janë refuzuar nga gjykata, me
kërkesë të ZPS-së.
Përveç arsyetimeve stereotipa, si
fakt për refuzim janë përdorur
intervistat dhe deklaratat e
analistëve politikë, deklaratat e
politikanëve etj., duke thënë se të
burgosurit kanë ndikim edhe
nga paraburgimi në proceset
politike në Kosovë!!! Nuk ka rast
më eklatant të shkeljes së parimit
të prezumimit të pafajësisë
përmes stigmatizimit publik se
që është bërë ndaj të burgosurve,
shtetas të Kosovës, pikërisht nga
ata që është dashur, nëse jo t’i
marrin në mbrojtje atëherë, së
paku, është dashur të mos
deklarohen. Të drejtat e të
burgosurve, shtetas të Kosovës,
janë
të
rregulluara
me
Rregulloren e Njësisë së
Paraburgimit,
Rregullave
Evropiane të Burgjeve dhe si
standard më i lartë i supozuar
sipas Kombeve të Bashkuara
zbatohen Rregullat e Nelson
Mandeles. Ndonëse nominalisht
është themeluar nga Kuvendi i
Kosovës dhe deklarohet si pjesë e
sistemit juridik të Kosovës, Ligji
për Ekzekutim të Sanksioneve
Penale i Kosovës jo që nuk
zbatohet, por as që përmendet,

Pasi Gjykata Speciale ishte
votuar në Kuvendin e Kosovës
nën kushte të presionit të madh
dhe shantazhimit të deputetëve,
me marrëveshjen e mëvonshme,
e
sidomos
me
aneksmarrëveshjen që ka qenë
krejtësisht
jotransparente,
institucionet e Kosovës janë
zhveshur krejtësisht nga çdo
vendimmarrje
dhe
tërë
sovraniteti vendimmarrës i është
bartur Gjykatës Speciale duke
instaluar një raport dhe mendësi
raciste në trajtimin e personave
të privuar nga liria. Kosova në
Gjykatën Speciale është e
përfaqësuar vetëm përmes
shtetasve të saj të arrestuar dhe si
palë e akuzuar për krime lufte
kundër të drejtës ndërkombëtare
në fushën e të drejtës
humanitare. Të gjithë të tjerët,
hetues,
policë,
prokurorë,
gjykatës, administratorë, oficerë
korrektues, staf administrativ
dhe çdo i punësuar aty, janë
shtetas të huaj. Madje edhe
përkthyesit janë shtetas të huaj
dhe asnjëri nuk është shqiptar
apo shtetas i Kosovës. Edhe
Gjykata e Nyrembergut ka qenë
më
e
drejtë
dhe
më
gjithëpërfshirëse
sepse
ka
gjykuar dhe dënuar palët e
përfshira në Luftën e Dytë
Botërore si gjermanë, italianë,
japonezë etj., kurse Gjykata
Speciale
në
menynë
e
inkuzicionit juridik ka përfshirë
vetëm shqiptarët. Në kontekst të
shkualifikimit të institucioneve
të Kosovës nga çdo përgjegjësi
dhe e drejtë, Gjykata Speciale në
mandatin monitorues i ka dhënë
ekskluzivitet vetëm Komitetit
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq
në Gjenevë dhe Ombudspesonit
të Holandës, kurse nuk lejon
asnjë organizatë monitoruese
nga Kosova, ndonëse Kosova ka
kapacitet shumë profesional të
monitorimit të qendrave të
privimit nga liria dhe proceseve
gjyqësore.
Kohën e fundit janë shpeshtuar

vizitat e politikanëve shqiptarë
nga Kosova dhe Shqipëria tek të
burgosurit në Hagë. Ndonëse
shikuar nga aspekti moral do të
ishte e papranueshme vizita e
personave të tillë sikur që edhe
politikisht është e dëmshme
sepse konsiderohet si ndërhyrje
në
drejtësi.
Qendrat
e
paraburgimit
dhe
burgjet
zakonisht nuk vizitohen nga
politikanët sepse ata as nuk kanë
mandat e as kapacitet dhe dije
monitoruese. Politikanët që po i
vizitojnë të burgosurit në Njësinë
e Paraburgimit në Hagë kryesisht
e bëjnë për përfitime politike,
sidomos këta të pushtetit aktual
dhe po mundohen ta luajnë rolin
e Pont Pilatit e që nuk e kanë
aspak seriozisht. Për të qenë një
monitorim i suksesshëm duhet
të jetë një mirëkuptim dhe
mirëbesim
midis
palës
monitoruese, personave të
privuar nga liria dhe zyrtarëve që
kanë përgjegjësi konkrete dhe të
drejtpërdrejtë për personat e
privuar nga liria. E kjo nuk ka
qenë gjatë asnjë vizite të
politikanëve deri më tani e as që
do të jetë në të ardhmen. Për këtë
arsye KMDLNj-ja mendon se
këto vizita janë të panevojshme,
të dëmshme dhe, në disa raste,
në kundërshtim me rregullat
elementare minimale të moralit.
Me këto vizita po krijohet një
alibi se kjo gjykatë është
transparente e që nuk është
aspak e vërtetë, se qenka
demokratike për faktin se lejon
vizita të politikanëve, madje
edhe të atyre që me deklaratat e
tyre të papërgjegjshme mund të
konsiderohen si kontribuues të
Prokurorit të Specializuar në
ndërkohë që pikërisht Prokurori i
Specializuar thirret në këto
deklarata gjatë kërkesës për
vazhdim të paraburgimit duke
deklaruar se edhe nga burgu
kanë ndikim. Të burgosurit e
Gjykatës Speciale në Hagë nuk
kanë aspak nevojë për vizita të
politikanëve që duan të

përfitojnë
politikisht
dhe
materialisht nga këto vizita, por
kanë nevojë për vizita të shtuara
familjare,
për
vizita
të
monitoruesve të pavarur dhe
kompetentë që nuk kanë nevojë
të takohen me kryetaren e kësaj
gjykate për ta bërë një foto për
moto, por për ata që me
përkushtim dhe profesionalizëm
do t’i monitorojnë kushtet ku ata
mbahen të privuar nga liria dhe
respektimi i të drejtave të njeriut
që iu takojnë ndonëse janë të
burgosur sikur edhe inspektimi i
kushteve fizike aty ku janë të
vendosur, qelitë, shëtitorja,
banjat, qendra shëndetësore,
shitorja e burgut, kuzhina,
biblioteka dhe lokacionet e tjera.
Të gjitha vizitat e deritashme
kanë qenë e kundërta e vizitave
të monitoruesve prandaj, në
mungesë të një monitorimi
profesional, të besueshëm dhe të
kompletuar dhe këto vizita kanë
përfunduar me deklarata puro
politike dhe me një foto me
Ekaterina Trandafilova. Në këtë
fazë të procesit gjyqësor, të
privuarit nga liria kanë nevojë që
kohën ta shfrytëzojnë për
përgatitjen e mbrojtjes e jo në
takime me politikanë që nuk
kanë asnjë ndikim dhe nuk
mund të ndikojnë me asgjë për
përmirësimin e kushteve për të
paraburgosurit. KMDLNj-ja nuk
e ka të qartë se çfarë roli mund të
kenë në përmirësimin e
kushteve për personat e privuar
nga liria, shtetas të Kosovës
vizitat e ministres së Drejtësisë,
kryeministrit dhe kryetarit të
Kuvendit (të paralajmëruara)
përveçse do të përfitojnë
publicitet politik dhe mëditje
ndonëse i kanë pagat e rregullta!
Këta, në radhë të parë, duhet të
angazhohen për praninë e
monitoruesve të pavarur nga
Kosova të cilën, jo që nuk e kanë
bërë deri më tani, por edhe e
kanë penguar. Prandaj nuk kanë
të drejtë të flasin për të drejtat e
njeriut të personave të privuar
nga liria. Të burgosurit e
Gjykatës Speciale, të gjithë
shtetas të Kosovës dhe shqiptarë,
janë në gërshërë midis qasjes
inkuzicionale të ZPS-së me
partnerin e vet të besueshëm,
shërbimin informativ dhe
kundërinformativ të Serbisë, në
njërën anë dhe disa politikanëve
të pasinqertë kosovarë që sot po
përpiqen të shpëlahen nga
deklaratat nga e kaluara. Në këto
rrethana nuk mund të flitet për të
drejtat e njeriut të personave të
privuar nga liria që mbahen në
Njësinë e Paraburgimit në Hagë.
Edhe vizitat të ashtuquajtura
humanitare të Kadri Veselit dhe
tash e Hysni Gucatit janë në një
nivel shumë më të ulët
humanitar
se
ato
që
organizoheshin nga Tribunali
Ndërkombëtar për Krime Lufte
për ish-Jugosllavinë në Hagë!
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KUVENDI I KOSOVËS NUK KA ARRITUR TË KETË KUORUM TË PREMTEN PËR MIRATIMIN
E PROJEKTLIGJIT PËR PAGËN MINIMALE

Opozita këmbëngul që edhe
veteranët të përfshihen në
Projektligjin për pagën minimale
Në mungesë të kuorumit, Kuvendi nuk ka arritur ta miratojë projektligjin që i
hap rrugë rritjes së pagës minimale në Kosovë. Vetëm 56 deputetë kanë votuar
për këtë projektligj dhe pjesa tjetër nuk kanë marrë pjesë fare në votim.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka bërë me dije se këtë
projektligj do ta hedhin në votim në një seancë tjetër. Partitë opozitare, PDK-ja,
LDK-ja dhe AAK-ja, janë shprehur kundër këtij projektligji, pasi në kuadër të
pagës minimale nuk janë përshirë edhe veteranët e luftës
Mal QORRAJ
PRISHTINË, 13 MAJ - Kuvendi i
Kosovës nuk ka arritur të ketë
kuorum për ta miratuar
Projektligjin për ndryshimin dhe
plotësimin
e
ligjeve
që
përcaktojnë
shumën
e
beneficionit në lartësi të pagës
minimale, procedurat e caktimit
të pagës minimale dhe shkallët
tatimore në të ardhurat personale
vjetore.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca, ka thënë se nuk
ka kuorum për miratimin e këtij
projektligji. “Vetëm 56 deputetë
kanë votuar dhe pjesa tjetër nuk
kanë marrë pjesë fare në votim. Ky
projektligj nuk kaloi, pasi nuk u
arrit kuorumi i nevojshëm i
deputetëve në sallë. E hedhim në
votim në një seancë tjetër kur të
kemi kuorumin e mjaftueshëm”,

ka thënë Konjufca.
I vetmi deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Fatmir Humolli, ka
votuar kundër Projektligjit për
pagën minimale, të cilin e ka
propozuar Qeveria e Kosovës.
Ministri i Financave, Punës dhe
Transfereve, Hekuran Murati,
gjatë seancës së Kuvendit të
Kosovës ka kërkuar miratimin e
këtij projektligji. Ai ka thënë se
Projektligji për ndryshimin dhe
plotësimin
e
ligjeve
që
përcaktojnë
shumën
e
beneficionit në lartësi të pagës
minimale, procedurat e caktimit
të pagës minimale dhe shkallët
tatimore në të ardhurat personale
vjetore, krijon qartësi juridike dhe
parasheh eliminimin e çfarëdo
dykuptimësie për rritjen e pagës
minimale.
Murati ka pohuar se përmes këtij
projektligji do të lirohen nga
tatimi niveli i pagës minimale nën

250 euro. “Projektligji ka qëllim
fillimisht të krijojë qartësi juridike
sa i përket shumës së
beneficioneve,
apo
kompensimeve
të
cilat
ndërlidhen me pagën minimale.
Parasheh eliminimin e çfarëdo
ambiguiteti apo dykuptimësitë në
mënyrë që të kemi siguri juridike
që të lëvizin me pagën minimale.
Së dyti, projektligji parasheh edhe
lirimin nga tatimi për pjesën e
pagës minimale deri në nivelin e
250 euro parashihet që të rritet
pragu tatimor me zero për qind,
pra që nuk tatohet. Së treti, ky
projektligj e ndryshon edhe
procedurën se vihet te paga
minimale në mënyrë kur kemi
ngërçe në Këshillin EkonomikSocial, siç e kemi tash, kur
anëtarët nuk mund të pajtohen
dhe të arrijnë konsensus.
Plotësim-ndryshimi
i
ligjit
parasheh se kjo mund të bëhet

edhe me propozimin e ministrit të
Financave në mënyrë që rritja e
pagës minimale të bllokohet nga
ndonjë partner social. Ky është
momenti i duhur, marrë parasysh
edhe gjendjen e vështirësuar
ekonomike të qytetarëve dhe
çmimet e rritura, është e udhës që
të votohet dhe ecet para me këtë
projektligj që të hapet rruga për
rritjen e pagës minimale”, ka
thënë ai.
Edhe Armend Muja nga Lëvizja
Vetëvendosje (LV) bëri thirrje që të
votohet ky projektligj, duke
theksuar se rritja e pagës
minimale do ta mundësojë
zvogëlimin e varfërisë në Kosovë.
Sipas tij, paga minimale nuk është
ndryshuar që nga viti 2011. Por,
partitë opozitare, PDK-ja, LDK-ja
dhe AAK-ja, që nga fillimi i
seancës treguan se janë kundër
këtij projektligji, pasi në kuadër të
pagës minimale nuk janë përshirë
edhe veteranët e luftës.
Deputeti i Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Mërgim Lushtaku,
në emër të grupit parlamentar të
kësaj partie, ka bërë me dije se
PDK-ja nuk do ta votojë
Projektligjin për caktimin e pagës
minimale. “Ne nuk do ta votojmë
Projektligjin për caktimin e pagës

minimale dhe shkallëve tatimore
në të ardhurat personale vjetore
sepse shkel rregullat e përcaktimit
të pagës minimale dhe bën
ndryshimin e një numri ligjesh,
përmes të cilave preken pjesët më
të ndjeshme të shoqërisë sonë personat me aftësi të kufizuar dhe
veteranët e luftës”, ka thënë
Lushtaku.
Edhe Avdullah Hoti nga LDK-ja ka
thënë se ky projektligj për
mënyrën se si është shkruar është
një nga ligjet më të pakuptimtë.
Hoti ka theksuar se kur vendoset
paga minimale bëhet ruajtja e një
kategorie të personave që marrin
një pagë të ulët. “Për mënyrën se si
është shkruar dhe është
prezantuar, them se është një nga
ligjet më të pakuptimtë. Kur
vendoset
paga
minimale
vendoset ruajtja e një kategorie të
personave që marrin një pagë të
ulët, dhe janë kategoritë e
caktuara të shoqërisë që i lidh me
pagën minimale. Kjo është
praktikë ndërkombëtare për ta
ruajtur standardin e jetës”, ka
thënë ai.
Deputeti i LDK-së ka thënë se
mënyra se si është shkruar ky ligj
nuk arrin qëllimin për barazi
sociale. “Jo vetëm të konsumohet
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Seanca e radhës ndaj Thaçit dhe të tjerëve, më 20 maj
HAGË, 13 MAJ (ER) - Më 20 maj,
me fillim nga ora 14:30, në
Gjykatën Speciale do të
mbahet konferenca e radhës
për ecurinë e çështjes ndaj ishkrerëve të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës.
Seanca do të mbahet ndaj
katër ish-udhëheqësve politikë
e ushtarakë të UÇK-së: ishpresidentit Hashim Thaçi, ishkryeparlamentarit Kadri Veseli
dhe Jakup Krasniqi dhe ishshefit të grupit parlamentar të
Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep

Selimi. Njoftimi është bërë me
dije në kalendarin e Dhomave
të Specializuara në Hagë.
Seanca e radhës vjen pak kohë
pas konfirmimit të aneksit të
aktakuzës së re ndaj krerëve të
UÇK-së.
Ish-drejtuesit
e
UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Jakup Krasniqi dhe Rexhep
Selimi, janë deklaruar të
pafajshëm për disa aktakuza të
reja që janë paraqitur më 29
prill pranë Dhomave të
Specializuara në Hagë. Thaçi

ka thënë se nuk e ka kuptuar
aktakuzën pasi, sipas tij,
materialet kanë qenë shumë të
redaktuara. Ai është deklaruar i
pafajshëm. Edhe Veseli është
deklaruar i pafajshëm, duke
kërkuar që procesi gjyqësor të
fillojë sa më shpejt për ta
shprehur pafajësinë para
qytetarëve të Kosovës. Të
pafajshëm janë deklaruar edhe
Krasniqi dhe Selimi, të cilët,
gjithashtu, kanë kërkuar që të
përshpejtohet
procesi
gjyqësor.

DASh: Kosova dhe Serbia i zgjedhin vetë
prioritetet për politikë të jashtme
Prishtinë, 13 maj - “Kosova dhe
Serbia janë shtete sovrane, kanë
të drejtë t’i zgjedhin vetë
prioritetet e tyre për politikë të
jashtme”, ka thënë një zëdhënës i
Departamentit Amerikan të
Shtetit në një përgjigje me shkrim
për “Zërin e Amerikës” në gjuhën
serbe.
Departamenti Amerikan i Shtetit
e ka bërë këtë deklaratë, pasi
presidenti serb, Aleksandar
Vuçiq, ka thënë se Kosova, duke
bërë kërkesë për anëtarësim në
Këshillin e Evropës, ka shkelur
Marrëveshjen e Uashingtonit.
Në shtator të vitit 2020 Kosova

dhe Serbia kanë nënshkruar një
marrëveshje për normalizimin e
marrëdhënieve ekonomike, e
njohur si Marrëveshja e
Uashingtonit.
Me këtë marrëveshje Kosova
është pajtuar për një moratorium
njëvjeçar mbi përpjekjet e saj për
t’u anëtarësuar në organizata
ndërkombëtare, ndërsa Serbia ka
rënë dakord për një moratorium
po ashtu njëvjeçar mbi fushatën
e saj kundër njohjeve të Kosovës
si shtet.
Në bazë të Marrëveshjes së
Uashingtonit,
moratoriumet
tashmë kanë skaduar, por

Departamenti Amerikan i Shtetit
ka inkurajuar më herët Kosovën
dhe Serbinë që t’i vazhdojnë ato
për të mundësuar përparim në
marrëdhëniet mes dy vendeve,
raporton REL. “Moratoriumi ka
pasur synim ta rrisë hapësirën
për bisedime dhe kompromis
mes Kosovës dhe Serbisë, çka ne
besojmë se përbën interes
strategjik për të dy shtetet. Ne
vazhdojmë të besojmë se dialogu
për
normalizim
të
marrëdhënieve,
me
ndërmjetësim të Bashkimit
Evropian, është kyç për të dyja
shtetet, në mënyrë që t’i hapin

rrugë të ardhmes evropiane. Ne
bëjmë thirrje për pjesëmarrje
urgjente, fleksibile dhe serioze në
këtë
proces”,
ka
thënë
Departamenti Amerikan i Shtetit
në një përgjigje për “Zërin e
Amerikës”.
Pasi zëvendëskryeministrja e
Kosovës, Donika Gërvalla, ka
dorëzuar kërkesën e Kosovës për
anëtarësim në Këshillin e
Evropës më 12 maj, presidenti
Vuçiq u ka thënë gazetarëve në
Beograd se Prishtina “ka shkelur
brutalisht” Marrëveshjen e
Uashingtonit. “Pas gati dhjetë
vjetëve
të
shkeljes
së

Marrëveshjes së Brukselit, ata
kanë shkelur edhe Marrëveshjen
e Uashingtonit, ndërsa Rezoluta
1244 nuk është respektuar kurrë
nga udhëheqësit e tyre”, ka thënë
Vuçiq.
Për shkak të vendimit të Kosovës,
presidenti serb do të mbajë një
takim me Këshillin e Sigurisë
Kombëtare, të premten, më 13
maj.
Marrëveshja e Uashingtonit, e
arritur më 4 shtator të vitit 2020
në Shtëpinë e Bardhë, është
nënshkruar në prani të ishpresidentit amerikan Donald
Trump.

dialogu publik, por të arrihet një
pajtim. Në këtë nen hiqet lidhja e
pagës minimale me përfitimet që
marrin veteranët e luftës. Ka
pasur një arsye të madhe pse
janë lidhur këto dyja. Përfitimi
që marrin si pension të veteranit
të luftës është si burim i të
ardhurave dhe rrjedhimisht
është
lidhur
me
pagën
minimale. Nuk mund ta rrisësh

pagën minimale dhe veteranit
jo. Ligji ose duhet të tërhiqet ose
duhet me shumë seriozitet të
rishqyrtohet”, ka thënë Hoti.
Edhe deputeti i AAK-së, Bekë
Berisha, ka thënë se projektligji
për pagën minimale është
diskriminues ndaj kategorisë së
veteranëve të luftës, pasi që kjo
kategori përjashtohet nga rritja e
pensionit. “Ligji aktual për

trajtimin e temës së pagës
minimale e ka specifikuar që
pensioni i veteranëve të luftës së
UÇK-së duhet të jetë i
barazvlefshëm
me
pagën
minimale. Projektligjin që e keni
sjell ju parasheh që t’i largojë
veteranët nga rritja e pensionit
të tyre”, u shpreh Berisha.
Berisha shtoi se shumica e
veteranëve janë në gjendje të

rëndë sociale dhe një numër i
madh i tyre varen nga ky
pension. “Veteranët pensionin
nuk e kanë si shpërblim, ashtu
siç e kanë vendet e tjera, por e
kanë burim të ekzistencës, dhe
në qoftë se e marrin këtë
pension, nuk mund të punojnë
diku tjetër. Ne e shohim këtë
qasje si diskriminuese ndaj kësaj
kategorie të nderuar të vendit,

që i dha edhe gjymtyrët për lirinë
e vendit, andaj kërkojmë që ky
nen diskriminues i propozuar nga
ju të largohet në mënyrë që
pensionet e tyre të jenë në vijë me
pagën minimale”, ka thënë
Berisha.
Qeveria e Kosovës në muajin prill
ka miratuar projektligjin që
cakton pagën minimale në vlerën
prej 250 eurosh neto apo 264 euro.
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Nis fasadimi i objekteve banesore përgjatë sheshit “Adem Jashari”
SKENDERAJ, 13 MAJ (ER) - Kryetari
i komunës së Skenderajt, Fadil
Nura, ka bërë me dije se ka
nisur fasadimi i objekteve
banesore përgjatë sheshit
“Adem Jashari”. “Një nga
premtimet e mia elektorale
ishte edhe fasadimi i objekteve
banesore përgjatë sheshit
‘Adem Jashari’. Jo veç pse e kemi

dhënë fjalën, por është nevojë
për të ndryshuar për të mirë
pamjen
e
jashtme
të
ndërtesave, për të na mbetur
asgjë më shumë se një kujtim
dukja e tanishme e tyre, kur e
nesërmja do t’i zbardhë në një
panoramë të vërtetë”, ka
shkruar Nura në “Facebook”.
Ai ka thënë se është i lumtur që

ende pa u bërë gjashtë muaj,
prej se e ka marrë detyrën e
kryetarit, po nis të jetësohet ai
premtim. “Synim kemi që
sheshit me emrin më të mirë në
Kosovë t’ia japim madhështinë
edhe në aspektin e ndërtimit.
Këtë ua kemi borxh edhe
banorëve”, ka thënë kryetari
Nura.

Arrestohen dy persona, dyshohen së përfituan
kundërligjshëm tenderë rreth 100 mijë euro
Prishtinë, 13 maj (ER) - Policia e
Kosovës ka njoftuar se, bazuar në
autorizimet ligjore dhe në
koordinim me autoritetet e
drejtësisë, ka ndërmarrë veprime
të nevojshme, nën dyshimet se
gjatë vitit 2021 pronari dhe i
autorizuari i një biznesi kanë
përfituar tender nga institucionet
e Republikës së Kosovës pa i
plotësuar kriteret. Lidhur me
rastin, pas veprimeve hetimore,
është vërtetuar se të dyshuarit
kanë paraqitur si referenca në
dosjet e tenderëve në vitin 2021,
referenca të cilat nuk i kanë fare

të deklaruar në qarkullim në
Administratën Tatimore të
Kosovës dhe qarkullimin bankar
të falsifikuar në një bankë. Vlera e
tenderëve të fituar sillet rreth 100
000.00 euro. “Me datë 12.05.2022,
në Drejtorinë për Hetimin e
Krimeve
Ekonomike
dhe
Korrupsion,
respektivisht
Sektorin e Financave, janë
paraqitur për intervistim, në
cilësinë e të dyshuarve, personat
me iniciale S. D. dhe A. D., nën
dyshimin për vepër penale:
‘Falsifikim i dokumenteve’ dhe
‘Keqpërdorimi dhe mashtrimi në

prokurim publik’, sipas kodit
penal të RKS-së”, ka njoftuar
Policia e Kosovës.
Pas përfundimit të intervistimit
është njoftuar prokurori i rastit
dhe me vendim të tij të dyshuarit
e sipërshënuar me iniciale
dërgohen në Qendër të Mbajtjes.
I dyshuari A. D. është dërguar në
Qendrën e Mbajtjes, ndërsa i
dyshuari S. D., me rekomandim
të mjekëve dhe në konsultim me
prokurorin e rastit për, shkaqe
shëndetësore, është dërguar për
trajtim mjekësor me sigurim të
policisë.

AMMK-ja: Gjarpërinjtë në Parkun e Gërmisë
janë pjesë e rëndësishme e biodiversitetit
të kësaj zone
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) - Agjencia
për Mbrojtjen e Mjedisit të
Kosovës (AMMK) ka njoftuar se
ka pranuar shqetësime nga disa
vizitorë dhe nga mediet për
praninë e llojit të gjarprit Vipera
Ammodytes në Parkun e
Gërmisë.
AMMK-ja ka bërë me dije se
prania e gjarpërinjve në Parkun
e Gërmisë nuk është shqetësim,
por pjesë e rëndësishme e
biodiversitetit të kësaj zone.
“Masivi malor i Gërmisë paraqet
një pasuri natyrore shumë të
rëndësishme jo vetëm për
Prishtinën me rrethinë, por edhe
tërë Kosovën. Gërmia është
mjaft e pasur me lloje bimore e
shtazore si dhe vlera të tjera të
ruajtura të biodiversitetit. Në
këtë masiv deri më tani janë të
njohur katër lloje të gjarpërinjve,
ndër ta edhe lloji helmues Vipera
ammodytes (gjarpri i gurit,
nepërka)”, ka njoftuar ky

institucion.
Sipas AMMK-së, gjarpërinjtë, si
çdo lloj tjetër i shtazëve të egra,
kanë instinktin e vetëmbrojtjes
dhe në rast se ndihen të
kërcënuar, ata mbrohen. “Rastet
e kafshimeve nga gjarpërinjtë
helmues
që,
fatmirësisht,
ndodhin shumë rrallë, janë si
pasojë e shkeljeve aksidentale
me këmbë ose kapjes me dorë
pa i kuptuar pasojat që mund të
vijnë më pas. Prania e
gjarpërinjve nuk duhet të
paraqesë asnjë shqetësim për
vizitorët eventualë të Parkut
Gërmia, por gjithsesi se secili
duhet pasur kujdes që jo vetëm
gjarpërinjtë, por edhe gjallesat e
tjera të mos shqetësohen në
vendbanimin e tyre natyror me
qëllim të mos kemi ndonjë
ankesë për ndonjë sulm
eventual prej tyre me qëllim të
vetëmbrojtjes”, ka njoftuar
AMMK-ja.

21 raste të reja me Covid dhe 143 persona të vaksinuar
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka bërë me dije se gjatë
24 orëve të fundit në Kosovë
janë raportuar 21 raste të reja
me Covid dhe janë shëruar 22
persona. Po kjo ministri ka
njoftuar se gjatë kësaj
periudhe kohore janë dhënë
143 doza të vaksinës kundër

Covidit. “Prej fillimit të
vaksinimit në të gjitha qytetet e
Kosovës janë dhënë 1 827 642
doza të vaksinës. Deri më sot
822
516
qytetarë
janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Deri më sot janë dhënë 102
264 doza përforcuese dhe doza
të treta të vaksinës kundër
Covid-19. Pas 635 testimeve,

21 qytetarë kanë rezultuar
pozitivë me virusin Covid-19.
Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes. Sot janë shëruar 22
qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224 717. Në total numri i
rasteve aktive është 351”, ka
njoftuar MSh-ja.
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ZKA-ja gjen mangësi në metodologjinë
e vlerësimit të nxënëseve dhe moszbatim
të kërkesave së kurrikulës
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 13 MAJ - Zyra Kombëtare e
Auditimit (ZKA) ka publikuar
raportin
e
auditimit
të
performancës “Vlerësimi i nxënësve
në
testet
kombëtare
dhe
ndërkombëtare”. Ky auditim
përfshin periudhën 2018-2021 dhe
ka pasur për qëllim të vlerësojë nëse
institucionet përgjegjëse kanë marrë
masa për përmirësimin e
mësimdhënies dhe vlerësimin e
nxënësve në Kosovë.
Subjekt i auditimit kanë qenë
Ministria e Arsimit, e Shkencës, e
Teknologjisë dhe e Inovacionit
(MAShTI) si dhe komuna e Prizrenit,
Istogut dhe Novobërdës. “Rezultatet
e këtij auditimi tregojnë se ka
mangësi në metodologjinë e
vlerësimit të nxënësve dhe
moszbatim të kërkesave që dalin
nga kurrikula. Ministria e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe e
Inovacionit (MAShTI), Drejtoritë
Komunale të Arsimit (DKA) dhe
shkollat nuk kanë arritur t’i
përmirësojnë
metodat
e
mësimdhënies dhe vlerësimit në
përputhje me kërkesat e kurrikulës
dhe praktikat më të mira të nxjerra
nga Agjencia Evropiane për
Sigurimin e Cilësisë. Për rrjedhojë,
nxënësit vazhdojnë të marrin pjesë
në orët e mësimit duke dëgjuar

mësimdhënësit që ligjërojnë gjatë
gjithë orëve të mësimit dhe
aktivizohen vetëm në fund nëse
kanë ndonjë pyetje si dhe
vlerësohen përmes pyetjeve me
përgjigje të shumëfishta”, ka njoftuar
ZKA-ja.
Pavarësisht se procesi i vlerësimit në

arsimin parauniversitar ka mangësi,
institucionet përgjegjëse (MAShTI,
DKA-të dhe shkollat) nuk kanë
ndërmarrë masa për evidentimin
dhe përmirësimin e këtyre
mangësive.
Gjetjet e auditimit tregojnë se
nxënësit kosovarë kanë arritur

rezultate relativisht të mira në testet
kombëtare, mirëpo në testet
ndërkombëtare, siç është PISA,
rezultatet e nxënësve janë shumë më
të ulëta se mesatarja e Organizatës
për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ekonomik (OBZhE) dhe më të ulëtat
në rajon. “Po ashtu, institucionet

përgjegjëse nuk e kanë kryer/bërë
monitorimin e vlerësimit të nxënësve
përgjatë gjithë vitit shkollor dhe
metodat e përdorura nga
mësimdhënësit. Ndërsa trajnimi i
ofruar për mësimdhënësit nuk dihet
nëse i ka plotësuar nevojat për t’i
përmbushur kërkesat që dalin nga
kurrikula
meqë
gjysma
e
mësimdhënësve të anketuar si pjesë
e mostrës së auditimit kanë thënë se
trajnimi për kurrikulën kombëtare
ishte shumë i shkurtër (vetëm gjashtë
ditë) duke pasur parasysh vëllimin
dhe kërkesat e saj”, ka njoftuar ZKA-ja.
Auditorja e përgjithshme, Vlora
Spanca, lidhur me këtë auditim, ka
theksuar se rezultatet e testit PISA
janë shqetësuese, nxënësit kosovarë
po rezultojnë shumë ulët në
krahasim me shokët e tyre në nivel
global edhe pse në testin e
arritshmërisë qëndrojnë më mirë me
rezultate, andaj kërkohen veprime të
menjëhershme nga institucionet
përgjegjëse për adresimin e
rekomandimeve të dhëna.
Duke marrë parasysh se arsimi fillor
ka një rëndësi të madhe për të gjithë
komunitetin dhe është një
mekanizëm i fuqishëm për rritje të
qëndrueshme ekonomike, Zyra
Kombëtare e Auditimit ka dhënë 9
rekomandime për institucionet
përgjegjëse për rregullimin e
metodave të mësimdhënies dhe
vlerësimit të nxënësve.

Gjermania mbështet anëtarësimin
e Kosovës në Këshill të Evropës
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) - Ambasadori
gjerman në Kosovë, Jorn Rohde, ka
shprehur
mbështetjen
për
procesin dhe anëtarësimin e
Kosovës në Këshill të Evropës.
Rohde në llogarinë e vet në
“Twitter” ka shkruar se mezi presin
ta shohin Kosovën si pjesë të
Këshillës të Evropës. “Mezi presim
ta shohim Kosovën pjesë të
Këshillit të Evropës, familje që
punon së bashku për t’i
promovuar të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Kosova i takon Këshillit të Evropës.
Gjitha të mirat në procesin e
aplikimit për anëtarësim”, ka
shkruar Rohde.
Edhe grupi parlamentar më i
madh opozitar në Gjermani,

Mjekë nga ShBA-ja dhe Italia operojnë në zemër të hapur fëmijët në QKUK
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) - Në
sallat
e
Klinikës
së
Kardiokirurgjisë
dhe
të
Kardiologjisë Invazive të
Klinikës së Kardiologjisë të
Qendrës Klinike Universitare
të Kosovës, mjekë nga ShBA-ja
dhe Italia, në kuadër të

Organizatës Humanitare Gift
of Life, të asistuar nga mjekë
vendorë, po i trajtojnë fëmijët
me keqformime të lindura të
zemrës. Misioni i radhës i GOL
në Kosovë po zhvillohet nga
data 7 maj dhe deri tash janë
realizuar nëntë operacione në

zemër të hapur dhe 15
intervenime
kardiologjike
gjersa, sipas planifikimit, do të
kryhen edhe dy operime
kardiokirurgjike
dhe
tri
ndërhyrje kardiologjike për t’u
përmbyllur zyrtarisht më 14
maj 2022.

CDU/CSU, ka kërkuar nga qeveria
gjermane mbështetje aktive për
anëtarësimin e Kosovës në
Këshillin e Evropës.
Në një deklaratë për medie, të
enjten në mbrëmje, deputeti i
CDU-së, Michael Brand, ka
theksuar se “kërkesa e Republikës
së Kosovës për anëtarësim në
Këshillin e Evropës është një hap
logjik”.
Ndërkaq Qeveria e Kosovës të
enjten në një mbledhje miratoi
nismën për anëtarësimin e Kosovës
në Këshill të Evropës. E aplikimin e
Kosovës për t’u bërë pjesë e këtij
institucioni ndërkombëtar e ka
dorëzuar po të enjten ministrja e
Punëve të Jashtme dhe Diasporës,
Donika Gërvalla.
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Ministria e Bujqësisë dhe komuna e Prishtinës
arrijnë memorandum në sektorin pyjor
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 13 MAJ - Ministria e
Bujqësisë,
Pylltarisë
dhe
Zhvillimit Rural dhe komuna e
Prishtinës kanë nënshkruar një
memorandum bashkëpunimi
përmes të cilit synohet realizimi i
projekteve dhe aktiviteteve të
përbashkëta që për qëllim kanë
mbrojtjen e sektorit pyjor.
Ky
memorandum
është
nënshkruar nga ministri Faton
Peci dhe kryetari i komunës së
Prishtinës, Përparim Rama, gjatë
një takimi që realizuan të
premten, me ç’rast vlerësuan se
bashkëpunimi në mes të nivelit
qendror dhe atij lokal është tejet i
rëndësishëm në mbrojtjen e këtij
sektori. “Jemi angazhuar që me
politikat e duhura pyjore resurset
pyjore të Kosovës t’i vendosim si
një prioritet kombëtar, të cilat
janë edhe një potencial i madh
për zhvillimin ekonomik të
vendit. Gjatë kësaj periudhe të
qeverisjes kemi hartuar dhe
miratuar Strategjinë për Pylltari
2022 - 2030, e cila adreson
politikat kryesore të sektorit dhe
zbatimin e tyre për 10 vjetët e
ardhshëm, si dhe kemi avancuar
agjendën
legjislative
duke
përpiluar dhe miratuar në qeveri Ligjin për Pyje. Po ashtu, kemi
themeluar Task Forcën për
Mbrojtjen dhe Shfrytëzimin e
Ligjshëm të Pyjeve”, ka thënë
ministri Peci.
Po gjatë këtij takimi ministri Peci

dhe kryetari Rama janë pajtuar që
të shohin edhe mundësi të reja
bashkëpunimi mes të dyja
niveleve me qëllim që ta
avancojnë dhe fuqizojnë sektorin
e bujqësisë në këtë komunë

përmes ndarjes së të dhënave,
inspektimit gjatë implementimit
të programeve mbështetëse të
MBPZhR-së, pasqyrimin e qartë
të pronave dhe tokave bujqësore
dhe forcimin e zinxhirit të

bashkëpunimit mes nivelit lokal
dhe qendror.
Përmes këtij memorandumi
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht
Agjencia e Pyjeve të Kosovës, së

bashku me komunën, do ta
realizojnë mbjelljen e fidanëve në
hapësirat e liruara, si dhe shumë
aktivitete të tjera që kanë për
qëllim mbrojtjen e sektorit pyjor
në komunën e Prishtinës.

Bashkëpunimi transatlantik do t’i lehtësojë
sfidat aktuale ekonomike
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) - Drejtori
ekzekutiv i Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë, Arian Zeka,
është pritur në Uashington nga
zëvendëssekretarja e shtetit
amerikan, Wendy Ruth Sherman,
së bashku me disa drejtorë të tjerë
të odave amerikane të Evropës.
Zëvendëssekretarja e shtetit
amerikan, Sherman, ka thënë se
Departamenti i Shtetit Amerikan
ofron asistencë teknike për të
gjitha shtetet për krijimin e
mekanizmave për filtrimin e
investimeve. Delegacioni ka pasur
takim në Capitol Hill me senatorin
Thom Thillis, i cili, së fundmi, ka
vizituar edhe Kosovën.
Senatori Thillis foli për nevojën e
tejkalimit të sfidave politike në

Zvicra mbështet Kosovën me 86 milionë euro
PRISHTINË, 13 MAJ - Zvicra ka
ndarë 86 milionë euro për
Kosovën me qëllim të
mbështetjes së projekteve të
ekonomisë dhe zhvillimit të
demokracisë
dhe
kapaciteteve ujore. Lajmin e
kanë dhënë ambasadori i
Zvicrës në Kosovë, Thomas

Kolly
dhe
zëvendësdrejtoresha
e
Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC), Ruth Huber, gjatë
prezantimit të programit për
vitin 2022-2025 në Kosovë.
“Kosova është bërë partnere
e Zvicrës dhe mendojmë ta

vazhdojmë këtë miqësi jo
vetëm në aspektin e futbollit,
por edhe në sfera të tjera”, ka
thënë ambasadori Kolly.
Ndërsa zëvendësdrejtoresha
e SDC-së, Ruth Huber, ka
thënë se ky program është
shumë i rëndësishëm për
Kosovën.

Ballkanin Perëndimor, veçmas në
Bosnjë-Hercegovinë,
derisa
theksoi besimin e tij që të gjitha
shtetet, përfshirë edhe Kosovën, të
bëhen pjesë e nismës për treg të
përbashkët rajonal. “Në takimet
me zyrtarët e lartë amerikanë
është diskutuar për sfidat aktuale
ekonomike, siç janë sfidat që
lidhen me zinxhirët e furnizimit
pas pandemisë Covid-19 dhe, së
fundmi, edhe luftës në Ukrainë,
inflacionin e përhapur gjithandej,
sigurinë e cenuar të ushqimit dhe
energjisë, jostabilitetin e bursave
dhe praktikat jokonkurruese të
Kinës që, po ashtu, ndikojnë në
çrregullime të tregjeve. Ishte
konkluzion i përbashkët se
agresioni rus, i cili është dënuar

fuqishëm edhe nga rrjeti i odave
amerikane të Evropës, ka ndikuar
në rritjen e unitetit transatlantik
dhe se kjo së bashku me
bashkëpunimin
e
fuqizuar
ekonomik, do t’i lehtësojë edhe
sfidat aktuale ekonomike”, ka
njoftuar
Oda
Ekonomike
Amerikane.
Delegacioni është takuar edhe me
Diane
Farrell,
zëvendësnënsekretare
e
Departamentit të Tregtisë, me
ambasadorin Jayme White,
zëvendëspërfaqësues i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës për Tregti
(USTR), si dhe me lidershipin e
organizatës APCO Worldwide,
përfshirë edhe Jess O’Connel dhe
Susan Molinari.
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Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (3)

SHKRUAN:
AJET BEJTA - MALETA
Historia serbe, duke e mohuar
madhështinë e Milushit, e ka
mohuar edhe madhështinë e
krenarinë e popullit shqiptar, edhe
pse e ka ditur dhe i di të gjitha të
dhënat për Milushin dhe
shqiptarët. Rrëfimi mitik serb për
nënën e Milushit, të cilën e
përshkruan se ishte trupmadhe
dhe e zhvilluar fizikisht, me gjinj të
mëdhenj tej mase, e cila për t’i kryer
punët e shtëpisë e të fushës, pa
pengesë, është detyruar që gjinjtë t’i
përvilte e t’i lidhte, t’i hidhte pas
qafe. Për tiparet e saj thuhet se ajo
ishte vulgare, e egër, se ajo nuk i ka
duruar veprimet e sjelljet e këqija,
negative e të pahijshme. Ajo ishte
fshatare me karakter të malësores
burrërore e me plot virtyte. Ndaj
nuk është çudi se djali i saj, Milushi,
i kishte trashëguar të gjitha këto veti
e cilësi nga të dy prindërit. Te
shqiptarët, brez pas brezi, ka qenë
traditë që personalitetet me famë e
nam të thirren në emër të fshatit ose
lokalitetit, siç është rasti me babanë
e Milushit dhe me vetë Milushin, të
cilët thirreshin në emër të fshatit të
tyre, Nikollë e Milush Kopiliqi.
Milush Kopiliqi, siç kemi theksuar
edhe më parë: ishte e dallohej për
trimëri e mençuri prej princërve
serbë,
bullgarë,
boshnjakë,
hungarezë, grekë, rumunë e kroatë.
Asnjë prijës i këtyre popujve nuk
mundën a as nuk patën guximin që
të hynin në çadrën e Sulltan Muratit
për ta mbytur. Milushi hyri brenda
në çadër të Sulltan Muratit dhe e
mbyti. Ishte befasi e madhe për
mbarë botën të mbytej kryetari i
Turqisë nga një princ i zjarrtë
shqiptar, e dihet fare mirë se aso
kohe ajo, Turqia, ishte superfuqi që
e dridhte Ballkanin e Evropën, por
s’mundi ta dridhte e ta gjunjëzonte
Shqipërinë për pesëqind vjet, meqë
ajo i qëndroi përballë si digë e
çeliktë e pathyeshme. Ishte trim
famëmadh Milush Kopiliqi, i cili e
mbyti Sulltan Muratin. Ishte
Milushi krenaria e kombit e atdheut
shqiptar, e zi e terr për Turqinë. U
hap lajmi në katër anët e botës e
mori dhenë se një princi shqiptar i
quajtur Milush Drenica i ka hyrë
brenda në çadër Sulltan Muratit
dhe e ka mbytur me hanxhar në
Ditën e Betejës së Kosovës. E bëri
këtë trimëri Milush Drenica që s’e
kishte bërë askush, por mbi të gjitha
e bëri emrin shqiptar e Shqipëri të
kumbonte e të ndihej deri në kupë
të qiellit. Rrëfimtaria e mbamendjes
popullore shqiptare, brez pas brezi,
me besnikëri e ka ruajtur me
fanatizëm dhe e ka përcjellë deri në
ditët e sotme përkatësinë
kombëtare shqiptare të Nikollë
Kopiliqit.
Kjo
mbamendje
popullore me besnikëri e ka
jetësuar, ruajtur, e kujtuar
nëpërmes tregimeve e këngëve

epiko-historike e legjendare, të
kënduara nga rapsodët popullorë,
në të gjitha trojet shqiptare për
heroizmin e bëmat e Milush
Kopiliqit. Mirëpo, në anën tjetër,
rrëfimtaria popullore serbe dhe
kisha e saj me propagandën e tyre
të madhe të paskajshme, në
mënyrë perfide kundër shqiptarëve
e Shqipërisë kanë ndikuar në
historiografinë evropiane gjithnjë
në dëm të shqiptarëve dhe shtetit
shqiptar, me lloj-lloj propagandash,
shpifjesh, intrigash e gënjeshtrash.
Kjo propagandë serbe ishte, është
dhe mbetet gjithnjë në dëm të
shqiptarëve e që fatkeqësisht është
prezent edhe në ditët e sotme.
Fatkeqësisht, kësaj propagande
serbe i ka kontribuuar edhe kreu i
fesë islame, kudo në trojet
shqiptare. Për fat të keq, feja islame
ishte në dëm të popullit e atdheut të
vet, duke e ndihmuar e përkrahur
gjithherë armikun. Prandaj do të
ishte me dobi e interes të veçantë të
kombit e të atdheut, që shqiptarët
ta kenë: Një komb, një gjuhë, një
atdhe e një fe, siç e kishin të parët e
të gjithë shqiptarëve dikur. Në
rrëfimet tona tradicionale, të
mbamendjes popullore, Milushi na
del
trim
mesjetar,
i
pakontestueshëm, i rangut të parë,
lindur e rritur në fshatin Kopiliq të
Drenicës, i cili qe betuar para
princërve shqiptarë se do ta mbyste
Sulltan Muratin. Fjalës dhe betimit
të dhënë të Milushit nuk e besonin
sepse një veprim i tillë ishte diçka e
pamundur, por Milushi e mbyti
sulltanin dhe realizoi qëllimin
madhor e të shenjtë. Të njëjtin
premtim e betim ua kishte thënë e
dhënë edhe princërve të aleancës
në krye me Car Llazarin. Kjo vepër
madhore dhe e shkëlqyer e ngriti në
piedestalin më të lartë formën e
Milush – Mirosh – Kopiliqit të
madh. E bëri këtë sakrificë mbi
sakrificat, Milushi, ngase Sulltan
Murati kishte ardhur me shumë
forca për t’ia okupuar vendin e për
t’ia robëruar popullin e tij. Sulltan
Murati me tërë ato forca ushtarake
të panumërta e kishte mbuluar
Rrafshin e Kosovës - Dardanisë me
çadra, të cilave s’u shihej as fillimi, as
mbarimi, ngase kishte numër
marramendës forcash ushtarake
turke. Milushi që nga rinia e
hershme e tij, sipas rrëfimeve
popullore shqiptare, por edhe atyre
serbe, thuhet se kishte marrë pjesë
në beteja të ndryshme me kalorësit
e vet të Drenicës. Ai luftonte kudo
që i jepej rasti. Artin luftarak
strategjik e njihte deri në skajshmëri
dhe për këtë arsye në luftime korrte
gjithnjë fitore, herë kundër turqve e
herë në anën e tyre, kur sulltani
kërkonte ndihme nga Milushi, por
gjithnjë me pagë të majme që duhej
ta paguante sulltani për luftërat që i
fitonte kundër popujve aziatikë.
Prandaj për shkak të këtyre
manovrave dhe aventurave të tij
kalorësiake e ushtarake ishte bërë
objekt diskutimi e dyshimi në
oborrin mbretëror të Car Llazarit,
por një dyshim i tillë mbretëronte
edhe te princërit shqiptarë, kinse po
bashkëpunonte me Sulltan
Muratin. Për këtë etiketën, Milushi
nuk mërzitej fare dhe nuk
brengosej prej asnjërës palë, sepse

ai vetinë e tradhtisë e urrente tej
mase ngase kishte karakter
burrëror, shpërthyes e kryengritës.
E gjithë kjo na jep të kuptojmë se
Milushi dhe Sulltan Murati
njiheshin mis veti edhe më parë,
por Sulltan Murati kishte vendosur
të vinte në Kosovë si pushtues në
vitin 1389. Përveç tjerash, Milush
Drenicës i shkruhen e i
përshkruhen shumë luftëra
trimërie në të cilat ishte i
pathyeshëm, i harlisur, shumë i
shpejtë në veprime dhe i
patrembur në luftime, ashtu siç
ishte dikur Akili i Trojës e Pirroja i
Epirit, por Milushi ishte Akili i
Dardanisë e Arbërisë. Për
heroizmin e trimërinë e tij ndihej e
ishte tepër krenare bashkëshortja e
tij, Vukosava, e cila ishte bija e
mbretit Car Llazari i Serbisë. Ajo në
një moment filloi ta lavdëronte
Milushin në praninë e motrës e të
suitës mbretërore. Motra e saj më e
vogël, nga xhelozia, filloi të krekosej
ndaj motrës, e cila filloi t’ia bënte të
njëjtat lëvdata burrit të vet, Vuk
Brankoviqit. Vukosava, e hidhëruar
dhe pezmatuar nga Mara, e cila ia
nënçmonte dhe përçmonte burrin,
i bie shuplakë fytyrës së Marës,
motrës së vogël, së cilës fillon t’i
rrjedhë gjak nga hunda. Grindjen e
bijave të veta e kishte dëgjuar princi
Llazar, si dhe dy dhëndurët e tij: Vuk
Brankoviqi dhe Milush Kopiliqi.
Këta dy të fundit prej kohësh ishin
në hasmëri ndër veti. Ata kërkojnë
nga Llazari që t’i lejonte që të
ndesheshin në dyluftim, që ata t’i
matnin forcat e veta ndaj njëritjetrit. Princi Llazar ua miraton
kërkesën që ata të dy të dilnin në
dyluftim. Sapo dalin në sheshin e
luftës dhe fillon dyluftimi, Milushi
me një goditje të fuqishme rrufe e
rrëzon nga kali Vukun. Të gjithë të
pranishmit i duartrokasin Milushit.
I vetmi Car Llazari nuk i duartrokiti
dhëndrit të vet Milushit, vetëm e
vetëm se ishte shqiptar. Pas këtij
dueli, Vuk Brankoviqi i mllefosur e i
pezmatuar nga humbja e
dyluftimit, e akuzon dhe e njollos
Milushin si tradhtar e si njeri i shitur
te Sulltan Murati. Nga ky moment
Vuk Brankoviqi e Milush Kopiliqi
mbesin armiq të përbetuar ndaj
njëri-tjetrit.. Ora e madhe ecte e
koha nuk priste, kurse dita e Betejës
së Kosovës me shpejtësi po afrohej,
derisa në krye të ushtrisë gjigante
turke po vinte si perëndi Sulltan
Murati. Ai me epërsinë ushtarake të
tmerrshme e të armatosur deri në
dhëmbë me teknikë luftarake, po
vinte me zhurmë e me ushtimë, me
daulle e trumbeta për t’ua futur
frikën
e
tmerrin
forcave
kundërshtare të Ballkanit. Asokohe
në oborrin mbretëror të Llazarit po
mbretëronte tollovi e përçarje, frikë
e panik në mes Llazarit e princave të
tij, të cilët kishin dilema e hamendje
që të luftonin kundër Sulltan
Muratit, ose të dorëzoheshin ngase
frika ishte e madhe. Llazari me
forcat e tij të koalicionit kishin
informacione të sakta se Sulltan
Murati kishte epërsi ushtarake
shumë herë më të madhe se forcat
e krishtera. Ndërsa ndër princat
shqiptarë atmosfera dhe qëndrimi
për luftë ishte krejtësisht ndryshe.
Ne mesin e tyre nuk kishte përçarje,

frikë e panik, siç kishte dilema në
oborrin e mbretit të Serbisë, Car
Llazarit. Atë ditë shqiptarët ishin të
disponuar e të hareshëm, thuajse
ishin në ditë feste, e jo ditë lufte të
tmerrshme. Secili princ shqiptar
dukej madhështor e krenar, vetëm e
vetëm se ishin shqiptarë. Edhe
ushtarët e tyre ishin të disponuar e
të hareshëm. Në fytyrat e tyre vihej
re trimëria, vendosmëria e guximi,
si gjithherë. Në ditën e 12 qershorit
të vitit 1389, Këshilli i Princave
Shqiptarë nga të gjitha trevat
shqiptare e kishin mbajtur
kuvendin në kishën e fshatit
Sallabajë të Komunës së Besianës,
ish-Podujevës. Këtë kuvend e
udhëhoqi Gjon Kastrioti, i cili i
njoftoi të pranishmit se si duhej të
radhiteshin
princat
me
formacionet e tyre ushtarake dhe se
çfarë strategjie luftarake duhej të
përdornin në ditën e betejës.
Mikpritës dhe organizatorë të këtij
kuvendi ishin dy princat: Mojsiu i
Llapit dhe Gallapit dhe princi
Milush Kopiliqi. Dy ditë më vonë,
më 14 qershor 1389, edhe princi
Car Llazari e mban kuvendin me
princat e aleancës, përveç
shqiptarëve, të cilët udhëhiqeshin
të pavarur. Me këtë rast u paraqit
nevoja që Milushi ta njoftonte Car
Llazarin, tek i cili shkonte sa për sy e
faqe e kurrë nuk e përfillte, ngase
formacioni i tij bënte pjesë në
formacionin ushtarak të cilin e
komandonte Gjon Kastrioti me të
gjithë princat tjerë shqiptarë.
Përmes Milushit, Gjon Kastrioti e
kishte njoftuar prerazi mbretin e
Serbisë, Car Llazarin se unë dhe ti
nuk kemi asgjë të përbashkët, të
përbashkët e kemi vetëm armikun
dhe luftën. Në krye të këshillit
komandues të forcave shqiptare
ishin: Gjon Kastrioti, Gjergj Balsha i
Dytë, Mojsiu i Llapit e Gallapit,
Milush Kopiliqi me formacionin e
tij luftarak, i Principatës së Drenicës
dhe shumë princa të tjerë, bashkë
me repartet e tyre ushtarake. Në
këtë mbledhje, Kryesia e Këshillit
hartoi planin e strategjinë e luftës
kundër forcave luftarake të Sulltan
Muratit. Shumë princa kishin
diskutuar dhe kishin dhënë
mendimet e tyre të shkëlqyera të
artit luftarak dhe të strategjisë
luftarake, vetëm Milush Drenica, si
Ylli Polar, nuk e kishte thënë asnjë
fjalë, edhe pse kishte shumë për të
thënë. Tashmë ky titan shqiptar,
Milush Kopiliqi, ishte zhytur e
mbytur në mendime të thella se si
do të përballej e t’i dilte përpara
kuçedrës aziatike, Sulltan Muratit.
Çdo ditë për dragoin shqiptar po
afrohej e po vinte ora e madhe e
dyluftimit kundër Sulltan Muratit.
Milush Nikolla, dy ditë më vonë
mori pjesë edhe në mbledhjen e
Këshillit të Princave të Llazarit, para
të cilëve ishte betuar se do ta vriste
Sulltan Muratin, ashtu siç ishte
betuar edhe para Këshillit të
Princave Shqiptarë, se ditën e
betejës do të fliste me gjuhën e
thikës dhe të shpatës, edhe ashtu u
bë. U bë, po si u bë, është shumë
enigmatike dhe shumë interesante,
edhe pse në lidhje me këtë ka
shumë variante e shumë
gojëdhëna, se si arriti Milushi që t’i
hynte Sulltan Muratit brenda në

çadër...!? Milushi, përveç se ishte i
zgjuar e fizikisht i zhvilluar, elastik e
muskulor,
ai
me
mendjemprehtësinë e tij, por edhe
këshillat e miqve, i kishte gjetur tre
pleq shumë të ditur, të cilët e kishin
këshilluar e mësuar për zgjidhjen e
pengesave dhe vështirësive në jetë,
ani pse ai i dinte edhe vetë, por
donte që mendimet e veta t’i
forconte e t’i vërtetonte. Njëri prej
këtyre pleqve ishte nga Drenica,
tjetri ishte nga Dukagjini,
mendohet të ketë qenë Leka i parë,
që vinte nga një derë bujare burrash
të ditur e të zgjuar brez pas brezit
dhe, plaku i tretë ishte nga Elbasani,
mik i vet Milushit, për të cilin e
kishte motrën të martuar. Gjatë
jetës, në këso rastesh madhore e
shumë të komplikuara, duhet vihet
në mendim e veprim psikologjia,
mbretëresha e të menduarit kreativ,
që të arrihej qëllimi madhor. Këtë të
menduar të thellë e madhor e
kishin tre pleqtë, por e kishte edhe
vetë Milush Nikolla. Tani psikologjia
në veprim e zbatim praktik për t’i
hyrë Sulltan Muratit brenda në
çadër me forcën e mendjes, tashmë
kishte arritur. Dy javë para se të
fillonte Beteja e Kosovës, Milushi i
kishte pyetur pleqtë e ditur se si
mund t’i hynte brenda në çadër
Sulltan Muratit në ditën e betejës...
Pleqtë i kishte pyetur veç e veç dhe
për çudi të çudive, të tre ia kishin
thënë të njëjtat fjalë: “Ti Milush nalt
e Sulltan Murati nalt, nuk bënë”.
Populli thotë: “Dy atllarë në një
mullar, nuk bëjnë”. Prandaj, ti
Milush, nëse do të hysh brenda në
çadrën e sulltanit, duhet të ulesh e
të përulesh shumë para Sulltan
Murtit, duke i thënë se duhet t’ia
pranosh luftën dhe se nuk mund të
luftosh kundër tij. Sulltani me gjithë
ato forca të shumta ushtarake, e
gjithë ushtria dhe forcat aleate janë
të frikësuara e po dridhen nga
ushtria jote e fortë e gjigante,
prandaj po kërkoj të hyj brenda në
çadër të ta puth dorën dhe këmbën.
Edhe më parë, Milushi e Sulltan
Murati njiheshin mes veti ngase
disa vite më parë, edhe më herët,
para se të vinte sulltani me ushtrinë
e vet gjigante në Kosovë, ai disa herë
e kishte thirrur Milushin me forcat e
tij ushtarake që t’i ndihmonte
sulltanit kundër popujve aziatikë.
Prandaj sulltani e Milushi prej
kohësh i kishin disa njerëz të besuar
që u ndihmonin si përkthyes në
marrëveshje e në mosmarrëveshje.
Bile thuhet se sulltani, nëpërmes
këtyre njerëzve e kishte njoftuar
Milushin se do të vinte me ushtrinë
e tij në Kosovë, jo si mik, por si
armik, që t’ia pushtonte kombin e
atdheun. Ky lajm i hidhur, Milushin
e kishte bërë helm e vrer dhe ia
kishte ndezur zemrën flakë, jo nga
frika, por nga ethet e zemërimit e
trimërisë, s’i zihej vendi-vend. Për
net të tëra s’e zinte gjumi e s’i hahej
buka..., duke menduar se si të hynte
brenda në çadrën e Sulltan Muratit.
Vështirë, madje shumë vështirë ka
qenë depërtimi Mulush Kopiliqit në
çadrën e Sulltan Muratit, por
mënyra më e mirë e më e saktë
ishte ajo të cilën ia propozuar tre
pleqtë e ditur. (Vazhdon në numrin
e ardhshëm)
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Ja si po e transformon Evropën
pushtimi rus i Ukrainës
Nga Andrew A. MICHTA
“19 Forty Five”
Lufta në Ukrainë, është një
nga
ato
ngjarje
të
rëndësishme, e cila ndodhi
pikërisht atëherë kur shumica
besonte se trajektoret e
historisë ishin vendosur
tashmë, dhe rezultatet ishin
kryesisht të paracaktuara. Të
tilla luftëra krijojnë vija të reja
ndarëse që tronditin deri në
palcë qeveritë, duke i detyruar
ato të rishqyrtojnë parimet e
dikurshme të politikave të tyre
të jashtme dhe të sigurisë.
Ato rezultojnë të jenë jo aq
produkt i një përllogaritje të
gabuar e papritur, por më
tepër i një keqkuptimi
themelor mbi ndryshimet
strukturore të fuqisë, që kanë
qenë nisur prej vitesh. Edhe
kur kanë sukses, peizazhi
gjeopolitik që lënë pas, ka pak
ose aspak lidhje me atë që
ekzistonte më parë.
Mendoni pak për pasojat e
luftërave të Napoleonit, dy
Luftërat Botërore në shekullin
XX-të, dhe fundin e Luftës së
Ftohtë.
Më
e
rëndësishmja:luftërat
transformuese te sistemeve,
nxjerrin në pah shpërndarjen
aktuale të energjisë në teatrot
kryesore,
dhe
rikthejnë
konkurrencën midis fuqive të
mëdha.
Pushtimi i Putinit në Ukrainë,
ka vënë tashmë në lëvizje
forcat që do ta ndryshojnë
Evropën për disa nga dekadat
e
ardhshme.
Së
pari,
rezistenca
kokëfortë
e
Ukrainës,
ka
rikthyer
rëndësinë e frontit dhe
qendrës
së
sovranitetit
kombëtar.
Pas
tre
dekadash
institucionalizmi
dhe
globalizmi të pas Luftës së
Ftohtë, ne jemi kthyer tek
bazat
e
sigurisë
kombëtare:Vetëm një Ukrainë
sovrane mund t’u sigurojë
qytetarëve të saj një atdhe të
sigurt.
Institucionet
ndërkombëtare. nuk mundën
ta ndalonin Putinin nga
pushtimi i Ukrainës.
Së dyti, nuk ka asnjë
zëvendësues për fuqinë e
fortë, dhe asnjë vend nuk
mund të mbetet i sigurt nëse i
mungon një ushtri e fortë,
pavarësisht nëse i përket apo
jo një aleance ushtarake, pasi
NATO-ja dështoi sërish që të
garantonte sigurinë e Evropës.
Së treti, paqja nuk duhet të jetë
gjithnjë prioriteti i parë në një
konflikt. Siç na e kanë treguar
ukrainasit kur u sulmuan,
synimi s’duhet të jetë arritja e
një kompromisi sa më shpejt
që të jetë e mundur, por
mposhtja e agresorit dhe
çlirimi i territorit të kombit.
Së katërti, Gjermania dhe

Franca, dy fuqitë më të mëdha
në kontinentin evropian, nuk
kanë arritur të udhëheqin,
duke
dëshmuar
sërish
vërtetësinë e shprehjes se të
jesh i madh, nuk është njësoj si
të jesh i fortë. Në Gjermani
dhe Francë ka pasur një
hezitim të dukshëm përballë
pushtimit rus të Ukrainës,
pavarësisht pohimeve të
përsëritura
publike
të
solidaritetit me Kievin.
Lufta e ka detyruar Berlinin
dhe Parisin të hedhin poshtë 3
dekadat e politikës së tyre ndaj
Rusisë, e cila synonte të
“menaxhonte” marrëdhëniet e
tyre me Moskën, nëpërmjet
një kombinimi të mjeteve
ekonomike dhe politike.
Gjatë fjalimit të tij në
Bundestag më 27 shkurt,
kancelari Olaf Scholz e pranoi
hapur se politika gjermane
ndaj Rusisë ishte e gabuar. Që
nga
ai
moment,
edhe
presidenti francez Macron ka
hequr dorë nga përpjekjet e tij
për të negociuar me Putinin.
Por edhe më e rëndësishme
për politikën gjermane, është
fakti që lufta e rrëzoi
supozimin thelbësor të qasjes
së saj “Ëandel durch Hande”,
pra besimin se më shumë
tregti do ta shtynte Rusinë
(por edhe Kinën) drejt një
sistemi politik më të lirë dhe
më të hapur.
Në fakt, vendimi i Berlinit për
të udhëhequr BE-në në
procesin e kalimit nga qymyri
dhe energjia bërthamore tek
gazi rus, si një portë drejt
burimeve të rinovueshme, të
mishëruara në projektet e
gazsjellësit “Nord Stream 1”
dhe “Nord Stream 2”, vetëm se
e ka lënë Evropën edhe më të
varur për energji nga Putini.
Ai nuk ka bërë asgjë për ta
demokratizuar apo frenuar
Rusinë.
Më
e
rëndësishmja:lufta në Ukrainë
i ka tronditur themelet e
shpërndarjes së vendosur të
fuqisë në Evropë, dhe në pritje
të fitores së Ukrainës, mund ta
riorganizojë atë për dekadat e
ardhshme, duke e zhvendosur
zemrën e Evropës nga
Perëndimi në qendrën e
kontinentit.
Pavarësisht nëse do të
anëtarësohet apo jo në BE, një
Ukrainë e rindërtuar dhe e
suksesshme, me popullsinë e
saj prej rreth 44 milionë
banorësh, dhe me pasurinë e
madhe të burimeve natyrore
dhe tokave bujqësore pjellore,
do ta zhvendoste me siguri
qendrën e gravitetit të
Evropës.
Një Ukrainë e lirë dhe e
suksesshme, do të siguronte
një rrëzim të shpejtë të
diktaturës së Lukashenkos në
Bjellorusi, dhe së bashku me
Poloninë
,
Rumaninë,
Finlandën dhe shtetet baltike

do t’i jepte rajonit Baltik-Deti i
Zi një ndikim të paprecedentë
ekonomik dhe politik.
Me një popullsi të përbashkët
prej rreth 120 milionë
banorësh, ky konfigurim i ri do
të ndryshonte rrënjësisht
balancën e përgjithshme të
fuqisë në Evropë. E fundit, por
jo më pak e rëndësishme, ajo
do ta detyronte Rusinë të
pajtohej me realitetin e
statusit
të
saj
postperandorak.
Po ashtu, do ta detyronte
Moskës të adresonte çështjen
themelore, se si duhet të duket
një shtet “normal” rus.
Ndërkaq,
kjo
luftë
po
rikonfiguron
rreshtimet
ekzistuese
në
Evropën
Qendrore dhe Lindore, duke
krijuar të reja. Ndryshimi më i
rëndësishëm
është
në
marrëdhëniet midis Polonisë
dhe Ukrainës.
Mbështetja e madhe nga
shteti për refugjatët ukrainas,
dhe ndihma spontane e ofruar
nga qytetarët polakë, po
ndërton një marrëdhënie
cilësisht të re midis dy
vendeve. Ndërkohë, krimet e
kryera nga ushtria e Putinit
kundër popullsisë ukrainase, e
kanë transformuar qëndrimin
dikur miqësor të ukrainasve
ndaj Rusisë në një armiqësi të
pamëshirshme.
Nga ana tjetër, vendimi i
Finlandës dhe Suedisë për të
kërkuar anëtarësimin në
NATO, do të rikonfigurojë
rrënjësisht rajonin baltikoskandinav, duke krijuar një
thellësi gjeostrategjike të
madhe për mbrojtjen e
aleatëve atje.
E fundit, por jo më pak e
rëndësishme, në bashkëpunim
me Shtetet e Bashkuara dhe
Britaninë e Madhe, Polonia
është shfaqur jo vetëm si një
vend kyç i NATO-s në krahun
lindor të aleancës, por edhe si
fronti kryesor përgjatë kufirit
lindor, siç ishte Gjermania

Perëndimore gjatë Luftës së
Ftohtë.
Megjithëse
debati
në
Uashington mbi mbrojtjen e
përparme, dhe natyrën e
vendosjeve
të
ardhshme
ushtarake të SHBA-së në
Evropë nuk ka mbaruar ende,
është e arsyeshme të pritet që
asetet ushtarake të SHBA-së
përgjatë krahut lindor të
shtohen gjatë dekadës së
ardhshme. Potenciali ushtarak
i Polonisë, i forcuar nga blerja e
raketave të reja me rreze të
gjatë dhe sistemeve të
artilerisë, mbrojtjes ajrore, 32
avionët luftarake amerikanë F35, e kombinuar me blerjen
nga Polonia të 250 tankeve më
moderne M1A2 SEPv3, do ta
ndryshojë me siguri ekuilibrin
ushtarak në Lindje.
Ky transformim, po shoqërohet
me një bashkëpunim gjithnjë e
më të ngushtë politik dhe
ushtarak SHBA-Poloni, siç e ka
planifikuar Uashingtoni për
dekadën e ardhshme në
Evropë, në një kohë që
riarmatoset edhe NATO. Lufta
në Ukrainë, po hedh themelet
për një shpërndarje të re të
fuqisë në Evropë.
Dështimi i politikës ndaj
Rusisë, të ndjekur për 3 dekada
nga Gjermania dhe Franca, ka
krijuar një vakum lidershipi në
Evropë. Që Gjermania ta
rimarrë atë, pavarësisht pozitës
dominuese ekonomike të
vendit në BE, do t’i duhet të që
fitojë të drejtën për të
udhëhequr. Çështja kryesore
me të cilën do të përballet
Evropa në të ardhmen, është se
çfarë roli do të luajë Britania në
NATO, dhe çfarë roli do të luajë
veçanërisht Polonia si në
NATO, ashtu edhe në BE.
Marina do të mbetet pika më e
fortë e Britanisë së Madhe,
sidomos tani që po nxehet
rivaliteti midis fuqive të mëdha
në rajonin e Indo-Paqësorit.
Ndërkohë për Poloninë, forcat
tokësore do të jenë pjesa

qendrore e fuqisë së saj
ushtarake.
Por asnjëra prej tyre, në mënyrë
të pavarur apo së bashku, nuk
mund të marrë një pozicion
udhëheqës në Evropë, pa një
vendim
të
qartë
nga
Uashingtoni, për të miratuar
dhe mbështetur materialisht
një rikonfigurim të tillë në
kontinent.
Dikur, Shtetet e Bashkuara iu
drejtuan 2 herë Gjermanisë për
të udhëhequr në kontinentin
evropian. Në fillim në fundin e
Luftës së Ftohtë, më pas më së
afërmi kur administrata e Joe
Biden ra dakord të hiqte
sanksionet e saj mbi “Nord
Stream 2”.
Në secilin rast, Gjermania
menaxhoi, në vend se të
udhëhiqte, duke u fokusuar tek
mjetet politike dhe ekonomike,
dhe lejoi me shumë ngurrim që
dimensioni ushtarak të hynte
në llogaritjen e përgjithshme të
fuqisë. Uashingtoni mund të
vendosë për herë të tretë t’ia
japë këtë shans Gjermanisë.
Por realitetet e luftës në
Ukrainë, lufta më brutale në
Evropë që nga Lufta e Dytë
Botërore,
dhe
kërkesat
ushtarake shoqëruese, i kanë
zbehur ndjeshëm shanset e
Berlinit. Atëherë, çështja është
se si do të duket Evropa kur të
ndalet lufta në Ukrainë.
Kjo pyetje nuk ka të bëjë me atë
se kush dëshiron të udhëheqë
Evropën, pasi për këtë ka
pretendentë të vjetër dhe të
rinj. Përkundrazi, ajo ka të bëjë
në thelb, me atë se cili vend
mundet ta bëjë. Dhe këtë do ta
zbulojmë shumë shpejt.
Shënim: Andrew A.Michta,
dekan i Kolegjit të Studimeve
Ndërkombëtare dhe të Sigurisë
në Qendrën Evropiane për
Studime të Sigurisë “George
C.Marshall” me seli në
Garmish të Gjermanisë.
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6 vjet nga anëtarësimi i Kosovës në FIFA,
Ademi: Futbolli ynë ka shënuar rritje
PRISHTINË, 13 MAJ (ER) - Më 13
maj të vitit 2016 Kosova është
bërë anëtare e Federatës
Botërore të Futbollit (FIFA).
Federata e Futbollit e Kosovës
(FFK) është pranuar si anëtarja
e 210 në Kongresin e 66 të
FIFA-s i cili ishte mbajtur në
Meksikë.
Në
favor
të
anëtarësimit të Kosovës kishin
votuar 141 anëtarë të FIFA-s.
Pranimi i FFK-së në FIFA
përfundimisht i ka dhënë fund
izolimit prej dy dekadash e
gjysmë të futbollit të Kosovës,
pasi 10 ditë para kësaj date
FFK-ja ishte pranuar edhe në
UEFA.
Në
gjashtëvjetorin
e
anëtarësimit të Kosovës në
FIFA, presidenti i FFK-së, Agim
Ademi, nëpërmjet një mesazhi
ka falënderuar të gjithë

kontribuuesit, gjeneratat e
futbollistëve, si dhe drejtuesit e
zyrtarët e FFK-së e të klubeve
nëpër të gjitha etapat, derisa
ka vlerësuar përparimin e bërë
në të gjitha drejtimet që nga
viti 2016. “Sot, gjashtë vjet pas
anëtarësimit në UEFA e FIFA,
Kosova ka përvojën e duhur
dhe është vlerësuar si storie
suksesi. Kemi bërë hapa të
mëdhenj përpara dhe kemi
pasqyruar vlerat e futbollit dhe
të kulturës sonë sportive. Duke
iu falënderuar UEFA-s e FIFAs kemi realizuar shumë
projekte, të cilat u kanë
mundësuar të rinjve të
Kosovës që ta kenë më të lehtë
aktivitetin e tyre në futboll
teksa në vazhdimësi po
punojmë për edukimin e
kuadrove
të
reja
dhe

masovizimin e futbollit. Gjatë
tërë këtyre viteve kemi
dëshmuar se jemi në rrugën e
duhur dhe jam i bindur se
futbollin tonë e presin ditë
edhe më të lavdishme pasi,
edhe pse jemi vend i vogël, e
kemi përkushtimin, vullnetin,

talentin dhe potencialin për
gjëra të mëdha”, është thënë
në mesazhin e Ademit.
Më tutje, Ademi ka thënë se
gjatë këtyre viteve futbolli i
Kosovës ka shënuar rritje si në
nivelin e klubeve dhe atë të
kombëtareve. “Sivjet për herë

të parë do të përfaqësohemi
me katër klube në garat
evropiane dhe për herë të parë
kampioni ynë shkon direkt në
fazën e parë kualifikuese të
Ligës
së
Kampionëve.
Ndërkaq, me ekipin kombëtar
kemi shpresa të mëdha për
rrugëtim tjetër të suksesshëm
në Ligën e Kombeve që nis në
qershor, teksa po vazhdon
puna e mirë për suksese edhe
në ekipet e tjera zinxhir në të
dyja konkurrencat. FFK-ja do
të vazhdojë që së bashku me
UEFA-n, FIFA-n, institucionet
vendore dhe me klubet ta
implementojë strategjinë e saj
për ngritjen e mëtejme të
imazhit dhe cilësisë së futbollit
në vendin tonë në të gjitha
aspektet”, është thënë në
mesazhin e Ademit.

Sot dhe nesër luhen gjysmëfinalet
e treta në basketboll
PRISHTINË, 13 MAJ - Sot (e shtunë)
dhe nesër (e diel) do të zhvillohen
ndeshjet e treta gjysmëfinale të
“Play-off”-it në basketboll.
Ylli dhe Trepça janë duke
avancuar 2:0 dhe në rast se
shënojnë fitore, atëherë do të
kualifikohen në finale.
Nëse Prishtina dhe Peja shënojnë
fitore, atëherë seria do të
ngushtohet në 2:1 dhe takimet e
radhës sërish do të zhvilloheshin

në këto dy qytetet e fundit.
Sot (e shtunë) prishtinasit do të
përpiqen ta shënojnë fitoren e
parë përballë therandasve në
këtë edicion. Në garat e rregullta
katër fitore kanë shënuar
kampionët, ashtu si edhe në
gjysmëfinale, 73:48 dhe 79:70.
Ndërkohë, liderët e Superligës do
të përpiqen ta fitojnë edhe
ndeshjen e tretë dhe të
kualifikohen në finale. Takime

shumë më interesante janë
zhvilluar në mes të Trepçës dhe
Pejës, sidomos gjysmëfinalja e
dytë, në të cilën është përcaktuar
fituesi pas dy vazhdimeve,
107:105 për mitrovicasit, që
kishin fituar edhe takimin e parë,
75:68.
Pejanët synojnë fitoren për ta
ngushtuar serinë në 2:1, ndërsa
“Xehetarët” të fitojnë dhe kalojnë
në finale.

GJYSMËFINALET E TRETA:
Sot (e shtunë):
19:00 - Sigal Prishtina - Golden
Eagle Ylli
Nesër (e diel):
17:00 - Peja - Trepça

Mourinho e dëshiron Dybalan te Roma
ROMË, 13 MAJ -Sipas“Il Corriere dello
Sport”, trajneri i Romës, Jose
Mourinho,
dëshiron
të
nënshkruajë me Paulo Dybalan,
madje ai e ka informuar
argjentinasin për dëshirën e tij në
janar.
“La Joya” do të largohet nga
Juventusi në fund të kontratës së tij
në qershor dhe ka qenë i lidhur me

një numër klubesh në mbarë
Evropën. Interi duket se është në
“pole position” për t’i siguruar
shërbimet e tij, por Mourinho është
i vendosur të nënshkruajë me 28vjeçarin në verë.
“IlCorrieredelloSport”karaportuar
se një i afërm i Dybalas beson se një
lëvizje te Roma do të ishte “opsioni
më i mirë” për sulmuesin, i cili është

duke e konsideruar një transferim
në“Stadio Olimpico.
Dybala ka zhvilluar bisedime me
Interin dhe disa klube evropiane,
duke
përfshirë
Arsenalin,
Newcastle Unitedin, Barcelonën,
Manchester
Unitedin,
Tottenhamin dhe Sevillan, por
Roma është është një ndër
opsionet.

Benzema hyn në historinë e Real Madridit, i afrohet Ronaldos
MADRID, 13 MAJ - Karim
Benzema ka treguar edhe një
herë të enjten mbrëma se pse
po vendoset si një legjendë e
Real Madridit dhe një nga
golashënuesit më të mirë në
historinë e klubit.
Goli i tij në fitoren 6-0 të Los
Blancos ndaj Levantes ishte një

moment që ka hyrë në
historinë e klubit të tij. Goli i tij
kundër Levantes ishte i 323-ti
me ngjyrat e Real Madridit, që e
pa atë ta barazojë rekordin e
Raul Gonzalezit si golashënuesi
i dytë më i mirë në historinë e
klubit.
Ai tani është vetëm pas

Cristiano Ronaldos, i cili ka
shënuar 451 gola gjatë kohës së
tij në Real Madrid. Benzema
është golashënuesi i tretë më i
mirë i Real Madridit në historinë
e “La Liga Santander”, me 219
golat e tij pas 228 të Raulit dhe
312 të Ronaldos.
34-vjeçari me kalimin e moshës

është duke u përmirësuar. Ai
tani ka shënuar 44 gola në të
gjitha garat këtë sezon, duke
tejkaluar totalin e tij më të mirë
të mëparshëm prej 32 golash në
sezonet 2011/12 dhe 2020/21. Ai
ka shënuar 425 gola në karrierë
(323 për Real Madridin, 66 për
Lyonin dhe 36 për Francën), gjë

që e bën atë golashënuesin më
të mirë francez në histori, duke
tejkaluar totalin e Thierry Henry
prej 411 golave.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Fatjon Krasniqi shpall te pavlefshme
dëftesat, certifikatën, diplomën, vërtetimin e
pikave SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose
049-616-139


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

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

PRISHTINË


Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet

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

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

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

Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.
 Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me
1 gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888801 (viber)
 Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

Lëshoj banesën një dhomshe me
qira , ne lagjen Dardania afër Postës
Kryesore (posta e Madhe) Kroi i Bardhe,
banesa është e mobiluar tërësisht. Për
informata lajmërohuni në tel: 044/558894 Prishtinë.
 Lëshoj me qira banesën e mobiluar
te salloni i mobileve "ALBED" në Fushë
Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë dhe
është e gatshme për banim. Më shumë
informata në: 044/706-079.
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