
www.epokaere.com
Na ndiqni edhe në:

facebook.com
Gazeta "Epoka e re"

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË

Rruga "Pashko Vasa", p.n Prishtinë, Kosovë,
Tel: +381 (0)38 246 301 Fax: +381 (0)38 246 302,
E-mail: info@sigma-ks.net | www.sigma-ks.net

Tel: +389 44 487 300; +389 44 487 009 
+389 44 487 755

Fax: +389 44 487 200
Mob: +377 44 501 289

P U T ZP U T Z

R
E-mail: renova@mt.net.mk

Maqedoni
Xhepçisht –Tetovë
Gurëz-Ferizaj

INFO: 049-111-101, 
044-511-177

www.princesha-ks.com

NDËRTIM
PROJEKTIM  
SHITJE

044/256-051
044/367-061
028/532-617
MITROVICË

E përditshme e pavarur 

Viti XXII, nr. 6605

E hënë, 16 maj 2022

çmimi 0.40 

PËRUROHET RIPROJEKTIMI I
BUSTIT TË ISH-EPRORIT TË LARTË
TË UÇK-së, MALUSH AHMETI F. 5

VUÇIQI THOTË SE DO TË REZISTOJË
SA TË MUNDET QË TË MOS 
E SANKSIONOJË RUSINË F. 3

OPINION

AKTUALE

EKONOMI

328 raste aktive 
me Covid në Kosovë 

“ESKADRONËT E VDEKJES” NGA
BARDHYL MAHMUTI F. 6-7

Nga: Bedri 
ISLAMI

Raketat ruse godasin
infrastrukturën
ushtarake në Lviv FAQE 6

PËR TRE MUAJ MBI 200 ANKESA
PËR MASHTRIME NGA BIZNESET F. 8

MUNGESA E EKSPORTEVE NGA
UKRAINA, DERI NË 50 MILIONË
NJERËZ DO TË PËRBALLEN ME
URINË F. 8

FAQE 5

A PO I RIKTHEHET KOSOVA
OPSIONIT TË GAZIT?

KURTI NË SHBA: KOSOVA DUHET TË
MBËSHTETET QË TË BËHET ANËTARE E

NATO-s DHE BE-së

FAQE 4-5

Qeveria e Kosovës e ka lënë të
hapur mundësinë e kyçjes në
rrjetin e Gazsjellësit të Trans-
Adriatikut (TAP) pasi vitin e
kaluar nuk e kishte shtyrë

përpara një projekt të tillë, duke
u thirrur në koston e lartë të tij.
Ndërkaq, ekspertët e energjisë
dhe organizatat joqeveritare po
i bëjnë thirrje qeverisë, të

udhëhequr nga Albin Kurti, që
t’i shtojë burimet e energjisë,
përfshirë edhe gazin, si
mundësi për rritje të sigurisë
energjetike 

FAQE 7



02 E HËNË, 16 MAJ 2022 AKTUALE

Botohet nga “Epoka e re” •  Kryeredaktor: Mal QORRAJ
•  Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)

•  ADRESA: Prishtinë, përballë Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com

STOKHOLM, 15 MAJ - Subjekti
politik në pushtet në Suedi,
Partia Social-Demokrate, tha
më 15 maj se mbështet
anëtarësimin e vendit në
NATO, duke hequr dorë
kështu nga një politikë
kundër bashkimit në aleanca
ushtarake dhe duke i hapur
rrugën vendit që të aplikojë
për anëtarësim në aleancën
perëndimore.
Ky njoftim vjen teksa është
rritur mbështetja publike
dhe politike në Suedi për t’iu
bashkuar aleancës ushtarake
të udhëhequr nga Shtetet e
Bashkuara, pasi Rusia nisi
pushtimin e Ukrainës më 24
shkurt.
Kjo çështje ka ndarë
socialdemokratët e
kryeministres suedeze,
Magdalena Andersson, pasi
disa anëtarë të partisë kanë
shprehur shqetësimin se
vendimi për aplikim për
anëtarësim po merret me
nxitim.
Partia Social-Demokrate tha
të dielën se nëse aplikimi i
Suedisë miratohet, ky shtet
do të punonte që t’i shprehë
“rezervat e njëanshme
kundër vendosjes së armëve

bërthamore në bazat e
përhershme në territorin e
Suedisë”.
Ky njoftim nga Suedia vjen
disa orë pasi shteti fqinj,
Finlanda, po ashtu zyrtarisht
njoftoi se do të aplikojë për
anëtarësim në NATO.
Këto dy shtete kanë shprehur
dëshirën për të vepruar në
mënyrë të koordinuar dhe
për t’i dorëzuar kërkesat e
tyre për anëtarësim së
bashku, veprim që shihet si
kundërpërgjigje ndaj
agresionit rus.
Gjatë një mbledhjeje të
partive parlamentare që

diskutuan për politikën e
sigurisë të premten, u arrit
në përfundim se anëtarësimi
i këtij shteti në NATO do ta
zvogëlonte rrezikun e
konfliktit në Evropën Veriore.
Suedia, që ishte shtet neutral
edhe gjatë Luftës së Dytë
Botërore, ka qëndruar jashtë
aleancave ushtarake për më
shumë se 200 vjet, edhe pse
ka krijuar raporte të afërta
me NATO-n që prej viteve
’90.
Rusia ka paralajmëruar se
anëtarësimi i Finlandës dhe
Suedisë do të pasohet me
përgjigje të Moskës.

Partia në pushtet në Suedi mbështet 
anëtarësimin në NATO

LONDËR, 15 MAJ - Ofensiva e
forcave ruse në rajonin e
Donbasit, në lindje të
Ukrainës, “ka humbur
momentumin dhe ka mbetur
ndjeshëm prapa planit të
paraparë”, tha inteligjenca
ushtarake britanike më 15
maj.
Rusia me gjasë tani ka
humbur një të tretën e forcave
luftarake tokësore që kishte
vendosur në shkurt në
Ukrainë, tha Ministria

britanike e Mbrojtjes, në
njoftimin ditor për luftën në

Ukrainë.
Pasi dështoi që ta marrë

kontrollin e Kievit pas nisjes së
pushtimit më 24 shkurt, Rusia
përqendroi ofensivën në
Donbas, që përbëhet nga dy
rajone: Donjeck dhe Luhansk.
Britania tha se, pavarësisht prej
disa përparimeve fillestare në
shkallë të vogël, Rusia ka
dështuar që të marrë territor të
konsiderueshëm në Donbas.
Forcat ruse gjithnjë e më
shumë po kufizohen për shkak
të aftësive të degraduara,
moralit të ulët dhe efektivitetit

të reduktuar luftarak, tha
Ministria britanike e Mbrojtjes.
“Shumica e këtyre aftësive nuk
mund të zëvendësohen apo
rindërtohen shpejt dhe kjo ka
të ngjarë që të vazhdojë t’i
pengojë operacionet ruse në
Ukrainë”, tha Britania.
Ministria, po ashtu, parashikoi
se, bazuar në kushtet aktuale,
Rusia nuk ka të ngjarë që ta
përshpejtojë në mënyrë
dramatike përparimin e saj
gjatë 30 ditëve të ardhshme.

Britania thotë se ofensiva ruse në Donbas 
“ka humbur momentumin”

LVIV, 15 MAJ - Forcat ruse kanë
granatuar infrastrukturën
ushtarake në rajonin e Lvivit
në perëndim të Ukrainës,
thanë autoritetet më 15 maj.
Guvernatori i Lvivit, Maksym
Kozytskiy, tha përmes
“Telegram”-it se nuk është
raportuar për viktima pas
sulmeve me raketa. Ai tha se
tani autoritetet po hetojnë

për shkallën e dëmeve të këtij
sulmi. Sipas Kozytskiyit, një
vend afër Javorivit, që
besohet se gjendet pranë një
zone trajnuese të ushtrisë,
është “shkatërruar
plotësisht”.
Më herët komanda rajonale
ajrore e Ukrainës tha se disa
raketa kanë goditur Lvivin.
Raketat, sipas kësaj komande,

ishin lëshuar në orët e para të
15 majit nga Deti i Zi.
Këto janë sulmet e para ajrore
ruse pas më shumë se një jave
në Lviv, rajon që gjendet në
kufi me Poloninë.
Ushtria ruse, që ka nisur
pushtimin e Ukrainës më 24
shkurt, ende nuk ka dhënë
informacione për sulmet në
Lviv.

Raketat ruse godasin infrastrukturën ushtarake në

HELSINK, 15 MAJ - Finlanda
dëshiron të bëhet shtet anë-
tar i NATO-s dhe do të
aplikojë për anëtarësim në
Aleancë, thanë presidenti
finlandez, Sauli Niinisto dhe
kryeministrja Sanna Marin
më 15 maj. Ky njoftim i hap
mundësinë zgjerimit të
aleancës ushtarake 30-anë-
tarëshe teksa pushtimi rus i
Ukrainës po vazhdon. “Sot
presidenti i Republikës dhe
Komiteti për Politikë të
Jashtme i Qeverisë janë paj-
tuar që Finlanda të aplikojë
për anëtarësim në NATO pas
konsultimeve me parla-
mentin. Kjo është një ditë
historike. Është hapur një
epokë e re”, thanë presidenti
dhe kryeministrja e këtij
shteti gjatë konferencës së
përbashkët për medie në
Helsinki më 15 maj.
Finlanda ndan një kufi prej 1
300 kilometrash me Rusinë
dhe ka qenë shtet neutral në
aspektin ushtarak për 75

vjet.
Por, pasi Rusia nisi push-
timin e Ukrainës më 24
shkurt, opinioni publik dhe
politik ndryshoi në mënyrë
dramatike në favor të anë-
tarësimit.
Rusia ka thënë se do të ishte
gabim që Helsinki t’i
bashkohet aleancës
ushtarake perëndimore dhe
kjo gjë do t’i dëmtonte
raportet bilaterale.
Më herët gjatë, kësaj jave,
Niinisto u tha gazetarëve se
“anëtarësimi në NATO nuk
do të ishte kundër askujt”.
Ai tha se përgjigjja e tij ndaj
Rusisë do të ishte: “Ju e
shkaktuat këtë. Shikojeni
veten në pasqyre”.
Parlamenti finlandez pritet
që ta mbështesë vendimin
gjatë një seance në ditët në
vijim, por një gjë e tillë kon-
siderohet formalitet.
Më pas, aplikimi zyrtar për
anëtarësim pritet të bëhet në
selinë e NATO-s në Bruksel.

Finlanda do të aplikojë
për anëtarësim në NATO
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PRISHTINË, 15 MAJ (ER) -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se në 24 orët e
fundit, pas 593 testimeve, 16
qytetarë kanë rezultuar
pozitivë me virusin Covid-19. 
Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes.

Po ashtu, janë shëruar 27
qytetarë, derisa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224 767. Në total numri
i rasteve aktive është 328.
Në 24 orët e fundit janë
dhënë 31 doza të vaksinës
kundër Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në

të gjitha qytetet e Kosovës
janë dhënë 1 827 810 doza të
vaksinës. Deri më sot 822
581 qytetarë janë vaksinuar
me dozën e dytë. Deri më
sot janë dhënë 102 338 doza
përforcuese dhe doza të
treta të vaksinës kundër
Covid-19.

328 raste aktive me Covid në Kosovë

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 15 MAJ - Gjatë
qëndrimit në Chicago të shtetit
Illinois të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, me
ftesë të Katedrës së
Albanologjisë “Hidai Eddie
Bregu”, kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti, ka vizituar
Universitetin DePaul, në të
cilin ka mbajtur edhe një
ligjëratë.
Kryeministri Kurti iu drejtua të
pranishmëve me një fjalë, pas
së cilës diskutoi me studentë
dhe profesorë. Ai i falënderoi
organizatorët për ftesën dhe
mundësinë që të flasë para tyre
për Kosovën dhe rajonin e
Ballkanit.
Duke folur për sulmin dhe
invazionin e paprovokuar të
Federatës Ruse ndaj Ukrainës,
ai tha se imazhet nga kjo luftë
për ne janë veçanërisht të
dhimbshme. “Ushtarë vrasës
gjakftohtë që torturojnë,
përdhunojnë dhe vrasin pa
dallim, kufomat e djegura dhe
varrezat masive janë imazhet
dhe vuajtjet e Kosovës njëzet e
tre vjet më parë dhe të
Ukrainës sot”, tha kryeministri.
Ai shtoi se kjo është arsyeja pse
ne kemi treguar solidaritet me
Ukrainën dhe popullin e saj që
nga dita e parë e sulmit. “Ne
ishim të parët që iu bashkuam
sanksioneve të Bashkimit

Evropian dhe Shteteve të
Bashkuara kundër Federatës
Ruse. Ne nuk hezituam ta
shprehim gatishmërinë tonë
për të pranuar deri në 5 000
refugjatë dhe ofruam strehim
dhe hapësirë pune për 20
gazetarë ukrainas, prej të cilëve
zonja Lyudmila Makey tashmë
është banore e Prishtinës,
kryeqytetit të Kosovës”,
vazhdoi kryeministri Kurti.
Sa i përket përpjekjes së
Kremlinit për ta përdorur
Kosovën si një precedent për
veprimet e Rusisë në Ukrainë,
kryeministri Kurti tha se nuk
është gjë tjetër veçse një
gënjeshtër, nuk ka dëshmi të
dhunës sistematike kundër
rusëve etnikë në Ukrainë dhe
se krahasimi me Kosovën është
shumë i largët për të pasur
ndonjë vlerë kritike. “Ta
përdorësh Kosovën si shembull
për ta justifikuar ndërhyrjen në
Ukrainë nuk është gjë tjetër
veçse injorancë dhe sulm i
drejtpërdrejtë ndaj së vërtetës,
njerëzimit dhe mendjes së
shëndoshë. Tregon një
shpërfillje të plotë për të
drejtën ndërkombëtare dhe
për përgjegjësinë për t’i
mbrojtur normat jetike
ndërkombëtare që synojnë të
sigurojnë që komuniteti
ndërkombëtar nuk do të
dështojë më kurrë në ndalimin
e krimeve të gjenocidit,
krimeve të luftës dhe krimeve

kundër njerëzimit”, theksoi
kryeministri Kurti.
23 vjet pas intervenimit të
NATO-s në Kosovë ai ka pohuar
se Kosova është vendi më
demokratik në Ballkanin
Perëndimor. “Kosova është
historia e suksesit demokratik
të rajonit dhe për këtë arsye
duhet të mbështetet që të
bëhet anëtare e NATO-s,
Bashkimit Evropian dhe
organizatave të tjera

ndërkombëtare dhe rajonale
pa ndonjë vonesë të
mëtejshme”, nënvizoi ai,
ndërkaq tha se zhbërja e
përparimit në Kosovë do të
ishte fitorja e vetme e madhe
që Putini do të dëshironte. “Kjo
është edhe arsyeja e fiksimit të
paarsyeshëm të tij ndaj vendit
tonë”, shtoi kryeministri Kurti.
Në përmbyllje të ligjëratës,
kryeministri Kurti tha se
Shtetet e Bashkuara të

Amerikës janë partneri dhe
miku më i ngushtë i Kosovës
dhe se lidhja jonë është e
fuqishme edhe për shkak se
ndajmë vlerat e përbashkëta të
lirisë dhe demokracisë dhe
bindjen e thellë se të gjithë
njerëzit janë krijuar të
barabartë dhe duhet të kenë të
drejtë të barabartë për ta
kërkuar lumturinë, lirinë dhe
autonominë për ta ndjekur të
vërtetën.

Kurti në ShBA: Kosova duhet të mbështetet 
që të bëhet anëtare e NATO-s dhe BE-së

PRISHTINË, 15 MAJ - Presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha
se Serbia do të luftojë për aq
kohë sa mundet që ta mbajë
politikën e saj për të mos i
vendosur Rusisë, por ai
theksoi se dëmi që po përjeton
si rezultat i kësaj politike është
i madh.
Vuçiqi tha më 15 maj për TV
Prva se jeta do të ishte “dhjetë
herë më e mirë” nëse Beogradi
do të vendoste sanksione ndaj
Moskës, por ai tha se nuk do ta
bëjë një gjë të tillë sepse
Serbia, sipas tij, po ndjek një
politikë të pavarur. “Të gjithë
do të thonë se Vuçiqi po
njofton për vendosjen e
sanksioneve. Jo, ne do të
luftojmë për aq kohë sa

mundemi për ta mbajtur
politikën tonë”, tha Vuçiq.
Ai përsëriti se Serbia e di “se sa
të padrejta janë sanksionet”

dhe po vepron kështu për
shkak të respektimit të të
drejtave, por shtoi se “populli
duhet ta dijë se shteti po

humb shumë për shkak të
mosvendosjes së sanksioneve
ndaj Rusisë”.
Vuçiqi tha se Serbia aktualisht
nuk ka qasje në kapital të
tregut, kreditë janë më të
shtrenjta, pasi kreditë po
ofrohen me norma të interesit
prej 7-përqindësh dhe se
rifinancimi i kredive po bëhet i
vështirë. Sipas tij, të gjitha
këto në fund ndikojnë te pagat
dhe pensionet.
Në Kombet e Bashkuara,
Serbia ka votuar për rezolutat
që dënojnë agresionin rus
kundër Ukrainës dhe ka
votuar për ta përjashtuar
Rusinë nga Këshilli për të
Drejtat e Njeriut i OKB-së, por
Beogradi nuk i është bashkuar

Bashkimit Evropian për të
vendosur sanksione ndaj
Moskës.
Zyrtarët serbë vazhdimisht
kanë përsëritur se Beogradi
nuk do t’o mbështesë
sanksionet ndaj Moskës, pasi
kështu mbron interesat vitale
të shtetit.
Serbia, po ashtu, mbështetet
në Rusinë, që është anëtare e
përhershme e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së, për
çështjen e Kosovës, e cila ka
shpallur pavarësinë më 2008,
që Beogradi refuzon ta njohë.
Serbia, po ashtu, varet shumë
nga energjia ruse dhe
kompanitë ruse kanë krijuar
monopol në Serbi në tregun e
naftës dhe gazit.

Vuçiqi thotë se do të rezistojë sa të mundet 
që të mos e sanksionojë Rusinë
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PRISHTINË, 15 MAJ - Zëdhënësi i
Qeverisë së Kosovës, Përparim
Kryeziu, në një përgjigje me
shkrim dërguar “Radios
Evropa e Lirë”, tha se Ministria
e Ekonomisë, përmes
Strategjisë së Energjisë 2022-
2031 që është në proces të
finalizimit, ka analizuar edhe
opsionin e gazit.
Aktualisht, sipas tij, në proces
të zhvillimit janë dy studime
të fizibilitetit: gazsjellësi
Maqedoni e Veriut - Kosovë
dhe masterplani i gazit
natyror në Kosovë.
Kosova vitin e kaluar ndërpreu
projektin për ndërtimin e
infrastrukturës së gazit. Kjo
ndërprerje e projektit ishte
bërë me arsyetimin se ka një
kosto të lartë dhe se nuk ishte
ekonomikisht i favorshëm.
Korporata amerikane Sfidat e
Mijëvjeçarit (MCC) kishte
thënë se do t’i jepte Kosovës
një grant deri në 200 milionë
dollarë që do të mund të

shtetëzohej për
infrastrukturën e gazit.
Eksperti i fushës së energjisë,
njëherësh ish-ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Fadil
Ismajli, thotë për “Radion
Evropa e Lirë” se ekzekutivi i
Kosovës është dashur që tani
të punojë se si ta shfrytëzojë
mundësinë e gazit.
Ai thotë se është koha që
qeveria t’i shtojë proceset dhe
t’i gjejë mundësitë të cilat
mund t’i shfrytëzojë në këtë
drejtim. “Nëse [qeveria]
mendon ta zhvillojë rrjetin
sekondar është mirë të
mendojë që të vijë gazsjellësi
në Kosovë. Rrjeti sekondar
nënkupton që të vijë dhe të
shfrytëzohet edhe për
ngrohje, për industri e të tjera.
Nëse mendon që mjafton që të
ketë ndonjë gjenerator nga
gazi për shfrytëzim të
energjisë elektrike, atëherë
mund të mendojë të ndërtojë
një termocentral me

marrëveshje me Shqipërinë,
në mënyrë që të mos bëjë
shpenzime për gazsjellësin,
nëse i duhet vetëm energji
elektrike”, thotë ai.
Ndërkaq, në një analizë të
publikuar në prill të këtij viti,
Instituti për Politika
Zhvillimore (INDEP) tha se
linjat rajonale të furnizimit me
gaz natyror janë një mundësi e
rëndësishme për t’i
diversifikuar burimet e
energjisë dhe për ta rritur
sigurinë energjetike.
Ky institut kërkoi që
autoritetet në Kosovë t’i
shtojnë përpjekjet për të
nxitur dhe zhvilluar procesin e
projektit për ndërtimin e
infrastrukturës së gazit.
Në kontekstin e Kosovës,
aktualisht vendi nuk ka qasje
në tregun e gazit, nuk ka
infrastrukturë dhe nuk ka
furnizime me gaz natyror. 
Korniza legjislative dhe
rregulluese është në fillet e saj.

Por, sipas INDEP-it, ekzistojnë
mundësi për të siguruar një
rrugë të furnizimit me gaz
natyror nga Maqedonia e
Veriut ose nga Shqipëria
nëpërmjet tubacioneve, si dhe
me gaz të lëngshëm natyror
nga terminalet e afërta
kryesore.
Qeveria e Kosovës, sipas
INDEP-it, duhet të fokusohet
në krijimin e infrastrukturës
së gazit dhe të themelojë një
kompani të re publike, si dhe
të konsiderojë si mundësi
ndërtimin e një impianti të ri
me gaz (250 MW ) në një
periudhë afatshkurtër dhe
afatmesme.
Termocentrali me gaz, sipas
këtij instituti, mund të
ndërtohet shumë më shpejt
dhe do të mund të hynte në
operim potencialisht në vitin
2027 ose 2028.
Dinamikat për kyçje në
projektin e rrjetit të
gazsjellësit TAP janë rritur pas
nisjes së pushtimit rus të
Ukrainës më 24 shkurt.
Institucionet evropiane
mbështetin projektin e TAP-it,
pasi e shohin atë si një
mundësi reale për ta
përmirësuar sigurinë
energjetike dhe për t’i
diversifikuar me gaz tregjet

evropiane, që kryesisht
dominohen nga gazi rus.
Rusia mbulon mbi 43 për qind
të tregut evropian të gazit.

Marrëveshja me MCC-në,
për pavarësinë

energjetike të Kosovës

Teksa rajoni dhe Evropa po
tentojnë që ta ulin varësinë
nga gazi rus, Kosova, duke u
mbështetur te MCC-ja, po
mëton që të rrisë pavarësinë
energjetike.
Gjatë vizitës në ShBA,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, u takua me
përfaqësuesit e MCC-së dhe
kjo e fundit më 13 maj njoftoi
se është arritur një
marrëveshje kompakt, në
vlerë prej 236.7 milionë
dollarësh, e cila ka për qëllim
që ta forcojë sektorin e
energjisë së Kosovës.
Kjo marrëveshje, që duhet të
miratohet nga Kuvendi i
Kosovës dhe më pas të
miratohet nga bordi i MCC-së,
sipas ministres së Ekonomisë
së Kosovës, Artane Rizvanolli,
ka në qendër dy projekte: atë
të ndërtimit të kapaciteteve
për akumulimin e energjisë
dhe zhvillimin e aftësive

A po i rikthehet Kosova 
opsionit të gazit?

Qeveria e Kosovës e ka lënë të hapur mundësinë e kyçjes në rrjetin e
Gazsjellësit të Trans-Adriatikut (TAP), pasi vitin e kaluar nuk e kishte
shtyrë përpara një projekt të tillë, duke u thirrur në koston e lartë të tij.
Ndërkaq, ekspertët e energjisë dhe organizatat joqeveritare po i bëjnë
thirrje qeverisë, së udhëhequr nga Albin Kurti, që t’i diversifikojë
burimet e energjisë, përfshirë edhe gazin, si mundësi për rritje të sigurisë
energjetike
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punëtore për t’u përshtatur
me nevojat e tregut si dhe
përfaqësimin më të mirë të
grave në sektorin e energjisë.
Në një intervistë për “Zërin e
Amerikës”, Rizvanolli tha se
202 milionë dollarë janë grant
nga MCC-ja, ndërkaq pjesa
tjetër është bashkëfinancim
nga Qeveria e Kosovës. Ajo tha
se projekti i parë parasheh
ndërtimin e kapaciteteve për
340 megavat në orë të
akumulimit të energjisë.
“Është projekt mjaft inovativ i
cili sheh drejt së ardhmes e
cila do të ketë në njërën anë
pavarësimin energjetik dhe
integrimin e burimeve të
ripërtëritshme të energjisë në
sistemin tonë energjetik, pjesë
në të cilën momentalisht po
çalojmë, mirëpo këtë synojmë
ta ndryshojmë me strategjinë
e re”, tha ajo.
Projekti synon që përmes
baterive, energjia e prodhuar
në një periudhë të caktuar
kohore të akumulohet, në
mënyrë që të mund të
shfrytëzohet në orët e ditës,
kur çmimi dhe kërkesa për
energji janë më të larta. “Që
do të thotë se kjo në një masë
do ta reduktojë nevojën për
import, çka është shumë me
rëndësi në kohët që po
jetojmë, kur çmimi i importit
të energjisë është rritur
shumë”, tha Rizvanolli për
“Zërin e Amerikës”.

Pse Kosova nuk e shtyu
përpara ndërtimin e 

infrastrukturës së gazit?

Vitin e kaluar, duke u thirrur në
kosto të lartë të ndërtimit të
rrjetit të gazsjellësit si dhe të
një termocentrali për
prodhimin e energjisë, Kosova
vendosi të mos shtyjë përpara
një projekt të tillë.
Qeveria kishte thënë se
ndërtimi i rrjetit të gazsjellësit
dhe termocentralit parashihej
të kushtonte rreth 600 milionë
euro. MCC-ja ishte zotuar për
një grant prej 200 milionë
eurosh për këtë projekt.
Refuzimin e këtij projekti e
kishin kundërshtuar partitë
opozitare.
Nënkryetarja e subjektit më të
madh opozitar në Kuvend,
Partisë Demokratike të Kosovës,
Vlora Çitaku, në një intervistë
për “Radion Evropa e Lirë” më 7
maj, tha se vendimi i qeverisë
për të mos shtyrë përpara
projektin e gazit vitin e kaluar
ishte gabim, pasi ajo e vlerësoi
këtë projekt me rëndësi
gjeopolitike. “Mënyra më e mirë
dhe e drejtpërdrejtë për t’iu
kundërvënë dominimit të gazit
rus në Evropë ka qenë ky
projekt, i cili, siç e pamë, ka një
mbështetje të gjerë në
kontinentin tonë. Por, ka edhe
një mbështetje të fuqishme nga
Shtetet e Bashkuara të

Amerikës. Pra, është gabim jo
vetëm me pasoja ekonomike,
por edhe me pasoja politike”,
tha Çitaku.
Ajo ka thënë se partitë opozitare
nuk kanë ndonjë përgjigje të
qartë nga qeveria rreth këtij
projekti. Por, ministrja
Rizvanolli tha për “Zërin e
Amerikës” se ai projekt nuk
është refuzuar, por nuk është
shtyrë përpara “në mungesë të
informatave”.
Por, përderisa lufta në Ukrainë
po vazhdon dhe po rriten
pasiguritë energjetike, sipas
presidentes së Kosovës, Vjosa
Osmani, sfidë mbetet gjetja e
një ekuilibri midis përgjigjeve
afatshkurtra ndaj krizës aktuale
energjetike pa kompromentuar
qëllimet dhe ambiciet e
tranzicionit të energjisë dhe
veprimit klimatik. “Përderisa
sistemet dhe dizajnimi i
politikave energjetike mund të
jenë të ndryshme në të dyja anët
e Atlantikut, qëllimet tona janë të
përbashkëta: sigurimi i furnizimit
të rregullt me çmime të
arsyeshme dhe të përballueshme
nëpërmjet promovimit të
politikave të qëndrueshme,
mbështetjes së inovacionit dhe
arritjes së objektivave në luftimin
e ndryshimeve klimatike”, ka
deklaruar Osmani gjatë
konferencës së sigurisë së
Munihut me temën
“Bashkëpunimi transatlantik për
sigurinë energjetike” që është

mbajtur në Uashington.

Çfarë është gazsjellësi
TAP?

Projekti i rrjetit të gazit natyror, i
njohur si Gazsjellësi i Trans-
Adriatikut (TAP), kishte marrë
mbështetje në vitin 2003.
Ndërtimi i projektit të TAP-it
filloi në vitin 2016.
Tubacionet e gazsjellësit nisin
në fushën Shah Deniz II në
Azerbajxhan, kalojnë në veri të
Greqisë, më pas një pjesë të
konsiderueshme të territorit të
Shqipërisë nga ku futen nën
Detin Adriatik për të dalë sërish
në sipërfaqe në jug të Italisë.
Aty tubacionet e gazsjellësit TAP
lidhen me rrjetin italian të gazit
natyror.
Nga pika ku fillon në
Azerbajxhan e deri në Itali
tubacionet e gazsjellësit TAP
përshkojnë afër 3 000 kilometra
rrugë.
Për herë të parë në fund të vitit
2020, pas shumë përgatitjeve
dhe testimeve, në tubacionet e
TAP-it filloi të rrjedhë gazi i
lëngshëm e që arriti në Itali në
fillim të muajit janar të vitit 2021.
Ky projekt kishte marrë
mbështetje të madhe nga
institucionet e Bashkimit
Evropian, duke e cilësuar atë si
“projekt i interesave të
përbashkëta”.
Gazsjellësi TAP në të ardhmen
pritet të furnizojë me gaz

natyror edhe shtetet e rajonit,
përfshirë Maqedoninë e Veriut,
që tashmë ka nënshkruar një
marrëveshje me Greqinë për
ndërtimin e një objekti
grumbullues të gazit.
Më vonë, Shqipëria pritet të
kyçet, vend që tashmë ka kryer
studimet e fizibilitetit dhe po
punon për ndërtimin e rrjetit të
gazit brenda shtetit.
Pas shtrirjes së gypave të gazit në
Maqedoni të Veriut, qeveritë e
kaluara në Kosovë kishin
planifikuar që ta ndërtonin rrjetin
e gazsjellësit për t’u lidhur me
këtë shtet. Kjo do t’i mundësonte
Kosovës që të blinte sasi të gazit
në të ardhmen nga Gazsjellësi i
Trans-Adriatikut.
Për të mos qenë krejtësisht e
varur nga gazi rus, Bullgaria nisi
ndërtimin e infrastrukturës së
gazit në distancë prej 182
kilometrash në drejtim të Greqisë.
Projekti ishte paraparë të
përfundonte në fund të vitit
2020, mirëpo ka pasur vonesa
dhe pritet të jetë funksional në
qershor të vitit 2022.
Serbia është krejtësisht e varur
nga gazi rus. Presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, vitin e kaluar
zyrtarisht përuroi një linjë të re
të gazit rus që kalon përmes
Turqisë dhe Bullgarisë e që për
qëllim ka “sjelljen e më shumë
të gazit rus në Ballkan”. Këtë
Serbia e bëri në kundërshtim
me rekomandimin amerikan
që ta ulë varësinë nga gazi rus.

Përurohet riprojektimi i bustit të ish-eprorit
të lartë të UÇK-së, Malush Ahmeti

SKENDERAJ, 15 MAJ (ER) - Në
prani të një numri të madh të
pjesëmarrësve, ku ishin të
pranishëm edhe kryetari i
komunës, Fadil Nura,
nënkryetari Sami Lushtaku,
familjarët, përfaqësues të
familjes Jashari, deputetë të
Kuvendit të Kosovës,
bashkëluftëtarë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, familje të
dëshmorëve, invalidë e
veteranë të UÇK-së, mysafirë të
ftuar dhe qytetarë të shumtë, të
dielën është mbajtur tubim
përkujtimor në Rezallë, në
nderim të sakrificës së ish-
eprorit të lartë të UÇK-së,
Malush Ahmeti, në kujtim të të
cilit është përuruar riprojekti i
bustit dhe bazamentit në
formën e UÇK-së, në oborrin e
shkollës, e cila, gjithashtu, ka
shënuar ditën e vet të
themelimit, që me krenari
mban emrin e heroit Malush
Ahmeti.
Në fjalimin e tij, kryetari i
komunës, Fadil Nura, duke
folur për dëshmorin Malush
Ahmeti, ka thënë se Malushi
ishte një burrë të cilin shumë
njerëz e njohin për trim, që në
vend të fjalës së thënë, kishte
krismën e pushkës. “E njohin si
guximtar dhe luftëtar të etur e
të padurueshëm përballë
egërsisë serbe në luftën tonë
çlirimtare. Malush Ahmeti ishte

i vendosur dhe një luftëtar i
kompletuar i lirisë. Heroizmi i
tij në shërbim të atdheut është
shembull kuptimplotë se si
veprohet e luftohet për vendin.
Malushi ishte i dalluar te
pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës në Rezallë dhe më
gjerë. Në fushëbetejat e
periudhës së luftës ishte i
pranishëm çdoherë, duke

qëndruar me gjakftohtësi para
vështirësive nga luftimet që
zhvilloheshin në këto anë”, ka
thënë kreu i komunës. 
Për figurën e trimit para të
pranishmëve ka folur Milaim
Ahmeti, nip i Malushit, për të
cilin u lartësua angazhimi në
luftën çlirimtare dhe sakrifica e
tij në rënien për lirinë e
Kosovës.

Edhe Xhavit Jashari, në emër të
familjeve të dëshmorëve të
Kosovës, foli për ish-eprorin e
lartë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës.
Ndërkaq drejtori i shkollës,
Ismet Malaj, foli për historikun
e institucionit shkollor. Në
kuadër të manifestimit është
realizuar edhe programi
shkollor, ku nxënësit janë

paraqitur me pika të ndryshme
artistike, si këngë, valle e
recitime.
Po sot, udhëheqësit e komunës,
të shoqëruar nga ish-
komandantë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës dhe
bashkëluftëtarë, kanë
përkujtuar dëshmorët Faik
Goxhuli e Muhamet Çitaku në
23-vjetorin e rënies së tyre.
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Kur isha për herë të parë pas luftës
në Kosovë mund të mendoja se
jeta kishte ndalur dhe u kthyem në
kufijtë e Fillesës së botës.
Ajo që kishte ndodhur, kurrë mos
u harroftë, ishte si një makth nga i
cili nuk zgjohesha dot.
Kishin filluar të lindnin legjendat
dhe mitet e para dhe një popull që,
pas një lufte, nuk krijon mitet e
legjendat e tij, ai është i verbër.
Nëse do të më kërkonin të sillja një
fjali të vetme në përcaktimin e
Kosovës, atëherë do të shkruaja:
Kosova është akt besimi!
E, megjithatë, i çuditshëm është
fati i Kosovës. Breznitë, që
ripërtërihen në viset e lashta të
stërgjyshërve të tyre, do e kenë të
vështirë të besojnë për çfarë ka
ndodhur gjatë luftës çlirimtare,
nëse mbi të vërtetat do të bjerë
harresa.
Për një njeri që ka qenë pjesë e
luftës, më saktë, pjesë e lëvizjes
çlirimtare në vite e dekada, çdo
çast i ekzistencës dhe
mbiekzistencës, çdo veprim, çdo
gjë që ka ndodhur, e vërteta e saj,
duhet të jetë e pranishme, e
ngulitur në kujtesën njerëzore, e
vetëdijshme dhe e pranishme, si
një mënyrë për të rrokur
aktualitetin dhe përshfaqur
sakrificën. Aq më tepër tani, kur
përroi psikik i mohimit të luftës
dhe i tjetërsimit të saj ka krijuar
ishujt e tij, që synojnë përmbysjen.
Pra, na duhen libra që të
dëshmojnë të vërtetën.
Njëri prej tyre, ndoshta më i
rëndësishmi deri më tani dhe më
tronditësi në të njëjtën kohë,
“Eskadronët e vdekjes”, vjen nga
një autor i njohur, shumë i njohur,
figurë politike dhe shoqërore e

pakontestueshme, politolog dhe
shkrimtar i klasës së parë, studiues
i pasionuar dhe polemist i
pazakontë, Bardhyl Mahmuti.
“Eskadronët e vdekjes” mund të
jetë ndoshta libri ku mbi 95 për
qind e faqeve të tij mbështeten në
ngjarje të vërteta, ku njerëzit janë
të njohur apo personifikimi i
shumë prej tyre njëherësh,

Përse është i rëndësishëm ky libër?
Autori

Nuk e mbaj mend se ku e kam
takuar për herë të parë autorin e
këtij libri, Bardhyl Mahmuti. Janë
më shumë se dy dekada e gjysmë
në mes, të mjaftueshme për të
njohur një njeri, ashtu si mund të
njohësh veten. 
Nuk kishte shumë vite që ishte
detyruar të largohej nga Kosova,
pas burgut të gjatë që kishte bërë.
Pjesë e trupës drejtuese të Lëvizjes
Çlirimtare në Kosovë, njohje e
hershme dhe bashkëpunëtor i
ngushtë i figurave mitike të saj, si
Afrim Zhitia, Fahri Faslia, Rexhep
Mala, Fehmi Lladrovci, Nuhi
Berisha, më tej, Ali Ahmeti,
Ramadan Avdiu, Halil Selimi, Bilall
Sherifi, Jashar Salihu, Xhavit
Hoxha... një biografi e tërë e asaj
plejade që, si thonte Demaçi,
“kanë marrë përsipër me ia kthye
pushkën Serbisë”.
Vitet na kanë njohur nga afër me
njëri tjetrin. Thuajse gjithnjë kemi
qenë në një mendje për rrugët që
duheshin ndjekur, rrethanat,
njerëzit, ashtu si kemi pasur edhe
gjëra të ndryshme. Bardhyli do të
jetë përfaqësuesi i parë politik i
UÇK-së në perëndim dhe drejtues
i grupit, duke bërë një gjë të

shkëlqyer, njohjen e UÇK-së si
faktor politik dhe kjo do të ishte
edhe njohja e parë zyrtare e
Kosovës së ardhshme. Takimet me
diplomatë të lartë perëndimorë
janë ata hapat që përgatitën pjesë
të së ardhmes.
Të dy së bashku jemi pjesë e
Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe,
në vitet e fundit, të Kryesisë së saj.
Shumë gjëra në Kosovë do të
kishin qenë të mangëta , nëse kjo
Lëvizje do të ishte shuar, do të
ishte paqëtuar apo do i kishin
mjaftuar konferencat e shtypit të
ditës së premte. Vendimi i saj
historik për krijimin e UÇK-së
është ndoshta m madhori në
historinë e kombit tonë në
gjysmën e dytë të shekullit të
shkuar. Bardhyli është pjesë e këtij
mendimi dhe realizimi.
Kur është fjala për vitet, Bardhylit i
thosha gjithnjë, i them edhe tani,
“Ti je i ri”, megjithëse shumë ujëra
kanë rrjedhur.
Në vetëdijen time ai është përherë
i ri, ashtu si në atë foton e
famshme në demonstratat e
marsit të vitit 1981, kur me një hu
të madh në dorë prin në ballë të
turmës.
Është i ri nga mendimi pasionant i
tij dhe vetëm një njeri me energji
të pashtershme do të kishte
mundur të krijojë dhe të sjellë tek
ne dy nga librat më të vyer të kohës
së tashme, “Mashtrimi i madh”
dhe Eskadronët e vdekjes”.
Dy libra që, sado të ndryshojnë
nga njëri tjetri, kanë në vete zejen
e përbashkët të hulumtimit, të
dokumentimit, të së vërtetës,
shpalljes së sdaj dhe ngjizjen e
mendimit që nuk duhet fshehur. 
“Mashtrimi i madh” është tani një

libër dokumentar që ka zënë vend
në tryezat e shumë kancelarive
dhe duhej të ishte paraqitja e parë
e trupës sonë diplomatike, kudo
në botë. 
“Eskadronët e vdekjes” është
roman, me të gjitha përmasat që i
duhen një romani.
Autori i përbashkët, Bardhyl
Mahmuti nuk do të kishte mundur
t’i shkruante nëse nuk do të kishte
pasur në vete disa gjëra
themeltare: vlerën si njeri, aftësinë
si shkrimtar, guximin si politolog,
dijet si njeri që ka qenë në thelbin
e ngjarjeve, atdhedashurinë ,të
ngulitur në brezat e fisit të tij,
përkushtimin si njëri nga
çlirimtarët, dhe bindjen e qartë se
asgjë nuk duhet harruar, dhe libri
është një mënyrë për të rrokur
realitetin dhe jo për të përmbyzur
apo përmbysur atë.

Romani

Si e shkrova, Bardhyli është një
student i burgosur politik, i
përndjekur, i kërkuar për t’u
arrestuar përsëri dhe në fund, si të
mjaftonin vetëm vitet e burgut të
babait të tij, do të shtohen edhe
skëterra që ai vetë përjetoi.
Dhe, duke e ditur këtë, njeriu
mund të mendojë se ky njeri, që ka
pasur këtë rrugëtim, shokët e
miqtë e të cilit janë vrarë në luftë,
do të ketë ende në vete mllefin,
urrejtjen, zemërimin e, ndoshta,
edhe dëshirën e hakmarrjes. 
Në hyrjen e librit, në dedikimin e
parë, njeriu ndjen se është i
gabuar. Gjërat janë përmbysur,
mund të mendojë dikush. Por, e
vërteta është krejt tjetër. 
“Me respekt të veçantë për

guximin intelektual të Natasha
Kandiqit, Mirosllav Filipoviqit,
Sonja Biserkos, Sllavko Quruvijës
dhe atyre serbëve që ngritën zërin
kundër gjenocidit serb në Kosovë”,
atyre u kushtohet edhe ky libër.
Por, asgjë nuk është harruar. Me
një gjetje mjeshtërore, si të hapësh
siparin e një tragjedie, autori ka
vendosur  në tri faqet e para
thelbin e asaj që ka ndodhur: është
përurimi i pestë i një libri për
nazistët gjermanë, sidomos
njësitë e saj speciale SS dhe, kur e
gjitha është shpallur, një studente
e drejtësisë, vajzë e re serbe, pyet
habitshëm, - Si është e mundur që
eskadronët e vdekjes i kanë
shpëtuar ndëshkimit?
Po eskadronët serbë të vdekjes, ata
që mbollën tmerrin dhe përgjakën
trevat ballkanike, ku janë, çfarë ka
ndodhur me to, çfarë krimesh janë
ende të pandëshkuara? Cila është
e vërteta e krimit të tyre në
Kosovë? Ishte rastësi, krim i
pamenduar apo një piramidës e
tërë shtetërore vuri në lëvizje
krimin e vjetër ballkanas, mllefin,
urrejtjen, që, sado të fshihen pas
mantelit të përgjakur të
Millosheviqit, nuk e justifikojnë
edhe vetë popullin serb, që,
përmes eskadronëve të vdekjes u
bënë pjesë e masakrës.
Nuk ka libër më tronditës, më të
domosdoshëm dhe më të vërtetë.
Bëj pjesë në ato miq të autorit që e
lexova librin kur ende ishte në
dorëshkrimin e tij. Ishte çdo gjë
rrëqethëse dhe ajo që ndjeja në
vete, pas leximit të tij, ishte e
pangjarë me asgjë tjetër. Në
kronikën e botës është shkruar
vazhdimisht për krimet. Si duket,
historia nuk mund t’i përjashtojë

‘ESKADRONËT E VDEKJES’ 
nga Bardhyl Mahmuti
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ato. Për krimet e makinerisë serbe
në Kosovë kronikat janë gjithnjë të
pamjaftueshme, pasi vetë ato kanë
qenë të përbindshme, dhe, sado
që një skotë e tashme, lidhur me ë
djeshmen, përpiqen të gjejnë
alibinë e krimit, kjo është e
pamundur. Në historinë e
ardhshme të krimit në Kosovë,
jam i bindur se, brezat e ardhshëm
do të krijojnë silogjinë
“buxhovizëm”, si dëshmi e
perversitetit kombëtar, e
mashtrimit të ndjekur nga një
grumbull mashtrimesh të tjera, ku
fusha e luftës, në të cilën derdhej
gjak, u trajtua si vetëgjyqësi mes
shqiptarëve. Për të përmbysur të
vërtetën e asaj që ka ndodhur, jo
vetëm në luftën e fundit, pra, për
të përligjur masakrat e tyre kundër
shqiptarëve, Serbia ka krijuar një
mal me mashtrime, dhe
mashtrimit u duhet kundërvënë
gjakftohtësisht, e vërteta.
Këtë sjell libri i Bardhyl Mahmutit,
dhe kjo ishte ndjenja e parë që më
pushtoi kur po lexoja faqet e këtij
libri të madh.
Kur e përfundova mendja ime
ishte e drobitur. Kisha menduar se
bëj pjesë në ato njerëz që, duke e
lidhur jetën me fatin e Kosovës
dhe të miqve të mi të atjeshëm,
dija shumë gjëra, shumë të
vërteta, por, më duhet ta pranoj se
ajo kishte qenë përtej përmasave
që kisha ditur, shumë tej ankthit
që kisha pasur; ishte tronditëse, e
gjithanshme, pushtuese. Në
shekuj pushtimi serb kishte
synuar vetëasgjësimin e
shqiptarëve, duke i krijuar rrethin
e dhjetë të ferrit, më të
tmerrshmin, mohimin e
vendlindjes, dhe, kur e kishte parë
se nuk ia kishte arritur, atëherë
kishte hequr të gjitha maskat,
kishte nisur asgjësimin e
tmerrshëm, të pangjarë në 5o vitet
e fundit. Ky libër, që më kishte
tronditur, mendova, duhet bërë i
njohur kudo, në çdo vend, në çdo
takim, pavarësisht se kush e ka
shkruar, aq më tepër një
personalitet si Bardhyl Mahmuti.
Atëherë i shkrova Bardhylit
rreshtat e mësipërm, të cilët po i
risjell pa i ndryshuar asgjë.
Zakonisht për librat shkruhet pasi
ata botohen e rrallë herë kur ende
janë në përgatitje e sipër. Duhet të
ketë një ngjizje të veçantë, një
ngasje të pazakontë që të bësh të
kundërtën, ose të ndryshmen e
asaj që ke bërë deri më tash.
Këtë ngasje ma dha libri i ri i
politologut dhe mikut tim të vyer,
Bardhyl Mahmuti, që, pas
dëshmisë së pakrahasueshme që
solli me “Mashtrimi i madh”, tani ,
në një përmasë të re na sjell
romanin “Eskadronët e vdekjes”.
Një libër i pazakontë në të gjitha
pikëpamjet. I veçantë. Tronditës
deri në thelb.. Që me gjithçka i
kalon kufijtë e një romani dhe ky
kapërcim kufijsh është artistikisht
madhësia e tij si vepër, është
koncepti njerëzor që sjell, saktësia
e rikrijimit të një bote që ishte e
pranishme aq shumë më jetën e
shqiptarëve të Kosovës, por edhe
përtej tyre; është përpjekja e
pamasë në kërkim të konceptit
evropian të tejshkimit të botës,
rizgjimi i një makthi që ishte deri
në deje, përmes një gjuhe të
punuar kujdesshëm, por edhe e
perceptuar si dekori i ngjarjeve të
zhvilluara.
Është libër i pazakontë, që nga

kushtimi, i cili pak kujt do i kishte
shkuar ndër mend. Shumë vetë as
që mund ta mendonin se një njeri
i politikës dhe i artit, prijës në
demonstratat e mëdha të
pranverës së vitit 1981 - fotoja e
Bardhylit me flamur në dorë është
njëra nga më rrëqethëset-; i
burgosur politik dhe i
panënshtruar politik, pjesë e
trupës drejtuese të Lëvizjes
Popullore të Kosovës, anëtar i
Drejtorisë Politike të UÇK-së dhe
zëri i saj në Perëndim, debatues i
dorës së parë dhe mik i shumë nga
të rënët në luftën e gjatë për lirinë
e Kosovës, do ia kushtonte librin e
tij, si një memorial, disa figurave të
shoqërisë civile të Serbisë, duke
filluar që nga Natasha Kandiç...
Është libër i pazakontë, pasi,
ndryshe nga sa i kemi parë ngjarjet
e fundit në Kosovë, ku
këndvështrimi ishte gjithnjë
përmes syrit tonë, tani ngjarjet
rrjedhin nga vështrimi i pak
intelektualëve serbë, gazetarë e
krijues, të cilët duan të dëshmojnë
se edhe mes çakejve ka njerëz të
arsyeshëm, por që në fund bëhen
edhe pre e dhunës, e vrasjeve dhe
shkatërrimit moral e fizik;
Është libër i pazakontë sepse sjell
në dimension të ri atë që ka
ndodhur në Kosovë, burgimet e
gjata, qëndresën, torturat dhe,
mendoj unë, vetëm një neri që i ka
ndjerë ato në kurrizin e tij apo të
miqve të tij, mund t’i dëshmojë
kaq sinqerisht, detajisht dhe
rrëqethës atë që ka ndodhur.
Është libër i pazakontë sepse të

mbërthen që në çastin e parë, që
atëherë kur nis e lexon faqet e
para, në fillim nga kureshtja, sepse
autori është një emër nga më të
njohurit e, më pas, sepse nuk
mund të shkëputesh, nuk
mendon se si koha rrjedh, por e
bën atë pjesë tënde, nuk e di se në
cilën orë je dhe, vetë hapësira të
duket se është kthyer edhe një
herë pas, në ato vite që ishin
themeltare për të ardhmen.
Është i pazakontë, pasi, me gjithë
dëshminë që sjell dhe të duket se i
gjithë mendimi konceptual i librit
rrjedh nga “Mashtrimi i Madh”,
pra, megjithëse e vërteta vjen si një
uragan, libri nuk ka mllef, verbëri,
urrejtje, nuk të ngjall dëshirën për
dhunë; ai ka mendim dhe, si
gjithnjë, mendimi është më i
fuqishëm se sa dhuna dhe
verbëria.
I pakapshëm në shikimin e parë
është romani në 500 faqet e tij, por
pas këtyre faqeve qëndron një
epokë, një botë, disa gjenerata.
Ndoshta gabohem, por asnjëherë
më parë, në romanin tonë të
këtyre viteve, nuk ka ardhur një
kërkim kaq i pamatë, një fushë kaq
e gjerë, ku lëvizin personazhe
reale, me emra dhe bëma reale, që
nga presidenti i sotëm Vuqiç, i
portretizuar në përshfaqjen e tij
më të saktë, e deri tek njerëzit e
zakonshëm, mes të cilëve të ngjall
krupën zagoria e lumpenit të
shërbimit të fshehtë serb.
Kjo forcë që Bardhyli ka sjellë në
romanin e tij është e
furtuneshme, por edhe e bukur si

pyll, është shtrëngatë dhe rrëke
njerëzore, si të gjitha ato gjëra,
vlera e të cilave qëndron në
intensitetin e shprehjes.
Harmonia e përpjesëtimit të së
vërtetës dhe të krijimit në roman
është magjike, e kujdesshme dhe
vepron përmes shumëfishimit të
pafrenueshëm të fuqisë së të
vërtetës, të shprehjes, mjediseve,
forcës së karaktereve.
Në fakt, përmes një romani ai ka
krijuar një kozmos, i cili ka vetëm
një ligj të pandryshuar, përmes të
cilit, të gjithë njerëzit, bashkimi i
qëndrueshëm i të cilëve bën
epokë, krijohen gjithashtu nga
epoka dhe dëshmojnë se, nuk
mundet që nga gjërat e lëvizshme
të gjenden vlera të qëndrueshme,
por vetë qëndrueshmëria krijon
vlerat e saj.
Një libër që lë pa gjumë dhe të
rrëqeth ende duke qenë në
ekranin kompjuterik është
gjithsesi i veçantë, por, në këtë
rast, kemi të bëjmë me një roman
që në fakt sjell edhe vetë
karakterin e Bardhylit. Një roman
që nuk është aspak biografik, por
që percepton një botë.
Dostojevski, shumë dekada më
parë, do të shkruante se “Ç’gjë
mund të jetë për mua më
fantastike sesa realiteti”.
Dhe ky roman është aq realist dhe
aq konsekuent, aq i vërtetë dhe
mrekullisht i shkruar përmes një
stili rrëmbyes, saqë kalon shumë
kufij dhe të duket e habitshme, -
mua për vete më është dukur -
duke e ditur temperamentin e

zjarrtë të Bardhylit dhe njeriun
polemist të dorës së parë, se si ai
mbetet në roman hulumtuesi i
ftohtë, që aq qetësisht ka zhytur
shikimin e tij njerëzor në
thellësinë e jetës.
Një roman që do të tronditë
shumëkënd dhe do të jetë i
domosdoshëm për të ditur se
çfarë në të vërtetë ka ndodhur.
Jo kushdo mund ta pohojë lirinë e
vet në botën e tij.
Mjerisht, jo të paktë janë ato që , të
mbyllur në palirinë e tyre,
mendojnë se janë të lirë.
Liria duhet të jetë marramendëse,
ndryshe nuk është asgjë tjetër,
veçse forma e jashtme e saj.
Urime, mik i vjetër!

Namik Dokle më shkroi:
Bedri i dashur, dje Bardhyli më
dërgoi redaktimin përfundimtar të
romanit dhe menjëherë u “zhyta”
në kroniken e tij të shkruar
mrekullisht; me pasion luftëtari
dhe qetësi filozofi njëherësh, me
dhimbje për vuajtjet dhe krenari
për sakrificat, me dashuri të
pakufishme për Kosovën dhe
përkujdesje e dashuri për gjuhën
shqipe, me skrupulozitet studiuesi
për të vërtetën dhe respekt për të
tjerët. Pas librit të tij “Mashtrimi i
madh”, ky roman ofron të vërtetat
e luftës për liri të Kosovës nga një
pikëvështrim tjetër, sa origjinal po
aq edhe tronditës.

Bedri ISLAMI
Kryetar i Lëvizjes Popullore të

Kosovës në kohën e luftës



PRISHTINË, 15 MAJ - Qytetarët e
Kosovës, përpos që po
përballen me çmime gjithnjë
në rritje të prodhimeve, ata
shpesh bien pre e
mashtrimeve. 
Çmime të dyfishuara, zbritje
fiktive, reklama mashtruese
dhe prodhime me afat të
skaduar janë ndër
shqetësimet, ankesat ndaj të
cilave mund të adresohen
edhe pranë institucioneve të
vendit. 
Njohësit kërkojnë më shumë
angazhim qeveritar në
mbrojtje të konsumatorëve,
ndërsa edhe qytetarët
shprehen të mllefosur.
Ministria e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,
në një përgjigje me shkrim për
“KosovaPress”, thotë se për
tremujorin e parë të këtij viti
kanë pranuar 202 ankesa për
mashtrim të konsumatorëve.
“Gjatë vitit 2021 kemi pranuar
1 007 ankesa të
konsumatorëve, kurse gjatë
tremujorit të parë të këtij viti
kemi pranuar 202 ankesa.
Ankesat janë me natyra të
ndryshme mospërfillje të
garancisë, shërbime
jocilësore, mashtrime të
konsumatorit, reklama
mashtruese, produkte me afat
të skaduar, për mospërputhje
të çmimit raft-arkë, mungesë
të deklaracionit në gjuhën
shqipe, moskthim të
monedhave të imta etj”,
thuhet në përgjigjen e MINT.
MINT thotë se inspektorët e
tregut kanë të drejtë të

shqiptojnë gjoba deri në 1
000.00 euro, por vetë numri i
inspektorëve është i ulët.
“Inspektorët e tregut kanë të
drejtë të shqiptojnë gjobë deri
në 1 000.00 euro për personat
juridikë, kurse për shkeljet
mbi këtë vlerë ka për obligim
të iniciojnë procedurë
kundërvajtëse në gjykatat
kompetente dhe gjobat arrijnë
deri në 20 000.00 euro. Kemi
nevojë për rritje të numrit të
inspektorëve. Janë parashtruar
kërkesat tek organet
kompetente dhe presim
aprovimin e tyre”, vijoi MINT.
Aktivisti i organizatës kosovare
për mbrojtjen e të drejtave,
interesave dhe dinjitetit të
konsumatorit “Konsumatori”,
Selatin Kaçaniku, ka deklaruar
se manipulimi me çmime në
disa markete është
shqetësues. Ai akuzon
autoritetet që nuk po
ndërmarrin asgjë në
adresimin e këtyre
shqetësimeve. “Për fat të keq,
manipulimi i çmimeve për
disa biznese, në veçanti për
disa markete, është bërë
biznesi kryesor, si duket aty e
kanë përfitimin më të madh.
Ne kemi shumë ankesa si
qytetarë dhe familje
konsumatore se çmimet
dallojnë nga rafti deri në arkë,
por edhe dallojnë si çmime
nominale në krahasim me
çmimet reale, krahasim me
peshën, me vëllimin,
përbërësit, cilësinë, afatin e
skadencës dhe mënyrën e
ruajtës së tyre. Ne aq shpesh

kemi reaguar saqë është e
çuditshme që qeveria,
Ministria Industrisë dhe
Tregtisë, mekanizmat,
agjencitë ende nuk po e bëjnë
gjënë e duhur, ndërsa me
faktin që nuk po e bëjnë gjënë
e duhur atëherë para nesh
janë të dyshimtë se janë
bashkëpunëtorë të këtyre
veprimeve”, theksoi Kaçaniku.
Ai ka shtuar që manipulimet
me çmime ndodhin kudo në
markete por, sipas tij, teksa
shteti nuk po bën asgjë, bën
që qytetarët të paguajnë një
“taksë” tjetër e që është ai i
abuzimeve. “E vërteta është se
kudo ka mashtrime,
manipulime, ndërsa shteti me
institucionet e veta, me
kompetencat dhe ligjin që ka

në dorë, ende nuk po
ndërmerr asgjë dhe ne po
dalim të zhvatur. Ne po
paguajmë si konsumatorë,
taksapagues për buxhetin, por
po e paguajmë edhe një taks
tjetër, atë për abuzime”, tha ai.
Qytetari Jakup Bekteshi ka
thënë se mashtrimet me
çmime janë të mëdha, ndërsa
ka shtuar që inspektorët
duhet t’i shpeshtojnë
kontrollet në markete.
“Shumë shpesh ndodh kjo. Në
raft tjetër çmim, kur të vish te
arka çmimi del shumë më i
lartë. Është shumë keq. Duhet
që inspektorët sa më shumë të
dalin t’i kontrollojnë
marketet”, tha ai.
Januz Dautaj, qytetar, i kritikoi
autoritetet se nuk e po kryejnë

punën e tyre si duhet. “Shteti e
ka funksionin e mbikëqyrjes,
kur nuk e kryen punën shteti,
krijohet anarki dhe bëjmë
çfarë të duam”, tha ai.
Një tjetër qytetar, Faruk
Abdurrahmani, ka thënë që
duhet bëhen hetime dhe të
ndiqen procedurat ligjore.
“Duhet të bëhen hetime. Çka
është me ligj, në rregull,
ndërsa çka nuk është duhet
ndëshkim. Duhet të ketë
kontrollim, të argumentohen
ngritjet e çmimeve”, tha ai.
Muajt e fundit janë shtuar
ankesat se, si pasojë e
agresionit rus në Ukrainë dhe
krizës globale, disa biznese e
kanë shfrytëzuar rastin për t’i
rritur artificialisht çmimet.
/KP/
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Për tre muaj mbi 200 ankesa 
për mashtrime nga bizneset

KIEV, 15 MAJ - Ministrja e
Jashtme e Gjermanisë,
Annalena Baerbock, ka
paralajmëruar se dhjetëra
milionë njerëz përballen me
urinë për shkak të luftës në
Ukrainë. Ukraina është një
kontribuuese e madhe në
rezervat botërore të ushqimit,
duke eksportuar sasi të
konsiderueshme vaji për
gatim, misër dhe grurë.  Por
këto furnizime janë aktualisht
të bllokuara për shkak të
pushtimit të Rusisë.
Duke folur pas një samiti të
G7-s në Gjermani, zonja
Baerbock tha se deri në 50
milionë njerëz, veçanërisht
në vendet e Afrikës dhe
Lindjes së Mesme, do të
përballen me urinë në muajt
e ardhshëm.
Një deklaratë e grupit nga
ministrat e jashtëm të G7-s

tha: “Lufta e agresionit të
Rusisë ka gjeneruar një nga
krizat më të rënda të ushqimit
dhe energjisë në historinë e
fundit, e cila tani kërcënon
ata më të cenuarit në të gjithë
globin. Ne jemi të vendosur të
përshpejtojmë një përgjigje
shumëpalëshe të koordinuar
për ta ruajtur sigurinë globale
të ushqimit dhe të qëndrojmë
pranë partnerëve tanë më të
cenueshëm në këtë drejtim”.
Ministrja e Jashtme e
Kanadasë, Melanie Joly, tha se
ishte e gatshme të dërgonte
anije në portet evropiane për
të transportuar grurë, nëse
furnizimet e Ukrainës
liroheshin. “Ne duhet të
sigurohemi që këto drithëra
të dërgohen në botë. Nëse jo,
miliona njerëz do të
përballen me urinë”, u tha ajo
gazetarëve. 

Mungesa e eksporteve nga Ukraina, deri në 
50 milionë njerëz do të përballen me urinë



Nga Gerardo 
VILLANACCI

Hipokrizia është emri,
përmes të cilit mund të
kuptohet përmasa
çnjerëzore e luftës në
Ukrainë. Para së gjithash,
këtë e tregon në mënyrë të
përsëritur presidenti i
Federatës Ruse, i cili nuk
mundet që ta emërtojë luftën
për atë që është vërtet, dhe
që u shkaktua prej tij.
Apo hipokrizia e treguar nga
ambasadori i Rusisë në Itali,
që ka paraqitur një padi në
prokurori për disa gazetarë
italianë, që sipas tij nuk kanë
respektuar shtetin ligjor të
vendit të tij, ndërsa po ky
vend vret sistematikisht
civilë edhe brenda spitaleve
dhe shkollave ukrainase.
Hipokrizi për të mos pranuar
pa rezerva përgjegjësinë
ekskluzive të nxitësit të
konfliktit, egërsia e të cilit
dokumentohet nga raportet
e përditshme të gazetarëve
korrespondentë. Në këtë
luftë, ne nuk mund të
kufizohemi nga pritja që të
kalojë nata, siç ndodhi në
1945-ën tashmë të largët, kur
Edoardo De Filipo
përshkruante versionin e
parë të “Napolit milioner”,
një qytet të shkatërruar nga
bombardimet, por

shpresëplotë se puna dhe
angazhimi do të
mundësonte kapërcimin e
vështirësive.
Ishin kohë të tjera, në të cilat
kishte arsye të vlefshme për
t’u kënaqur me pritshmëritë.
Në preambulën e Kartës së
Shën Françeskut (të vitit
1947) mbi të cilën u
themelua OKB-ja, fjalët e
para shprehnin qëndrimin e
vendosur të Kombeve të
Bashkuara “për të shpëtuar
brezat e ardhshëm nga
fatkeqësia e luftës”.
Fjalë të fuqishme, jo vetëm
me vlerë simbolike, por edhe
shprehje e një angazhimi
konkret të ndërmarrë nga
qeveria e parë botërore në
historinë e njerëzimit.
Pikërisht për këtë arsye, sot
është më e dukshme
hipokrizia e mos-dëshirimit
të njohjes së asaj, që u bë e
dukshme vetëm pas pak
vitesh nga themelimi i saj.
Pra që Organizata e Kombeve
të Bashkuara, nuk mundi të
funksiononte ashtu siç e
parashikonte statuti i saj. Një
fakt ky i
pakundërshtueshëm, i bërë i
qartë për herë të parë nga
Sekretari i Përgjithshëm
Perez de Kuelar në
Asamblenë e Përgjithshme të
vitit 1989, në të cilën ai
deklaroi se në kundërshtim
me atë që ishte planifikuar,

ligji nuk kishte arritur të zinte
vendin e forcës.
Që nga ajo kohë, mund të
themi me më shumë siguri,
se ka ndodhur pikërisht e
kundërta, që kur arma
bërthamore rezultoi të ishte
mjeti i vetëm i vërtetë për
parandalimin e konflikteve
shkatërruese. Hipokrizia e
shpalljes disa herë të
ndërtimit të paqes pa e
dashur realisht atë, siç do të
ishte e mundur të bëhej me
diplomacinë parandaluese.
Mjeti i vetëm, që mund të
kishte ndryshuar
perspektivën kulturore ende
dominuese të “paqes si një
jo-luftë”. E vërteta është se
pas përfundimit të Luftës së
Ftohtë, ka pasur një rritje të
numrit të konflikteve. Një
fakt, që në mënyrë hipokrite
nuk është njohur kurrë si i
lidhur ngushtë me refuzimin
e shteteve, përfshirë ato të
Këshillit të Sigurimit, për të
zbatuar nisma që luftojnë
përhapjen e armëve.
Nga ana tjetër, është një fakt i
pashmangshëm që OKB-ja,
është një institucion i
përbërë nga vende që
ndjekin kryesisht politikat e
tyre kombëtare. E si mund të
mos tërhiqte ideja e
jashtëzakonshme gandiane e
një korpusi civil të paqes.
E megjithatë, përvojat e
ushtrive jo të dhunshme,

kanë qenë shumë negative, si
në rastin e Shanti Sena
Indiane (korpusi civil i
paqes), ndërhyrja e të cilit në
Afganistan i kushtoi jetën
mijëra besimtarëve të
masakruar nga bombardimet
britanike.
Besimi prej vitesh tek
neoliberalizmi ekstrem, që
filloi ta dominojë ekonominë
botërore pas kolapsit
ekonomik në SHBA në vitin
1929 me synim reduktimin,
në mos eliminimin e plotë të
rolit të shtetit në organizimin
ekonomik amerikan, nuk dha
rezultatet e dëshiruara.
Siç e ka treguar edhe përvoja
e viteve të fundit, shtetet nuk
mund të luajnë një rol
periferik, të paktën në
iniciativat e mbrojtjes sociale.
Po ashtu, siç nuk është i
mundur privatizimi dhe
eliminimi total i shërbimeve
publike.
Pjesa negative e globalizimit,
është kryesisht pasojë e
neoliberalizmit të shfrenuar,
që ka marrë parasysh vetëm
nevojat e tregut, me
supozimin se ai mund të
rregullonte nevojat e vetes,
dhe sigurisht jo ato të
njerëzve.
Një gabim i jashtëzakonshëm
në vlerësim, nëse kemi
parasysh faktin se në fund të
këtij procesi,  globalizimi u
refuzua pikërisht nga vendet

që fillimisht e ngritën në qiell.
Britania e Madhe me
referendumin pro Brexit për
daljen nga BE-ja, dhe
Amerika me zgjedhjen
president të Donald Trump.
Edhe pse të zhytur në
dramën e një konflikti që
duket se nuk ka një
rrugëdalje, ku përballë
kërkesës universale për paqe,
ka vetëm mbështetje
financiare dhe ushtarake për
Ukrainën, dhe ndoshta tek
disa edhe dëshirën e fshehur
dhe të çmendur që t’ia ulin sa
të munden kokën agresorit
duke e shtyrë atë në limitet e
veta, është e nevojshme të
kemi forcën dhe
vendosmërinë për të
ndërmarrë nisma që vënë në
plan të parë interesin e
njerëzve, dhe që ngjallin
shpresën përmes arritjes së
paqes, duke hapur
perspektiva për vende të reja,
dhe duke favorizuar një
ekonomi jo shtypëse.
Duke qenë të vetëdijshëm se
demokracia është shumë më
e brishtë se sa diktatura, ne
duhet të bëjmë gjithçka që të
mos ndodhë ajo që ndodhi
në vitin 1977 në Spoleto, ku
Edoardo vendosi të
ndryshojë fundin e komedisë
së tij, duke e shndërruar
shpresën në një dëshpërim të
zymtë. / “Corriere Della Sera”
– Bota.al

Hipokrizia, si shenja dalluese 
e kësaj lufte çnjerëzore
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PRISHTINË, 15 MAJ - Ekipi
shqiptar, Bad News Eagles
kanë përfunduar garën në
turneun më të madh në
CS:GO, PGL, Atwerp Major.
Bad News Eagles pësuan

humbje në dy mapat Inferno
dhe Mirage, në “Legends
Stage”, ndaj ekipit brazilian
Imperial. Ekipi shqiptar nga tri
ndeshjet e para në këtë fazë,
pësuan humbje në tri

përballjet. Të shtunën BNE
janë mposhtur në dy ndeshje,
me ekipin danez Copenhagen
Flames dhe me ekipin më të
mirë në botë FaZe. Bad News
Eagles arritën të shkruajnë

historinë duke u kualifikuar së
pari në turneun më të madh
në botë në CS:GO, dhe më pas
duke kaluar në fazën “Legends
Stage”, ku arritën të përballen
me ekipet më të mira në botë.

Bad News Eagles përfundojnë garën në turneun më të madh në CS:GO

PRISHTINË, 15 MAJ - Drita e ka
fituar derbin e javës së 35-të
në BKT Superligë, teksa e ka
mundur Prishtinën në
stadiumin “Fadil Vokrri”, me
rezultat 1:0. Golin e vetëm të
këtij takimi e realizoi Marko
Simonovski në fund të
ndeshjes. Pas kësaj fitoreje
Drita mbetet në pozitën e
tretë, me 61 pikë, derisa kjo
humbje Prishtinën e mban
nën ethet e barazhit, pasi
aktualisht renditet në
pozitën e gjashtë, me 48
pikë, vetëm një më shumë se
Drenica e Malisheva. Në
javën e fundit, Prishtina do
të jetë mysafire e Llapit.
Fitore si mysafire dhe shumë
të vlefshme ka realizuar
Malisheva në duel me

Gjilanin, me rezultat 4:3. Ky
triumf e mban këtë skuadër
me shpresa për t’i ikur
barazhit, pasi ndeshjen e
fundit e luan para tifozëve të
vet ndaj Dukagjinit. Nga dy
gola te skuadra e drejtuar
nga Arsim Thaçi i realizuan
Ronald Sobowale dhe Albin
Berisha, derisa te Gjilani dy
gola i realizoi Gerhard
Progni dhe një gol Blerim
Krasniqi. Ndërkohë, Altin
Merlaku ka shënuar “hat-
trick”, duke e ndihmuar
skuadrën e tij Dukagjinin të
shënojë fitore të
rëndësishme kundër Llapit,
në Klinë me rezultatin 3:2.
Për Llapin shënuan Dardan
Jashari dhe Valmir Veliu.
Fitore të rëndësishme në

garën për t’iu shmangur
barazhit ka realizuar edhe
Drenica, e cila në stadiumin
“Bajram Aliu” e ka mundur
kampionin e ri, Ballkanin,
me rezultat 3:1. Mysafirët

shënuan të parët përmes
Lumbardh Dellovës, por më
pas kuqezinjtë e përmbysën
rezultatin me golat e
Armend Abazit, Genc
Hamitit dhe Kreshnik Ukës.

Prishtina humb dhe rrezikon të mbetet në
barazh, fitojnë Malisheva, Drenica e Dukagjini 

PEJË, 15 PRILL - Peja ka shënuar
fitore ndaj Trepçës me
rezultat 72:66 (23:12, 10:22,
22:23, 17:9), në ndeshjen e
tretë të serisë gjysmëfinale të
“play-off”-it. Tashmë rezultati
është 2:1 për mitrovicasit,
ndërsa ndeshja e radhës
zhvillohet në Pejë. Skuadra që
shënon tri fitore, kualifikohet
në finale. Vendasit e filluan në
mënyrë të përkryer ndeshjen
me një seri prej 11:0, ndërsa
mysafirët kundërpërgjigjen
me Purvis, i cili shënoi pesë

pikë radhazi, por verdhezinjtë
nuk u ndalën dhe arritën
epërsinë më të lartë në

ndeshje, 17 pikë, 23:6, kurse
çereku i parë përfundoi 23:12,
ku 11 pikë i shënoi Purvis.

Mysafirët nuk u ndalën në
periudhën e dytë, ku arritën
të ngushtojnë shifrat në 31:30,
e më pas të kalojnë në epërsi
prej 31:32, ndërsa pjesa e parë
përfundoi 33:34. Perioda e
tretë ishte tërësisht e
barabartë, ku u karakterizua
me shumë barazime, dhe ku
herë njëra skuadër kalonte në
epërsi, e herë tjetra, pa arritur
shkëputjen e madhe, ndërsa
shifrat në semafor pas 30
minutash ishin 55:57.
‘Xehetarët’ ngritën epërsinë

në gjashtë pikë, 55:61, që ishte
më e larta për mysafirët, por
pejanët me një seri prej 7:0,
sërish kalojnë në epërsi 62:61.
Lojë dramatike u zhvillua deri
në fund, ku pejanët ishin më
të vëmendshëm dhe fituan
72:66. Te Peja u dalluan Calvin
Godfray me 15 pikë e 15
kërcime dhe Darius
Washington me 19 pikë e pesë
asistime, kurse te Trepça u
dalluan Drilon Hajrizi dhe
Rodney Purvis me nga 15
pikë.

Peja ngushton serinë gjysmëfinale ndaj Trepçës

FERIZAJ, 15 MAJ - Besa Famgas
është fituese e Kupës së Kosovës
në hendboll për edicionin
2021/2022. Të dielën pasdite në
finalen e luajtur në palestrën
“Bill Clinton” në Ferizaj, Besa
Famgas e mposhti Kastriotin
me rezultat 30:24. Për Besën
është mbyllje e suksesshme e
një edicion shumë të
suksesshëm. Skuadra pejane i
ka fituar të gjitha ndeshjet në

kampionat, ndërsa në fund e
fitoi titullin e kampionit. Edhe
për Kupë, Besa ishte e
pakonkurrencë. Kastrioti i ka
bërë rezistencë pejanëve,
sidomos në pjesën e parë. Pas
30 minutave lojë, shifrat ishin
16:12 në të mirë të Besës.
Ndërkohë në pjesën e dytë Besa
ka mbajtur epërsinë bindëse
duke shkuar sigurt drejt fitores.
Egzon Gjuka ishte më efikasi te

Besa. Ai realizoi 8 gola. Gjuka u
shpall lojtari më i mirë i
ndeshjes e po ashtu lojtari më i
mirë i “Final Four”. Ndërkohë
më i miri i ndeshjes te Kastrioti u
shpall portieri Dardan Dugolli. 6
gola për Besën i shënoi Victor
Alonso. Guilherme Da Silva
ishte më efikasi te Kastrioti me 6
gola. 4 i realizoi Arben Dugolli.
Besa Famgas për herë të 14-të e
ka fituar Kupën e Kosovës.

Besa Famgas fiton Kupën e Kosovës 

BKT SUPERLIGA 

Prishtina - Drita 0-1
Drenica -Ballkani 3-1
Gjilani - Malisheva 3-4
Ulpiana - Feronikeli 6-2
Dukagjini - Llapi 3-2

Tabela 
Pikë 

1. Ballkani 73 
2. Gjilani 62
3. Drita 61
4. Llapi                54
5. Dukagjini          49
6. Prishtina            48
7. Drenica             47
8. Malisheva      47
9. Ulpiana          27
10. Feronikeli    12
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 (Furnizim) 
 

Në përputhje me “Rregulla t e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 
 (Shtator 2021)” 

Garibaldi

Tenderi i përshtatshëm me çmimin më të lirë”

“Rreg ullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”

NJOFTIM

Në bazë të Ligjit për shoqëritë tregtare Nr.06/L-

016, nenit 112 dhe nenit 114 njoftojmë të gjithë

furnitorët dhe klientët si dhe palët tjera juridike

dhe fizike se aksionari i Shoqërisë me përgjegjësi

të kufizuar, Strong Group SH.P.K. me numër unik

identifikues: 811432971 me seli në Prishtinë,

Adresa: Ismajl Dumoshi Kati II, Hyrja Nr.6-1 ka

marrë vendim për shuarjen vullnetare të subjektit

afarist dhe ka caktuar likuidatorin e paanshëm

Nora Rahimaj me ID: 1173197388 me vendbanim

në Rruga: Hasan Prishtina Nr.38 Komuna:

Kamenicë me tel: 045/627-035  për zhvillimin e

procedurës së Likuidimit.  

Njoftohen të gjithë furnitorët dhe klientët si dhe

personat tjerë juridik dhe fizik  që kanë interesa të

parealizuara dhe raporte kreditore-debitorë në

këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30 ditor nga

data e shpalljes në gazetë.  
P R I S H T I N Ë
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� Dedë Tunaj, Doblibare KK Gjakovë shpall
të pavlefshme dëftesën e plotë të SH.F.
“Vëllezërit Lleshi”  Doblibare nga kl. I-VIII.

� Ibadete Shehu nga Gjakova shpalltë
pavlefshme diplomën e SH. Mjekësisë
“LucianoMutroni” Prizren.

� Arbëresha Podrimja nga Gjakova shpall
të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi” Gjakovë.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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