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Akademik Rexhep Qosja ka
thënë se Kosova dhe
Shqipëria duhet të punojnë
shumë për funksionimin
institucional ligjor, të drejtë,
të parimshëm, demokratik
dhe me përgjegjësi etike. Në
një intervistë dhënë për
gazetën “Dita” në Shqipëri,
akademik Qosja ka
theksuar se gjendja e
çështjes shqiptare sot është
larg më e mirë, më e
pranueshme se ndonjëherë
më parë. “Por, çështja
shqiptare nuk mund të
quhet e zgjidhur,
historikisht e zgjidhur. Jo.
Çështjen shqiptare do të
mund ta quajmë
historikisht të zgjidhur
vetëm kur të bashkohen
Kosova dhe Shqipëria në
një shtet të përbashkët,
trajtën kushtetutare juridike
të të cilit do ta caktojnë
bashkërisht me referendum
apo me plebishit”, ka
deklaruar Qosja 
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KIEV, 29 MAJ - Presidenti
ukrainas Volodymyr Zelensky
ka vizituar Harkivin, ku është
takuar me trupat që po
mbrojnë këtë qytet kyç në
verilindje të Ukrainës. Kjo
është vizita e parë jashtë
kryeqytetit ukrainas, Keiv, që
Zelensky ka realizuar qëkur
forcat ruse nisën pushtimin e
shtetit të tij më 24 shkurt.
Zyra e presidentit ukrainas
raportoi më 29 maj se
Zelensky u takua me ushtarët
në në vijat e frontit dhe
zhvilloi një takim me zyrtarët
lokalë, përfshirë kryetarin e
Harkivit, Ihor Terekhov,
administratorin rajonal Oleh
Synegubov dhe anëtarë dhe

komandantë ushtarakë.
“Ju po rrezikoni jetën tuaj për
të gjithë ne dhe për shtetin
tonë”, citohet t’u ketë thënë
Zelensky ushtarëve.
Vizita e Zelenskyt në Harkiv
vjen teksa Shërbimi Shtetëror
i Emergjencave të Ukrainës
tha se granatimet ruse kanë
shkaktuar zjarre përreth
Harkivit, qytetit të dytë më të
madh ukrainas. Rusia ka
vazhduar që ta bombardojë
Harkivin pasi trupat
ukrainase zmbrapsën ato
ruse nga pozicionet pranë
qytetit disa javë pas nisjes së
pushtimit.
Presidenca ukrainase tha se
Synegubov i tha Zelenskyt se

forcat ukrainase kanë bërë
përparim në kundërsulmet e
tyre ndaj ofensivës së fundit
ruse. “Por, ne nuk jemi në
gjendje që të inspektojmë
plotësisht disa prej
vendbanimeve të çliruara
pasi granatimet po
vazhdojnë. Po ashtu, nuk
jemi në gjendje të kryejmë
inspektime të detajuara dhe
ta nisim riparimin e
infrastrukturës kritike”,
citohet të ketë thënë
administratori rajonal
Synegubov.
Ai shtoi se forcat ruse kanë
dëmtuar 2 229 ndërtesa të
larta në këtë rajon, 225 prej të
cilave janë të shkatërruara

plotësisht. Ai tha se qarqet
veriore dhe lindore të
Harkivit kanë pësuar më së

shumti dëme, me mbi 30 për
qind të ndërtesave të
shkatërruara.

Zelensky viziton vijat e frontit në Harkiv

ANKARA, 29 MAJ - Presidenti i
Turqisë, Rexhep Tajip
Erdogan, u tha gazetarëve
se ai ende synon që ta
bllokojë anëtarësimin në
NATO të Finlandës dhe
Suedisë. Erdogani tha se
takimet e zhvilluara gjatë
kësaj jave me delegacionet
e këtyre dy shteteve nuk
ishin “në nivelin e
pritshëm”, duke theksuar se
nuk është ndërmarrë asnjë
hap për t’i lehtësuar
shqetësimet e sigurisë që ka
Turqia. “Për aq kohë sa Tajip
Erdogan të jetë në krye të

Republikës së Turqisë, ne
nuk mund të themi ‘po’ për
anëtarësimin në NATO të

shteteve që mbështetin
terrorizmin”, tha Erdogani
për gazetarëve.
Turqia po kundërshton
aspiratat e Suedisë dhe
Finlandës për NATO duke
argumentuar se këto dy
shtete strehojnë persona që
janë të lidhur me Partinë e
Punëtorëve të Kurdistanit,
që Turqia e konsideron
organizatë terroriste. Por,
po ashtu, Ankaraja ka thënë
se këto shtete më 2019 kanë
ndaluar eksportet e armëve
për në Turqi. “Ata nuk janë
të sinqertë. Ne nuk mund të

përsëritim gabimin që kemi
bërë në të kaluarën sa iu
përket shteteve në NATO që
mbështetin terroristë të
tillë, pas NATO është
organizatë e sigurisë”, tha
ai.
Suedia dhe Finlanda kanë
thënë se e dënojnë
terrorizimin dhe kanë
mirëpritur mundësinë që
për këtë çështje të
koordinohen me Ankaranë.
Të gjitha shtetet anëtare të
NATO-s duhet të votojnë që
këto dy shtete nordike të
bëhen pjesë e aleancës.

Helsinki dhe Stokholmi
aplikuan për në NATO pas
nisjes së pushtimit rus të
Ukrainës.
Turqia, që ka ushtrinë e
dytë më të madhe në
aleancë, ka thënë se nuk do
ta lejojë anëtarësimin e tyre
në aleancë nëse nuk
ndërmerren disa hapa,
përfshirë edhe heqjen e
kufizimeve për shitjen e
armëve tek Ankaraja.
Erdogan shtoi se më 30 maj
do të zhvillojë një bisedë
telefonike me liderët e
Rusisë dhe Ukrainës.

Erdogani nuk e ndryshon qëndrimin 
ndaj Finlandës dhe Suedisë

BEOGRAD, 29 MAJ - Serbia do të
ketë një çmim shumë të
favorshëm për gazin rus dhe
se një marrëveshje për
furnizime me këtë lëndë, që
do të nënshkruhet, do të jetë
trevjeçare, tha presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq,
pasi zhvilloi një bisedë
telefonike me homologun rus
Vladimir Putin. “Ne do të
nënshkruajmë një kontratë
trevjeçare dhe nesër apo
pasnesër, ne do të diskutojmë
për sasinë e gazit. Serbisë i
duhen sasi të mëdha të gazit,
por mund të them se ne do të
kemi një dimër të sigurt dhe
bisedimet e mëtejme do të
përcaktojnë se sa do të
kushtojë gazi për ne”, tha
Vuçiq.
Ai theksoi se Serbia do të
vazhdojë të blejë gaz rus dhe
çmimi do të jetë në bazë të

formulës ekzistuese, e cila
varet nga lëvizjet e çmimeve të
naftës në tregun botëror, që
nënkupton “ne do të kemi
çmimin më të favorshëm të
gazit në Evropë”.
Çmimi i gazit që Serbia do të
blejë nga Gazpromi rus
aktualisht është tri herë më i
ulët sesa çmimi me të cilin e
blejnë këtë lëndë shtetet e
tjera evropiane, ndërkaq në
dimër ky çmim do të jetë
dhjetë deri në 12 herë më i
ulët.
Vuçiqi tha se çmimi pritet të
jetë 340 deri në 350 dollarë për
1 000 metër kubikë të gazit, por
“ky nuk është çmimi final sepse
do të varet nga sasia që do të
dërgohet”.
Ai theksoi se janë pajtuar për
çmimin për furnizimin e 2.2
miliardë metër kubikë gaz në vit
dhe shtëpi se Serbisë i duhen

edhe 800 milionë metër kubikë
për shkak të zhvillimit të
industrisë.
Marrëveshja aktuale për
furnizimin me gazin rus skadon
më 31 maj.
Serbia kryesisht është e varur
nga Rusia në sektorin e energjisë
dhe në tregun e gazit dhe naftës
në Serbi, monopol ka krijuar
kompania ruse, Gazprom.
Gazpromi, drejtpërdrejt apo
përmes kompanive
kontraktuese, është furnizuesi
kryesor i naftës në Serbi. Po

ashtu, kjo kompani ruse është
e vetmja furnizuese e gazit në
Serbi dhe ka në pronësi
tubacionet e gazit që sjellin
këtë lëndë nga Rusia në Serbi.
Furnizimet me gaz ishin tema
kryesore e vizitës së Vuçiqit në
Rusi më 25 nëntor të vitit 2021.
Pas takimit me Putinin, Vuçiqi
deklaroi se në gjashtë muajt e
ardhshëm çmimi i gazit rus
për Serbinë nuk do të
ndryshojë dhe do të jetë 270
dollarë për 1 000 metra
kubikë.
Vuçiqi më pas deklaroi se
kishte diskutuar me Putinin
për marrëveshjen e re, por
shtoi se nuk do të jepte detaje
derisa marrëveshja të
nënshkruhej. Megjithatë, ai
theksoi se Serbia do të ishte “e
kënaqur” dhe se çmimi do të
ishte “i arsyeshëm”.
Sipas një deklarate të

Kremlinit, Putini kishte
deklaruar se “një zgjidhje e
pranueshme” do të arrihej për
çmimin e gazit rus që i shitet
Serbisë.
Në konferencën për medie më
29 maj, Vuçiqi, po ashtu, tha se
i ka prezantuar Putinit
qëndrimin e Serbisë për të
arritur paqe në Ukrainë sa më
shpejt që të jetë e mundur dhe
se presidenti rus, po ashtu, i
tregoi atij të dhënat më të reja
për këtë çështje, por edhe
qëndrimin e tij. “Ai tha se është
ofruar një marrëveshje, e cila
është në tavolinë në Moskë,
Kiev dhe në qendrat e tjera.
Kam dëgjuar disa elemente,
por nuk është diçka me të cilën
mund të merrem. Shpresoj që
paqja të arrihet. Për të tjerat,
unë mund të them se kemi
pasur një bisedë korrekte dhe
të mirë”, tha Vuçiqi.

Pas bisedës me Putinin, Vuçiqi njofton 
për marrëveshjen e re të gazit
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PRISHTINË, 29 MAJ (ER) - Në
Klinikën e Kirurgjisë së
Fëmijëve të Qendrës
Klinike Universitare të
Kosovës do të qëndrojë
profesori i njohur nga
Australia, Pedy Dewan, i
cili bashkë me ekipin
vendas të klinikës do t’i

operojnë 29 fëmijë me
probleme të lindura
kongjenitale. 
Operacionet do të nisin
ditën e hënë dhe do të
zgjasin dhjetë ditë pune.
Po ashtu, do të bëhen edhe
rreth 25 konsultime për
pacientë me anomali të

ndryshme që janë operuar
më parë. Fëmijët do të kenë
mundësi të trajtohen nga
ana e ekspertit të njohur që
ka renome ndërkombëtare,
përderisa mjekët vendas do
të kenë mundësi t’i marrin
përvojat nga profesori i
njohur.

QKUK-ja: Profesori nga Australia do t’i operojë 29 fëmijë 

BRUKSEL, 29 MAJ (ER) - Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK)
takimet në mërgatë i vazhduar
të dielën në Bruksel. Aty, me
bashkëpunëtorë, kryetari I
LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka
takuar bashkatdhetarët tanë
në këto anë. “Me struktura

tona partiake, shënuam 32-
vjetorin e veprimit të LDK-së në
Beneluks. Janë 32 vjet të
kontributit të jashtëzakonshëm
të veprimtarëve e veprimtareve
tona që i dhanë Kosovës
mbështetje fundamentale në
të gjitha etapat historike”, ka

thënë ai.
Abdixhiku ka theksuar se vizita
e tyre nëpër mërgatë është
ftesë për ndërtimin e urave të
ardhshme mbi trashëgiminë e
së shkuarës. “Është thirrje për
bashkim në projektin tonë
politik ‘Lidhja për të ardhmen’.

Tubimet e takimet tona në
Zvicër e Belgjikë janë përgjigje
të qarta ndaj kësaj ftese. Dhe
ky është veçse fillimi. Do të
ecim bashkë, do të ecim
mbarë. LDK-ja është shtëpia
politike e mërgatës shqiptare”,
ka thënë Abdixhiku.

Abdixhiku: LDK-ja është shtëpia politike e mërgatës shqiptare

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 29 MAJ - Lëvizja
Vetëvendosje ka mbajtur të
dielën mbledhjen e 47 të
Këshillit të Përgjithshëm. Në
këtë mbledhje ka marrë pjesë
edhe kryetari i kësaj partie,
kryeministri Albin Kurti. Gjatë
fjalës së tij para anëtarëve të
Këshillit, Kurti ka shtuar se
tash imazhi i Kosovës ka një
përmbajtje më të re si në
kuptimin politik, po ashtu
edhe ekonomik.
Ai ka përmendur aplikimin e
Kosovës për anëtarësim në
Këshillin e Evropës, duke
thënë se janë duke i bërë
përgatitjet për aplikim edhe në
NATO dhe BE. “Kemi aplikuar
për anëtarësim në Këshillin e
Evropës. Anëtarësimi ynë në
KiE është vlerë e shtuar për
Këshillin dhe mundësi për
Kosovën që të përparojë më
shumë në fushën e drejtësisë.
Jemi duke i bërë përgatitjet për
aplikim për anëtarësim në

Partneritetin e Paqes në
kuadër të NATO-s, e do të
aplikojmë edhe për
anëtarësim në BE”, ka thënë
Kurti. 
Edhe pse ka qenë një vit
sfidues me pandeminë, krizën
globale energjetike, agresionin
rus në Ukrainë, Kurti ka thënë
se qeveria ka punuar me krejt
çfarë ka mundur dhe është
angazhuar me krejt çfarë ka
ditur. “Kemi menaxhuar
suksesshëm pandeminë duke
qenë në rajon vendi me
numrin më të vogël të
vdekjeve dhe shkallën më të
lartë të vaksinimit. Kemi
shënuar rritje dyshifrore
ekonomike. Kemi bërë hapa të
rëndësishëm për
përmirësimin e sistemit të
drejtësisë. Kemi luftuar pa
kompromis korrupsionin dhe
krimin e organizuar. Kemi
zbatuar politika sociale që
përmirësojnë mirëqenien e
qytetarëve tanë. Kemi
avancuar aleancat dhe
partneritetin me shtetet mike

dhe kemi treguar solidaritet
ndërkombëtar me popujt në
nevojë. Kemi respektuar

kushtetutshmërinë dhe
ligjshmërinë. Dhe, kemi pasur
një koordinim të shkëlqyer

institucional mes Presidencës,
Kuvendit dhe Kryeministrisë”,
ka thënë Kurti.

Kurti: Po përgatitemi për të aplikuar 
për anëtarësim në NATO dhe BE

LOZANË, 29 MAJ (ER) - Kreu i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës, Ramush Haradinaj,
është duke qëndruar në Zvicër.
Ai të dielën ka takuar
bashkatdhetarët në Lozanë të
Zvicrës, në një tubim
madhështor, ku tha se diaspora
ndër vite ka qenë shtyllë e
konsolidimit të shtetësisë së
vendit, përkrahje e parezervë
për ekonominë dhe model i
suksesit dhe të arriturave.
“Takimi me bashkatdhetarë,
sikur ky sot në Lozanë të
Zvicrës, është emocion i
veçantë. Diaspora jonë ndër
vite ka qenë shtyllë e
konsolidimit të shtetësisë së

vendit, përkrahje e parezervë
për ekonominë dhe model i
suksesit dhe të arriturave.
Krenar kur shoh dhe takoj
bashkatdhetarë të zot me
profesione e ekspertiza të
ndryshme, që jo vetëm na bëjnë
krenarë me suksesin e tyre, por i
japin paraqitjen e merituar
shtetit të Kosovës, duke e
lartësuar identitetin tonë. 
Gjithmonë mirënjohës për
dedikimin e tyre të pakusht
ndaj atdheut”, ka shkruar
Haradinaj në “Facebook”.
Zen Bajrami është zgjedhur
kryetar i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës në
Lozanë.

Haradinaj mban takim madhështor në Lozanë
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PRISHTINË, 29 MAJ - 
Profesor, ju keni qenë ndër
firmëtarët e Kongresit të
Drejtshkrimit, apo
standardizimit të gjuhës shqipe,
që është mbajtur në nëntor 1972.
Pasi kanë kaluar 50 vjet nga ai
Kongres, a mendoni se ajo ngjarje
e ruan monumentalitetin e vet
kulturor dhe historik si gur
themeli për unitetin kombëtar?
Qosja: Kisha fatin të jem në
Grupin e intelektualëve nga
Kosova që ishin caktuar, kush në
saje të meritave studiuese,
shkencore e kush në saje të

pozitës drejtuese që ushtronte
në ndonjë institucion të lartë
arsimor apo shkencor.
E pata ndier veten shumë,
shumë të nderuar që do të isha
ndër firmëtarët e Kongresit të
Drejtshkrimit të Gjuhës shqipe.
Kongresi i Drejtshkrimit, i
mbajtur në Tiranë në vitin 1972,
dhe Kongresi i Manastirit, i
mbajtur në vitin 1908, në të cilin
u miratua Alfabeti i Gjuhës
shqipe, prej 36 shkronjash,
përbëjnë dy ngjarjet më të
mëdha kulturore, shkencore,
kombëtare në historinë e

popullit shqiptar. Kongresi i
Drejtshkrimit e ka rëndësinë e tij
kulturore, shkencore, kombëtare
të paçmueshme.
Gjuha e përbashkët letrare
kombëtare, domethënë gjuha
shqipe standarde, është përbërësi
kryesor, themelor, qendror i
identitetit kombëtar shqiptar; dhe
përbërësi kryesor, themelor,
qendror, i kohezionit shoqëror,
kulturor, moral, kombëtar i
shqiptarëve.
Pa këtë përbërës kryesor,
themelor, qendror të identitetit e
të kohezionit tonë sot, në kushtet

e globalizmit të përgjithshëm, ne
do të bëheshim pikë e pesë!
Për arsye të rëndësisë së tij
madhështore të përtashme dhe
historike kulturore, kombëtare
dhe politike, 50-vjetori i Kongresit
të Drejtshkrimit do të duhej të
shënohej në të gjitha kryeqendrat
tona shtetërore, politike e
kulturore. Sa mirë e sa shumë
kuptimshëm e shumë
domethënshëm do të ishte sikur
50-vjetorin e Kongresit të
Drejtshkrimit ta shënonin edhe
vëllezërit tanë - arbëreshët në Itali.

Është thënë shpesh se për atë
ngjarje ka pasur mirëkuptim
gjithëkombëtar midis gjuhëtarëve
për standardizimin e gjuhës
shqipe në atë kohë. Disa e kanë
kontestuar këtë. Thënë më
shkoqur: kjo arritje kulturore u bë
me dëshirë apo me imponim nga
Tirana zyrtare në atë kohë?
Qosja: Në atë kohë është shkruar
dhe është folur se të gjithë
shqiptarët e dëshirojnë mbajtjen
e atij Kongresi në të cilin, është

theksuar, do të bëhej gjuha e
përbashkët, e njësuar, letrare
kombëtare. Në Kosovë para atij
Kongresi, më 1968, është
mbajtur Konsulta Gjuhësore e
Prishtinës, në të cilën morën
pjesë rreth 150 intelektualë dhe
studiues të gjuhës shqipe si dhe
një numër i zyrtarëve politikë-
shoqërorë. 
Konsulta Gjuhësore e Prishtinës,
shkruan albanologia e shquar,
Shefkije Islamaj, në studimin
Konsulta gjuhësore 1968 -
marrëveshje për njësimin
gjuhësor “i vuri pikë rrugës
veçuese jo vetëm gjuhësore
nëpër të cilën po ecnin
shqiptarët. Ajo e hapi rrugën e
njësimit tonë gjuhësor dhe bëri
që Kongresi i Drejtshkrimit, që
do të mbahet katër vjet më vonë,
të quhet Kongres
mbarëkombëtar”.
Në Konkluzën e tretë të
Konkluzioneve të Konventës
thuhet se Tubimi njohu njëzëri si
gjuhë të vetën letrare gjuhën
letrare të vendit amë.

SHTETI I PRIVATIZUAR
INTERVISTË ME AKADEMIK REXHEP QOSJEN

Akademik Rexhep Qosja ka thënë se Kosova dhe Shqipëria duhet të
punojnë shumë për funksionimin institucional ligjor, të drejtë, të
parimshëm, demokratik dhe me përgjegjësi etike. Në një intervistë dhënë
për gazetën “Dita” në Shqipëri, akademik Qosja ka theksuar se gjendja e
çështjes shqiptare sot është larg më e mirë, më e pranueshme se
ndonjëherë më parë. “Por, çështja shqiptare nuk mund të quhet e
zgjidhur, historikisht e zgjidhur. Jo. Çështjen shqiptare do të mund ta
quajmë historikisht të zgjidhur vetëm kur të bashkohen Kosova dhe
Shqipëria në një shtet të përbashkët, trajtën kushtetutare juridike të të
cilit do ta caktojnë bashkërisht me referendum apo me plebishit”, ka
deklaruar Qosja
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Fadil Hoxha, duke qenë asokohe
kryetar i Kuvendit të Kosovës, më
14 prill, një ditë pas përfundimit
të Konsultës, shkruan në
studimin e sipërtheksuar, do të
presë një delegacion –
përfaqësues të Konsultës
Gjuhësore. Në pritje Fadil Hoxha,
duke miratuar pa rezervë
përfundimet e Konsultës, e
quajti këtë të fundit kontribut të
madh për zhvillimin e kulturës.
Siç dihet nismën për mbajtjen e
Konsultës Gjuhësore të
Prishtinës në vitin 1968 e dha
Instituti Albanologjik i Prishtinës.
Një vit para se të mbahej
Konsulta Gjuhësore e Prishtinës,
një intelektual krijues i këtij
instituti, do ta botojë trajtesën
Përgjegjësia gjuhësore e
shkrimtarit në të cilën do të
thotë, përpos të tjerash, se
shkrimtarët shqiptarë sot kanë
përgjegjësi të dyfishtë: njëra është
historike, kurse tjetra artistike.
Përgjegjësia historike, thuhet aty,
mund të quhet e plotësuar në
qoftë se shkrimtari është i
gatshëm të përqafojë gjuhën
letrare kombëtare ose, sikundër e
quajnë gjuhëtarët, gjuhën e
njësuar letrare dhe në qoftë se
shkrimet e veta i boton në këtë
gjuhë.
E dyta, përgjegjësia artistike
mund të quhet e plotësuar në
qoftë se shkrimtari, mbasi ta ketë
pranuar përgjegjësinë historike,
të gjitha përpjekjet e tij si krijues i
shtrin në drejtim të zbatimit të saj
sa më besnik dhe të shprehjes
gjuhësore sa më të përsosur.
Më vonë në vitet e nëntëdhjetë të
shekullit të kaluar dhe më pas në
vitet pasuese të shekullit 21, janë
paraqitur disa individë që do të
fillojnë dhe do të vazhdojnë të
shprehin mospajtim me frytin
madhor, historik të atij Kongresi.
Mospajtimi i tyre me atë Kongres

mbështetet në hamendjen se ai
ishte paraparë, është planifikuar,
është programuar prej Tiranës
zyrtare. Disa prej tyre madje
bëhen aq “profetizues” sa nuk
ngurrojnë të pohojnë se Kongresi
është paraparë, planifikuar dhe
urdhëruar me gjithë përfundimet
e tij prej vetë Enver Hoxhës.
Nuk e duan, nuk e durojnë emrin
Enver Hoxha, prandaj nuk mund
ta durojnë as Kongresin që paska
planifikuar ai, as Kongresin që
paska kërkuar ai, as frytet e atij
Kongresi që na paska shpikur ai!
E gjithë kjo përrallë është
tragjikomike.
Po të ishte kështu, si thonë këta
kundërshtarë të Kongresit, lavdia
historike e diktatorit Enver
Hoxha do të rritej pamatshëm
shumë. Përkrahësit e kësaj lavdie
do të thoshin: ja, shihni, hapini
sytë mirë e shihni dhe pastrojini
mirë veshët e dëgjoni: Enver
Hoxha i ndërtoi themelet e
unitetit të përjetshëm të
shqiptarëve.

Njëri nga kontestimet që janë bërë
pas vitit 1990 nga disa gjuhëtarë
në Tiranë e në Prishtinë, është ai se
standardizimi u arrit në kohën e
diktaturës komuniste. A qëndron
ky argument?
Qosja: Edhe ky është kontestim
joserioz. Kryesorja është se gjuha
e përbashkët letrare kombëtare,
gjuha standarde, është arritur.
Kryesorja është, pra, se ajo gjuhë
standarde, ajo gjuhë e përbashkët
letrare kombëtare, është bërë dhe
e çmojnë, e duan, e adhurojnë, e
zbatojnë në krijimtarinë e tyre
shpirtërore shqiptarët kudo janë.
Popujt e Evropës, popujt e
Ballkanit, i kanë krijuar gjuhët e
tyre standarde shumë kohë para
nesh. Disa prej tyre e kanë krijuar
gjuhën standarde në “terrin” e
Mesjetës dhe mburren se gjuha e

tyre e përbashkët letrare është
krijuar aq herët.
Disa të tjerë e kanë krijuar gjuhën
e tyre standarde në kohën e
shtimit të zhvillimeve dhe
bashkëpunimeve ekonomike
dhe po ashtu mburren pse gjuha
e tyre është krijuar dhe është bërë
asokohe ajo vlera e madhe që i ka
mësuar të merren vesh, të
bashkëpunojnë më mirë, më
lehtë, më me qejf mes vete në
interesin e tyre të përbashkët.
Gjuhën standarde franceze,
thuhet, e ka krijuar Pallati
mbretëror dhe francezët nuk i
qortojnë mbretërit e tyre, Luigjët
e tyre të lavdishëm, pse ata e kanë
bërë atë punë, por i lavdërojnë
pamatshëm e u shprehin
mirënjohje historike.

Pas vitit 1990 janë bërë përpjekje
për ta rishikuar atë Kongres,
madje edhe për ta prishur atë
standard e për të krijuar një
standard tjetër. A shikoni se pas
sulmeve kundër shqipes
standarde, ka edhe faktorë të tjerë
që ndikojnë?
Qosja: Nuk ka dyshim se pas
sulmeve kundër shqipes
standarde ka edhe disa, si i
quajtët ju, “faktorë” të tjerë që
ndikojnë.
Është lokalizmi, ai, si e quante
Faik Konica, “patriotizmi i
mëhallës”, që disa individë, disa
studiues, disa çerekintelektualë i
bën kundërshtarë të përbetuar të
gjuhës standarde, për të cilën, e
tillë si është, janë marrë vesh
firmëtarët në Kongresin e Tiranës
në vitin 1972.
Më pak e dukshme, më rrallë e
përmendur, por, megjithatë,
frymëzuese e mospajtimit me
gjuhën standarde të krijuar në
kohën e komunizmit është
përkatësia fetare.
Shumë më e dukshme, shumë

më shpesh e shprehur, shumë
më agresive është përpjekja e
disa publicistëve, disa gazetarëve,
ndonjë studiuesi gjuhësor për të
krijuar të ashtuquajturin kombin
kosovar. Të gjithë këta e shohin
gjuhën standarde kosovare, që do
të krijonin ata po të rrënohej
gjuha e përbashkët letrare
kombëtare, gjuha standarde e
Kongresit të Drejtshkrimit të vitit
1972, si themel të kombit
kosovar! Ata janë aq të
përkushtuar ndaj iluzionit të tyre
“patriotik”, lokalist, mëhallëzues,
saqë nuk e lodhin mendjen aspak
për pasojat që do të kishte në të
sotmen dhe në të ardhmen e
Kombit shqiptar ai qëllim po ta
arrinin që, që është shumë e
sigurt, nuk do ta arrijnë kurrë.
Dhe, nuk do ta arrijnë kurrë sepse
nuk është qëllim, por iluzion në
të cilin janë përmbledhur
paragjykime politike, ideologjike
e krahinore, në njërën anë dhe
leverdi lëndore e karrieriste të
supozuara si afatgjata, në anën
tjetër!
Në kohë të fundit është botuar në
dy vëllime një vepër me titullin
Propozime për drejtshkrimin dhe
është botuar prej dy
institucioneve: njërit në Tiranë e
tjetrit në Shkup. Nuk është i vogël
numri i autorëve që paraqesin
propozime për ndryshime në
Drejtshkrimin e tanishëm,
domethënë në gjuhën e
tanishme standarde.
Disa prej këtyre propozimeve, po
të pranoheshin dhe po të
zbatoheshin, më pak a më
shumë do ta cenonin gjuhën e
bashkuar letrare kombëtare,
domethënë gjuhën standarde, të
miratuar në Kongresin e
Drejtshkrimit në Tiranë në vitin
1972.
Shpresoj se nuk do të miratohen
apo edhe po të miratohen në

ndonjë tubim, sesion a
simpozium nuk do ta arrijnë
qëllimin e autorëve. Gjuha e
përbashkët letrare kombëtare
është më e fuqishme, më e
mençur se gjithë kundërshtarët e
saj.
Mendja ime e thotë se gjuha
standarde, e miratuar në
Kongresin e Drejtshkrimit në
Tiranë në vitin 1972, është, është
e arritura shkencore, kulturore,
shoqërore, kombëtare, historike e
shqiptareve, që nuk do të
mohohet, nuk do të rrënohet,
sepse me mohimin e me
rrënimin e saj do të rrënohej
statusi ekzistencial, i përtashëm
dhe historik i Kombit shqiptar.

Dekadat e fundit e kanë
faktorizuar kombin shqiptar në
Ballkan si kurrë, ndonjëherë, më
parë. Aktualisht kemi dy shtete
shqiptare, kemi tre kryeministra
shqiptarë dhe tre kryetarë
parlamentesh, gjithashtu
shqiptarë. Mendoni se jemi edhe
më pranë zgjidhjes së çështjes
sonë kombëtare?
Qosja: Fundi i shekullit njëzet, i
shënuar prej dhunës, terrorit dhe
përpjekjeve të shtetit serb për ta
pastruar etnikisht Kosovën prej
shqiptarëve, që na solli shumë
sakrifica, shumë viktima, shumë
dhembje, në të vërtetë e filloi
ndryshimin e fatit historik të
shqiptarëve. Dhe, ky ndryshim i
fatit tonë historik vazhdoi, duke u
përforcuar, duke u bërë proces
historik, në shekullin njëzet e një.
Edhe më tutje jemi popull i
ndarë, në disa shtete fqinje, ashtu
siç na kanë ndarë këta fqinjë me
Rusinë dhe Fuqitë e Mëdha
evropiane të asaj kohe pas
Kongresit të Berlinit në vitin 1878,
mandej në Konferencën e
Londrës në vitin 1913 dhe në
Konferencën Paqes në Paris në
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vitet 1919-1920.
Kontribut të madh, të
jashtëzakonshëm, këtij
ndryshimi të fatit tonë historik i
është dhënë me luftën çlirimtare
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
dhe me mirëkuptimin, me
përkrahjen, me ndihmën
vendimtare, me rëndësi
historike, të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Fryt i
këtij ndryshimi të fatit tonë
historik është sot shteti i dytë
shqiptar, Kosova e lirë, e pavarur
e më vete si dhe gjendja
shoqërore e politike ku më pak e
ku më dukshëm më e
përmirësuar se përpara e
shqiptarëve në Maqedoni, në
Mal të Zi, në Turqi, në Itali, në
Luginë të Preshevës.
Popull shumë i shpërfillur gjatë,
shumë gjatë, sot i kemi dy shtete.
Popull gjatë i shpërfillur sot jemi
popull me tre kryeministra në tri
shtete dhe me tre kryetarë të
kuvendeve shtetërore në tri
shtete.
Popull gjatë i shpërfillur dhe i
penguar për zhvillimin e
ndërtimin sot jemi popull
gjithnjë e më i afirmuar, gjithnjë e
më i ngritur e gjithnjë e më i
zhvilluar.
Është e kuptueshme, prandaj, se
sot jemi më të çmuar, më të
nderuar se ndonjëherë përpara
jo vetëm në Ballkan, por edhe në
Evropë, edhe në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, edhe në
Botë në përgjithësi.
Por? Por? Por?
Me keqardhje duhet të thuhet se
këtë nderim tonin të sotëm të

shtuar në Botë po e cenojnë disa
sjellje të disa bashkatdhetarëve
tanë në diasporë dhe të disa
bashkatdhetarëve tanë në dy
shtetet tona! 
Për këtë arsye është shumë i
nevojshëm bashkëpunimi ynë
me diasporat tona kudo janë.
Dhe, bashkëpunimi shkencor i
planifikuar i dy shteteve tona.
Për këtë arsye është shumë i
nevojshëm funksionimi
institucional ligjor, ligjor, i drejtë,
i parimshëm, demokratik, me
përgjegjësi etike, i dy shteteve
tona. 
Për këtë arsye është shumë e
nevojshme që dy shtetet tona t’i
parandalojnë me politikë, me
ligje, me institucionet përkatëse
gjithë ato të këqija, ato padrejtësi,
ato korrupsione, ato nepotizma,
ato personalizime të
institucioneve shtetërore e
politike, ato privatizime të shtetit
prej klaneve politike e shtetërore.
Vetëm ashtu, vetëm me këtë
shërim të shtetit, vetëm me këtë
pastrim të shtetit, vetëm me këtë
shëndoshje të shtetit nga të
këqijat që po na krijojnë pamje të
keqe në Botë ne mund të
përfitojmë përkrahjen e asaj Bote
për qëllimet tona, për Idealin
tonë. Gjendja e çështjes
shqiptare sot është larg më e
mirë, më e pranueshme se
ndonjëherë më parë. Por, çështja
shqiptare nuk mund të quhet e
zgjidhur, historikisht e zgjidhur.
Jo.
Çështjen shqiptare do të mund ta
quajmë historikisht të zgjidhur
vetëm kur të bashkohen Kosova

dhe Shqipëria në një shtet të
përbashkët, trajtën kushtetutare
juridike të të cilit do ta caktojnë
bashkërisht me referendum apo
me plebishit.

Çfarë duhet të bëjnë më mirë se
deri më sot qeveria e Tiranës dhe e
Prishtinës për çështjen tonë
kombëtare?
Qosja: Nuk ka dyshim se
politikanët kryesorë shqiptarë,
kryetarët e dy shteteve,
kryeministrat e dy shteteve,
kryetarët e kuvendeve të dy
shteteve dhe ministrat e punëve
të jashtme të dy shteteve mund të
bëjnë më shumë se çka po bëjnë
sot për çështjen tonë kombëtare.
Dy kryeministrat e tashëm, ai i
Shqipërisë, Edi Rama, dhe ai i
Kosovës, Albin Kurti, kanë sjellë
ide të reja, sjellje të reja, veprime
të reja, mendime të reja, në
politikën e tyre shtetërore, kur e
kur edhe në politikën ndaj
çështjes kombëtare të pazgjidhur
historikisht. Ata e kanë ngritur
nivelin dhe dinjitetin e politikës
sonë në përgjithësi.
Posaçërisht i dukshëm është
kontributi i Albin Kurtit ndaj
çështjes kombëtare. Këtë që në
krye të herës e ka dëshmuar edhe
emri i Lëvizjes së tij: Vetëvendosje.
Por, dy kryeministrat tanë mund
të bëjnë edhe më shumë për këtë
çështje.
Ata duhet të dinë se në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe në
Bashkimin Evropian ekzistojnë
intelektualë, studiues shkencorë,
publicistë, që e kuptojnë dhe e
përkrahin bashkimin e Kosovës

me Shqipërinë.
Ata duhet të jenë të bindur se
mbas pranimit të Shqipërisë e të
Kosovës në Bashkimin Evropian
do të fillojnë të mendojnë
zyrtarët e atij Bashkimit se edhe
për vetë Evropën do të jetë më e
kuptueshme, më e arsyeshme,
më e drejtë që në atë Bashkim të
mos jenë dy shtete shqiptare
–Shqipëria dhe Kosova, por të
jetë një shtet shqiptar: shteti i
Shqipërisë dhe i Kosovës - të
bashkuar.
Qoftë edhe për këtë arsye ata, pa
ngurrime, pa drojën e sotme mos
po i shqetësojnë kolegët
evropianë, ata, duhet t’ua
shqiptojnë atyre idenë e
bashkimit të Kosovës me
Shqipërinë si zgjidhje e çështjes
kombëtare shqiptare, që është në
interesin edhe të vetë Bashkimit
Evropian.
Dhe bashkë me kryetarët,
kryetarët e kuvendeve dhe
ministrat e Jashtëm të dy shteteve
tona duhet të jenë ata që do të
kërkojnë dhe do të arrijnë që në
Kushtetutën e Shqipërisë dhe në
Kushtetutën e Kosovës të futet
paragrafi në të cilin do të
shënohet se Shqipëria dëshiron
të bashkohet me Kosovën dhe se
Kosova dëshiron të bashkohet
me Shqipërinë.
Dhe, për këtë dëshirë të tyre do të
vendosë populli i Shqipërisë dhe
populli i Kosovës në Referendum.
Dhe, për këtë dëshirë të tyre ata,
udhëheqësit shqiptarë, do të
bëjnë përpjekje politike për
përkrahjen e zyrtarëve të
Bashkimit Evropian dhe të

Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.

Kur bisedoj me ju, profesor, e kam
të pamundur ta shmang
politikën, pavarësisht se ju mund
të ndieni bezdi. Por ngaqë e di
shumë mirë se ju jeni mjaft i
angazhuar dhe si rrallëkush tjetër
i keni thënë mendimet tuaja për
politikën publikisht dhe lexuesit
tanë janë shumë të interesuar të
dinë mendimin tuaj, prandaj nuk
rri dot pa ju bërë pyetjen: Si i
shikoni zhvillimet në Shqipëri
vitin e fundit?
Qosja: Disa nga zhvillimet
politike në Shqipëri (dhe në
Kosovë) sot më zgjojnë mendime
të ndryshme, më përkujtojnë
kohë të shkuara, më përkujtojnë
vende të ndryshme në kohë të
ndryshme, më nxisin t’i bëj vetes
pyetje të ndryshme, që më
shkaktojnë më pak qetësime e
shumë më tepër shqetësime dhe
dyshime të ndryshme.
Uni im i heshtur i thotë unit tim
publik: a nuk po sheh se
demokracia, të cilën aq shumë e
kemi dëshiruar, i madh e i vogël, i
pasur e i varfër, i shkolluar dhe i
pa shkollë, u ka dhënë mundësi
dobësive tona, të vjetra e të reja,
që të shfaqen, që të tregohen, që
të shumëzohen, që të
ashpërsohen!
Demokracia jonë pa kulturën e
demokracisë po kurorëzohet
kështu me ligësitë tona!
Këtë e kanë provuar dikur edhe të
tjerë, por, megjithatë, jo në këtë
masën dhe shpeshtësinë tonë.
Shkrimtari i madh francez, Adre
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Zhid, e ka thënë dikur: Lirinë më
lehtë e fitojmë se ç’dimë ta
shfrytëzojmë si duhet.
Qoftë edhe me një përqendrim të
paktë do të mund të shohim se sa
shumë i keqpërdorim sot shtetin,
lirinë dhe demokracinë.
E shteti, liria dhe demokracia
jonë janë bërë fjalët më të
shpeshta të gojës sonë, me të cilat
duam të mburremi para të
tjerëve, sidomos para
evropianëve dhe para
amerikanëve.
Cilat janë ato të këqija të
ndryshme, të shumëllojshme, të
cilat i prodhon keqpërdorimi i
shtetit, i lirisë, dhe i demokracisë,
por të cilat s’duam t’i shohim!
Të gjitha të këqijat që po na
mundojnë sot janë bërë të
mundshme në demokracinë
tonë sepse një varg zyrtarësh të
niveleve të ndryshme e kanë
keqkuptuar më së pari Shtetin,
sepse e kanë keqkuptuar dhe
keqtrajtuar Shtetin!
Shteti për ta është bërë vetëm
sundim, pushtet sundues, kurse
ata që marrin pjesë në të, aty ku
janë kryetarë, zëvendëskryetarë,
drejtorë, zëvendësdrejtorë e
sekretarë, janë bërë sundimtarë
të plotfuqishëm.
Duke e kuptuar ashtu shtetin, si
sundim të ushtruar prej
sundimtarëve e jo siç e kupton
Bota moderne Perëndimore, si
servis, si shërbyes, të qytetarëve,
në demokracinë tonë shteti është

privatizuar.
Privatizimi i shtetit, Shteti i
privatizuar, është çështje e
përhershme në politikën tonë, në
shtetësinë tonë. Në historinë
tonë, pothuaj në vazhdimësi,
shteti ishte i privatizuar prej
pushtetarëve, prej sundimtarëve,
por njëkohësisht ishte i
privatizuar edhe prej të tjerëve,
prej bashkëpunëtorëve të tyre,
zyrtarëve të tyre të niveleve të
ndryshme kudo ishin të
punësuar këta. Dhe, kështu shteti
i privatizuar, privatizimi i shtetit,
është bërë perceptim, është bërë
politikë, është bërë ideologji e
përgjithshme, të themi
gjithëpopullore. Kryetarët dhe
drejtorët dhe shefat dhe
sekretarët e të gjitha
organizimeve institucionale,
politike, ekonomike,
shëndetësore, shoqërore,
kulturore, shkencore, shtetërore
janë sjellë dhe vazhdojnë të sillen
si të ishte shteti, servisi i
qytetarëve në Botën e sotme me
qytetërim dhe kulturë
demokratike, organizatë,
institucion, bashkësi, parti,
pronë e tyre private, nga baba e
babagjyshi! Dhe, kjo sot po
ndodh në institucionet,
organizatat, bashkësitë, partitë
më të vogla, pa ndonjë prestigj
politik shoqëror, kulturor,
shëndetësor, ekonomik,
shkencor më të lartë. 
Prej të dhënave që do të jap do të

shihet se çka krejt i sjellin
Shqipërisë e Kosovës privatizimet
e tilla të shtetit në ato organizata
shtetërore të niveleve të
ndryshme, çka krejt i sjell
Shqipërisë e Kosovës privatizimi i
përgjithshëm, “gjithëpopullor” i
të gjitha niveleve shtetërore,
politike, shoqërore, ekonomike,
kulturore, shkencore,
shëndetësore. 
Nuk është e çuditshme, prandaj,
pse në shtetin e privatizuar prej të
tillëve demokracia kuptohet
vetëm si teknologji pushtetore, si
proces zgjedhor. Qëllimet
demokratike, veprimet
demokratike, sjelljet demokratike
– të gjitha janë përbërës të atij
procesi zgjedhor, pra vetëm
përbërës të asaj teknologjie
“demokratike” të zgjedhjeve!
Demokracia jonë është e privuar
ashtu prej përmbajtjes
themelore, më të rëndësishme të
demokracisë: prej domethënies
së saj si marrëdhënie mes
njerëzve, si marrëdhënie
humaniste, e njerëzishme, mes
njerëzve.
Demokracia është marrëdhënie,
humane, e njerëzishme mes
njerëzve, mes qytetarëve ose nuk
është demokraci.
Në shtetin e privatizuar, në
demokracinë e rrëgjuar në
proces zgjedhor, idealistët e
djeshëm bëhen mitëmarrës,
ryshfetmarrës, të pandalshëm të
sotëm.

Në shtetin e privatizuar, në
demokracinë e rrëgjuar në
proces zgjedhor, predikuesit e
djeshëm të barazisë, bëhen
heronj të korrupsionit
ekonomik, financiar dhe
intelektual, siç ka ndodhur qe 14
vjet në shtetin tonë privat!
Në shtetin e privatizuar që nuk
pranon të jetë çka duhet të jetë:
servis, shërbyes i qytetarit, i
popullit, marrëdhënie e
njerëzishme mes qytetarëve, e
drejta dhe drejtësia janë për të
përkushtuarit e sundimtarëve e
jo për të gjithë!
Në shtetin e privatizuar, në
demokracinë e privuar prej
domethënies së saj si
marrëdhënie humane mes
njerëzve, me dinjitet të
barabartë, leverditë, lëndore e
politike, punësimet ekzistojnë
kryesisht për familjarët, për
bashkëpartiakët, për të
përkushtuarit ndaj
sundimtarëve.
Për të gjitha këto arsye në shtetin
e privatizuar, me gjyqësi të
korruptuar, në demokracinë e
rrëgjuar në proces zgjedhor,
është e mundshme të jetë aq i
madh sa po shohim se është
numri i vrasjeve hakmarrëse,
gjakmarrëse, numri i fatkeqësive
në komunikacion që shkaktojnë
përdoruesit e drogës dhe të
alkoolit, numri i krimeve
familjare, numri i grave të
hedhura prej kateve të larta,

numri i grave dhe vajzave të
dhunuara dhe të përdhunuara
dhe numri i të vrarëve e i të
vrarave prej individëve, që do të
duhej të veçoheshin në
institucionet përkatëse për
shëndetin e tyre të sëmurë
mendor.
E të tjera. E të tjera.
Në shtetin e privatizuar me
Demokraci të pa kulturë
demokratike, në Demokraci të
rrëgjuar në proces zgjedhor të
quajtur demokratik, Shteti,
pushteti, sundimi shfrytëzohen
ashtu për përfitime personale,
familjare, partiake, miqësore.
Në shtetin ashtu të privatizuar,
përpos të këqijave të
sipërpërmendura, vjedhja,
zhvatja, plaçkitja, gënjeshtra,
mashtrimi, poshtërimi, abuzimi,
nderi i shpallur horrllëk,
horrllëku i shpallur nder – të
gjitha këto janë bërë mjete të
pëlqyera të qenies më të mirë, të
përparimit, të përfitimit, të
shquarjes.
Në shtetin e tillë me Demokraci e
me Liri të tillë e pësojnë shumë
sidomos historia e popullit dhe
historitë e letërsisë e të arteve të
tjera.
Në kushtet e tilla e Vogla shpallet
e madhe, kurse e Madhja e vogël!
E Drejta shpallet e padrejtë,
kurse e Padrejta e drejtë!
E Mira shpallet e keqe, kurse e
Keqja shpallet e mirë!
E Larta shpallet e ulët, kurse e
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Ulëta e lartë!
E Vërteta shpallet mashtrim,
kurse Mashtrimi e vërtetë!
Suksesi shpallet dështim, kurse
Dështimi sukses!
Përparimi shpallet prapambetje,
kurse Prapambetja përparim!
Qartësia shpallet Verbëri, kurse
Verbëria qartësi!
Anakronizmi shpallet modernitet,
kurse Moderniteti anakronizëm!
Rrogëtaria, servilizmi ndaj Shtetit,
pushtetit e Politikës shpallet
disidencë, kurse pavarësia e
mendimit shpallet Tradhti.
E kështu me radhë e pa radhë.

Dhe, si pyetje të fundit nuk
durohem pa ju pyetur: Si e shihni
përpjekjen për rikthimin e Sali
Berishës jo vetëm në krye të
Partisë Demokratike, por edhe në
pushtet, megjithëse ai është
shpallur prej një viti non grata
familjarisht nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Qosja: Ish-kryeministri i
Shqipërisë, ish-kryetari i
Shqipërisë, ish-bashkëkrijuesi

dhe udhëheqësi
shumëshumëvjeçar i partisë së
rëndësishme politike të
Shqipërisë, Partisë Demokratike,
i dorëhequr dikur, në kohën e
duhur dhe në mënyrën e duhur,
prej politikës, po bën çmos tani,
në moshën e shkuar, i lodhur, për
t’u rikthyer në politikë edhe pse
koha e tij për poste politike është
e shkuar.
Tash e një vit, prejse sekretari
amerikan i Shtetit, Antony
Blinken, e shpalli Persona non
grata, Sali Berisha po zhvillon
një veprimtari të vazhdueshme
e të shumëllojshme politike.
Është bërë protagonist i
mbledhjeve të shpeshta me
ithtarët e kahershëm të Partisë
që kishte krijuar vetë shpejt pas
rënies së komunizmit, i Partisë
Demokratike, i tubimeve të
bashkëpartiakëve e qytetarëve
të tjerë të interesuar të dinë se
çka mendon dhe dëshiron ai
tani, i të ashtuquajturave
Foltore, i tubimeve të
studentëve e të rinjve të tjerë, i

konferencave me mediet, i
debateve politike më së
shpeshti televizive, i
intervistave të ndryshme në
medie jo vetëm të Shqipërisë, e
i paraqitjeve të tjera.
Në këto paraqitje, përpos
shpjegimeve të pikëpamjeve të
tij politike, ai bën përpjekje të
mohojë të dhënat për
korrupsionin dhe cenimin e
parimeve demokratike kur ishte
në postet e kryeministrit e të
kryetarit të Shqipërisë në bazë
të të cilave ishte shpallur person
i padëshiruar në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Nuk do të dijë ish kryetari dhe
ish kryeministri i Shqipërisë,
Sali Berisha, se ai qëndrim i
shqiptuar prej Sekretarit
amerikan të Shtetit është
qëndrim i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe
është mirë, i pëlqeu a nuk i
pëlqeu, të nderohet. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës janë
shteti fjalët e të cilit, vendimet e
të cilit kanë ndikim, kanë

jehonë dhe nderohen në gjithë
Botën. Ato e kanë pasuruar këtë
Botë me demokracinë e tyre,
me Kulturën e tyre, me
Qytetërimin e tyre, me
Drejtësinë e tyre, me Shkencat
dhe Artet e tyre.
Për të gjitha këto vlera të ShBA-
së ne, shqiptarët, duhet të jemi
të vetëdijshëm. Dhe, duhet të
jemi të vetëdijshëm sepse Ato,
Shtet e Bashkuara të Amerikës,
kanë luajtur rolin më të madh
në përcaktimin e fatit historik të
shqiptarëve.
Nuk mund të mos shprehet
keqardhje e veçantë prandaj
pse ish kryetari i Shqipërisë dhe
ish kryeministri i Shqipërisë,
Sali Berisha, po i lejon vetes të
bëjë lojë e betejë politike në
Shqipëri dhe juridike në Francë
kundër Shtetit mik historik të
shqiptarëve – Shteteve të
Bashkuara të Amerikës., që
bashkë më UÇK-në ia sollën
Kosovës lirinë dhe pavarësinë,
betejë politike e juridike kundër
Shtetit shpëtimtar - Shteteve të

Bashkuara të Amerikës, që e
shpëtuan Kosovën shqiptare
prej pastrimit të përgjithshëm
etnik, prej gjenocidit që do ta
realizonte në tërësi Serbia e
Sllobodan Millosheviqit po të
mos ishin Ato – Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. 
Me 23 maj të këtij viti Sali
Berisha u rizgjodh kryetar i
Partisë (së përçarë)
Demokratike.
M’u kujtuan dhe s’më vjen mirë
që me atë rast m’u kujtuan:
kryengritja tragjike e vitit 1997,
Gërdeci, 21 janari, furnizimi i
Malit të Zi me naftën nga
Shqipëria me të cilën naftë Mali
i Zi e furnizonte Serbinë të vënë
në bllokadë ekonomike nga
Organizata e Kombeve të
Bashkuara për shkak se në
luftërat e saj në Bosnjë e
Hercegovinë, në Kosovë e më
parë në Kroaci po bënte krime
lufte, krime kundër njerëzimit e
në Bosnjë e Kosovë edhe
gjenocide!
E të tjera. E të tjera.



PRISHTINË, 29 MAJ - Sindikata e
Punëtorëve e Radio
Televizionit të Kosovës i ka
shkruar një letër Kuvendit ku i
ka kërkuar rikthimin e buxhetit
në vlerë 2.2 milionë euro për
mediumin publik. Sipas
sindikalistëve, mungesa e
këtyre mjeteve financiare ka
shkaktuar dëme të
pariparueshme në programin

e RTK-së. “Mungesa e këtyre
mjeteve ka shkaktuar dëme të
pariparueshme në programin
e RTK-së. Ju kërkojmë që me
rishikimin e buxhetit t’i ktheni
paratë që i takojnë me ligj RTK-
së”, thuhet në letrën drejtuar
Kuvendit.
Po ashtu, Sindikata e
Punëtorëve e Radio Televizionit
të Kosovës ka paralajmëruar se

do t’u drejtohet gjykatave për
mënyrën se si qeveria dhe
Kuvendi i kanë hequr 2.2
milionë eurot. “Sindikata do t’i
shfrytëzojë të gjitha rrugët
ligjore për kthimin e këtyre
mjeteve në buxhetin e RTK-së.
Nëse kjo kërkesë e jona nuk
realizohet, do t’i fillojmë
protestat para Kuvendit të
Kosovës”, përfundon Sindikata. 

Sindikalistët kërkojnë që RTK-së t’i kthehet buxheti prej 2.2 milionë eurosh

PRISHTINË, 29 MAJ (ER) -
Policia Kufitare e Kosovës -
veri, me njësitet
kompetente rajonale, gjatë
patrullimit nëpër rrugët
pranë brezit kufitar, ka

ndaluar një automjet me
targa vendore të cilin kishte
qenë duke e drejtuar i
dyshuari m/s, shtetas i
Serbisë dhe gjatë kontrollit
është konstatuar se kishte

qenë duke transportuar
rreth 1 620 litra vaj
ushqimor për të cilët nuk
kishte asnjë dokumentacion
në lidhje me prejardhjen e
mallit. Lidhur me rastin

është njoftuar Prokurori i
Shtetit i cili ka urdhëruar që
të iniciohet rasti “Tregti e
ndaluar” dhe malli të
dërgohet në Terminal
Doganor.

Policia e Kosovës kap në kufi mbi 1 600 litra vaj pa dokumentacion

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 29 MAJ - Anëtari i
Kryesisë së Partisë
Demokratike të Kosovës,
Blerand Stavileci, në një
konferencë për medie, ka
thënë të dielën se tash e dy vjet
qytetarët e vendit tonë po
vazhdojnë të përballen me
kriza e vështirësi të
njëpasnjëshme.
Stavileci, duke kritikuar
politikat qeverisëse, ka thënë
se ende pa i kaluar pasojat e
rënda të njërës krizë, qytetarët
po goditen nga efektet e
pamëshirshme të krizës tjetër,
nga rritja e çmimeve. “Nisi me
pandeminë, vazhdoi me
energjinë elektrike, me

reduktime dhe shtrenjtime,
tani e sa muaj me ngritje
marramendëse çmimesh dhe
rekorde të zeza inflacioni. Sot
si asnjëherë më parë që nga
çlirimi, familjet po varfërohen
muaj pas muaji dhe gjendja e
tyre po rëndohet orë e çast.
Buxheti i familjeve të Kosovës
po zvogëlohet me shpejtësi të
madhe, çmimet po rriten me
shpejtësi edhe më të madhe e
shporta po pakohet
drastikisht me prodhimet
bazë të jetesës”, ka thënë
Stavileci.
Më tej, ai ka paraqitur numra
dhe fakte për gjendjen e
familjeve kosovare, se si ato
kanë jetuar më parë dhe si po
jetojnë sot. “Më lejoni t’jua
prezantoj të dhënat e fundit

në kohë reale për shportën e
prodhimeve bazë për të
jetuar. Në këtë krizë të madhe
ekonomike të gjitha familjet
po mundohen ta gjejnë
rrugën e ekzistencës, edhe
aktorët e tregut atë të
mbijetesës për t’i mbuluar
shpenzimet dhe për t’i kryer
obligimet ndaj shtetit”, ka
thënë Stavileci.
Në të gjithë këtë kohë krize,
Stavileci ka thënë se,
fatkeqësisht, ka vetëm një
protagonist të munguar, e ky
është pushteti. “Ky pushtet, në
vend se të ishte në ulësen e
parë për t’i dhënë drejtim
zgjidhjes, ka braktisur atë për
ta thelluar krizën. Pushtetit po
i mungon veprimi e po i rritet
mosdëgjimi. Padija dhe

mosdëgjimi po e ushqejnë
arrogancën, injorimin dhe
diskriminimin e qytetarëve
dhe familjeve të tyre. Kjo
shportë e pakuar e familjeve
për t’u mbushur përsëri ashtu
siç ishte dikur, duhet ta ketë
vëmendjen e pushtetit dhe
përmbushjen e veprimeve të
qeverisë për të cilat ajo duhet
të ketë vizion dhe kurajë”, ka
thënë anëtarësi i kryesisë i
PDK-së.
Stavileci ka theksuar se nuk
bëhet qeverisja duke
munguar e abstenuar. “Nuk
zgjidhen krizat duke i
shpërfillur dhe thelluar. Nuk
ndihmohen familjet duke i
varfëruar. Familjet kosovare,
sot më shumë se kurrë, kanë
nevojë urgjente për t’i

ndihmuar”, ka thënë ai.
Në fund, Stavileci ka thënë se
pas fitores së 450 mijë
familjeve kundër shtrenjtimit
të padrejtë, të paarsyeshëm e
të paligjshëm të energjisë
elektrike, do ta vazhdojmë
punën për gjetjen e rrugëdaljes
për ta kthyer fuqinë blerëse të
familjeve dhe për të mos lejuar
varfërimin e mëtejshëm të tyre,
meqenëse qeverisë nuk po i
bëhet vonë. “Kemi dhënë
shumë rekomandime, edhe
për Ligjin e Pagave, edhe për
pagën minimale, edhe për
trustin pensional. Ato duhet të
ndodhin sa më shpejt. Rritja e
pagave, rritja e pagës minimale
mbi 300 euro dhe tërheqja e
Trustit”, ka përfunduar
Blerand Stavileci. 

Stavileci: Pushteti arrogant 
e mosdëgjues po thellon krizën dhe 

varfërinë e familjeve në Kosovë
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Ismet SYLEJMANI

Xhevat Kraja Markashi,
shqiptaro-amerikani trim e
sypatrembur!
Besnik i idealeve të mëdha
kombëtare e demokratike
shqiptaro-amerikane, është

personaliteti që me jetën e Tij
të bujshme e heroike, ka lënë
gjurmë të mëdha e te
pashlyera në historinë e
policisë Amerikane!
Ky emër i madh, që i tillë
është, por në të ardhmen
edhe më i madh do të mbetet,
sepse në historinë e
lavdishme Amerikane të
policisë në New York, emri i
këtij burri, është i shkruar me
shkronja nderimi të
pakufishëm, 28 vjet më
parë,më 24 Maj 1994!
Më 24 Maj 1994, në moshën
21 vjeçare, Xhevat Kraja
Markashi, nën armë e me
uniformë të ofeicerit policor
të policisë së SHBA-së në New

York, në aksion spektakular
individual, me vrapim të
atletit, në dyluftim, arrin ta
rrëzojë, ta lidhë e ta arrestojë
një kriminel të armatosur, i cili
ishte duke u larguar me
shpejtësi vrapi pas thyerjes
dhe vjedhjes së një banke që
ai kishte bërë në New York!
Atë kriminel të cilin me një
vrap të shpejtësisë së
rrufeshme e kishte arrestuar
polici Xhevat Kraja Markashi,
drejtësia Amerikane e kishte
denuar 50 vite burg, sepse ai
ishte i përfshirë në 27 vjedhje
te bankave në Amerikë!

Për këtë akt heroik që e kishte
bërë Xhevat Kraja Markashi
me 24 Maj 1994, ishte shpallur
heroi i ditës në Metropolin
botrorë të SHBA-së nga ana
udhëheqjës se larte Federale
te shtetit të New York!
Më 24 Maj 2022 u mbushën 28
vite nga ajo ngjarje heroike, ku
shqiptaro-amerikani i madh e
i lavdishëm Xhevat Kraja
Markashi, ia ndalë hapin
hajnit e grabitësit të mbi 27
bankave në Amerikë, i cili nga
mosha që kishte por edhe nga
denimi i madh prej 50 -viteve
burg që vuante, vdiq në qelitë
e burgjeve!
Eprori i Lieutenant Peyton, në
pritjen dhe nderimin solemn
që ia ka bërë Heroit te 24 Majit

te vitit 1994, Xhevat Kraja
Markashit, në mes tjerash i ka
thënë:"... Une kam 30 vite
punë në polici dhe një
arrestim të tillë nuk kamë
arritur ta bëjë..."!
Xhevat Kraja Markashi në
memorien e datës 24 Maj
1994, do të mbetet simboli i
guximit dhe trimërisë së
pashembullt, që pa as më të
voglën fije të frikës e rrëzon
për tokë një kriminel të
gatshëm të jetë gjakderdhës
potencial në çdo çast!
Shembulli i shqiptaro-
amerikanit Xhevat Kraja

Markashi, duhet të jetë te çdo
polic në Kosovë, kudo në tokat
shqiptare dhe në vendet
demokratike të planetit!
Aty ku ka personazhe
policore, heronj të vertetë të
mbrojtjes së rendit, të ligj
zbatimit dhe ndeshkim të
kriminalitetit dhe
korrupcionit të organizuar,
shembulli i shqiptaro-
amerikanit Xhevat Kraja
Markashi, do ti shoqërojë e
përcjellë në çdo hap e kudo në
jetët e tyre në sherbim të
shtetit dhe të rendit ligjor dhe
sistemit demokratik!
I dashur Vëlla Xhevat Kraja
Markashi, të uroj nga zemra
shendet e suksese!

Prishtinë, 28 Maj 2022
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XHEVAT KRAJA MARKASHI HEROI I DITËS
NË NEW YORK MË 24 MAJ 1994
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PARIS, 29 MAJ - Real Madridi
vazhdon të jetë “mbret” i
Evropës, pasi e ka fituar
titullin e 14-të në Ligën e
Kampionëve, pasi në finalen e
zhvilluar në Paris e mposhti
Liverpoolin me rezultat 1-0.
Liverpooli ishte dominues në

lojë dhe raste, por fati ishte
me ekipin spanjoll. Në
minutën e 21-të, Sadio Mane
goditi bukur, por një pritje e
jashtëzakonshme e Courtois
dhe më pas shtylla i mohuan
golin. Liverpooli pati edhe
raste të tjera në pjesën e parë,

por nuk i shfrytëzoi. Ndërkohë
Reali e gjeti golin e parë në
minutat e fundit, por VAR e
anuloi përshkak të pozitës
jashtë loje. Real Madrid arriti
që të gjente golin e avantazhit
ne minutën e 58-të, kurse
asistimin e Valverde në gol e

shndërroi Vinicius Junior.
Liverpooli kundërpërgjigjet
mjaft mirë duke krijuar edhe
disa raste tjera të arta shënimi
me Salah, i cili ne dy raste
ndalet nga dy mrekulli të
portierit Courtous. “Gardiani”
belg ishte lojtari i ndeshjes,

për të mos thënë dhe i
edicionit. Në fund, Real
Madrid i gëzohet trofeut të 14-
të të Ligës së Kampionëve.

Reali vazhdon të jetë ‘mbret’ i Evropës

PRISHTINË, 29 MAJ - Unioni i
Klubeve Shqiptare të
Futbollit në Zvicër (UKSHFZ)
në bashkëpunim me
Federatën e Futbollit të
Kosovës dhe Ministrinë e

Punëve të Jashtme dhe
Diasporës, sipas
planprogramit vjetor e
organizon Kupën e Unionit
për vitin 2022. Kjo garë
karakter fitues dhe klubi

triumfues do t’i përfaqësojë
ekipet shqiptare të Zvicrës në
garën e Kupës së Diasporës, e
cila tradicionalisht mbahet
në Kosovë me fituesin e
Kupës së Federatës së

Futbollit Shqiptar në
Gjemani dhe fituesin e Kupës
së Kosovës. Kjo garë mbahet
më 26 qershor në Bern, e ku
do të marrin pjesë 28 klube
shqiptare të Zvicrës.

Më 26 qershor mbahet Kupa e Unionit në Zvicër 

MITROVICË, 29 MAJ - Trepça ka
shënuar fitore në udhëtim
ndaj Golden Eagle Yllit 55:58
(20:17, 10:12, 10:13, 15:16), në
ndeshjen e tretë të “play-off”-
it. Tashmë rezultati është 2:1
për therandasit, kurse
përballja e radhës do të
zhvillohet të enjten në
Mitrovicë. Skuadra që shënon
tri fitore shpallet kampione.
Vendasit e nisën ndeshjen për
mrekulli, me një seri prej 9:0,
megjithatë, mysafirët shpejt u
rikthyen, për të kaluar në
epërsi 11:13, ndërsa deri në
fund të çerekut të parë u
zhvillua lojë më e barabartë,
duke përfunduar me shifrat
20:17. Periudha e dytë ishte
tërësisht e barabartë, ku
skuadrat aplikuan mbrojtje
më të fortë, ndërsa asnjëra
skuadër nuk arrinte të
shkëputej, ku pjesa e parë
përfundon 30:29. Edhe
perioda e tretë ishte e

ngjashme me atë të dytën, ku
epërsinë më të lartë e kishin
‘Xehetarët’, gjashtë pikë,
31:37, sidoqoftë, therandasit
nuk lejuan shkëputjen e
mysafirëve, ndërsa shifrat në
semafor pas 30 minutash
ishin 40:42. Të përkrahur
edhe nga tifozët vendas, Ylli e
nisi shumë më mirë
dhjetëminutëshin e fundit,
për të krijuar epërsi deri në
nëntë pikë, 52:43, por drama
nuk kishte përfunduar dhe
‘xehetarët’ rikthehen për të
kaluar në epërsi 52:56 dhe
ishin më të vëmendshmen në
fund për të triumfuar 55:58.
Te Ylli u dalluan Chris Harris
me tetë pikë e 11 kërcime dhe
Dajuan Graf me 14 pikë,
gjashtë kërcime e tetë
asistime, kurse te mysafirët u
dalluan Drilon Hajrizi me 21
pikë e nëntë kërcime dhe
Andrew Gordon me 12 pikë e
16 kërcime.

Trepça ngushton serinë finale ndaj Yllit 

PRISHTINË, 29 MAJ - Sulmuesi
anësor i Përfaqësueses së
Kosovës, Edon Zhegrova
është shprehur i kënaqur
me punën e deritashme dhe
ka shprehur optimizmin e
tij për një cikël të
suksesshëm në edicionin e
ri të Ligës së Kombeve. “I
kemi filluar shumë mirë
përgatitjet dhe gjithçka po
shkon si duhet. Është
shumë e rëndësishme që ta
nisim nga ndeshja e parë
me fitore dhe ky është
qëllimi ynë sepse kjo do të
na japë vetëbesim për
ndeshjet e radhës”, ka

theksuar Zhegrova për
faqen zyrtare të FFK-së.
“Shumica e lojtarëve kanë
pasur sezon të mirë të
klubet e tyre dhe nuk do të
jetë vështirë, pasi është
gjithmonë nder kur e
përfaqësojmë Kombëtaren e
Kosovës. Këto janë ndeshje
shumë të rëndësishme për
ne dhe për gjithë Kosovën,
andaj shpresojmë të arrijmë
sa më shumë rezultate
pozitive. Qëllimi ynë është
të jemi të parët në grup dhe
të arrijmë sa më lart. Duhet
të luajmë çdo ndeshje për
fitore”, ka shtuar Zhegrova, i

cili në fund ka dhënë edhe
një mesazh për tifozët
“dardanët”, të cilët pret ta
stërmbushin stadiumin
“Fadil Vokrri” në dy ndeshjet
si vendas kundër Greqisë dhe
Irlandës së Veriut. “‘Dardanët’
si gjithmonë i pres në stadium
me shumë entuziazëm dhe të
na përkrahin në mënyrën
qysh ata dinë. Shpresoj që
stadiumi të jetë i plotë që të
kemi përkrahje më të madhe
dhe në fund ne t’i
shpërblejmë me fitore dhe
me lojë të mirë”, ka nënvizuar
anëtari i skuadrës franceze,
LOSC Lille.

Zhegrova: Në çdo ndeshje synojmë fitore
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NJOFTIM

ZBRITJE 

MALLI

DERI 75 %
Biznesi individual me numër Unik Identifikues

810497398 me seli në Llapna Sell dhe nr. kontakti

044777778, për arsye të likuiditetit, njofton të

interesuarit qytetarë si persona fizik apo juridik mund të

blejnë produkte kozmetike grimi të brendeve  botërore

MAX FACTOR, ARTDECO, parfuma, deodorante,

qumësht trupi etj, të firmave botërore BOSS,

BALDESSARINI, D&G, Lacoste, Moschino, Valentino,

Versace, ngjyra flokësh, pajisje tretmani dhe mirëmbajtje

floku të prodhuesit Italian DIKSON.

P R I S H T I N Ë

� Iskender Ibrahim Raifi i lindur me 6
qershor 1957 shpall të pavlefshme diplomën e
shkollës së mesëm “Shtjefën Gjeqovi”
Prishtinë, e lëshuar gjatë vitit 1975-1977,
drejtimi –Hotelieri.

� Besart Arani shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Burak Sevtap shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Perica Zajic shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Teuta Binakaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të Sh.F.M.U “Luigj
Gurakuqi” Korenicë komuna e Gjakovës, nga
klasa e –I- deri në klasën e –VIII-të.

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

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

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi 200
€uro. Tel: 044-185-233.
� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër
dhe e mobiluar. Preferohet për studenta
ose studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.

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

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

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

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas

marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

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

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

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

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

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me
1 gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� 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\44-888-
801 (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: 044/558-
894 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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