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PEKIN, 7 GUSHT - Kina ka thënë
se do të kryejë stërvitje të reja
ushtarake në Detin e Verdhë
dhe Detin Bohai, pas stërvitjeve
që ka kryer rreth Tajvanit ditët e
fundit.
Stërvitjet rreth Tajvanit kanë
qenë përgjigje ndaj vizitës që ka
realizuar në këtë ishull
udhëheqësja e Dhomës së

Përfaqësuesve në Shtetet e
Bashkuara, Nancy Pelosi.
Ministria kineze e ka
konsideruar vizitën e Pelosit në
Tajvan si “provokim skandaloz”.
Pelosi është zyrtarja më e lartë
amerikane që viziton këtë
ishull në 25 vjetët e fundit.
Sekretarja për Medie në
Shtëpinë e Bardhë, Karine Jean-

Pierre, ka thënë se Pelosi ka
pasur “çdo të drejtë” për të
shkuar në Tajvan dhe se masat
e Kinës janë “në thelb të
papërgjegjshme”.
Ndonëse ShBA-ja nuk e njeh
zyrtarisht Tajvanin, ajo mban
lidhje të forta me ishullin, duke
përfshirë shitjen e armëve me
qëllim të mbrojtjes territoriale.

Tajvani ka akuzuar Kinën se
është duke simuluar pushtimin
e ishullit, të cilin Pekini e
konsideron të vetin.
Një analist i lartë i ushtrisë
kineze ka thënë të dielën se
Kina tani do të kryejë stërvitje
“të rregullta” ushtarake afër
Tajvanit.
Kina e konsideron Tajvanin si

provincë që dikur do të jetë nën
kontroll të Pekinit.
Mirëpo Tajvani është ishull që
vetudhëhiqet dhe e konsideron
veten të ndarë nga Kina.
Stërvitjet rreth Tajvanit ishin
paraparë të përfundonin në
mesditën e së dielës, mirëpo as
Kina, as Tajvani nuk kanë
konfirmuar diçka të tillë.

Kina me stërvitje të reja ushtarake

SHKUP, 7 GUSHT - Disa qytetarë
në Maqedoninë e Veriut, të
anketuar nga “Radio Evropa e
Lirë”, thonë se mezi
mbijetojnë me të ardhurat që
marrin, për faktin se çmimet e
produkteve janë rritur, por
nuk janë rritur edhe pagat.
Se çmimet e produkteve dhe
shërbimeve janë rritur
krahasuar me një vit më parë,
thuhet edhe në të dhënat e
fundit të Entit Shtetëror të
Statistikave.
Sipas Entit, paga mesatare
brenda një viti është rritur për
gati 3 000 denarë (50 euro),
duke arritur 31 400 denarë
(rreth 500 euro). Por, këto
para, bazuar në rritjen e
çmimeve, kanë vlerën e 28 700
denarëve apo rreth 450 euro.
Të dhënat zyrtare tregojnë se

paga mesatare është rritur 9
për qind krahasuar me vitin e
kaluar, por kostoja e jetesës
është rritur 14 për qind, pra
paga mesatare është 2.3 për
qind më e ulët krahasuar me
një vit më parë.
Imeri, i punësuar në sektorin

privat, thotë se merr një pagë
mujore prej 300 eurosh me të
cilat mezi arrin të mbijetojë
me familjen e tij pesantarëshe.
“Çmimet janë ngritur shumë
dhe s’dimë çfarë të bëjmë.
Ashtu disi arnohemi. Shteti
duhet të marrë masa për uljen

e çmimeve pasi rrogat janë
shumë të ulëta, janë
katastrofale dhe mezi arrijmë
të mbijetojmë”, thotë ai.
Stojanka, pensioniste nga
Shkupi, thotë se me të
ardhurat mujore prej 230
eurosh e ka shumë vështirë, që
së bashku me bashkëshortin
t’ia dalin. Ajo thotë se
mundohen të mbijetojnë duke
blerë vetëm gjëra elementare
pasi pjesën më të madhe të
pensionit e shpenzojnë për
ilaçe.
Edhe Lidhja e Sindikatave të
Maqedonisë së Veriut ka dalë
më të dhëna për thellimin e
krizës ekonomike. Shporta e
konsumit për një familje
katëranëtarëshe një vit më
parë ishte 34 000 denarë (550
euro), ndërsa tani ajo ka

shënuar rritje prej 5 500
denarë (rreth 100 euro),
përkatësisht shporta sindikale
është 39 700 denarë (645
euro).
Produktet ushqimore në
muajin qershor ishin mbi 20
për qind më të larta se në
muajin e njëjtë të vitit të
kaluar. Buka është shtrenjtuar
30 për qind, vaji 50 për qind
dhe sheqeri, mishi, qumështi,
perimet dhe vezët rreth 20 për
qind. Janë shtrenjtuar edhe
shërbimet komunale si uji,
ngrohja qendrore dhe energjia
elektrike si dhe karburantet, të
cilat shënuan rritjen rekorde
nga mesi i muajit korrik, në
rreth 2 euro për një litër naftë.
Qeveria thotë se po bën
gjithçka për të ndihmuar, para
së gjithash, familjet sociale.

Kriza ekonomike thellon varfërinë 
në Maqedoninë e Veriut

UASHINGTON, 7 GUSHT -
Presidenti amerikan Joe
Biden ka rezultuar negativ
në testin për koronavirus,
pas rikthimit të këtij virusi
brenda disa ditësh.
Biden, 79-vjeçar, ka rezultuar
pozitiv me virus për herë të
parë më shumë se dy javë

më parë. Ai ka qenë i izoluar
dy herë, pasi mjekët e tij
kanë thënë se Bideni është
përballur me atë që njihet si
rast i rikthimit të virusit.
Presidenti amerikan do të
hiqet nga izolimi pas dy
testeve negative radhazi.
Biden, i cili është vaksinuar

plotësisht kundër
koronavirusit dhe ka marrë
dy doza përforcuese të
vaksinës, ka rezultuar pozitiv
për herë të parë më 21 korrik.
Gjashtë ditë më vonë ka dalë
negativ, ndërsa më 30 korrik
ka qenë pozitiv me këtë
virus.

Bideni rezulton negativ në testin për koronavirus
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PRISHTINË, 7 GUSHT - Ministri i
Punëve të Brendshme, Xhelal
Sveçla, ka vizituar të dielën
pikën kufitare në Bërnjak dhe
stacionin policor të policisë
kufitare.
Sveçla ka takuar disa nga
zyrtarët policorë të cilët janë
ballafaquar me sulme nga
strukturat ilegale serbe më 31
korrik si dhe zyrtarë të tjerë
policorë që po angazhohen për
mbrojtje të kufirit.
Ai në një postim në llogarinë e
vet në “Facebook” ka shkruar se
përkundër sfidave me të cilat
po ballafaqohen, zyrtarët
policorë janë të vendosur t’i
përmbushin në tërësi detyrat
dhe obligimet e tyre zyrtare.
“Me këtë rast, i falënderova ata
për zellin e treguar deri tani
dhe i inkurajova që së bashku të
punojmë drejt shtrirjes së plotë
të rendit dhe ligjit edhe në atë
zonë”, ka shkruar ministri
Sveçla, duke shtuar se që nga

viti i kaluar deri më tash në veri
të vendit kanë ndodhur 14
sulme, 10 prej të cilave kanë
qenë ndaj zyrtarëve policorë.
“Përkundër të gjitha sfidave me
të cilat po ballafaqohemi tek të
gjithë zyrtarët policorë pashë
një vendosmëri dhe
entuziazëm që t’i përmbushin
detyrat dhe obligimet e tyre
zyrtare”, është shprehur Sveçla.
Ai ka theksuar se Ministria e
Punëve të Brendshme dhe
Qeveria e Kosovës do të jenë
me qytetarët dhe me
institucionet e vendit me
qëllim të garantimit të sigurisë
për të gjithë. Zyrtarët e kësaj
pike kufitare janë sulmuar
përsëri dje derisa po
patrullonin në liqenin e
Ujmanit.
Që nga viti i kaluar e deri më
tash në veri të vendit kanë
ndodhur 14 sulme, 10 prej të
cilave kanë qenë ndaj zyrtarëve
policorë.

Ministri Sveçla vizitoi pikën kufitare në Bërnjak:
Do t’i shtrijmë rendin dhe ligjin në këtë zonë

PRISHTINË, 7 GUSHT - Kosova ka
arritur të identifikojë rreth 30
raste kur Serbia ka bërë një
fushatë për çnjohje të
pavarësisë në vende të
ndryshme por, pa sukses.
Kështu ka deklaruar
zëvendësministri për Punë të
Jashtme, Kreshnik Ahmeti, i
cili në një intervistë për
“KosovaPress” flet për ngjarjet
e fundit në veri të vendit,
përgatitjet për aplikim në
Bashkimin Evropian dhe
takimin e radhës në Bruksel në
kuadër të dialogut Kosovë -
Serbi.
Zëvendësministri Ahmeti
mohon se ka diçka të vërtetë
në deklarimet e zyrtarëve
serbë se Kosovës po i tërhiqen
njohjet e pavarësisë. Ai thotë
se këto janë reagime absurde
që vijnë pas veprimeve të
natyrshme të shtetit të
Kosovës për t’u bërë pjesë e
organizatave ndërkombëtare.
“Nuk ka asgjë të vërtetë nga
ato që janë thënë sa i përket
çnjohjeve, e dini edhe ju si

medie, por edhe publiku që
nuk është publikuar asnjë
emër, ka pasur tentime të cilat
i kemi parandaluar, në

bashkëpunim me partnerët
tanë ndërkombëtarë. Pra
duhet ta kemi parasysh që
fushata e ashtuquajtur çnjohje

e Serbisë nuk është ndalur
asnjëherë. Ne kemi
identifikuar edhe në periudhën
kur ishte marrëveshja, zotimet

e Uashingtonit, pra
moratoriumi që Serbia e
pranoi që mos ta bëjë atë
fushatë, kemi identifikuar afër
30 raste kur Serbia ka bërë një
fushatë të tillë në vende të
ndryshme. Pas moratoriumit
kjo veç është shtuar, por deri
më tani pa sukses, dhe jam i
bindur që nuk do të jetë e
suksesshme sepse është
kuptuar konteksti gjeopolitik
veçanërisht pas fillimit të luftës
në Ukrainë ku Serbia haptas
është rreshtuar në anën e
Federatës Ruse”, thotë
zëvendësministri Ahmeti.
Kosova aktualisht i ka 117
njohje dhe e fundit është
formalizuar në muajin shkurt
të vitit 2021.
Ahmeti thotë se qeveria ka
punuar më shumë për
thellimin e marrëdhënieve me
vendet njohëse por që, sipas tij,
nuk ka pasur mjaftueshëm
komunikim në të kaluarën,
ndërsa shton se prioritet i kanë
pesë vendet mos johëse
brenda Bashkimit Evropian.

Ahmeti: Fushata e Serbisë për çnjohje është 
e pasuksesshme, identifikuam rreth 30 raste

PRISHTINË, 7 GUSHT -
Autoritetet shëndetësore në
Kosovë kanë regjistruar të
dielën një viktimë dhe 618
raste pozitive me koronavirus
në 24 orët e fundit.
Në këtë periudhë janë testuar
1 765 mostra, që nënkupton
se 35.01 për qind e të
testuarve kanë dalë pozitivë.
Raste aktive janë 7 988.

Deri më tani autoritetet
shëndetësore kanë dhënë
mbi 1.8 milion vaksina
kundër këtij virusi.
Mbi 900 mijë banorë kanë
marrë dozën e parë, mbi 800
mijë të dyja dozat, ndërsa
edhe të tretën mbi 100 mijë.
Prej raportimit të rasteve të
para me koronavirus, në
mars të vitit 2020, autoritetet

shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar 3 176 vdekje.
Për koronavirusin e ri, që
shkakton sëmundjen Covid-
19, është raportuar për herë
të parë në dhjetor të vitit 2019
në Vuhan të Kinës.
Organizata Botërore e
Shëndetësisë e pati shpallur
koronavirusin pandemi më
11 mars të vitit 2020.

Një person i vdekur dhe mbi 600 të infektuar me Covid në Kosovë
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 7 GUSHT - Kryetari i
Lëvizjes Vetëvendosje,
njëherësh kryeministër i
Kosovës, Albin Kurti, bashkë
me zëvendësministren e
Punëve të Jashtme dhe
Diasporës, Liza Gashi, në
kuadër të organizimeve të
shumta për mërgatën këtë
verë, kanë mbajtur një

bashkëbisedim me
bashkatdhetarë në lidhje me
ndikimin që mund ta ketë
mërgata në proceset
shoqërore karshi angazhimit
dhe planit që ka qeverisja jonë
për diasporën. 
Kryeministri Kurti ka thënë se
qeveria është duke punuar për
krijimin e kushteve për
ngritjen e investimeve nga
mërgata në atdhe dhe për
transferim të dijes e përvojës

nga mërgata në Kosovë. “Nuk
ka ministri që nuk ka dikë nga
mërgata jonë, e ne i kemi tre
ministra që i janë
bashkangjitur qeverisë sonë
pikërisht nga diaspora.
Ministra e Shëndetësisë,
Ministria e Mbrojtjes dhe
Ministria e Punëve të Jashtme
dhe Diasporës kanë tre
veprimtarë të çështjes
kombëtare, profesionistë të
dalluar, të cilët janë në

kabinetin tonë qeveritar.
Brenda vitit pritet finalizimi i
ligjit të ri për diasporën dhe
strategjia për angazhimin e
diasporës”, ka deklaruar Kurti,
duke shtuar se do ta trajtojnë
edhe çështjen e votës jashtë
vendit. “Në mënyrë që
zgjedhjet e ardhshme të mos
mbahen sikur në të kaluarën
kur duhet të votohet para se të
bëhet fushata shumë më herët
përmes postës ose duhet
paguar biletat e shtrenjta të
aeroplanit për Kosovë. Mërgata
jonë gjithmonë është e
mirëseardhur, mirëpo kemi për
detyrë që shërbimi ynë i
jashtëm, përfaqësitë tona
diplomatike, ambasadat dhe
konsullatat ta mundësojnë

edhe shërbimin e votës prej
jashtë vendit”, ka thënë
kryeministri Kurti.
Në lidhje me punët që kanë
filluar tashmë, Kurti kujtoi
konceptdokumentin për
mësimin plotësues jashtë
vendit; grupin punues
ndërinstitucional për t’i
adresuar sfidat që i kemi
përpara për anëtarësimin në
Byronë Evropiane për Kartonin
e Gjelbër; Lansimin e nismës
‘Shijo Kosovën’ që për qëllim ka
bashkëbisedimin me pjesëtarë
të diasporës që janë kthyer në
shtëpitë e tyre në Kosovë; Letrat
me vlerë të Thesarit; Programi
për Diplomaci Qytetare që ka
për qëllim t’i ndërlidhë
profesionistët nga diaspora.

Kurti thotë se brenda vitit
finalizohet ligji për diasporën

TIRANË, 7 GUSHT - Disa zona të
Shqipërisë janë ende nën
pushtetin e flakëve. Një zjarr i
përmasave të mëdha ka rënë
në zonën e Bukmirse në
Mirditë.
Flakët e zjarrit janë shtrirë në
një sipërfaqe të
konsiderueshme duke vënë
në rrezik disa banesa dhe
shumë vreshta rrushi, ne
zonë.
Sipas të dhënave nga Qendra

Kombëtare Operacionale e
Emergjencave Civile në 24
orët e fundit janë aktivizuar 23
vatra zjarri, 19 prej tyre janë
shuar, por janë ende aktive
disa vatra në Klos, në fshatin
Shetaj të Durrësit, në mal të
Bardh të Kurbinit dhe në
Bashkinë Shkodër, në vendin
e quajtur Bjeshka e Bregut.
“Në operacion për shuarjen e
vatrave gjatë 24 orëve të fundit
janë angazhuar 327 forca

Operacionale, të Shërbimit të
Mbrojtjes nga Zjarri dhe
Shpëtimi, Forca të
Armatosura, forca bashkiake,
forca policore, punonjës të
Administratës së Zonave të
Mbrojtura, shërbimi pyjor,
forca vullnetare dhe janë
angazhuar 25 mjete
zjarrfikëse”.
Për shuarjen e flakëve në zona
të ndryshme kanë ndihmuar
edhe banorët.

Shqipëria vazhdon të përballet me zjarret 

Kryeministri Albin Kurti në takim me bashkatdhetarët ka folur për projektet që priten të finalizohen për diasporën

Kryeministri Albin Kurti ka mbajtur një bashkëbisedim me
bashkatdhetarë, në të cilin ka theksuar se qeveria është duke punuar për
krijimin e kushteve për ngritjen e investimeve nga mërgata në atdhe dhe
për transferim të dijes e të përvojës nga mërgata në Kosovë. Ai ka
theksuar se brenda këtij viti pritet finalizimi i ligjit të ri për diasporën
dhe strategjia për angazhimin e diasporës
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Dua Lipa takon Kurtin: Do të angazhohem 
për liberalizmin e vizave

PRISHTINË, 7 GUSHT -
Kryeministri i Republikës së
Kosovës, Albin Kurti, ka pritur
të dielën në takim këngëtaren
me famë botërore, Dua Lipa, e
cila ka ardhur në Kosovë me
rastin e edicionit të tretë me
radhë të Festivalit Sunny Hill.
Kryeministri Kurti e përgëzoi
Duan për suksesin e saj
fantastik dhe e vlerësoi të
veçantë zërin, muzikën dhe
performancat e saj në skenat
botërore.
Ai e falënderoi për
përfaqësimin dinjitoz dhe
promovimin e vlerave artistike
të Kosovës kudo në botë.
Kontributi që keni dhënë e po
jepni për Kosovën është i
pamatshëm, tha kryeministri

Kurti.
Këngëtarja Dua Lipa e
falënderoi kryeministrin për
pritjen dhe ritheksoi
angazhimin dhe përkushtimin
e saj për promovimin e
artistëve dhe talentëve tanë si
dhe për liberalizmin e vizave
për qytetarët e Kosovës.
Në takim ishte i pranishëm
edhe babai i Duas, Dukagjin
Lipa, me të cilin biseduan rreth
mbarëvajtjes së Festivalit
Sunny Hill. 
Dukagjin Lipa ka theksuar se ky
edicion i festivalit ka zgjuar
interesim jashtëzakonisht të
madh të të rinjve nga e gjithë
bota. Ai tha se gjatë tri netëve të
festivalit kanë qenë të
pranishëm të rinj nga 60 shtete.

Gazetarja ruse Daria Aslamova shpallet 
person i padëshirueshëm në Kosovë

PRISHTINË, 7 GUSHT - Ministri i
Brendshëm i Kosovës, Xhelal
Sveçla, e ka shpallur gazetaren
ruse Daria Aslamova person të
padëshirueshëm. Përmes një
postimi në “Facebook”, ai ka
thënë se Aslamovas i është
ndaluar hyrja në Kosovë për
pesë vjet. “Kushdo që me
qëllime apo direktiva të
caktuara cenon apo tenton të
destabilizojë vendin tonë do të
përballet me forcën e ligjeve të
Republikës së Kosovës”, ka
thënë Sveçla.
Daria Aslamova është arrestuar
nga Policia e Kosovës në veri të
vendit më 6 gusht. Sveçla ka
thënë se “shumë shtete e kanë
vërtetuar se ajo ka qenë e
angazhuar në spiunazh për
inteligjencën ushtarake ruse
dhe se ka vepruar nën petkun e
gazetares”. “E njëjta ka marrë
pjesë edhe në luftimet në
Ukrainë duke propaganduar
mbi pushtimin rus ndaj

Ukrainës”.
Sveçla ka thënë se autoritetet e
Kosovës kanë qenë në dijeni
për veprimtarinë e saj dhe,
sipas tij, Aslamovas i ndalohet
hyrja në shumë shtete.
Me diçka të tillë ajo është
përballur në Moldavi më 2017.
Atë periudhë ajo ka qenë duke
punuar për medien ruse
Komsomolskay Pravda, e cila
njihet për qëndrimet pro-
Kremlinit.
Shërbimi moldav i “Radios
Evropa e Lirë” ka raportuar
atëbotë se shërbimet e sigurisë
ia kanë ndaluar hyrjen “pasi ajo
nuk ka mundur ta arsyetojë
arsyen e vizitës”.
Ish-presidenti moldav Igor
Dodon pati thënë se gazetarja
ishte nisur për ta intervistuar
atë dhe pati kritikuar
autoritetet e sigurisë për një
vendim të tillë.
Dodon është i njohur për
qëndrimet e tij pro-Rusisë.

Filloi edicioni i 21-të i “DokuFest”-it
PRIZREN, 7 GUSHT - Përgjatë
nëntë ditëve të festivalit
ndërkombëtar të filmit
dokumentar dhe të shkurtër
“DokuFest” Prizreni
shndërrohet në destinacion
për filmdashës, regjisorë e
vizitorë të shumtë nga vende
të ndryshme. Shfaqja e filmave
në kinematë e hapura të
qytetit ofron një përvojë
fantastike, shumë të veçantë.
Hapja zyrtare e festivalit u bë
në “Kino Lumbardhi”, ku u
shfaq filmi “Fire of Love”
ndërsa tema e këtij edicioni
është “Si të mbijetojmë?” (How
to Survive?), e cila vjen në

formë të pyetjeve dhe synon
t’u japë përgjigje shumë
pyetjeve ekzistenciale.
Të pranishëm në këtë ngjarje
ishin zëvendëskryeministrja e
Republikës së Kosovës, Donika
Gërvalla, zëvendësministrja e
MKRS-së, Daulina Osmani,
drejtori artistik i festivalit
“DokuFest”, Veton Nurkollari,
deputeti Haxhi Avdyli, ish-
presidentja e Republikës së
Kosovës, Atifete Jahjaga,
kryetari i komunës së
Prizrenit, Shaqir Totaj,
Ambasadorë, regjisorë e
artdashës. 
Në edicionin e 21-të

“DokuFest” ofron një program
të pasur me më shumë se 250
filma, punëtori, diskutime e
mbrëmje muzikore. Në
kinemanë “Lumbardhi” do të
shfaqen 108 filma garues nga
58 shtete në këto kategori:
“Balkan Dox”, “International
Feature Dox”, “International
Short Dox”, “International
Shorts”, “Human Rights Dox”,
“Green Dox”, “Truth Dox” dhe
“National”. Filmat garues do të
vlerësohen nga një juri e
veçantë profesionale për
secilën kategori.
“DokuFest” do të mbahet deri
më 13 gusht 2022.
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Raporti imagjinar i Dik Martit trand 
themelin e Gjykatës Speciale

Shkruan: Hasan MUJAJ

Të gjithë ata që e quajnë UÇK-
në “organizatë kriminale”, siç
po ndodh në Gjykatën Speciale
në Hagë, vihen nën ndikimin e
propagandës dhe të
diplomacisë destruktive,
hipokrite dhe narciste të
Beogradit zyrtar.
Raporti (politik) i ish-senatorit
të Parlamentit të Evropës, Dik
Marti, që në realitet ishte një
projekt serbo-rus kundër
UÇK-së, d. m. th. ndaj
shtetësisë së Kosovës, u pajis
me të dhëna fiktive nga
shërbimi sekret serb. Kjo që
bëri D. Marti nuk është aq habi
ngase mund të manipulohet
një njeri, sidomos i papërkorë
ose për ndonjë favor, sa është
befasi shumë frapante sesi të
rrëshqasë një institucion aq i
lartë e kredibil siç është
Asambleja e Këshillit të
Evropës dhe të miratojë raport
imagjinar pa e verifikuar
vërtetësinë e burimit të tij!
Në filozofinë politike thuhet se
nuk mund të tumiret një
konstatim pa u bërë
hulumtimi i tij madje jo vetëm
një hulumtim, por edhe
hulumtim i hulumtimit, pra
hulumtim dyjar
(“Untersuchung von
Untersuchung”).
Aksiomë. E vërtetë e

pakontestueshme. Pse nuk u
veprua kështu edhe ndaj
raportit të improvizuar të
Martit? Po të ishte gjurmuar
me kohë raporti i D. Martit, do
të ishte parë se pretendimet e
tij sipas të cilave krerët e UÇK-
së janë marrë me trafikim
organesh njerëzore, janë
gjepura që burojnë nga
propaganda e politikës
antishqiptare serbe dhe, si të
tilla, u fundosën. Akuzat e
raportit të D. Martit u ndoqën
dhe u hetuan nga prokurori
amerikan Clint Williamson, i
cili nuk kishte gjetur askund
fakte të trafikimit të organeve
njerëzore, as në të
ashtuquajturën Shtëpi e
Verdhë.
I këtillë ishte edhe konstatimi i
ish- komandantit të KFOR-it,
gjeneral Erhard Buhler, i cili,
në pyetjen nga DW për
trafikim organesh, u përgjigj:
“Në kohën sa kam qenë unë
komandant kemi shikuar të
gjitha arkivat dhe kemi bërë
përpjekje që të gjejmë dëshmi
konkrete për këto akuza, por
nuk kemi gjetur. Nuk kemi
gjetur asnjë dëshmi për këto
pohime”.
Kryetarja e Gjykatës Speciale
Ekaterina Trëndafilova, në një
intervistë, tha se në aktakuzat
e krerëve të UÇK-së “nuk
përmenden pretendimet e ish-
zyrtarit zviceran”. Do të duhej
ta thoshte arsyen, e cila dihet.
Megjithëkëtë, nuk është vonë
të hetohet burimi i raportit të
Martit për t’u parë e vërteta
dhe për t’u bindur se ato akuza
janë mbështetur në trillimet e
prokurorëve serbë të porositur
dhe të paguar nga Qeveria
serbe. Ky tentim është

argument i ndërhyrjes së
politikës serbe në këtë Gjykatë
dhe një ironi e shekullit!
Pasi u hodh poshtë raporti i D.
Martit përkatësisht i
prokurorëve serbë i bazuar në
fantazira, tani, për të mos
mbetur Gjykata pa “lëndën e
parë”, prokurorët e atjeshëm
kërkojnë ende kohë për t’u
bashkërenduar me prokurorët
serbë rreth trillimit të akuzave
të reja. Kështu politika serbe
tani shpiku dhe e shpuri në
Gjykatën Speciale një emërtim
të ri për UÇK-në të
ashtuquajtur: “organizatë e
përbashkët kriminale”! Këtë
terminologji e përdorte
Beogradi zyrtar edhe gjatë
luftës në Kosovë ashtu
sikundër vijon ta përdorë edhe
sot. Nga ky emërtim del
plotësisht i kuptueshëm
ndikimi i politikës serbe në
përpilimin e akuzave të të
paraburgosurve. Pra, tash nuk
akuzohen vetëm prijësit e
UÇK-së, porse e tërë UÇK-ja.
Kjo është dëshmi e
ndërhyrjeve politike në
drejtësi!
Qëllimi i prokurorëve të kësaj
Gjykate është qëllim politik;
është shumë më i thellë sesa
dënimi i krerëve të UÇK-së; ai
është strategji politike për të
kualifikuar UÇK-në si
organizatë kriminale. Mirëpo,
realiteti e thotë të kundërtën e
këtij kualifikimi: ajo (UÇK-ja)
qe organizatë çlirimtare elitare
që i luftoi kriminelët vrasës të
ushtrisë e të policisë serbe, të
cilët vranë, masakruan e
dogjën popullatën e
paarmatosur shqiptare.
UÇK-ja zhvilloi luftë mbrojtëse
e të drejtë; ajo nuk bëri

masakra mbi popullatën civile
serbe siç bënë ushtria e policia
serbe mbi popullatën
shqiptare; ajo nuk vrau fëmijë,
gra e të moshuar siç vranë
ushtria e policia serbe; ajo
askund nuk dogji
vendbanimet as nuk dhunoi
femrat serbe sikur bënë
ushtria e policia serbe e krime
të tjera.
UÇK-ja, në bashkërendim me
forcat e NATO-s, udhëhequr
nga ShBA-ja, vuri themelin e
shtetësisë së Kosovës. Serbia e
humbi luftën në Kosovë. Ajo u
dorëzua nga detyrimi i forcës
dhe nuk ka të drejtë të kërkojë
diçka në Kosovë vetëm nëse do
të hapë një luftë të re. Pakica
serbe në Kosovë i ka të gjitha të
drejtat kombëtare, ligjore etj.
madje më shumë se asnjë
pakicë në Evropë dhe është e
përfaqësuar në institucionet
më të larta të shtetit.
Serbia duhet të përgjigjet për
masakrat e bëra ndaj
popullatës civile shqiptare, për
dhunimet, për të pagjeturit në
varrezat masive në Serbi, për
dëmet e luftës dhe të paditet
për gjenocid.
Ndesh konstruktit politik:
“organizatë e përbashkët
kriminale” që po e përdor
Gjykata Speciale për UÇK-në,
me arsye reagoi edhe eksperti i
së drejtës ndërkombëtare
penale, avokati amerikan
Michael Karnavas, i cili, në një
intervistë për gazetën
Nacionale, ndër të tjera, tha:
“Në gjykatat ndërkombëtare
ka edhe ndikime politike”.
Prandaj, të gjithë ata që e
quajnë UÇK-në organizatë
kriminale vihen nën ndikimin
e propagandës dhe të

diplomacisë destruktive,
hipokrite dhe narciste të
Beogradit zyrtar, të shtetit që
bëri masakrat më të mëdha
pas Luftës së Dytë Botërore, të
shtetit që bëri gjenocid dhe
etnocid ndaj shqiptarëve,
boshnjakëve etj. Të gjithë ata
që e quajnë UÇK-në
organizatë kriminale janë
kundër shtetit të Kosovës dhe
po veprojnë për të rrënuar
themelin e tij. Kjo do të thotë
janë kundër stabilizimit politik
dhe kundër paqes në Ballkanin
Perëndimor. Emërtimi “UÇK-
ja organizatë kriminale”, që po
përdoret nga Gjykata Speciale,
vë në dyshim drejtësinë e kësaj
Gjykate: drejtësi sipas fakteve
apo drejtësi e gërshetuar me
politikën!?
Për këtë kualifikim politik të
UÇK-së duhet të reagojnë jo
vetëm individët, analistët etj.,
por edhe institucionet më të
larta të shtetit: Kuvendi i
Kosovës, Presidenca, Qeveria,
Akademia e Shkencave dhe e
Arteve e Kosovës, Shoqatat e
dala nga lufta etj sepse, kur
sulmohet UÇK-ja, sulmohet
themeli i Kosovës shtet.
Themeluesi i kësaj gjykate -
Kuvendi i Kosovës - ka obligim
kushtetues e ligjor ta ndjekë
me përkushtim zbatimin e
Kushtetutës së Kosovës
kundruall të paraburgosurve si
dhe respektimin e të drejtave
të njeriut. Këtë deri më tani
nuk e ka bërë. I pari është
kryetari i Kuvendit, G.
Konjufca, ai i cili, pas vizitës së
të paraburgosurve në Hagë,
reagoi ndaj absolutizmit që e
vuri re në këtë gjykatë për të
cilën tha: “Gjykata Speciale ka
nevojë për kontroll”.

Kosova duhet urgjentisht të ofertojë ide e
koncepte për Asociacionin, ndryshe, atij

“çmimi” do t’i ngritet edhe më tej!

Shkruan: Fadil MALOKU

1. Fakti dhe akti që qytetarë e
dy komuniteteve, ende nuk e
kanë saktësisht të qartë se
çfarë në esencë nënkupton
ideja dhe koncepti i
Asociacionit (alias: Zajednicës)
dëshmon më së miri se sa i
manipulueshëm dhe sa

paragjykues e stigmatizues
është bërë ai. Në “sytë” e
Beogradit (por, jo edhe
qytetarëve serb të Kosovës)
Asociacioni projektohet
gjithnjë si një lloj “kali Troje”,
përmes të cilit ai kurdo që
dëshiron do të mund ta
destabilizonte dhe kontestonte
si shtetësinë ashtu edhe
demokracinë e brishtê
kosovare. Ndërkaq, në
projeksionet dhe dioptrinë e
Prishtinës dhe përgjithësisht
politikës kosovare, Asociacioni
që nga fillimi i trajtimit të tij si
temë edhe si obligim
shtetërorë (sepse, u nënshkrua
më 2013, e u kurorëzua si
obligim) u lansua dhe u
projektua (duket qëllimisht!) si

një lloj gogoli e rreziku cili jo
vetëm që do e kërcënoj, lëndoj
por, edhe dëmtoj e kontestoj
shtetësinë e Kosovës, që u arrit
me saktritica e viktima të
shumta civile.
2. Të dy perceptimet (si ai i
Beogradit ashtu edhe ai e
Prishtines) që qëllimisht u
liçencuan dhe dizajnuan nga
politika, duket se kishin të
njejtin qëllim. Ate të
“mirëmbajtjes” së pushtetit!
Vetëvendosja, duke e
kontestuar ashpër dhe me zë
voluminoz e tejet populist,
arriti ta imponoj si temë e
interesit nacional dhe t’i
ndihmoj dukshëm edhe fitores
në zgjedhjet e fundit
nacionale. Partia e Vuçiqit,

duke e mbajtur “online” këte
tematikë, arriti ta mbaj
pushtetin në dy mandate.
Asociacioni edhe si koncept
edhe si ide, në fakt më shumë
është shndrru në mjet presioni
politik (që po e ushtron Serbia
mbi Kosoven), se sa mjet
ekonomik (ku do të përfitonin
të gjithë; edhe Beogradi edhe
Prishtina, po më së shumti
banorët lokal serb shqiptarë,
etj.
3. Cila është zgjidhja? Zgjidhja
praktike dhe pragmatike do
merrete përkrahjen e duhur,
sikur si Brukseli ashtu edhe
Beogradi e Prishtina të ishin të
interesuara të aranzhonin
kompani transnacionale
europiane (po pse jo edhe

amerikane) që do investonin
në Trepçë dhe në Ujmanë.
Angazhimi i kompanive të tilla,
psh. për 99 vite, do kishte
domethënie interesante dhe
atraktive; do neutralizohej turri
i politikes serbe; do zhvillohej
infrastrukturë e atillë
ekonomike ndërkombëtar, ku
edhe shteti i Kosovës (si pronar
legal dhe legjitim) do
përfitonte shumë; partive dhe
shtetit të Kosoves do i hiqej një
barrë e madhe politike dhe
menagjuese; do dëshmohej
kozmopolizmi dhe toleranca
etnike fetare dhe politike e
Kosoves (sepse, do
punësoheshin si serb, ashtu
edhe shqiptarë, turq, boshnjak
e grupe tjera minore)…
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PRISHTINË, 7 GUSHT - Njësitet
anti-kontrabandë të
Doganës së Kosovës në

regjionin e Mitrovicës kanë
kapur 750 litra vaj ushqimor
të kontrabanduar me

origjinë nga Serbia. Sipas
njoftimit të Doganës, vaji
dhe automjeti janë

sekuestruar. Po për këtë rast
kanë filluar edhe procedurat
kundërvajtëse.

Dogana kap 750 litra vaj të kontrabanduar nga Serbia

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 7 GUSHT - Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK) ka
mbajtur konferencë për medie
lidhur me krizën energjetike dhe
krizën për rritjen e çmimeve e cila
po i varfëron qytetarët e Kosovës.
“Kriza energjetike dhe kriza e
rritjes së çmimeve po i varfëron
qytetarët e Kosovës. Në këtë krizë
të madhe edhe më e varfër është
përgjigjja e Qeverisë së Kosovës
me mungesën e masave
përkrahëse ndaj qytetarit të
Kosovës”, ka thënë deputeti i
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Besian Mustafa.
Ai ka theksuar se përderisa
qytetarët e Kosovës po përjetojnë
gjendjen e rëndë, me norma
rekorde të inflacionit, me çmime
stratosferike të produkteve bazike
të cilat nga muaji në muaj vetëm
po shkojnë duke u rritur, pushteti
ka zgjedhur ta luajë rolin e
spektatorit duke propaganduar
rritje të pashembullt ekonomike.
“Sot është paralajmërimi i radhës
se qeveria ende s’ka ndërmarrë

asnjë masë apo hap konkret që
qytetarëve tanë në dimër të mos u
shtohet edhe një barrë në xhepin e
tyre. Qeveria merr vendime boshe,
derisa kompanitë e sektorit të
energjisë janë zhytur në borxhe
ndaj njëra-tjetrës dhe ndaj tregut
ndërkombëtar. Qeveria premton
90 milionë euro subvencione për
energjinë, gjersa sektori i energjisë
po shkon drejt bankrotimit!”, ka
theksuar Mustafa.
Ai ka thënë se aq e rënduar është
gjendja dhe aq të pakoordinuara
janë veprimet e qeverisë, “saqë
edhe ZRrE-ja, tanimë e shndërruar
në departament të qeverisë, të
enjten shprehu shqetësimin se:
mosalokimi i subvencionit të
qeverisë për energjinë elektrike
është duke rrezikuar marrëveshjen
e kyçjes me ENTSO-E, po ashtu
edhe sigurinë e furnizimit me
energji elektrike”.
Ai ka thënë se LDK-ja tash e sa
kohë ka dhënë propozime
konkrete për zbutjen e efekteve të
kësaj krize si: Sigurimi në kohë i
importit të energjisë elektrike
përmes kontratave afatgjata dhe
me kosto të përballueshme;

Remonti me kohë i blloqeve të
KEK-ut; Eliminimi i TVSh-së në
faturat e energjisë elektrike;

Eliminimi i tarifave diskriminuese;
Masa nxitëse për përdorim të
burimeve alternative për ngrohje

dhe
masa nxitëse dhe financuese për
efiçiencë të energjisë.

LDK-ja: Kriza energjetike dhe kriza e rritjes 
së çmimeve po i varfëron qytetarët

KIEV, 7 GUSHT - Katër anije që bartin
grurë dhe vaj luledielli janë larguar
të dielën nga portet ukrainase
përmes një korridori të sigurt.
Miliona tonë grurë kanë mbetur të
bllokuar në Ukrainë, duke
kërcënuar me krizë ushqimore dhe
rritje çmimesh në botë.
Javën e kaluar është shënuar hera e
parë kur një anije është larguar me
grurë nga portet ukrainase prej

shpërthimit të luftës së Rusisë në
Ukrainë më 24 shkurt.
Anija e parë ka transportuar 27 000
tonë të misrit.
Katër anijet që kanë nisur
transportimin të dielën do të
inspektohen nga Turqia.
Ukraina dhe Rusia kanë arritur
marrëveshje për eksportet e grurit
nën ndërmjetësim të Turqisë dhe
Kombeve të Bashkuara më 22

korrik.
Sipas marrëveshjes, Rusia është
pajtuar që të mos shënjestrojë anijet
në transit.
Pas inspektimeve, dy anije do të
ankorohen në Turqi, ndërsa dy të
tjera në Itali dhe Kinë.
Zyrtarët ukrainas kanë thënë se ka
shenja të qarta se procesi i eksportit
të grurit është i sigurt dhe u kanë
bërë thirrje kompanive që të

kthehen në Ukrainë.
Marrëveshja është arritur për 120
ditë dhe mund të zgjatet me
pajtimin e palëve.
Rusia dhe Ukraina janë të dyja
furnizuese kyçe të drithërave dhe
konflikti i vazhdueshëm vetëm ka
vënë në pah brishtësinë e zinxhirit
global të furnizimit me ushqime, kur
dy shtetet kryesore janë jashtë tregut.
Më 2021 Rusia dhe Ukraina janë

renditur si lidere globale në eksport
të elbit, misrit, luleve të verdha për
vajra, farave të lulediellit dhe vajit të
lulediellit.
Së bashku ato eksportojnë
pothuajse 30 për qind të
furnizimeve me grurë në botë. Rusia
eksporton 17 për qind të grurit në
nivel botëror, ndërsa Ukraina rreth
20 për qind të luleve të verdha për
vajra.

Katër anije nisin transportimin e grurit ukrainas
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Pavarësisht arritjeve modeste në
Ukrainën Lindore, qershori nuk
ishte një muaj i mirë për Rusinë.
Brenda një jave të vetme,
udhëheqësit e Bashkimit
Evropian i ofruan Kievit
kandidaturën për anëtarësim,
NATO arriti një marrëveshje për
ta futur Suedinë dhe Finlandën
në aleancë, ndërsa Sekretari
britanik i Mbrojtjes i Britanisë së
Madhe, Ben Uollas, bëri thirrje
për një rritje me 20 për qind të
buxhetit të mbrojtjes.
Sigurisht, këto zhvillime
historike do t’i shqetësojnë
zyrtarët e Kremlinit. Por e
ardhmja e mbështetjes
perëndimore për luftën e
Ukrainës mbetet e pasigurt.
Ndërsa interesi publik për luftën
vazhdon të zbehet, plotësimi i
kërkesave grabitqare të Rusisë,
mund të bëhet njëopsion më i
dëshirueshëm .
Të tilla lëshime, do të bënin më
shumë sesa ta shpërfytyronin
Ukrainën, dhe të impononin
realitete të reja shkatërruese
mbi institucionet perëndimore
të sigurisë. Ato do t’i deklaronin
botës se imperializmi është i
negociueshëm.  Debati mbi
politikën ndaj Ukrainës, i ka
ndarë ekspertët në dy kampe.
Njëra palë, beson se kjo luftë do
të përfundojë vetëm kur Rusia të
poshtërohet dhe të lodhet
ushtarakisht për shkak të një
morie dërgesash të mëdha
armësh perëndimore në
Ukrainë. Deri më tani,
administrata Bajden ka ndjekur
një strategji në këtë drejtim.
Kampi tjetër, e sheh atë opsion
si të tepruar dhe shumë të
kushtueshëm, ndaj kërkon
njëzgjidhje diplomatike për
luftën. Zgjidhjet e propozuara,
përfshijnë zakonisht lejimin e
Rusisë për të zgjeruar kufijtë e
saj në Ukrainë, dhe
këmbënguljen që Kievi të
ndryshojë kushtetutën e tij,
duke u betuar se nuk do të
anëtarësohet asnjëherë në
NATO.
Këto kushte u bëjnë jehonë
kërkesave të Moskës. Në
këmbim, Rusia mund të ndalë
rrafshimin e qyteteve të
Ukrainës. Ndërsa ky pazar është
qartësisht një shembull i
zhvatjes politike, ai tenton të
dalë në skenën nën mbulesën e
eufemizmave të ndryshëm.
Midis tyre janë termat
“diplomaci”, “negociata” dhe
“teori realiste e marrëdhënieve
ndërkombëtare”. Diplomati
veteran Henri Kisinger ,
studiuesit Xhon Mershajmer
dhe Berri Pozen, si dhe bordi i
redaktorëve të Neë York Times,
kanë argumentuar që të gjithë
për njëzgjidhje në përputhje me

eufemizma të tillë.
Nuk ka asnjë dyshim, që ndërsa
lufta po i zbres xhepat, dhe po e
zbeh vëmendjen e qeverive
perëndimore, edhe disa “skifterë
pro-rusë” kanë depërtuar
dalëngadalë në kampin e atyre
qëduan paqe me Putinin.
Presidenti francez Emanuel
Makron, që vetëm muaj më
parë i kujtoi Putinit  me
dinakëri, se edhe Franca ishte
një fuqi bërthamore, ka thënë
që atëherë se Rusia  nuk duhet
të poshtërohet  në Ukrainë.
Këto argumente kanë meritat e
tyre, por ata shmangin pyetjen
themelore që i shtron botës kjo
qasje e butë ndaj Rusisë:Nëse
Ukraina nuk ia vlen të shpëtohet
nga kthetrat e një fuqie
tëmbivlerësuar,  dhe që është e
prirur për shkatërrime, atëherë
kush ia vlen?
Përgjigja ndaj dilemave të tilla, i
jep formë llojit të konkurrencës
globale midis fuqive tëmëdha,
të përshkruar në dokumentet
strategjike amerikane të dy
administratave të fundit
presidenciale. Çështja është
thelbësore, jo vetëm për
dhënien fund të luftës në
Ukrainë, por edhe për të
mundësuar konceptin e
integruar të parandalimit të
administratës Bajden, që synon
të konkurrojë me fuqi të tilla si
Rusia, Kina, Irani dhe Koreja e
Veriut, ku secila prej tyre kërkon
të ndikojë mbi Perëndimin.  
Për ta, ky proces përfshin
analistët që mendojnë se
infrastruktura e sigurisë e
udhëhequr nga SHBA-ja dhe e
krijuar pas Luftës së Ftohtë
është në rënie, dhe ajo nuk
mund ta mbajë më nëkëmbë
rendin ndërkombëtar aktual.
Frika luan një rol në këtë
argument. Sjellja e Finlandës
dhe Suedisë në NATO mund ta
forcojë aleancën.
Por dëshira e këtyre vendeve për

t’u bashkuar pas 7 dekadash
neutralitet, është një provë se
vendet jashtë NATO-s ndihen
shumë të cenueshme. Partia
politike e ish-
kryeministrit,Shinzo Abe, fitoi
një super–shumicë  në Japoni
menjëherë pas vrasjes së tij më 8
korrik.
Abe ishte ndoshta më i
famshëm për rolin e tij si
arkitekt i aleancës informale
QUAD, asaj që disa e
konsiderojnë fazën e hershme
të një NATO-je në zonën e Indo-
Paqësorit. Përveç natyrës së tij
paternaliste, qasja pajtuese nuk
arrin që të shohë tablonë e
madhe.
Ideja e  botës së lirë, si një
konglomerat kombesh që
ndajnë vlerat liberale
demokratike, ka frymëzuar për
breza të tërë fushatat politike
dhe politikat e sigurisë
kombëtare. Ky koncept,është i
rrënjosur tek supozimi se një
rend ndërkombëtar i bazuar në
rregulla, i pengon tiranët të
bëjnë atë që po bën pikërisht
Putini.
Nëse rendi ekzistues nuk mund
t’i shërbejë këtij qëllimi, ai do të
pësojë një goditje të rëndë
tëbesueshmërisë e tij, sidomos
tek vendet ku diplomatët dhe
këshilltarët ushtarakë si unë,
punojmë për t’i siguruar
partnerët e huaj për angazhimin
tonë ndaj këtyre parimeve.  
Falja e grabitjeve territoriale të
Rusisë, e minon më tej procesin
diplomatik, sepse e gërryen
legjitimitetin e traktateve
ekzistuese, mbi të cilat
mbështeten shumë vende për
materiale dhe mbështetje
politike. Është e qartë se Moska
e ka hedhur poshtë Traktatin
Rusi-Ukrainë të vitit 1997.
Por Memorandumi i Budapestit
i vitit 1994 – me firmat e
Shteteve të Bashkuara, Rusisë
dhe Britanisë së Madhe – ofroi

garanci sigurie të mbështetura
nga Perëndimi, në këmbim të
heqjes dorë nga Kievi ndaj
arsenalit të tij bërthamor. Nëse
këto bisedime do të sjellin
përfundimisht shpërbërjen e
Ukrainës, Perëndimi mund të
përballet me një krizë
besueshmërie në negociatat e
ardhshme diplomatike.
Deklaratat e Putinit e
përforcojnë këtë erozion të
besimit, dhe e vendosin atë në
mënyrë të përshtatshme brenda
narrativës së “rënies së
Perëndimit”. Realistët duan që
Perëndimi ta lërëpas dore luftën
në Ukrainë dhe të përqendrohet
tek Kina, edhe pse presidenti
bjellorus dhe aleati i Putinit,
Aleksandër Llukashenko, përdor
terma si “spastrimi moral” për të
përshkruar vizionin e tij mbi të
ardhmen e Evropës.
Por nëse Moska mund të
përdorë mizoritë e saj në
Ukrainë, për ta nxitur botën e
lirë drejt arritjes së një
marrëveshjeje, kjo do të
nënkuptojë një fillim të ri të
tmerrshëm, dhe jo   fundin e një
lufte. Siç argumentohet nga
gjenerallejtënant Xhejms Dubik
në këtë ubejsajt, ulja e detyruar
e Ukrainës në tryezën e
negociatave në një pozicion të
dobët, është një recetë që çon
drejt katastrofës.
Duke marrë parasysh
aneksimin  e Krimesë në vitin
2014, përdorimin e
vazhdueshëm të taktikave
gjenocidale  në Ukrainë, dhe
gjasat për një kryengritje të gjatë
në territoret e pushtuara nga
Rusia, është marrëzi të
supozohet se një lëshim
territorial ndaj Moskës, do të
prodhojë diçka që i ngjan
stabilitetit.  
Inkursioni i Rusisë e përball
botën me një pyetje
shqetësuese, të cilës ajo duhet t’i
përgjigjet kolektivisht:A është i

negociueshëm imperializmi?
Jashtë Ukrainës, qasja pajtuese
me Putininështë një opsion i
lehtë, pasi krijon mirazhin e
pajtimit, ndërsa nuk kërkon
asgjë nga ata që ngjallin këtë
iluzion.
Nga ana tjetër, është shumë më i
vështirë krijimi i vullnetit politik,
për të eksploruar mënyra të reja
të ndarjes së barrës në
mbështetje të luftës së Ukrainës.
Por është e vetmja zgjidhje që i
përgjigjet qartazi pyetjes se sa
imperializëm do të tolerojë
Evropa këtë shekull.
Nëse përgjigja është diçka më
shumë se sa zero, atëherë Moska
është e lirë të vazhdojë
tashfrytëzojë këtë paqartësi në
lidhje me interesat e saj
perandorake. Zyrtarët nga
Uashingtoni në Kanberra, duhet
të marrin në konsideratë efektet
afatgjata të Rusisë, e cila po
përjeton diçka më pak se sa një
dështim i tmerrshëm në
Ukrainë.  
Dikush mund të kujtojë një
karikaturë të vitit 1805, në të
cilin Napoleon Bonaparti dhe
kryeministri britanik Uilliam Pit,
përshkruhen të ulur në një
tryezë duke gdhendur globin.
Një  valë në rritje e
autoritarizmit  gjatë dekadës së
fundit, nënkupton se situata në
Ukrainë mund të përcaktojë se
kush do të zërë tani një vend në
atë tryezë.
Shtetet e Bashkuara dhe aleatët
e tyre, shpenzojnë miliarda çdo
vit për t’i bindur partnerët e huaj
se Perëndimi mund të ndihmojë
në parandalimin, dhe nëse
është e nevojshme, të ndalë
Napoleonët modernë. Tani
është koha për ta vërtetuar atë.
Shënim:Michael P.Ferguson,
oficer në Ushtrinë Amerikane,
me disa dekada përvojë në
Evropë, Afrikë, Irak dhe
Afganistan. / “The Hill” – Bota.al

A është i negociueshëm imperializmi?
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GAZIANTEP, 7 GUSHT -
Futbollisti i Kosovës, Valmir
Veliu ka debutuar në elitën e
futbollit të Turqisë. Veliu pak
ditë më parë iu bashkua

skuadrës turke Gaziantep
nga FC Llapi. Kosovari
debutoi në ndeshjen ku
Gaziantep barazoi 1:1 me
Sivassporin, duke u

inkuadruar në lojë në
minutën e 64-të. Ai përmes
llogarisë së vet në
“Facebook”, ka thënë se është
i lumtur më debutimin në

Superligën e Turqisë. “I
lumtur me debutimin dhe
ndeshjen time të parë zyrtare
për klubin tim të ri
Gaziantep”, ka shkruar Veliu. 

Veliu i lumtur me debutimin në elitën e futbollit të Turqisë

SUHAREKË, 7 GUSHT - Ballkani
dhe Klaksviku do të
përballen në javën e
ardhshme, në kuadër të
ndeshjes së kthimit në Ligën
e Konferencës. Ballafaqimi

do të zhvillohet më 11
gusht, në stadiumin
“Torsvollur”, të Torshavnit.
Përballja e parë përfundoi
në të mirë të skuadrës së
Suharekës, pasi triumfoi me

rezultat 3-2. UEFA ka
caktuar tashmë edhe
gjyqtarët që do ta ndajnë
drejtësinë, të cilët janë nga
Gjeorgjia. Goga
Kikacheishvili do të jetë

gjyqtari kryesor, teksa
ndihmësit e tij do të jenë
Davit Gabisonia dhe David
Chigogidze. Ndërkohë Irakli
Kvirikashvili është caktuar si
gjyqtar i katërt.

UEFA cakton gjyqtarët për ndeshjen e kthimit të Ballkanit ndaj Klaksvikut

PRISHTINË, 7 GUSHT - Kosova ka
shënuar fitoren e parë në
ndeshjen e fundit të
Kampionatit Evropian,
Divizioni B për meshkuj U18.
“Dardanët” e rinj kanë
mundur Qipron me rezultat
90:74 (26:19, 26:15, 18:19,
20:21), në sfidën e vlefshme
për vendin e 21-të.
“Dardanët” e nisën ndeshjen
më mirë, duke pasur epërsi
16:10, ndërsa çerekun e parë
e fituan me shifrat 26:19.
Edhe më bindës ishin në
periudhën e dytë, ku ngritën
epërsinë, duke shkuar në
pushim mes pjesëve me
rezultat 52:34. Kjo u ndihmoi
shumë në vazhdim të

ndeshjes. Perioda e tretë e
ndeshjes ishte më e
baraspeshuar, por sidoqoftë,
basketbollistët e rinj të
Kosovës mbajtën epërsinë,
ndërsa rezultati në semafor
pas 30 minutash ishte 70:53.
Edhe dhjetë minutat e fundit
ishin të barabartë, 20:21,
duke bërë që Kosova të
triumfojë me rezultat 90:74.
Te Kosova u dalluan Olsi
Kurtaj me 21 pikë, dhjetë
kërcime e shtatë asistime,
Norik Binqe me 16 pikë e
pesë kërcime, Anes Gashi me
shtatë pikë e 13 asistime,
Bardh Istrefi me 21 pikë e
gjashtë kërcime dhe Arlind
Konjuhi me 17 pikë.  

Fitorja e parë për Kosovën

Malishevë, 7 gusht - Medin
Bajrami është një nga
përforcimet më të mëdha që
ka sjell FC Malisheva në këtë
merkato të verës. 24-vjeçari i
lindur dhe rritur në Slloveni
në një intervistë për Open-
TV flet për pritjen te
Malisheva, golin ndaj
Kastriotit, synimet  e
skuadrës në sezonin e ri të
Superligës së Kosovës dhe
derbin ndaj Ballkanit në
hapje të kampionatit të ri.
“Më kanë pritur shumë mirë.
Të gjithë po mundohen të
më ndihmojnë në adaptimin
sa më të shpejtë, duke filluar
nga stafi teknik dhe
bashkëlojtarët. Dhe mendoj
se nuk kam probleme në këtë
drejtim”, ka thënë Bajrami.
“Ambiciet e klubit janë që në
sezonin e ardhshëm të
luajmë në Evropë dhe ky ka

qenë ajo që më ka shtyrë të
nënshkruaj për FC
Malisheva. Për golin kundër
Kastriotit isha shumë i
kënaqur, pasi ishte gol
debutues dhe fituam
ndeshjen. Shpresoj që edhe
në kampionat të nisim mirë,
të fillojmë me fitore”, ka
shtuar Bajrami. I pyetur për
derbin me Ballkanin, Bajrami
është përgjigjur: “Do të jetë
një sfidë e vështirë, ngase do
të luajmë kundër kampionit
aktual të Superligës së
Kosovës. Liga nis me 14 gusht
dhe ne takohemi me
Ballkanin në Malishevë, ku
shpresoj se me një lojë të
mirë do t’i kënaqim tifozët
tanë dhe të rrëmbejmë
rezultat pozitiv”. Medin
Bajrami te Malisheva u
transferua nga skuadra e
Renovës. 

Bajrami flet për sfidën e re te FC Malisheva: 
Synojmë Evropën
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sa më të shpejtë, duke filluar
nga stafi teknik dhe
bashkëlojtarët. Dhe mendoj
se nuk kam probleme në këtë
drejtim”, ka thënë Bajrami.
“Ambiciet e klubit janë që në
sezonin e ardhshëm të
luajmë në Evropë dhe ky ka

qenë ajo që më ka shtyrë të
nënshkruaj për FC
Malisheva. Për golin kundër
Kastriotit isha shumë i
kënaqur, pasi ishte gol
debutues dhe fituam
ndeshjen. Shpresoj që edhe
në kampionat të nisim mirë,
të fillojmë me fitore”, ka
shtuar Bajrami. I pyetur për
derbin me Ballkanin, Bajrami
është përgjigjur: “Do të jetë
një sfidë e vështirë, ngase do
të luajmë kundër kampionit
aktual të Superligës së
Kosovës. Liga nis me 14 gusht
dhe ne takohemi me
Ballkanin në Malishevë, ku
shpresoj se me një lojë të
mirë do t’i kënaqim tifozët
tanë dhe të rrëmbejmë
rezultat pozitiv”. Medin
Bajrami te Malisheva u
transferua nga skuadra e
Renovës. 
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