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Jetoni me rezultatin e zgjedhjeve ishte porosia e njeriut të
parë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një
intervistë të publikuar ne media, pas shpalljes së rezultateve të
zgjedhjeve.
Jetoni me rezultatin, u pajtuat apo jo, jeni të kënaqur apo jo,
vepruat apo bojkotuat, tani nuk ka vend për vaj e lot të atyre që
dje gabuan bojkotuan, e sot nuk mund të pajtohen me realitetin,
madje vjellin vrer mbi këtë rezultat që kurrë më parë një subjekt
i vetëm nuk ka mund ta arrijë.
Mjafton vetëm ti shikosh fizionomitë e bojkotuesve gjatë
paraqitjes së tyre në media dhe pa pasur ndonjë përgatitje të
madhe në sferën e psikologjisë, do të vëresh se nuk u flet
mendja por ndjenja e tyre e plagosur mbi veprimin pamatur
politik për bojkot të zgjedhjeve parlamentare.
Në fakt kur fillon e i dëgjon arsyetimet e tyre aty për aty
bindesh se këta nuk kanë strategji veprimi dhe miopia e tyre
politike të bënë të të vjen keq për ta.
Por, a do të thotë që nëse një herë gabon, të vazhdosh me
gabime... jo gabimi, pësimi, është shkolla më e mirë për njeriun
e mençur. Ndaj kjo do të duhet të përdoret sot kur vjen porosia e
vazhdimit të jetës me rezultatet që janë shënuar tashmë.
Prandaj, duke besuar në vetëdijesim është e udhës që më në
fund të flaken inatet, të cilat shpiejnë në shpifje madje edhe në
shkaktimin veprave që kanë bazë për kundërvajtje, sidomos kur
lansohen informacione jo të vërteta mbi siç bojkotuesit
shprehen “ mbushjen industriale të kutive”.
Retorika pseudopatriotike, veprimet dualistike si rezultat i
papjekurisë politike dhe ngecjes në zhvillim patriotik të
bojkotuesve është koha të ndërpriten ashtu që në këto momente
të reja të niset me një unifikim qëndrimesh dhe bashkëveprimi.
Nëse dje ishte vetëm një zë në parlamentin republikan tani ky
zë është më i qartë sepse nuk është i vetëm dhe kur këtyre u
shtohen edhe zërat tjerë, atëherë pa dyshim se zëri në kor nuk i
shëpton as veshit që deri dje nuk ka dëgjuar mjaftueshëm...
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Aktuale

Votuesit e PVD-së demoluan strategjinë
manipuluese të bllokut bojkotues
Pas

suksesit të madh të listës
zgjedhore të PVD së në zgjedhjet
parlamentare të 16 marsit janë
shpeshtuar deklaratat agresive dhe
shpifëse të udhëheqësve të pushteteve
lokale në Preshevë dhe Bujanoc.
Opinioni në Luginë të Preshevës e
ka plotësisht të qartë se kryetarët
aktual të komunave në Preshevë dhe
Bujanoc e fituan monopolin në
udhëheqjen e pushteteve lokale jo
vetëm me anë të vjedhjeve zgjedhore
por edhe me premtime të rrejshme se
me anë të bojkotit të zgjedhjeve
Deklaratat bajate se udhëheqësit
e pushteteve lokale nuk do t'i
pranojnë deputetët e zgjedhur me
16 mars në fakt janë vazhdimësi e
deklaratave të dhëna edhe pas
zgjedhjeve të deritanishme
parlamentare.
parlamentare do ta bashkojnë Luginën
e Preshevës me Kosovë.
Përkrahja masive
e votuesve
Shqiptarë në Luginë të Preshevës për
listën e PVD së për zgjedhje
parlamentare e ka demoluar
krejtësisht këtë strategji manipuluese
të bllokut bojkotues, andaj edhe
reagimet bojkotuesve kësaj rradhe
janë shumë më agresive, se në rastet e
zgjedhjeve të kaluara, kur ishte
Në të njejtën kohë është e
domosdoshme edhe me këtë rast të
sqaroj se kanë qenë dhe janë
krejtësisht joserioze tentimet e
udhëheqësve të pushtetit lokal që
pjesëmarrjen në zgjedhjet
parlamentare ta kushtëzojnë me
fatin e këtyre bisedave.

siguruar vetëm një deputet shqiptarë
në parlamentin qendror.
Deklaratat bajate se udhëheqësit e
pushteteve lokale nuk do t'i pranojnë
deputetët e zgjedhur me 16 mars në
fakt janë vazhdimësi e deklaratave të
dhëna edhe pas zgjedhjeve të
deritanishme parlamentare. Mirëpo
kësaj rradhe retorika mohuese e
bojkotuesve është shumëfish më
agresive dhe është e qartë se reagimet
e pakontrolluara të udhëheqësve
komunal janë rezultat i mesazhit të
qartë që iu dërgua atyre nga zgjedhjet e
fundit, kur elektorati shqiptarë u
deklarua se nuk do të ketë më
tolerancë për manipulimet e
bojkotuesve.
Në këtë situatë bojkotuesit e kanë
humbur orientimin e tyre politik dhe
kanë filluar të akuzojnë kryetarin e
PVD së për ndërprerjen e bisedave me
qeverinë serbe. Me gjasë, të habitur
nga rezultati i zgjedhjeve
parlamentare, ata kanë harruar se këto
biseda e humbën kuptimin në
momentin kur qeveria në ikje kishte
propozuar Kuvendit qëndror
eliminimin e gjykatës themelore në
Preshevë.
Në të njejtën kohë është e
domosdoshme edhe me këtë rast të
sqaroj se kanë qenë dhe janë
krejtësisht joserioze tentimet e
udhëheqësve të pushtetit lokal që
pjesëmarrjen në zgjedhjet
parlamentare ta kushtëzojnë me fatin e
këtyre bisedave.
Bisedat e udhëheqësve politik me
qeverinë për zgjidhjen e problemeve
jetësore dhe avansimin e çështjes së
shqiptarëve në Luginë të Preshevës
janë të domosdoshme. Natyrisht, për
mbarëvajtjen e bisedave është e
domosdoshme së pari të sigurohet
qasja serioze e qeverisë së re sikur që

Riza Halimi- Kryetar i PVD-së
janë të domosdoshëm përfaqësuesit
legjitim të shqiptarëve që u siguruan
në zgjedhjet e 16 marsit, mirëpo në
këto biseda është i domosdoshëm edhe
kryetari i Këshillit Nacional si dhe
kryetarët e pushteteve lokale.
Përndryshe tentimi
manipulues që çështja e shqiptarëve të
Luginës së Preshevës të kufizohet
vetëm në nivel dhe korniza të pushtetit
Përndryshe tentimi manipulues që
çështja e shqiptarëve të Luginës së
Preshevës të kufizohet vetëm në
nivel dhe korniza të pushtetit
lokal, si projekt krejtësisht
antishqiptarë, është totalisht i
papranueshëm për PVD në.
lokal, si projekt krejtësisht
antishqiptarë, është totalisht i
papranueshëm për PVD në.
Pikërisht lidhur me këtë dilemë
artificiale dhe manipuluese përgjigjen
më të mirë e dhanë votuesit Shqiptarë
të Luginës së Preshevës më 16 mars pa
marrë parasysh përkatësinë e tyre
partiake, thuhet në deklaratën e
Kryetarit të PVD-së, Riza Halimi.
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Aktuale

Përfaqësues të KNSH-së
takojnë KNH-në

Takimi i KNSH-së me KNH-në

Një delegacion i kryesuar nga
kryetari i Këshillit Kombëtar
Shqiptar, Galip Beqiri ka
qëndruar për një vizitë pune në
Këshillin Kombëtar Hungarez ku
u mirëprit nga kryetari i saj,
Tomas Korhecz në Suboticë.
Gjatë vizitës, përveç temave
rreth gjendjes politike dhe
gjendjes së pakicave kombëtare
me theks të veçantë rreth
zbatimit të Ligjit për këshillat
kombëtare të pakicave nacionale
në Serbi, u shtrua edhe çështja
për nevoja emergjente për
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avokimin e ligjit të ri para
Parlamentit Republikan.
Kjo vizitë gjithashtu kishte për
qëllim shkëmbimin e ndërsjellë
të përvojave të këtyre
institucioneve në raport me
funksionimin e administratave
dhe qasjen ndaj institucioneve
republikane.
Dy krerët e këtyre
institucioneve shprehën
gatishmëri për një bashkëpunim
më intensiv për zgjidhjen e
çështjeve në arsim, kulturë,

Kjo vizitë gjithashtu kishte për
qëllim shkëmbimin e ndërsjellë të
përvojave të këtyre institucioneve
në raport me funksionimin e
administratave dhe qasjen ndaj
institucioneve republikane.

informim dhe përdorim zyrtar të
gjuhës dhe shkrimit, duke vënë
theksin se zbatimin i ligjit për
këshillat nacionale është esencial
në respektimin e të drejtave të
pakicave nacionale, thuhet në
njoftimin e KKSH-së.

Aktuale

Haziri e do mikro-regjionin evropian
Gjilan-Preshevë-Kumanovë
Lutfi Haziri, kryetar i Gjilanit ka
kërkuar nga ministrja e Integrimeve
Evropiane, Vlora Çitaku, të premten
gjatë një vizite në këtë komunë, që ta
shtyej përpara agjendën e zyrtarizmit
të plotë të mikro-regjionit evropian
Gjilan-Preshevë-Kumanovë.
Haziri tha se në këtë takim janë
prekur çështje që janë të rëndësishme
për komunën e Gjilanit, si riatdhesimi,
grantet dhe procesin integrues, njofton
kumtesa komunale.
Ministrja Çitaku tha se komuna e
Gjilanit ka marrë vlerësim pozitiv sa i
përket përmbushjes së detyrimeve në
procesin e riatdhesimit dhe ka
nënvizuar faktin se vitin e kaluar në
këtë komunë janë kthyer 546 persona.

Takimi Çitaku - Haziri

Krasniqi e Meta për përafrimin e legjislacionit midis Kosovës e Shqipërisë
Kryetari i Kuvendit të Republikës
së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, i
shoqëruar nga nënkryetarët e
Kuvendit: Xhavit Haliti, Sabri
Hamiti, Glauk Konjufca dhe Albert
Kinolli, si dhe bashkëpunëtorë të
tjerë, priti sot në takim kryetarin e
Kuvendit të
Republikës së Shqipërisë, Ilir
Meta, në vizitën e tij të parë zyrtare në
këtë cilësi.
Shfrytëzimi i hapësirës së krijuar
viteve të fundit, për të thelluar
bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe
Shqipërisë në të gjitha fushat,
përkatësisht, konkretizimin e mëtejmë
të këtij bashkëpunimi ndërmjet dy

Kryesitë e dy Kuvendeve të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës
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Aktuale

parlamenteve respektive, me theks të
veçantë në harmonizimin e
legjislacionit, ishte temë bosht e këtij
takimi.
Duke i uruar kreut të Kuvendit të
Shqipërisë mirëseardhje në Kosovë
dhe në Kuvendin e saj,
kryeparlamentari Krasniqi çmoi lart
marrëdhëniet e deritashme ndërmjet
dy vendeve, përkatësisht ndërmjet
parlamenteve dhe avancimin e tyre
gjatë viteve, por shtoi se ka rrugë dhe
mundësi të tjera, për ta rritur më tej
këtë bashkëpunim.
“Si kuvende, do t'i mbështesim të
gjitha angazhimet dhe aktivitetet e dy
qeverive tona, që kanë për qëllim
Kreu i Kuvendit të Kosovës e
njoftoi kryeparlamentarin Meta
edhe për zhvillimet aktuale në
Kosovë dhe rreth saj, me punën
në procesin e liberalizimit të
vizave, përpjekjet për njohje të
reja dhe anëtarësim në një varg
organizatash ndërkombëtare.
krijimin e një hapësire të përbashkët
në të gjitha fushat”, theksoi kryetari
Krasniqi.
Kreu i Kuvendit të Kosovës e
njoftoi kryeparlamentarin Meta edhe
për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe
rreth saj, me punën në procesin e
liberalizimit të vizave, përpjekjet për
njohje të reja dhe anëtarësim në një
varg organizatash ndërkombëtare. Në
këtë drejtim, kryetari Krasniqi i
konsideroi shumë të rëndësishme
sinjalet për njohje të Kosovës nga disa
Duke ofruar mbështetje për
përparimin e dialogut midis
Kosovës dhe Serbisë, Meta theksoi
rëndësinë e shpërbërjes së shpejtë
e të plotë të të gjitha strukturave
ilegale që veprojnë në Kosovë dhe
të integrimit të plotë të komunitetit
serb në jetën institucionale të
Kosovës.
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vende të Bashkimit Evropian, të cilat
ende nuk e kanë bërë këtë hap.
Nga ana e tij, kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë, Ilir Meta, vizitën e tij të
parë zyrtare në Kosovë në cilësi të të
parit të
Kuvendit shqiptar, e konsideroi një
mundësi për të kontribuar më shumë
në forcimin dhe avancimin e mëtejmë
të marrëdhënieve që tashmë të dy
shtetet kultivojnë ndërmjet tyre.
“Jemi këtu për të shprehur
vullnetin tonë të plotë, për të çuar më
tej bashkëpunimin ndërmjet dy
kuvendeve, si një kontribut i
domosdoshëm në rritjen e
marrëdhënieve tejet të rëndësishme
dhe strategjike, midis Shqipërisë dhe
Kosovës, jo vetëm për të forcuar
paqen dhe stabilitetin e tërë rajonit
tonë, por njëkohësisht edhe për
mirëqenien e të gjithë qytetarëve tanë”,
tha kryeparlamentari Meta.
Ai tha se Kosova dhe qytetarët e saj
kanë një rëndësi tepër të veçantë për
Shqipërinë, rëndësi kjo që, sipas tij,
nuk ka të bëjë vetëm me domethënien
historike dhe emocionale, por edhe me
perspektivën evropiane të të dy
vendeve tona.
Duke ofruar mbështetje për
përparimin e dialogut midis Kosovës
dhe Serbisë, Meta theksoi rëndësinë e
shpërbërjes së shpejtë e të plotë të të
gjitha strukturave ilegale që veprojnë
në Kosovë dhe të integrimit të plotë të
komunitetit serb në jetën
institucionale të Kosovës. Pasi
garantoi vazhdimin e mbështetjen e

Tiranës zyrtare për Kuvendin e
Kosovës dhe popullin e saj në rrugën e
integrimit evropian, si dhe në
afirmimin e shtetit të Kosovës, Meta
shfaqi shpresën për liberalizim të
shpejtë të vizave për qytetarët e
Kosovës.
Sa i përket çështjes së tribunalit,
kryeparlamentari Krasniqi tha se në
Kuvendin e Kosovës ende nuk ka një
dokument zyrtar lidhur me këtë.
Ndërsa, kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë, Meta, vlerësoi se populli i
Kosovës nuk ka sulmuar askënd, por
ka bërë luftë të drejtë të imponuar. Në
këtë funksion, ai paralajmëroi se më
16 prill në Kukës do të shënohet 15vjetori i eksodit të popullit të Kosovës
Në këtë funksion, ai paralajmëroi
se më 16 prill në Kukës do të
shënohet 15-vjetori i eksodit të
popullit të Kosovës në Shqipëri, në
përkujtim të rreth 1 milion
shqiptarëve të depërtuar me dhunë
nga regjimi i Beogradit.
në Shqipëri, në përkujtim të rreth 1
milion shqiptarëve të depërtuar me
dhunë nga regjimi i Beogradit.
Gjatë këtij takimi,
kryeparlamentari Meta shoqërohej
nga deputetët e parlamentit shqiptar:
Gramoz Ruçi, Shpëtim Idrizi dhe
Luan Rama, si dhe ambasadori i
Shqipërisë në Kosovë, Qemal
Minxhozi.

Shoqëri

Asfalti nga Llojani
mbërrin në kufi, kufiri mbetet
i mbyllur me Preshevën
Banorët shqiptar të fshatit Llojan
në anën e Maqedonisë, pas shumë
vitesh bëhen me rrugë të asfaltuar në
drejtim të fshatit Miratoc të komunës
së Preshevës, në Serbi. Kufiri mbetet i
mbyllur për banorët shqiptarë që
jetojnë në Serbi dhe ata në Maqedoni.
Llojanasit sot i janë gëzuar rrugës
së asfaltuar përderisa gëzimi më i
madh për ta do të ishte sikur do të
mund të kalonin kufirin përmes kësaj
pike kufitare që ndanë një popull në dy
shtete.
Asfaltimin e rrugës nga Llojani i
Maqedonisë deri në kufirin me
Serbinë, për Titullin e konfirmoi edhe
kryetari i Bashkësisë Lokale të
Miratocës, Shezai Shaqiri, fshat ky që
kufizohet me Llojanin.

marrëveshje ka kërkuar që sa më
shpejt të hapet kjo pikë kufitare. Ne
jemi gati dhe presim që pala
Maqedone të mbaroj punimet”, ka
thënë në qershor të vitit të kaluar,
kryetari i Trupit Koordinues për
Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë,
Zoran Stankoviq.
Ai ka theksuar se kufiri mund të
jetë gati në fillim ose në mes të vitit
2014.
“Ne shpresojmë që kjo pikë
kufitare të hapet gjatë vitit 2014 dhe të
mundësohet qarkullimi për fshatrat të

cilat kufizohet përmes kësaj rruge”.
Në vitin 2005 dy qeveritë
respektive kishin marrë obligimet që
të hapnin kufirin Miratoc Llojan por
tash e 9 vjet asgjë nuk ka lëvizur në

Tani kur rruga është asfaltuar duhet
të pritet edhe hapja e saj. Zyrtarët e
qeverisë së Serbisë janë shprehur të
gatshëm që hapjen e kufirit ta bëjnë
gjatë këtij viti, përderisa në këtë
drejtim nuk ka asnjë sinjal nga pala
Maqedonase.
“Në lidhje me kufirin ne kemi
biseduar me përfaqësuesit e
ambasadës së Maqedonisë, po ashtu
kryeministri Ivica Daçiç ka biseduar
edhe me homologun e tij Nikola
Gruevski. Edhe bashkësia
ndërkombëtare e cila është e
inkuadruar në realizimin kësaj

Llojani

7 prill 2014

9

Shoqëri

këtë drejtim.
Vlen theksuar se në pjesën e
Serbisë, përmes fshatit Miratoc, rruga
që çon drejt kufirit me Maqedoninë
është asfaltuar në korrik të vitit 2013të.
Nga ana tjetër pika kufitare
Miratoc
Llojan
tashmë është
shndërruar në problem politik, pasi
pala serbe dhe maqedone ka hapur
shumë pika kufitare, sidomos në
Krivo Pallank, ku kufizohen dy
fshatra njëri serb dhe tjetri maqedon
dhe tërë kjo ishte bërë për shkak të 8
nxënësve që vijonin mësimet në anën
Tani kur rruga është asfaltuar
duhet të pritet edhe hapja e saj.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë janë
shprehur të gatshëm që hapjen e
kufirit ta bëjnë gjatë këtij viti,
përderisa në këtë drejtim nuk ka
asnjë sinjal nga pala
tjetër të kufirit.
Nga ana tjetër për këto vendbanime
shqiptare në Serbi dhe Maqedoni ende
nuk ka një kufi të dytë kalimi, përveç
“Ne shpresojmë që kjo pikë
kufitare të hapet gjatë vitit 2014
dhe të mundësohet qarkullimi për
fshatrat të cilat kufizohet përmes
kësaj rruge”.
Në vitin 2005 dy qeveritë
respektive kishin marrë obligimet
që të hapnin kufirin Miratoc
Llojan por tash e 9 vjet asgjë nuk
ka lëvizur në këtë drejtim.

10
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Rruga e sapo asfaltuar Llojan-kufiri me Serbine

Shoqëri

Akreditohet Shtëpia e Shëndetit
në Preshevë
Para

një viti Shtëpia e
Shëndetit në Preshevë me vetë
iniciativë kishte filluar procedurat
për akreditim duke arritur që gjatë
kësaj periudhe t'i plotësoj të gjitha
kriteret, mbase ka arritur që para
afatit ligjor të pajiset me
certifikatën e akreditimit.
Mantelbardhët edhe zyrtarisht
ditë më parë janë të akredituara
për shërbimet klinike dhe jo
klinike që është një standard të
cilin pas tri vjetësh duhet ta
plotësojnë gjitha Shtëpitë e
Shëndetit në Serbi.
Shtëpia e Shëndetit në Preshevë
sot zyrtarisht ka pranuar
certifikatën për akreditim. Ky
është një suksese për
mantelbardhët në Preshevë pasi
Mantelbardhët edhe zyrtarisht ditë
më parë janë të akredituara për
shërbimet klinike dhe jo klinike që
është një standard të cilin pas tri
vjetësh duhet ta plotësojnë gjitha
Shtëpitë e Shëndetit në Serbi.
para afatit ligjor ata arritën që të
akreditohen, duke dëshmuar
kështu se Shtëpia e Shëndetit
plotëson kushtet kadrovike dhe
hapësirat e punës për shërbimet
klinike dhe jo klinike.

Foto Arkiv

“ Shtëpia e Shëndetit në
Preshevë është njëra ndër më të
mirat në Serbi pasi këtu është
investuar shumë në hapësira dhe
pajisje, ka thënë kështu Vllado
Davovski, përfaqësues i
agjensionit për Akreditim”. Me
mirëkuptim dhe bashkëpunim me
menaxhmentin, këshillin drejtues
dhe drejtorin e këtij institucioni
kemi arritur që të vijmë deri te
akreditimi që është një sukses i
madh për Shtëpinë e Shëndetit në
Preshevë, pasi kjo gjë është arritur
para aftit ligjor e që pas tri vjetëve
duhet patjetër t'i nënshtrohen të
gjitha Shtëpitë e Shëndetit në
Serbi“

Ndërkaq drejtori Bujar Zylfiu
duke falënderuar Agjensionin për
Akreditim për përkrahjen dhe
vlerësimin pozitiv ka thënë se për
Shtëpinë e Shëndetit në Preshevë
ky do të jetë një mision drejt
shërbimeve mjekësore me
standarde evropiane.
Edhe kryetari i këshillit
drejtues Ylber Aliu ka thënë se
akreditimi është një hap pozitiv
duke potencuar se sygjerimet e
agjensionit do të jenë qëllimet e
Shtëpisë së Shëndetit në Preshevë
për përmbushjen e obligimeve
sipas kritereve për shërbime
efikase ndaj pacientëve.
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“Falënderojmë komisionin për
akreditim i cili ka vlerësuar
pozitivisht shtëpinë e Shëndetit.
Gjithashtu u jemi mirënjohës për
udhëzimet dhe sygjerimet të cilat
do të jenë objektivet tona për
shërbime më kualtitative.
Komisioni për akreditim nuk ka
gabuar në vlerësimin e Shtëpisë së
“Shtëpia e Shëndetit në Preshevë
është njëra ndër më të mirat në
Serbi pasi këtu është investuar
shumë në hapësira dhe pajisje, ka
thënë kështu Vllado Davovski,
përfaqësues i agjensionit për
Akreditim”.
Shëndetit sepse ka parë investime
dhe pajisje por edhe stafin
kadrovik
të cilën e posedon
Presheva” ka thënë kryetari i
këshillit drejtues Ylber Aliu

Foto Arkiv

Shtëpia e Shëndetit në Preshevë
me iniciativën e saj dhe
mbështetjen e komunës para një
viti kishte filluar proceduart për
akreditim duke arritur që këtë
edhe zyrtarisht ta pranoj sot
solemnisht.
Edhe kryetari i këshillit drejtues
Ylber Aliu ka thënë se akreditimi
është një hap pozitiv duke
potencuar se sygjerimet e
agjensionit do të jenë qëllimet e
Shtëpisë së Shëndetit në Preshevë
për përmbushjen e obligimeve
sipas kritereve për shërbime
efikase ndaj pacientëve.
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Foto Arkiv

29

Nr.

Shtojca Dialog Plus mundësohet
nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Beograd

Shkrimet në këtë shtojcë nuk paraqesin opinionin
e Mbretërisë së Holandës e as të ambasadës së saj në Beograd
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Suksese të Kosovës dhe të Serbisë
në takimin e Brukselit

Takimi Thaçi - Daçiq

K ryeministri

i Kosovës
Hashim Thaçi pas mbarimit të
rundit të sotëm bisedimeve ka
thënë se praktikisht është
arritur marrëveshja për
jurisprudencë dhe për çështje
ne gjyqit në veri të Kosovës.
Thaçi ka thënë se është
vetëm çështje teknike që do të
harmonizohet nga ekspertë dhe
se marrëveshja duhet të
zyrtarizohet në raundin e
ardhshëm të bisedimeve.

2
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Nga ana tjetër Aleksandar
Vuçiq, kryetar i ardhshëm i
Qeverisë serbe ka thënë se në
dialog me Prishtinën, në kushtet
e vështira për Serbinë dhe për
popullin serb, është arritur
rezultati më i mirë i mundshëm
kur bëhet fjalë për
jurisprudencën në Kosovë
Kryetra i Gjyqit në
Mitrovicë do të jetë serb e një
numër i madh gjykatësish do të
jenë po ashtu serb, ka thënë
Vuçiq për RTS .

Thaçi ka thënë se është
vetëm çështje teknike që do
të harmonizohet nga
ekspertë dhe se
marrëveshja duhet të
zyrtarizohet në raundin e
ardhshëm të bisedimeve.

Përfaqësuesja e lartë BE
Catherine Ashton pas takimit ka
thënë se është e kënaqur me
rezultatet.

Brukseli në pritje të detajeve
të rezolutës së Serbisë për Kosovën

Shefi i delegacionit të BEsë në Beograd, Michael
Davenport, ka thënë Brukseli
është në pritje të së
ashtuquajturës, rezolutës së re
serbe për Kosovën, që është
përfolur këto ditë.

Davenport gjatë një
konference për media në
Beograd, nuk ka dashur të jep
më shumë komente lidhur me

këtë çështje, duke thënë se
presin më shumë detaje sa i
përket asaj rezolute.
“Presim që të marrim detaje
të sakta sa i përket përbërjes së
asaj rezolute. Nuk mund të
komentoj më shumë në këtë
moment”, ka thënë Davenport.

Davenport i cilësoi ato si
pozitive.
“Ashtu siç keni dëgjuar nga
Përfaqësuesja e Lartë e BE-së,
Catherine Ashton, bisedimet
kanë qenë pozitive, posaçërisht
rreth zbatimit të marrëveshjes së
19 prillit saktësisht në fushën e
gjyqësorit”, ka shtuar ai.

I pyetur për procesin e
dialogut për normalizimin e
marrëdhënieve në mes të
Kosovës dhe Serbisë,
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EU PROGRES shpalos rezultatet
dhe përfituesit e programit

Nëntë

gra kanë fituar
punësim në kohë të
pacaktuar përmes hapjes së
bizneseve të tyre, kurse 16
projekte për promovimin e
barazisë gjinore në jug dhe
jugperëndim të Serbisë janë
realizuar në mënyrë të
suksesshme përmes
mbështetjes financiare të
Bashkimit Evropian,
Qeverisë së Zvicrës, përmes
Programit për partneritet
evropian për komuna EU
PROGRES, me një shumë
prej 73.220 euro.
Ndërmarrjet nga Novi
Pazari, Rashka, Leskoci,
4
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Prokuplja, Surdulica, Bllaca
dhe Vranja, të cilat merren
me prodhimit e rrobave,
bizhuterive, rrobaqepësi,
kontabilitet, stomatologji,
kultivimin e kërpudhave
dhe veprimtari tjera, kanë
fituar pajisje për të filluar
bizneset e tyre.
Përveç kësaj, për një
ndërmarrje ekzistuese,
pronar i së cilës është një
grua, është bërë plani i
marketingut i cili do të
zhvillojë dhe përmirësoj
biznesin.

“Jam shumë e gëzuar,
pasi që në këtë kohë krize

EU PROGRES ka për
qëllim të mbështesë
zhvillimin shoqërorekonomik në njëzet e pesë
komuna në jug dhe jugperëndim të Serbisë.

kamë punësim dhe fitim për
në jetë normale. Tani kam
qëllime tjera, pasi bëjë punën
që dua. Jam krenare me
punën time, pasi që klientët
janë të kënaqur”, është
shprehur Katarina

“Jam shumë e gëzuar, pasi
që në këtë kohë krize kamë
punësim dhe fitim për në
jetë normale. Tani kam
qëllime tjera, pasi bëjë
punën që dua. Jam krenare
me punën time, pasi që
klientët janë të kënaqur”,
është shprehur Katarina
Mutavdxhiq nga Rashka,
pronare e firmës për
prodhimin e gardërobës për
meshkuj, femra, dhe fëmijë,
“Unique by Katarina”.

Mutavdxhiq nga Rashka,
pronare e firmës për
prodhimin e gardërobës për
meshkuj, femra, dhe fëmijë,
“Unique by Katarina”.
Sipas kumtesës së
programit EU PROGRES
dërguar medieve,
mekanizmat lokale për
barazi gjinore në Prokupje,
Zhitoragjë, Kurshumli,
Bujanoc, Vranjë, Vlladiçki
Han, Vllasotince, Lebanë,
Bojnikë, Medvegjë, Rashkë,
Tutin, Sjenicë, Nove Varoshi,
Prijepolje dhe Priboj, janë
realizuar në mënyrë të
suksesshme 16 projekte.
Projektet e realizuara
kanë ndihmuar në
përmirësimin e shëndetit tek

gratë, përfshirjen e grave në
politikën lokale, luftën
kundër dhunës në bazë
gjinore, fuqizimin ekonomik
të grave dhe promovimin e
barazisë gjinore tek
vetëqeverisjet lokale ku
merren edhe vendimet, si

dhe në komunitet më të
gjerë.
Vlen theksuar se
Bashkimi Evropian
financiarisht e mbështet
Programit për partneritet
evropian për komuna EU
PROGRES, me 14, 1 milion
euro, Qeveria e Zvicrës 2,9
milion euro, ndërsa Qeveria
e Republikës së Serbisë merr
pjesë me 3,6 milion euro,
thuhet në kumtesë.
EU PROGRES ka për
qëllim të mbështesë
zhvillimin shoqërorekonomik në njëzet e pesë
komuna në jug dhe jugperëndim të Serbisë.
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Murati: Liderët në Preshevë
duhet të ndërgjegjësohen
Diplomati dhe publicisti
shqiptar Shaban Murati duke
folur në emisionin e fundit “Pa
Rrotulla” të Milaim Zekës , ka
kritikuar liderët shqiptar për
mënyrën e qasjes ndaj
proceseve që po zhvillohen në
Luginë të Preshevës.
Shaban Murati me këtë rast e
ka vlerësuar shumë të gabuar
kërkim hesapi Qeverisë së
Shqipërisë dhe Qeverisë së
Kosovës pse akordoi 100 mijë
euro, që sipas tij ky ishte një
gjest simbolik i drejtë për
ndërtimin e një objekti konkret.
“Ajo që duhet të kërkojnë ata
(politikanët e Luginës) është
angazhimi diplomatik, kurse
për sa i përket faktorit
diplomatik shqiptar, ata në
Preshevë, duhet të
ndërgjegjësohen. Ka një fjalë të
urtë populli jonë, 'i zoti e nxjerrë
gomarin nga balta', pra ajo
qëndron. Ata duhet të kenë
forcën e aftësisë dhe kapacitetin
e tyre për t'u bashkuar me njëri
tjetrin edhe për t'i imponuar,
qoftë Qeverisë së Serbisë, qoftë
faktorit ndërkombëtar”, u
shpreh diplomati Murati.

6
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“Unë e kamë thënë në
analizat e mia se faktori
ndërkombëtar zgjohet atëherë
kur plasin ujërat, po ujërat nuk
mund t'i plasi as Tirana e as
Prishtina”, përfundoi publicisti
dhe diplomati nga Shqipëria.
Vlen theksuar se ish
Presidenti i Shqipërisë Bamir
Topi në korrik të vitit 2012-të e
dekoroi diplomatin dhe
publicistin Shaban Murati me
urdhrin “Mjeshtër i Madh”.

Shaban Murati

Ceremonia ishte zhvilluar në
Presidencë dhe në motivacionin
e dekorimit thuhej: “Për
shërbimin e çmuar që i ka bërë
shtetit shqiptar në veprimtarinë
e tij si diplomat, duke i vënë
dijet dhe aftësitë e tij në
mbrojtje të çështjes shqiptare
dhe të forcimit të imazhit e
pozitës së vendit tonë në botën e
jashtme”.

Pas Preshevës , FHKL
edhe në Bujanoc nisë
ndërtimin e shtëpive
për skamnorë

“Ajo që duhet të kërkojnë
ata (politikanët e Luginës)
është angazhimi
diplomatik, kurse për sa i
përket faktorit diplomatik
shqiptar, ata në Preshevë,
duhet të ndërgjegjësohen.
Ka një fjalë të urtë populli
jonë, 'i zoti e nxjerrë
gomarin nga balta', pra ajo
qëndron.

Shaban Murati është prej 14
vitesh analist i çështjeve
ndërkombëtare në “Gazetën
Shqiptare”. Ai ka shërbyer si
ambasador në disa vende dhe
është autor i 5 librave me temë
të problemit të Kosovës,
çështjeve rajonale dhe
marrëdhënieve ndërkombëtare.

Fondi

Humanitar i
Kosovës Lindore (FHKL) ka
filluar ndërtimin e shtëpive
edhe në komunë të Bujanocit,
pas nisjes së ndërtimit të
shtëpisë së parë në fshatin
Norçë të Preshevës.
Në kuadër të aksionit për
ndërtimin e 100 shtëpive në
Luginë, në fazën e parë,

përfitues nga fshati Tërnoc i
komunës së Bujanocit është
familja katër anëtarëshe me
kryefamiljarin Refik Shabani.
Fillimi i ndërtimit të
shtëpisë së re ka gëzuar tej
mase këtë familje shqiptare e
cila kishte nevojë të madhe për
një shtëpi modeste që
përmbush kushtet e jetesës.
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Në këtë shtëpi të cilës
tashmë po i vendosen themelet
do të jetojnë Refiku me
bashkëshorten dhe dy fëmijët.
Koordinatori për projektin e
ndërtimit të 100 shtëpive në
Luginë, për komunë të
Bujanocit, Selmon Bektashi, i
tha Portalit Informativ “Titulli”
se kjo është shtëpia e parë që po
ndërtohet në komunë të
Bujanocit, pas asaj të filluar ditë
më parë në fshatin Norçë të
Preshevës.
Vlen theksuar se Fond
Humanitar i Kosovës Lindore
me seli në Zvicër për fazën e
parë ka siguruar mjete për
ndërtimin e katërmbëdhjetë
shtëpive, shtatë në komunë të
Bujanocit, gjashtë në atë të
Preshevës si dhe një në
Medvegjë.
Sipas kryetarit të FHKL,
Xhelal Memeti, gjithsejtë janë
dorëzuar 214 kërkesa, nga
Presheva 103 kërkesa, Bujanoci
84, dhe nga Medvegja 27
kërkesa nga familjet me kushte
të rënda jetese, raporton
“Titulli”.
Në takimin e fundit të
mbajtur në Bujanoc dhe
Preshevë, mes drejtuesve të
FHKL dhe përfaqësuesve të
bizneseve në këto dy komuna,
është arrit që përmes
ndihmesave të ndryshme të
ofruara nga këta afaristë të
8
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Luginës të sigurohen materiale
të ndryshme për ndërtimin edhe

më shumë se katërmbëdhjetë
shtëpive.

cila e bëri të qartë këtë pozicion para se
të mbaheshin zgjedhjet.
Titulli: Si e vlerësoni vendimin e
partive tjera shqiptare, nga Bujanoci
dhe Presheva, për të bojkotuar
zgjedhjet?
Ambasadori Kirby: Pjesëmarrja në
zgjedhje është një detyrë qytetare dhe
pjesë e procesit të integrimit të
komunitetit të pakicave në një shoqëri
më të gjerë. Ne dhe partnerët tanë
ndërkombëtar kemi përkrahur të dy
këto parime përmes aktiviteteve tona
në jug të Serbisë përgjatë viteve. Ne e
kemi bërë shumë të qartë pozitën tonë
tek të gjitha subjektet para mbajtjes së
zgjedhjeve. Ata e kanë marrë
vendimin e tyre dhe tani duhet të
jetojnë me rezultatet.
Titulli: Çfarë lloj bashkëpunimi do
të keni me deputetët e zgjedhur, Riza
Halimin dhe Shaip Kamberin, dhe në
anën tjetër, me përfaqësuesit shqiptar
në nivel lokal?
Ambasadori Kirby: Përgjatë
mandatit tim ne jemi të kënaqur me
marrëdhëniet produktive me të gjithë
përfaqësuesit e partive, qofshin
shqiptare apo serbe. Unë takohem me
përfaqësuesit e zgjedhur etnik
shqiptar si në Beograd njashtu edhe në
Serbinë jugore. Stafi im punon edhe
më afër me ta. Ne presim që
marrëdhëniet tona të shkëlqyeshme të
vazhdojnë edhe në të ardhmen. Kah
fundi i muajit mars Stafi im ushtarak
vizitoi rajonin, shpresoj që së shpejti
edhe unë të vizitojë Serbinë jugore.
Titulli: Cili është mesazhi juaj për
popullatën shqiptare në Luginë të
Preshevës? A do të jenë edhe më tej

Shtetet e Bashkuara të Amerikës të
angazhuara në proceset për një të
ardhme më të mirë në këtë rajon edhe
pse shumica e partive politike
shqiptare nuk mori parasysh thirrjet e
komunitetit ndërkombëtar dhe
vendosi t'i bojkotojë, në vend se të
marrë pjesë në zgjedhje?
Ambasadori Kirby: Siç thash edhe
më herët, ne mbështesim integrimin e
komunitetit pakicë, përfshirë këtu
edhe shqiptarët etnik në shoqërinë dhe
institucionet e Serbisë. Ne e kemi
mbështetur dialogun e drejtpërdrejt në
mes të zyrtarëve të qeverisë dhe
liderëve lokal shqiptar në agjendën e
përbashkët të miratuar nga qeveria në
qershor të vitit 2013-të.
Është bërë një përparim, ndërsa do
të duhej të bëhej edhe më shumë. Na
vjen keq për këtë pauzë të gjatë në këto
bisedime përpara se të mbaheshin
zgjedhjet, ne mbështesim rifillimin e

shpejt të tyre me qeverinë e re. Ne
gjithashtu mbështesim përpjekjet e
vazhdueshme të OSBE-së për të
lehtësuar këtë proces, në bashkëpunim
me Trupin Koordinues dhe në emër të
bashkësisë ndërkombëtare.
Siç kemi mundur të shohim, në
këtë rajon nuk arrihet asgjë me bojkot
dhe abstenim. Pjesëmarrja dhe
dialogu sjellin rezultate. Ne
mendojmë se rruga përpara është e
qartë: zyrtarët e zgjedhur duhet të
punojnë së bashku me qeverinë
qendrore në mënyrë që të arrijnë
rezultate për të mirë të të gjithë
qytetarëve në Serbinë jugore.
Unë jam i sigurt se partnerët
ndërkombëtar, përfshirë Bashkimin
Evropian, Britaninë e Madhe,
Zvicrën, Turqinë dhe të tjerët, do të
ndihmojnë. Ne me siguri do të
vazhdojmë të bëjmë pjesën tonë. Por
zgjedhja është e juaja.

Repor tazh

Shqiptarët e Ukrainës,
pro dhe kundër Rusisë
Sikurse ka bërë të ditur rrjeti
“Balkan insight”, një numër i
konsiderueshëm i komunitetit të
shqiptarëve që prej kohësh jetojnë
në zona të ndryshme të Ukrainës
nuk kanë një mendim të përbashkët
lidhur me raportin e Rusisë me
Ukrainën.
“Balkan Insight” ka vizituar një
rajon, të banuar nga bullgarët,
moldavët, shqiptarët dhe rusë dhe
konkretisht qytetin Bolhrad dhe
rrethinat e tija. Valery Peikov, një
bullgar etnik, flet lirshëm gjuhën
shqipe, publikon agjencia, që më tej
vazhdon raportin:
“Gjyshja ime fliste pesë gjuhë:
rumanisht, shqip, bullgarisht,
gagauzian dhe rusisht,” thotë
Valery. “Ne gjithmonë kemi qenë
tolerantë dhe paqedashës.
Për këtë arsye më pak se një e
katërta e popullsisë këtu janë proRusisë”, thekson ai. Ndërsa
shqiptari Pyotr Kirpik, 55 vjeç, do
që të jetë pjesë e Rusisë.
“Ne kemi 11 kombësi të
ndryshme në këtë rajon dhe nuk
kemi pasur kurrë probleme me
njëri- tjetrin, pasi jemi si vëllezër.
Por gjithmonë i kemi folur njëritjetrit në rusisht dhe duam që të
flasim në këtë gjuhë. Ndaj dua të
jemi pjesë e Rusisë. Ukraina
perëndimore dhe ajo lindore janë dy
kultura, dy kombësi të ndryshme,”
thotë Kirpik, që vazhdon të
arsyetimin.

“Ne nuk jemi kundër Ukrainës.
Por kur Ukraina u nda nga Bashkimi
Sovjetik, pyesja gjithmonë veten se
përse u bëmë të pavarur. Tani nuk
dua të jemi më pjesë e kësaj
Ukraine”.

“Gjyshja ime fliste pesë gjuhë:
rumanisht, shqip, bullgarisht,
gagauzian dhe rusisht,” thotë
Valery. “Ne gjithmonë kemi qenë
tolerantë dhe paqedashës.

Pyotr Kirpik ankohet se qeveria e
re po imponon mësimin e
ukrainishtes në shkolla dhe
përdorimin e saj në jetën publike.

kujtojnë ato si kohë të ëmbla, por
këta njerëz janë pro- rusë, kurse
shumica e të rinjve janë proUkrainës. Ata duan të jetojnë në një
vend demokratik me mirëqenie
europiane. Shumica e miqve të mi
janë dakord me këtë”, shton ai.
/Balkaninsight

Një tjetër shqiptar, Max Kirchev,
nga Bolhrad, por që jeton e punon
prej vitesh në Kiev, thotë se
gjenerata e tij mbështet një Ukrainë
pro - perëndimore.
“Në vendin tonë, shumë të
moshuar akoma besojnë në fuqinë e
Bashkimit Sovjetik dhe akoma i
kujtojnë ato kohë.

“Ne nuk jemi kundër Ukrainës.
Por kur Ukraina u nda nga
Bashkimi Sovjetik, pyesja
gjithmonë veten se përse u bëmë të
pavarur. Tani nuk dua të jemi më
pjesë e kësaj Ukraine”.

Natyrisht jo shumë prej tyre i
7 prill 2014
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