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MINISTRI MEMLI KRASNIQI RRËFEN PËR JETËN E TIJ 

Dikur “Ritmi i Rrugës”
tash “Ritmi i Politikës”
takime apo aktivitete shtesë, por dal-
limi është se tash duhet të zgjohem 
herët ani pse mund të bie në gjumë 
vonë. Kjo ndodh shpesh edhe në 
vikend, pasi siç e dini besoj, për ne 
shpesh edhe ditët e pushimit janë 
ditë pune. 

Tribuna Shqiptare: Pas luftës ju 
keni punuar edhe si gazetar. Cila 
ka qenë përvoja në këtë profesion 
dhe sa ju ka ndihmuar, sidomos 
në kohën kur keni qenë zëdhënës 
i qeverisë? 
M. Krasniqi: Ka qenë një përvojë 
shumë e mirë e punës time në 
agjencinë e njohur amerikane të 
lajmeve ‘Associated Press’. Ishte 
kohë e pasluftës dhe kishte shumë 
sfida dhe shumëçka të raportohet. 
Padyshim që kjo përvojë e imja me 
kanë ndihmuar shumë në punën 
time si zëdhënës dhe mendoj se 
kam arritur që të jem në çdo kohë 
pranë gazetarëve dhe kam kuptuar 
drejt punën e tyre. 

Tribuna Shqiptare: Institucioni të 
cilin e drejtoni tani, përfshin tri 
dikastere (Kulturën, Rininë dhe 
Sportin). Cilin prej tyre e keni më 
për qejfi ? 
M. Krasniqi: Në fakt janë katër, 
meqë trashëgimia kulturore është 
shumë e rëndësishme, po ashtu. 
Unë i kam për zemër dhe angazho-
hem për të gjitha. Të jesh njeriu i 
parë në një dikaster që mbulon 
shumë fusha dhe për secilën duhet 
qasje e njëjtë, detyrimisht nuk mund 
të kesh parapëlqime për njërën apo 
tjetrën. Janë fusha ku në secilën 
duhet punuar shumë dhe me secilën 
familjarizohesh dhe interesohesh 
njëjtë. Natyrisht që disa fushave u 
duhet dhënë më shumë prioritet, 
për shkak të gjendjes momentale 
apo arsyeve tjera objektive, por 
secila fushë ka specifikat e veta që e 
bëjnë të rëndësishme. Dua ta falën-
deroj edhe ekipin tim që ka punuar 
shumë që të rregullojmë shumëçka 
në të gjitha këto fusha. 

Tribuna Shqiptare: Cili është 
vlerësimi më i madh që keni marrë 
ndonjëherë për punën tuaj, qoftë 
edhe jashtë profesioneve tuaja? 
M. Krasniqi: Nuk kam shumë 
dëshirë të flas për veten, apo thënë 
më saktë për vlerësimet pozitive që 
na i bëjnë. Për mua, vlerësimi më i 
madh më është bërë nga qytetarët e 
Kosovës që më kanë dhënë besimin 
e tyre përmes votës në dy palë zgjed-
hje, duke më zgjedhur deputet të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës. 
Ndërsa, nga momentet me të freskë-
ta, prej shumë tjerave, është fakti 
se qysh në 100-ditshin tim të parë 
kemi rregulluar statusin juridik dhe 
financiar të përformuesve të kul-
turës dhe punonjësve profesional 

të trashëgimisë kulturore, çështje 
që ka mbajtur peng shumë njerëz 
në këto pozita për dhjetë vjet, me 
paga shumë të vogla dhe pa kontrata 
pune. Vlerësimi dhe mirënjohja e 
këtyre njerëzve më ka bërë të ndje-
hem tepër mirë. 

Tribuna Shqiptare: Çfarë librash 
lexoni? 
M. Krasniqi: Kryesisht që kanë të 
bëjnë me fushën time të interesit ak-
ademik, pra politikës, marrëdhënieve 
ndërkombëtare dhe historisë. 

Tribuna Shqiptare: Cili ka qenë 
momenti më i bukur në karrierën 
tuaj, apo atë nuk e keni arritur 
ende? 
M. Krasniqi: Besoj se do të ketë 
edhe shumë momente nëpër të cilat 
do të kalojmë të gjithë si popull. Sa 
i përket karrierës sime, natyrisht të 
qenit deputet i legjislaturës që shpal-
li pavarësinë e Kosovës dhe të qenit 
pranë kryeministrit në ato momente 
ka qenë një moment historik dhe 
shumë i bukur për mua. E në muz-
ikë, normalisht kur një këngë e jona 
është pëlqyer shumë dhe ka ndikuar 
që momentet shoqërore jo të mira të 
ndryshojnë sadopak. Këtu patjetër 
që hyjnë edhe vlerësime të shumta 
që kemi marrë në shumë festivale. 

Tribuna Shqiptare: Tashmë jeni 
bërë edhe baba me vajzën, Bora, 
dhe pritni edhe një tjetër fëmijë. 
Çka ka ndryshuar kjo në jetën e 
Memlit? 
M.Krasniqi: Shumë. Është ndjejnë 
e mrekullueshme kur jam me Boren. 
Me vjen keq që tash për tash shpesh 
nuk po mund të jem sa duhet afër saj, 
por besoj se kur të rritet do ta kuptojë 
dhe do të më arsyetojë. Mundohem 
që ditëve të vikendit, kur nuk kam 
ndonjë angazhim pune, kohën ta ka-
loj me të dhe gruan time Melizën. 

Tribuna Shqiptare: Cili është ndi-
kimi i familjes në sukseset tuaja? 
M. Krasniqi: Absolutisht se përkrah-
ja që të jep familja në çdo drejtim 
ka shumë rëndësi. Si me Melizën, 
ashtu edhe me prindërit dhe motrat 

jam konsultuar dhe konsultohem 
shpesh për ndonjë hap që synoj ta 
marrë për karrierën time. Padyshim, 
në çdo hap, përkrahja e familjes 
është shumë e çmueshme. 

Tribuna Shqiptare: Hyrja në poli-
tike sa ua ka ndryshuar shijet për 
muzikën? Çfarë muzike dëgjoni 
tani? 
M. Krasniqi: Nuk mendoj se ka pa-
sur ndonjë ndikim. Unë vazhdoj të 
dëgjoj zhanrin e muzikës që e kam 
krijuar edhe vetë dikur. Me shumë 
kënaqësi dëgjoj edhe Rock, RnB 
dhe muzikën e vjetër shqipe, por 
gjithmonë zhanri im favorit ka qenë 
Soul-i amerikan. 

Tribuna Shqiptare: Mendoni se 
më shumë keni pasur adhurues si 
këngëtar apo tash si politikan? 
M. Krasniqi: Ndoshta është një 
diçka që nuk mund ta mat dhe ta 
krahasoj. Secila ka specifikat e veta. 
Mendoj se zhvillimet si në muzikë 
dhe në karrierën politike time e 
kanë treguar këtë, por mendoj që 
unë personalisht nuk mund dhe nuk 
jam i thirrur ndoshta ta japë një gjy-
kim për këtë. 

Tribuna Shqiptare: Cilat janë 
dëshirat tuaja për vitin 2012? 
M. Krasniqi: Kam besim se viti 2012 
do të jetë edhe më i mirë për popul-
lin e Kosovës. Na presin shumë sfi da, 
sidomos në planin e integrimeve ev-
ropiane dhe besoj se do t’i tejkalojmë. 
Dëshiroj, pres dhe do të punoj që të 
ketë zhvillime dhe avancim të kul-
turës dhe sportit tonë. 

Tribuna Shqiptare: Cili 
profesion do të zërë vend 
në të ardhmen tuaj, poli
tika apo muzika? 
M. Krasniqi: Gjithmonë e 
kam thënë se muzikën nuk 
e kam lënë përjetësisht, 
por këtu e kam fjalën 
vetëm për pasion. Anga
zhimi im dhe shkollimi im 
i takon fushës së politi kes 
dhe mendoj se këtu është 
edhe e ardhmja ime. 

Fitim GASHI 
Prishtinë, dhjetor 2011 

Sa ishte këngëtar ka shkruar 
e kënduar për probleme 
të ndryshme sociale dhe 
politike, ndërsa tani poli-
tikën e ka preokupim dhe 

angazhim. Nga periudha sa ishte 
këngëtar me grupin “Ritmi i Rrugës” 
mban shumëçka mend. Sikurse në 
kohën e rinisë edhe tani i bie të rri 
shumë zgjuar natën, por për dallim 
nga atëherë tash i duhet të zgjohet 
më herët. Memli thotë se rëndësinë 
e punës së gazetarit e kupton shumë 
mirë pasi edhe vetë kishte punuar në 
këtë profesion. Momenti më i bukur 
në karrierën e tij thotë se ka qenë 
pozita e deputetit në legjislaturën, e 
cila e shpalli pavarësinë e Kosovës. 

Tribuna Shqiptare: Si ka ndrysh-
uar jeta e Memlit nga ajo e një 
këngëtari, ndër të parët në Kosovë 
me grupin “Ritmi i Rrugës” deri te 
një politikan? 
M. Krasniqi: Natyrisht që është 
një jetë krejt tjetër ani pse edhe si 
anëtar i grupit “Ritmi i Rrugës”, kam 
kënduar e shkruar për probleme të 
ndryshme sociale dhe politike, që do 
të thotë se edhe në ato kohëra kam 

Tribuna Shqiptare: Cilin 
prej ekipeve të huaja të 
futbollit e simpati zoni? 
M. Krasniqi: S’mund të 
them se kam një ekip 
të zemrës, por ka disa 
ekipe që më pëlqejnë në 
këtë kohë, në mesin e 
të cilëve janë Barcelona, 
Manchester United dhe 
Juventus. 

menduar shumë për politikën. Tash 
përveç se është një preokupim është 
edhe një angazhim që ato sfi da të 
tejkalohen. Përfshirja ime në kabi-
netin e kryeministrit, në Kuvend 
dhe tash si ministër do të thotë një 
agjendë krejt tjetër. E terë dita është 
përplot takime, aktivitete dhe anga-
zhime tjera. 

Tribuna Shqiptare: Çka mban 
mend nga “Ritmi i Rrugës”, çfarë 
të mungon nga ajo periudhë? 
M. Krasniqi: Ka shumëçka. Nga 
ditët e para dhe shumë të vështira 
kur bënim muzikë në vende të vog-
la, koncertet tona të para në vitet 90, 
pastaj paslufta me dhjetëra koncerte, 
festivale. Janë momentet e incizimit 
të këngëve, takimet e përbashkëta 
me miq nga grupe tjera dhe sfi dat 
që kishim për të ndërtuar një skenë 
moderne muzikore. Shpesh kam 
tundim për muzikën dhe atë kohë, 
por gjithsesi prioritet i imi dhe anga-
zhim parësor është politika dhe kry-
erja e detyrave që më obligon pozita 
si ministër. 

Tribuna Shqiptare: Si këngëtar, me 
siguri se keni ndenjur natën zgjuar 
dhe ditën keni fjetur. Si ka ndrysh-
uar ky regjim në jetën tuaj? 
M. Krasniqi: Është e vërtetë dhe 
është e kuptueshme se nga ajo 
kohë gjërat kanë ndryshuar shumë. 
Tashmë pothuajse çdo ditë zgjohem 
herët në mëngjes, pasi duhet të jem 
në zyre për mbledhjen e kabinetit 
ku ndahen detyrat dhe bëhet një 
përmbledhje e punëve që janë kryer 
një ditë më herët. Ajo çka është e 
njëjtë sikur atëherë është se edhe 
tash qëndroj zgjuar shumë edhe 
natën, pasi shpesh deri në 21:00 jam 
në zyre, pastaj mund të kem edhe 


