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Sonborka tek Hilal... Shkollën shqipe... Çatia e gjelbër...

Revista shqiptare në 
Bri tani të Madhe 
“Albanian Post”, numri 

më i ri i saj erdhi në duart e 
lexuesve të saj me shkrime 
dhe reklamime në të gjitha 
faqet e saj. Nga ndjesia dhe 
ndodhitë në komunitet, tek 
tërsia e gjatë e ndohive dhe 
ngjarjeve, nga paraqitja tek 
vlera e shkrimit dhe krijimtarisë, 
nga biznesi tek integrimi, nga 
shumëllojshmëria tek edukimi, 
përveçse shpërndar jes 
në të gjithë hapësirën e 
mundshme, do ta gjeni edhe 
në paraqitjen online, po ashtu 
dhe në të gjithë Shqipërinë.
Ky botim i saj hapet me 
kryeartikullin tematik të detajuar 
nga specialistët e emigracionit 
të Rashid dhe Rashid Solicitors, 
hap një sipar të ri për shqiptarët 
me probleme të ngjashme në 
Britani. Në rastin e fundit të SF 
dhe të tjerëve (Udhëzimi, Akti 
pas vitit 2014) Albania [2017]...
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Nga Ilir Levonja

BBC e hap faqen e parë 
me titullin, protestat 
përfshijnë vendin. Kjo 

për shkak se kryeministri ka 
bindur mbretëreshën për një 
pezullim të përkohshëm të 
institucionit të kuvendit. E gjitha 
në lidhje me hoshilacionet 
politike të daljes së Anglisë 
nga Bashkimi Europian. Në 
fakt kjo është një situatë midis 
atij anglezit të ftohtë i cili nuk 
do që taksat e tia të mbulojnë 
firot e rajonit, ku demokracinë 
e bëjnë neokomunistët me 
bindje shpirtërore dhe lidhje 
gjaku, kurse shoqërinë, 
civilizimin etj., ata që hanë 
fara luledielli. Eshtë një betejë 
sa politike dhe sociale dhe e 
atij anglezi me dëshirën për të 
parë një njësi administrative 
të plotfuqishme si Shtetet 
e Bashkuara të Europës. 
Nuk kanë probleme ekonomike 
të vendeve të treta, në fund të 
fundit janë Anglia, sa sundues 
aq edhe demokratë. Nuk ka 
ndodhur që të iki gjysma e 
parlamentit dhe gjysma të 
zëvendësohet menjëherë me 
lista. Dhe kurrë nuk ka ndodhur 
të mbajnë zgjedhje vetëm, 
vetëm me një parti. Dhe kurrë 
nuk kanë patur komisionerë 
a gjyqtarë që ngrenin 
trekëndësha për veten duke i 
thënë njëshit që fol se tani në 
vend varem për ty. Kë vendim 
të shfuqizoj e kë ta mbuloj 
me ar për ty? Një pezullim 
parlamenti përflitet dhe kaq, 
protesta. I madh dhe i vogël.
 Dhe po të shohësh pankartat 
e tyre janë, Stop brexit, 
Mjaft Boris, në adresë të 
kryeministrit aktual. Mbroj 
demokracinë, Mos fol në emrin 
tim, Jam europian, Jo mure 
mes Anglisë dhe europës, 
Demokracia është një filxhan 

çaji etj. Shqiptarët me shtypin e 
tyre, pushime në det, në male. 
Mihali, spanjolli, Rama, Veliaj... 
Burrat e Shkodrës. Sokol Balla 
kap majat. Heqin Krastën dhe 
Rakipin. Do futemi në europë. 
Opozita, ta shihni në shtator, 
ja edhe dy ditë do pushojmë... 
ikin refugjatët. Presidenti ngjit 
Korabim me Kallakun. Çfarë 
tha Amerika, po Palmeri...? 
Kurse shqiptarët si shoqëri 
civile..., ka vdekur këtu. 
Këtu gjithçka ka mbaruar. 
Nuk të lënë këta. Këta të 
hanë të gjallë. Dhe këto nuk 
janë rezultate të rastësishme. 
Mjafton një kalkulim i thjesht, 
nga 1990 e deri më sot 
kabineti qeveritar anglez është 
ndërruar Margaret Thatcher, 
John Majer, Tony Bleir, Gordon 
Brown, Davide Cameron, 
Teresa May dhe së fundi Boris 
Johnson që ne e nxorrëm 
turk me prejardhje shqiptare. 
Pra afro 8 kryeministra e për 
rrjedhojë me rrotacione fine, 
gati të pandjera, pa asnjë 
krizë ngërç me përplasje dere, 
djegie, njohje a mosnjohje 
zgjedhjesh etj. Por kot nuk 
janë Angli dhe kot shqiptarët 
nuk paguajnë qimet e kokës 
për t’u bërë qytetarë anglezë. 
Kurse ne ngul e shkul katër 
emra, njëri më presh se tjetri.

ANGLEZËT PROTESTOJNË 
SHQIPTARËT PUSHOJNË



PNr. 12/13 SHTATOR / 
SEPTEMBER 2019 03

OPINION
Nga Valentina Salltakaj

Shpresoj se qytetarët do të 
dijnë s’i të votojnë

Pabarazia dhe vështirësitë e 
sotme ekonomike në Kosovë 
vijnë, së pari, për shkak se 
institucionet ekonomike të 
vendit tonë veprojnë krejt 
ndryshe nga ato të vendeve 
europiane. Vendet e zhvilluara 
europiane janë pakrahasimisht 
më të pasura se Kosova, 
në radhë të parë, për shkak 
të institucioneve shtetërore 
politike dhe ekonomike të 
këtyre vendeve, mënyrës se si 
ato funksionojnë për të zgjidhur 
shqetësimet e biznesit, të 
qytetarëve apo të politikanëve. 
Insti tucionet ekonomike 
europiane dhe të vendeve të 
zhvilluara perëndimore nxitin 
dhe sigurojnë pjesëmarrjen e 
gjerë të popullit në aktivitete 
ekonomike dhe ofrojnë 
mundësi të ushtrohen me 
sukses talentet dhe njohuritë. 
Kur institucionet favorizojnë 
një grusht njerëzish në 
pushtet dhe miqtë e tyre, 
rrjedhimisht pengojnë apo 
përjashtojnë shumicën e 
popullsisë të marrë pjesë 
realisht në çështjet ekonomike 
dhe politike të vendit. Zhvillimi 
i sotëm ekonomik i vendit 
tonë është i mbushur me 
shembuj të tillë si, p.sh.: sipas 
të dhënave qeveritare, vetëm 

12 biznesmenë 
apo  b i znese 
kanë përfituar 2.2 
miliardë euro nga 

fondet publike. Po kjo tablo 
shfaqet edhe në veprimtarinë 
e pushtetit lokal, ku 10 
kompani kanë fituar 53.5% 
të gjithë vlerës së tenderave.
Ky grusht njerëzish, që 
mbështesin njëritjetrin rritin 
pasurinë e tyre nëpërmjet (i) 
fondeve publike, (ii) lejeve 
të ndërtimit, (iii) privatizimit 
të pronës publike, (iv) 
koncesioneve; (v) tenderave; 
(vi) objekteve të rëndësishme 
të dhëna me qira, (vi) ligje 
antikushtetues si rasti 
“Fusha”, i cili u hartua nga 
qeveria vetëm për një individ, 
(vii) si dhe shumë mënyrave 
të tjera më të sofistikuara.
Institucionet ekonomike të BE-
së apo të vendeve të tjera të 
zhvilluara i mbështesin njerëzit 
të fillojnë një biznes me lehtësi, 
pa u përballur me pengesa 
të pakalueshme. Pikërisht, 
këto institucione financojnë 
projektet e tyre dhe i bëjnë ato 
të realizueshëm dhe njerëzit 
besojnë, që në krye të herës, 
se projektet e ëndrrave të tyre 
do të zbatohen. Ata u besojnë 
institucioneve shtetërore dhe 
rendit ligjor që ato sigurojnë. 
Institucionet politike të vendeve 
të tyre u sigurojnë stabilitet dhe 
vazhdimësi. Sipërmarrësit (po 
quajmë kështu të gjithë ata që 
merren me aktivitet ekonomik 
individual), nëpunësit e 
administratës apo edhe ata që 

janë tërhequr nga jeta aktive 
për një gjë janë të sigurt, 
se asnjë politikan apo parti 
politike nuk mund të ndryshojë 
rregullat e lojës apo t’i 
kërcënojë me mjetet e jetesës 
pasi të marrë pushtetin. Janë 
të sigurt gjithashtu, se asnjë 
interes i veçantë shoqëror nuk 
mund t’i ndryshojë drejtimin 
qeverisë dhe ta çojë vendin 
në shkatërrim ekonomik, duke 
pretenduar se fillon gjithçka 
nga e para; sepse pushteti 
politik është i kufizuar dhe i 
deleguar mjaftueshëm për 
të siguruar institucione që 
mbështesin zhvillimin dhe 
përparimin. Vendet e varfra 
janë të varfra sepse ata që 
kanë pushtetin, udhëheqin 
vendin drejt varfërisë. Dhe 
këtë nuk e bëjnë gabimisht apo 
nga injoranca, por me qëllim. 
Për ta kuptuar më mirë këtë 
fenomen, duhet të shkojmë 
matanë çështjeve ekonomike 
dhe këshillave të ekspertëve, 
të shikojmë se si merren 
vendimet, kush i merr ato 
dhe pse këta njerëz vendosin 
të bëjnë atë që po bëjnë.
Institucionet e forta ekonomike 
gjithëpërfshirëse kanë në 
themel të veprimtarisë të tyre 
të drejtën e pronës dhe ofrimin 
e mundësive ekonomike jo 
vetëm një grushti njerëzish, 
por shtresës së gjerë të 
popullsisë. E drejta e pronës, 
ligji, shërbimi publik dhe liria 
për të lidhur kontrata dhe 
për të shkëmbyer varen nga 
shteti, i cili zotëron pushtetin 

e nevojshëm për të vendosur 
rregull, të parandalojë dhe të 
dënojë korrupsionin, vjedhjen 
apo mashtrimin dhe të zbatojë 
ligjin në marrëdhëniet midis 
kompanive apo njësive private. 
Një shoqëri efektive ka nevojë, 
gjithashtu, edhe për shërbime 
të tjera publike, si: një rrjet 
transporti dhe një infrastrukturë 
publike efektive të mbështesë 
e të nxitë përparimin 
ekonomik. Megjithëse shumë 
nga këto shërbime publike 
mund të sigurohen nga tregu 
dhe qytetarët privatë, por 
koordinimi në shkallë të gjerë 
kërkon një autoritet qendror. 
Kështu, shteti lidhet ngushtë 
me institucionet ekonomike si 
zbatuesi i ligjit dhe siguruesi 
i rendit, pronës private, 
kontratave dhe, zakonisht, si 
siguruesi kryesor i shërbimeve 
publike. Institucionet efektive 
ekonomike gjithëpërfshirëse 
kanë nevojë për një shtet që 
mbështetet dhe zbaton ligjin.
Sipas indeksit të transparencës 
ndërkombëtare për vitin 
2018, Kosova është një nga 
tri shtetet më të korruptuara 
në Europë. Në Gadishullin 
e Ballkanit, vendi ynë 
perceptohet më i korruptuar 
se Sllovenia, Kroacia, Greqia, 
Rumania, Mali i Zi, Bullgaria, 
Serbia, Turqia dhe Shqiperia.
Rrethi vicioz i sapopërshkruar 
e bën këtë gjë të vështirë, 
por, jo të pamundur dhe 
ligji i hekurt i oligarkisë nuk 
është i pamënjanueshëm. 

22 vjet nga vdekja e 
parakohshme e saj, 
bota nuk e ka harruar 

princeshën Diana. Homazhet 
vërshuan në rrjetet sociale 
për atë që konsiderohet si 
figura ndoshta më e dashur e 
familjes mbretërore britanike.
Diana vdiq kur limuzina me 
të cilën udhëtonte u përplas 
me një kolonë të tunelit Pond 
D`alma në paris 31 gushtin e 
vitit 1997. Vdekja e saj shokoi 
vendin e bëri të vajtojnë 
milionë njerëz anembanë 
botës. Dy dekaka më vonë, 
figura e Dianës vazhdon 

të mbetet po aq e dashur 
sa atëherë, kur të gjithë e 
quanin “princesha e popullit”.
Në facebook, është hapur një 
grup që i kushtohet princeshës 
së ndjerë të Wellsit. Ai u mbush 
me mesazhe emocionuese, si 
“U largua, por nuk u harrua 
kurrë”, “22 vjet më parë, bota 
humbi princeshën e saj më të 
bukur e të jashtëzakonshme”, 
apo “Asnjë anëtar tjetër i 
familjes mbretërore nuk ka për 
tu kujtuar në këtë mënyrë”!!
Diana dallonte nga të tjerët në 
pallatin mbretëror; ajo e kuptoi 
rëndësinë e jashtëzakonshme 

të pozicionit te saj dhe e 
shfrytëzoi për të promovuar 
çështje që i kishte për zemër 
e për të krijuar lidhje më 
të ngrohta me publikun.
Një prej arsyeve që e quajnë 
“ p r i n c e s h a  e 
popullit” është se 
gjithmonë afrohej 
me njerëzit e 
thjeshtë. Në bisedat 
që patën me të, 
shume ndienin 
se princesha jo 
vetëm i dëgjonte 
me kujdes, por 
interesohej vërtet 

për atë çfarë kishin për të 
thënë. Me sjelljen e saj jashtë 
kornizave të ngurta, Diana 
konsiderohet se praktikisht, 
edhe vetë familjen mbretërore 
e afroi më shume me popullin.

22 VITE PA LADY DIANËN
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(vjon nga faqja 01)...UKUT 
00120 (IAC), Tribunali i 
Epërm ka theksuar rëndësinë 
e gjykatave që konsiderojnë 
udhëzimet përkatëse të Zyrës 
së Brendshme nëse kanë të 
bëjnë me rastin, edhe nëse 
nuk ka paraqitje për udhëzimet 
në fjalë bëhen nga Ankuesi.
Çështja kishte të bënte me një 
nënë, e cila hyri në Mbretërinë 
e Bashkuar nga Shqipëria 
në vitin 2012 me dy fëmijë 
të vegjël për t’u bashkuar 
me burrin e saj, i cili kishte 
marrë leje të pacaktuar për 
të mbetur nga përfaqësime 
të rreme. Më pas ai u dënua 
me shtatë vjet e gjysmë 
burg për vepra që lidhen me 
trafikimin e njerëzve. Ndërsa 
në Britani të Madhe, nëna lindi 
një fëmijë tjetër. Për shkak 
të statusit të imigracionit të 
babait, ky fëmijë ishte një 
Qytetar Britanik. Sidoqoftë, 
në 2015 pretendimet për 
azil të bëra nga nëna dhe 
fëmijët u refuzuan, dhe Zyra 
e Brendshme vendosi që ata 
të largoheshin nga Mbretëria 
e Bashkuar. Në një apel ndaj 
Gjykatës së Shkallës së Parë 
(‘FTT), ankuesi pohoi se, për 
shkak të nënshtetësisë së 
fëmijës më të vogël, ishte 
e paarsyeshme të kërkohej 

nga familja të kthehej në 
Shqipëri. Përderisa FTT 
(gabimisht) hedh dyshime 
në nënshtetësinë e fëmijës, 
ankesa u hodh poshtë 
kryesisht në bazë të faktit 
se FTT nuk mund të shihte 
asnjë arsye përse njësia 
familjare do të dëmtohej 
nga një lëvizje prapa në 
Shqipëri. Në ankesën në 
Gjykatën e Epërme (‘UT), ky 
përfundim u kundërshtua nga 
një burim disi i papritur: The 
Respondent. Zyrtari Prezent 
i Zyrës së Brendshme drejtoi 
gjykatën në Udhëzimin e 
Drejtorisë së Emigracionit 
- Migrimi Familjar - Shtojca 
FM, Seksioni 1.0 (B) “Jeta 
familjare si partner ose jeta e 
prindërve dhe privatës, Rrugët 
10 vjeçare”. Kjo shprehet 
se: “Përveçse në rastet që 
përfshijnë kriminalitetin, 
vendimmarrësi nuk duhet të 
marrë një vendim në lidhje 
me prindin ose kujdestarin 
parësor të një fëmije britanik 
qytetar, ku efekti i këtij vendimi 
do të ishte të detyronte atë 
fëmijë britanik të largohej nga 
BE, pavarësisht nga mosha 
i këtij fëmije.Kjo pasqyron 
Aktgjykimin e Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë në 
Zambrano. Kur vendimi për 

të refuzuar aplikimin do të 
kërkonte që një prind ose 
kujdestar fillor të kthehej në 
një vend jashtë BE-së, çështja 
duhet të vlerësohet gjithmonë 
në bazë të asaj që do të të jetë 
e paarsyeshme të presësh që 
një fëmijë i Qytetarit Britanik 
të largohet nga BE me atë 
prind ose kujdestarin parësor.

Në raste të tilla zakonisht do 
të jetë e përshtatshme t’i jepet 
leje prindit ose kujdestarit 
parësor, për t’i bërë të 
mundur që ata të qëndrojnë 
në Mbretërinë e Bashkuar me 
fëmijën, me kusht që të ketë 
dëshmi të kënaqshme për 
një marrëdhënie prindërore 
të mirëfilltë dhe mbijetesë.
“Suedia dhe perspektiva 
e barazisë gjinore” është 
një  esse e bukur filozofike-
kulturore-shoqërore e shkruar 
nga Gladiola Jorbus. Faqja 
23 e revisttës ka shkrimin 
“Sonborka e shijshme tek Hilal 
Supermarketi Turk në Kilburn 
High Street” dhe më tej ka 
shkrime të Profesorëve Eshref 
Ymeri dhe Zyhdi Dervishi. 
“Restoranti Ballkan” është një 
faqe e plotë e ilustruar dhe 
me detaje. Po ashtu restoranti 
shqiptar Vila Ronel ka faqen 
e vetë dhe jep detaje të 

specifikuara nga ky restorant. 
Hazir MEHMETI, Vjenë, 
shkruan në artikullin “Aty ku 
lulëzon burka, vritet e ardhmja  
“Anarkia është më e keqe se 
sa tirania”  (Nga: Leksikoni 
i analizave fi lozofike).  
“Vajza angleze Meri” nga 
Meri Lalaj ka një arsye 
ë shumë për tu lexuar.
Një vend i kemi kushtuar 
shkrimit të Ramiz Lushajt 
në formën e një nekrologjie: 
“NDRRON JETË NANA E 
Z. SKENDER PERPEPAJ - 
DREJTORIT TË “GAZETA E 
ALPEVE TROPOJA”. Bujar 
Poçari, Fizikan, vjen në 
faqet e revistës me shkrimin 
“Fantazia zhylveriane e 
Bubulinos, një realitet i 
kapshëm për lexuesit e vegjël, 
duke shtuar “Në telashe të 
mëdha je futur, o Bubulino!” 
– një libri i ri i shkrimtarit 
të njohur Viron Kona. 

Këto e mjaft të tjera do të 
mbeten në leximin tuaj dhe 
në syrin e të gjitha ndodhive 
që vijnë dhe metohen për 
komunitetin e më gjerë. 
 “Albanian Post”  është me 
Ju dhe për Ju e përditshme 
online në të gjitha muajt në 
print, në diasporat shqiptare 
në Europë e Amerikë.
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Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station

Çdo klient është po aq unik sa është rasti që ata na sjellin

Dokumente udhëtimi zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi dhe viza
Leje pune

24/7 orë linjë emergjence

Avokatët tanë të emigracionit kanë mbi dhjetë vjet 
përvojë në fushën e emigracionit dhe ligjit të azilit. 

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë avokatët e 
tjerë në praktikë në Angli dhe Uells, është Kompani 

e autorizuar dhe e rregulluar nga Autoriteti i 
Rregullimit të Aplikantëve.

Për të biseduar në shqip telefono Gena:
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AMBASADORI BRITANIK NË KOSOVË: PO IKI, POR DIJENI, 
KRIMINELËT NË BALLKAN JU KANË MARRË PENG
Nga Ruairí O’Connell 
(Ambasador i Britanisë së 
Madhe në Kosovë)

Di t a  e  f u n d i t ! 
Fatkeqësisht, por ka 
ardhur koha t’i them 

lamtumirë Kosovës. Në 
karrierën time, nderi më i 
madh ka qenë të shërbej këtu 
si Ambasador Britanik, dhe 
të promovoj marrëdhëniet 
mes dy kombeve tona të 
mëdha. Të jem i sinqertë, të 
jesh Ambasador Britanik në 
Kosovë me gjasë dallon nga 
të qenit Ambasador Britanik 
kudo tjetër, për shkak të 
marrëdhënies unike mes 
vendeve tona. Çdo ditë, e 
ndiej dashurinë që populli i 
Kosovës e kanë për Britaninë.
Familjes time dhe mua, do të 
na mungojnë shumë gjëra nga 
Kosova. Do të më mungojnë 
shëtitjet nëpër Prishtinë. Do të 
na mungojnë malet e bukura 
të Kosovës, megjithëse ishte 
Elida, jo unë, që vrapoj përmes 
tyre. Do të më mungojnë 
ndeshjet e futbollit tek Fadil 
Vokrri, ndeshjet e ragbisë 
në Sllatinë dhe Vitomiricë, 
Dokufesti në Prizren, Sunny 
Hill Festivali, Baleti Kombëtar 
i Kosovës, auditoriumi në 
Bibl iotekën Kombëtare, 
qetësia e Manastirit të Deçanit.
Do të më mungojnë sarmat 
e vjehrrës sime, drekat nga 
Tartine, lojërat e ragbit që i 
shohim në Beergarden dhe 
Tapas, picat e Ponte Vecchio-s, 
tavë Elbasani nga Tiffany, 
sanduiçet e pulës nga A&A, 
dhe gjithçka nga Renaissance. 
Por, Kosovën e bëjnë të 
veçantë vetë kosovarët. Do 
të më mungojë mikpritja dhe 
bujaria e jashtëzakonshme e 
njerëzve nga gjithë Kosova. 
Jemi ndier si në shtëpinë 
tonë, që nga dita e parë. Kemi 
bërë shumë miq të dashur, 
dhe do të na mungojnë të 
gjithë. Do të më mungojë 
sensi i mprehtë i humorit i 

të gjitha komuniteteve: nuk 
ka fatkeqësi ku ju në një 
mënyrë gjeni humor në të.
Por, mbi të gjitha do të 
më mungojë energjia nga 
vullnetarët, aktivistët dhe 
të rinjtë e mrekullueshëm 
që kam takuar në mbarë 
Kosovën, nga vullnetarë që 
punojnë për sportin e tenisit, 
vrapimin, që mbështesin 
personat e shurdhër, mbrojnë 
mjedisin, protestojnë kundër 
korrupsionit, promovojnë 
ragbinë, mbajnë mësim 

për pakicat dhe grupet e 
margjinalizuara, protestojnë 
kundër seksizmit  dhe 
misogjinisë, mbështesin 
familjet e personave të 
zhdukur, bëjnë fushata për 
të mbijetuarit e dhunës 
seksuale, flasin kundër 
sulmeve ndaj gazetarëve, 
dhe merren me njëqind kauza 
të tjera. Përkushtimi juaj ka 
qenë frymëzim për mua. Ju 
më bëni të ndihem optimist 
për të ardhmen e Kosovës.
Detyra ime ka qenë të 
promovoj interesat e Britanisë 
në Kosovë. Gjithmonë kam 
menduar se interesave tona u 
shërben më së miri një Kosovë 
e fortë, e begatë, e sigurt, dhe 
që kujdeset për problemet e 

veta, si dhe që i lufton vetë 
problemet tona të përbashkëta, 
siç është krimi i organizuar. Sa 
më e fortë të jetë Kosova, aq 
më e sigurt është Britania.
Kosova shikon nga miqtë e saj 
ndërkombëtarë për udhëzime, 
ndoshta edhe tepër. Siç e 
kam thënë shpesh, në fund 
të mandatit tim, unë dhe 
familja ime do të hipim ne 
aeroplan dhe do të kthehemi 
në shtëpi; kurse ju duhet 
të jetoni këtu. Pra, është 
shumë e rëndësishme që 

Kosova të marrë përgjegjësi 
për të ardhmen e vet.
Më thyhet zemra kur mendoj 
për vështirësitë e Kosovës për 
Pavarësi, dhe njëzet vjet pas 
luftës të ekzistojë ndjenja se 
komuniteti ndërkombëtar, në 
njëfarë mënyre “ia ka borxh” 
Kosovës një qeverisje më të 
mirë, një ekonomi më të mirë, 
dhe gjykata më të mira. Në të 
vërtetë, ne nuk i kemi asnjë 
borxh Kosovës. Ky është çmimi 
i Pavarësisë. Duhet ta bëni 
vetë. Ne mund t’ju ndihmojmë, 
ne do t’ju ndihmojmë, por nuk 
mund ta bëjmë për ju. A mund 
të bjerë ndër mend ndonjë 
vend të cilit problemet ia kanë 
zgjidhur të huaj dashamirës, 
deri sa qytetarët e këtij vendi 

vetëm shikonin? Mua jo.
Zgjedhjet që po vijnë janë një 
mundësi reale për Kosovën. 
Nuk do t’ju them si të votoni; 
nuk jam unë ai që do të jetojë 
me pasojat, por ju vetë. Unë 
dua që ju ta ndieni se ju, 
dhe vetëm ju, e keni fuqinë 
për ta bërë Kosovën ashtu 
siç e dëshironi. Por, duhet të 
zgjidhni ta përdorni atë fuqi.
Kam dëgjuar miq që thonë 
se donin të votonin ndryshe, 
por duhej të votonin që t’i 
ndihmonin një anëtari të 

familjes të fitonte një vend 
pune, ose sepse prej tyre pritej 
të votonin në një mënyrë të 
caktuar. I kuptoj presionet. Por, 
jam i vetëdijshëm edhe se e 
ardhmja, për të cilën u bënë aq 
sakrifica nga të gjithë, përfshirë 
edhe 14 ushtarë britanikë, 
do të ndërtohet vetëm duke 
marrë përgjegjësinë për 
vendin tuaj. Votoni për këdo 
që mendoni se ka vizionin 
më të mirë për Kosovën, dhe 
do ta udhëheqë Kosovën 
më së miri. Zgjedhja është e 
juaja dhe ju mundeni, duheni, 
përdoreni lirisht. Ju jetoni në 
një demokraci; përfaqësuesit 
dhe udhëheqësit tuaj do t’ju 
përgjigjen vetëm nëse prej 
tyre kërkoni llogaridhënie. 
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SKELA “JET SCAFOLDING” CILËSI, PROFESIONALIZËM, GARANCI

Skela “Jet Scafolding” 
tregon gjithnjë e më 
shumë përkujdesje 

në të tre elemntët e saj të 
suksesit. Themelet e mira janë 
thelbësore. Shpesh kornizat e 
skelave kërkojnë më shumë 
pllaka bazë të thjeshta për të 
kryer dhe përhapur në mënyrë 
të sigurt ngarkesën. Skela 
“Jet Scafolding” përdor pllaka 
bazë në sipërfaqe të betonit. 
Për sipërfaqet si trotuaret ose 
pllakat bazë të asfaltit janë të 
nevojshme. Për sipërfaqet më 
të buta ose më të dyshimta 
përdor tabela të vetme, nën 
një standard të vetëm, një 
tabelë e vetme duhet të jetë së 
paku 1.000 centimetra katrorë 
(160 in2) pa një dimension 
më të vogël se 220 milimetra, 
trashësia duhet të jetë së 
paku 35 milimetra (1.4 in). 
Për skelat e ngarkesës më të 
rënda mund të kërkohet shumë 
më tepër elementë të betonit 
të vendosura në beton. Në 
hapat e pabarabartë të terrenit 
që priten për pllakat bazë, 
rekomandohet një madhësi 
minimale e hapit prej rreth 450 
milimetra (18 in). Një platformë 
pune kërkon që elementë 
të tjerë të jenë të sigurt. Ata 
duhet të jenë të ngushtë, të 
kenë binarët me mburojë 

të dyfishtë dhe të gishtin 
dhe të ndalojnë dërrasat. 
Duhet gjithashtu të sigurohet 
qasje e sigurt dhe e sigurt.

Komponentët themelorë të 
skela “Jet Scafolding”  janë 
tubat, bashkuesit dhe dërrasat. 
Tuba zakonisht bëhen prej 
çeliku ose alumini; megjithëse 
ka skela të përbërë që përdor 
tuba të fibrave të qelqit të 
mbështjella me filamente 
në një matricë najloni ose 
poliestër, për shkak të kostos 
së lartë të tubit të përbërë, 
zakonisht përdoret vetëm kur 
ekziston rreziku nga kabllot 
elektrike që nuk mund të 
izolohen. Nëse janë çeliku, 
ato janë ose “të zeza” ose 
galvanizuar. Tubat vijnë në një 
sërë gjërash dhe një diametër 
standard prej 48.3 mm. (1,5 
tubacione NPS). Dallimi 
kryesor midis dy llojeve të 
tubave metalik është pesha 
më e ulët e tubave të aluminit 
(1.7 kg / m në krahasim me 
4.4 kg / m). Megjithatë ato 
janë më fleksibile dhe kanë 
një rezistencë më të ulët 
ndaj stresit. Tuba zakonisht 
blihen në gjatësi 6.3 m dhe 
pastaj mund të priten në 
madhësi të caktuara tipike. 
Shumica e kompanive të 

mëdha do t’i shesin tubat e 
tyre me emrin dhe adresën e 
tyre për të penguar vjedhjen.
Bordet ofrojnë një sipërfaqe 
pune për përdoruesit e 
tribunave. Ata janë dru të 
kalitur dhe vijnë në tre trashësi 
(38 mm (e zakonshme), 50 mm 
dhe 63 mm) janë një gjerësi 
standarde (225 mm) dhe janë 
një gjatësi maksimale prej 
3.9 m. Mbërritjet e tabelës 
mbrohen me pllaka metalike 
të quajtura pranga ose 
ndonjëherë pllaka gozhdë, të 
cilat shpesh e kanë vulosur 
emrin e kompanisë në to. 
Dyllat e tribunave të drurit në 
Britani të Madhe duhet të jenë 
në përputhje me kërkesat e 
BS 2482. Po ashtu, përdoret 
edhe stolisje druri, çeliku 
ose alumini, si dhe pllaka të 
laminuara. Përveç tabelave 
për platformën e punës, 
ekzistojnë bordet e vetme 
të cilat vendosen nën skelë 
nëse sipërfaqja është e butë 
ose që dyshohet ndryshe, 
megjithëse mund të përdoren 
edhe bordet e zakonshme. 
Një tjetër zgjidhje, e quajtur 
skatepad, është bërë nga një 
bazë gome me një pllakë bazë 
të formuar brenda; këto janë 
të dëshirueshme për përdorim 
në tokë të pabarabartë pasi 

ato përshtaten, ndërsa bordet 
e vetme mund të ndahen 
dhe duhet të zëvendësohen.
Skela, e quajtur edhe 
skelet, është një strukturë e 
përkohshme e përdorur për 
të mbështetur ekuipazhin 
e punës dhe materialet për 
të ndihmuar në ndërtimin, 
mirëmbajtjen dhe riparimin 
e ndërtesave, urave dhe të 
gjitha strukturave të tjera të 
bëra nga njeriu. Skelat janë 
përdorur gjerësisht në vend 
për të pasur akses në lartësitë 
dhe zonat që përndryshe do të 
ishin të vështira për t’u arritur. 
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Jet Scaffolding
Unit 212 Flexspace
5 Elstree Way Borehamwood 
London
WD6 1SF

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffolding.com

“Skela Jet” është e bazuar 
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon 

të gjitha zonat në Londër.
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“Anarkia është më e keqe se sa tirania”  (Nga: Leksikoni i analizave filozofike)

Nga Hazir MEHMETI, Vjenë

Gëzimi i lirisë ishte një 
eufori e arsyeshme 
e bazuar në vuajtjet 

shekul lore të kombit . 
Asnjëherë lufta për liri nuk 
pushoi, ani pse kombi u tkurr 
në përmasa drastike në të 
gjitha anët gjeografikë të 
tij. Armiku ishte i egër dhe 
barabar duke përdorur të gjitha 
format e mundshme të terrorit 
fizik e psikik mbi popullatën 
shqiptare. Secili armik e kishte 
të parën “Përçaj e sundo” 
përmes propagandës në format 
më perfide të mundshme për 
ta gjunjëzua dhe çrrënjosur 
qenien shqiptare në trevat 
etnike ku ata jetojnë si populli 
më i lashtë i Gadishullit Ilirik.  
Propaganda më e fuqishme 
në dobi të armikut bazohej 
në ndalimin e mësimit dhe 
edukimit shqip duke filluar 
shekujve nën sundimin e 
Perandorisë Osmane, duke 
vazhduar në pushtetet 

pushtuese greke e serbe  
në Çamëri, Kosovë, Iliridë, 
Tivar, Sanxhak, Preshevë etj. 
Në lojën e tyre të ndytë 
pushtuesit ditën ta shfrytëzojnë 
religjionet në kryerje shërbimi 
ndaj tyre për ta shkatërruar 
qenien shqiptare. Pushtimi 
turk lejonte mejtepe për 
mësim fetare në gjuhën arabe 
e turke edhe pse asnjë vijues 
nuk e dinte turqishten e as 
arabishten. Mësuesi (hoxha) i 
kishte duart e lira të vepronte 
me egërsi e brutalitet çfarë 
vetëm ai dinte.  Në Çamëri 
e pjesët tjera të viseve 
shqiptare të pushtuara nga 
Greqia, kisha ortodokse greke 
mbillte farën e urrejtjes deri 
në gjenocid ndaj gjuhës dhe 
kombit shqiptar. Kjo hasmëri 
ishte e shprehur sidomos tek 
ata klerik shqiptar që kërkonin  
mësimin dhe predikimi në 
gjuhën shqipe, kërkonin dhe 
hartonin abetare në gjuhën 
shqipe. Shumica e tyre e 

pësuan keq duke i mbytur në 
format më brutale. E ditur kjo, 
nga historia e terrorizimit të 
mësuesve e  intelektualëve 
nga secili që ka ndjenja 
kombëtare dhe ka mësuar 
nga Rilindësit tanë të mëdhenj.
mbajë këto kosto shtesë.
Pronarët do të jenë përgjegjës 
për shpenzimet që lidhen me 
themelimin, rinovimin ose 
përfundimin e një qiraje (dmth. 
Referenca, administrimi, 
inventari, rinovimi dhe tarifat 
e check-out). Qiramarrësit 
pritet të dinë se çfarë kërkojnë 
të paguajnë për kompletimin, 
rinovimin, ndryshimin ose 
novacionin e një marrëveshjeje 
qiraje dhe nëse këto 
akuza janë të paligjshme.

Kleri e dogma
Si duket klerizmi dhe klerikët 
ndërrojnë pushtet por jo edhe 
zanatin e tyre. Kjo u pa e po 
shihet, mjerisht, edhe në 
ditët tona. Në të gjitha viset 

shqiptare pas thyerjeve të 
mëdha sistemesh u bë garë 
si asnjëherë për ndërtimin e 
objekteve të kultit në shtrirjen e 
dogmës bashkë me frikësimin 
e njerëzve edhe atje ku 
asnjëherë nuk kishin arritur 
shekujve. Derisa në Shqipëri 
gara bazohej në sloganin  e 
“ndalimit komunist të fesë”, në 
Kosovën pa pushtet, vrapuan 
dhjetëra rryma sektesh fetare 
të gatshme për ndërtimin e 
objekteve të kultit rrymash nga 
më ekstremet në emër të lirisë 
së re nga pushtuesi serb.  Këto 
agjentura i kishin të përgatitur 
klerikët që  t’i instalojnë aty 
ku duhet për ta vrarë shpirtin 
e njeriut të thjeshtë shqiptar 
të vuajtur. Tani i duhej edhe 
frika  nga zoti, e gjithë kjo  
në shërbim të shërbimeve 
sekrete serbe, greke, ruse, 
turke dhe agjenturave sektare 
të drejtuara nga ISS me 
frymëzimet e krye katilit i 
quajtur Egërsira e Shekullit.

PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE

ERMAL KARAKUSHI

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA 
NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI

INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM

ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET

SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ.

ermal_niceic@hotmail.co.uk

Tel: 07568393784

Zyra: 020 8443 3833

DUSHE/ LIDHJE GATIMI

SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE

SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

ATY KU VRITET E ARDHMJA  
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Sweet LondonRESTAURANT
www.sweet-london.co.uk

info@sweet-london.co.uk

Ambient i rehatshëm për 60 vetë
Pasina komode me shisha për 50 vetë
 

62A Longbridge Road, 
Barking, Essex, 

IG11 8RT

02082625172

• Ambient festiv
• Ditëlindje
• Festa

• Takime rinore
• Studentë
• Gëzime familjare

Nxënës të dashur, ato 
duart tuaja, të bukura 
që për mrekulli e 

bëjnë shqiponjën, nuk do të 
kenë kuptim të mjaftueshëm 
pa njohjen e gjuhës shqipe. 
Nxënësit në shumicën e 
shkollave shqipe në Britani 
e Madhe fillojnë mësimin ...

Nxënës të dashur, ato duart 
tuaja, të bukura që për mrekulli 
e bëjnë shqiponjën, nuk do të 
kenë kuptim të mjaftueshëm 
pa njohjen e gjuhës shqipe – 

Viti i Ri shkollor 2019/20 në 
shkollat fillore në Britani e 
Madhe me padurim po e 
pret fillimin e tij. Nxënësit 
në shumicën e shkollave të 
arsimit Plotësues shqip në 
Britani e Madhe fillojnë me 
mësim këtë muaj. Bashkë me 
ta edhe nxënësit e shkollës 
shqipe të Ardhmërisë së 
Lutfi Vatës, Mother Tereza 
Albanian Union të Zamira 
Ruspit, Shkolla Kosova e Talat 
Pllanës, apo dhe ato të Esat 
Braçes. Mësim të Mbarë..., 
fillojnë me mësimin në gjuhën 

amtare. Jemi të bindur se ditët 
në atdhe kanë kaluar shumë 
shpejt sa që shumica prej 
jush, bëjnë të njëjtën pyetje, 
të cilën shpesh ne të rriturit 
ia parashtrojmë vetes : “A 
thua a ishim në vendlindje?”.
Por, megjithatë jemi të bindur 

se tani jeni më me shumë 
forcë se në Qershorin që e 
lamë pas. Bankat shkollore 
po ju presin dhe mësueset e 
mësuesit i kanë bërë të gjitha 
përgatitjet, që ju ta ndjeni veten 
si në vendlindje. Mirë se vini!
Edhe sivjet ju presin shkronjat 
e shqipes, mësimet  në lëmin e 
letërsisë, historisë, gjeografisë 

dhe kulturës shqiptare. Sa 
shumë keni për të mësuar 
sepse gjuha shqipe krahasohet 
me valët e detit. Ashtu si valët e 
detit që nuk përfundojnë edhe 
mësimet në gjuhën shqipe nuk 
përfundojnë kurrë. Prandaj, ju 
të gjithë duhet të përgatiteni 

që të “notoni” sa më mirë në 
valët e saj, sepse nuk ka më 
keq se kur një fëmijë nuk e 
njeh gjuhën e nënës - gjuhën 
amtare. Ju e ndjeni fare mire 
nganjëherë kur ju mungojnë 
fjalët dhe se si mundoheni të 
gjeni rrugëdalje me ndonjë 
fjalë tjetër për ta treguar 
kuptimin e fjalisë. Por, për të 

gjitha ka zgjidhje. Prindërit tuaj 
e kanë për obligim që të hënën 
t`iu sjellin në mësimin e gjuhës 
shqipe, kurse ne bashkë me 
ju të “notojmë” gjatë tërë vitit 
në dallgët e gjuhës shqipe, 
dallgë të cilat padyshim se 
do t`iu pëlqejnë shumë. 
Sivjet nxënësit e rritur të vitit të 
kaluar shkollor nuk i kemi në 
mesin tonë, atyre ju dëshirojmë 
shëndet dhe suksese në 
mësimet e mëtutjeshme në 
shkollën e vendit. Por,  shkollës 
shqipe këtë vit shkollor i 
bashkëngjiten dhjetëra e 
dhjetëra nxënës të klasës 
së parë. Abetaret janë gati. 
Dhe fare në fund ju 
përkujtojmë edhe pse ua kemi 
thënë vazhdimisht se gjuha e 
nënës është themel i identitetit 
kombëtar, sepse gjuha mbron 
flamurin, identitetin, atdheun. 
Nuk mjafton të thuash jam 
shqiptar nëse nuk e di edhe 
gjuhën shqipe. Ato, duart tuaja, 
të bukura që për mrekulli e 
bëjnë shqiponjën, nuk do të 
kenë kuptim të mjaftueshëm 
pa njohjen e gjuhës shqipe.  

Mirë se vini!

MIRË SE VINI NË SHKOLLËN SHQIPE!
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Nga Hazir MEHMETI, Vjenë 

Qielli lart ishte krejt i hirtë 
edhe deti aty pranë bërë 
njësh me qiellin, kërkund 
nuk dukej vija e horizontit, 
nuk dallohej ku fillonte e ku 
mbaronte deti apo qielli. 
Meri nuk e përmbante dot 
gazin që kishte brenda në 
shpirt, ajo e dinte se prapa 
atyre reve të rënda e të 
hirta ndodhej dielli dhe asaj 
i vinte të hapte krahët e të 
fluturonte lart drejt tij sikur 
do të puthte qiellin me buzët 
e puthura prej atij djaloshit, 
Rizait. Sa emër i çuditshëm, 
të cilin ajo e shqiptonte Riza, 
duke ia ndryshuar theksin, 
lere pastaj se prej nga vinte, 
tutje tej nga një vend i largët 
i Ballkanit, nga Shqipëria. 
Një vend plot me diell e qiell 
të kaltër, siç i pati treguar ai 
vetë. E Meri kurrë më parë 
nuk kishte dëgjuar për këtë 
Shqipërinë. Ai i mësoi edhe 
fjalinë e parë në gjuhën e tij: 
“Të dua shumë!” Dhe tani ajo 
përsëriste me vete: ” Të dua 
shumë... të dua shumë...”
Ata të dy, Rizai dhe Meri 
ishin takuar rastësisht në 
një koncert të muzikës 
së dhomës me pjesë nga 
kompozitorë anglezë. Ia 
njohu mikesha e vet Suzana. 
Ai ishte një djalosh shtatlartë 
me sy gri në të gjelbër, flokët 
ngjyrëgështenjë i kishte 
krehur të ngritura përpjetë 
duke lënë t’i dilte në pah 
balli i lartë i mençur, dukej i 
burrëruar veshur me frak të 
zi, jelek, këmishë dhe papijon 
të bardhë, po ashtu dorezat i 
kishte të bardha, kurse Merit 
iu ngulit në mendje çasti, kur 
ai hoqi me shkathtësi njërën 
dorezë kapi dorën e Merit u 
përkul lehtas duke përthyer 
njërin gju për të cikur me 
buzët e tij dorën e saj të 
bukur. Më tej ata u takuan 
në një mbrëmje të ftuar prej 
një shokut të tij anglez, që 
festonte ditëlindjen, pastaj 
vijuan të takohen në shtëpinë 
e Merit të ftuar prej prindërve 
të saj sipas zakonit anglez në 
orën pesë të pasdites për çaj.  

Rizai
Rizai, u lind në Stamboll atje 
ku babai i tij, Fejzi Alizoti, 
kryente detyra të larta në 
qeverinë turke. Ai u lind në 
një familje me tri motra dhe 
një vëlla, ata ishin të lidhur me 
shumë dashuri për njëri tjetrin. 
Rizai, qe më i vogli i familjes 
dhe më i përkëdheluri. Së 
pari, ai u shkollua në “Robert 
College” e më tej në Tiranë në 
Shkollën Teknike “Harry Fultz”. 
Ishte shumë krenar në veçanti 
për babain e vet e krejt familjen 
dhe këtë gjë e shprehte me 
vështrimin pa ndrojtje të syve 
e mbajtjen lart të kokës. Rizai 
ishte krenar edhe për shokët e 
miqtë që kishte rreth e rrotull 
vetes, ata sikurse ai vetë 
vinin nga shtresat e larta të 
shoqërisë shqiptare. 
Në vitin 1929 Rizai, biri i 
Alizotëve po përgatitej për t’u 
nisur me studime në Angli. U 
nis me zemrën mbushur me 
gëzimet e moshës djaloshare 
drejt për në ishullin anglez 
një ditë fillimgushti, së pari 
nga Tirana me një makinë 
për në Durrës, më tej nga 
porti i Durrësit me vapor për 
në Bari, ndërsa dallgët e 
detit e përkundnin sa andej 
këtej, e vazhduan pastaj 
udhëtimin me tren mes për 
mes Europës dhe më tej sërish 
lundrimi nëpër det; tok me 
Rizain udhëtuan edhe katër 
shokë të tjerë, po studentë 
si ai me bursë të Mbretërisë 
Shqiptare. Kur mbërritën në 
Londër zunë vend në hotel, 
por Rizai nuk mundi dot të 
shihte shumë nga mrekullitë 
e kryeqytetit britanik, i bënë 
shumë përshtypje makinat 
e shumta, që rrëshqitnin lart 
e poshtë nëpër rrugë, ato 
ishin katrore gati si forma e 
karrocave me kuaj, por shumë 
të shpejta me timonin nga ana 
e djathtë, krejt ndryshe nga 
makinat e pakta të Tiranës, po 
ashtu i bëri përshtypje edhe 
telefoni tek pritësi i hotelit, që 
mbahej me të dyja duart, njëra 
ngjitur me veshin dhe pjesa 
tjetër për të folur para gojës, 
ndonëse telefon kishte parë 
edhe nëpër zyrat e Tiranës. 

Ndërsa katër shokët e tjerë do 
të qëndronin aty për të ndjekur 
studimet, njëri për financë 
dhe tre të tjerët inxhinieri të 
ndryshme, Rizait do t’i duhej 
t’i hipte edhe njëherë trenit, 
që punonte me qymyrguri 
duke vjellë shtëllunga tymi të 
zi për të vajtur në Cornwall 
në jugperëndim të Anglisë ku 
ndodhej Scool of Metaliferris 
Mines. 
Ditët e fillimit të Universitetit 
në degën për inxhinieri nafte e 
pati të vështirë, jo për shkak të 
gjuhës, sepse ai e dinte shumë 
mirë anglishten dhe e fliste si 
i thonë fjalës “ujë” ndonëse 
pak me theks amerikan, por 
e pati të vështirë sepse ishte 
ndarë nga nëna, motrat, babai, 
vëllai. Kur ishte në udhëtim i 
dukej se me të mbërritur do të 
takohej me ta, veç ditët kalonin 
e malli shtohej. Kështu sapo 
mbaronte leksionet mbrëmjeve 
Rizai ulej i vetëm në dhomën 
e tij dhe u shkruante letra të 
gjata të dashurve familjarë 
duke rrëfyer me hollësi për 
gjithçka që i ndodhte në jetën 
studentore, në jetën e tij larg 
Atdheut. Dhe vazhdonte të 
mësonte me ngulm ashtu 
siç i kishte premtuar të atit 
se do ta nderonte që të 
përgatitej inxhinier i zoti për 
Shqipërinë. I ati u përgjigjej 
rregullisht letrave të tij duke i 
treguar gjithçka rreth punëve 
shtetërore që kryente dhe 
ndjenin krenari për njëri tjetrin 
duke biseduar në largësi si 
burri me burrin.  
Lufta e Parë Botërore po 
bënte dy dhjetëvjeçarë që 
kishte mbaruar, plagët e saj 
shkatërrimtare ishin mbyllur 
dalngadalë. Kudo nëpër shtetet 
e Europës ishin bërë shumë 
ndërtime të reja, industria po 
lulëzonte, nëpër kryeqytetet 
njerëzit argëtoheshin sa të ish 
e mundur e më shumë sepse 
jeta duhej shijuar pas gjithë 
atyre llahtareve. Nëpër rrugë 
syri të shihte gjithnjë e më pak 
njerëz të gjymtuar mbetur që 
nga koha e luftës. 
Posa i mbaroi studimet, Rizai u 
kthye i lumtur për të punuar në 
Shqipëri. E emëruan inxhinier 

të shfrytëzimit të naftës në 
Kuçovë. Tok me familjen 
u vendos për të banuar 
në ndërtesat e bukura 
njëkatëshe me oborret plot 

lule shumëngjyrëshe ndërtuar 
nga kompania italiane. E gjithë 
rrokopuja e lemerishme e jetës 
së tij erdhi pasi mbaroi lufta 
dhe në pushtet u vendosën 
komunistët.
Ata jetonin në qendër të qytetit 
të Kuçovës në një barakë 
përbërë nga një dhomë, një 
kuzhinë e një kthinë ndërtuar 
për punëtorët po nga italianët. 
Kostandini i vogël jetonte tok 
me prindërit dhe dy motrat më 
të vogla, ai ishte dymbëdhjetë 
vjeç, por ndiqte mësimet në 
klasën e tretë pasi i kishte 
humbur vitet shkollorë për 
shkak të luftës. Katër dajat e tij 
punonin naftëtarë sikurse edhe 
babai i tij, por atij mëngjesi i ati 
duhej të shkonte në Berat për 
të bërë pazar. Kur u ngrit babai 
ende nuk ishte zbardhur, ai 
vajti në kthinën, që e përdornin 
si vend gatimi dhe mbanin 
enët. Naumi u mundua që të 
mos bënte zhurmë për të mos 
zgjuar fëmijët dhe gruan që 
flinin. Ai u afrua tek dritarja, 
që ishte e lartë barabar me 
trupin e tij, sepse përjashtë 
në rrugë ndiheshin hapa 
dhe sytë i zunë një lëvizje 
njerëzish të pazakontë. Vijoi 
të vështrojë nga dritarja për të 
marrë vesh se çfarë po ngjiste, 
por u dëgjua një zë i vrazhdë 
urdhërues i një personi me 
uniformë:
-Naum, futu brenda!
-Po çfarë ka? 
-Nuk është punë për ty!
Naumi u spraps dhe gati u 
përplas me të birin:
-Po ti pse je ngritur?
-Kot, o babi...     
Të dy po vërdalloseshin nëpër 
shtëpi, i ati duke u bërë gati 
për të ikur dhe i biri ashtu kot. 
Pas disa çastesh dikush trokiti 
lehtë tek qelqi i dritares. Naumi 
u afrua dhe e hapi. “Ç’është?” 
– pyeti me zë të ulët. 
-Mos të ndodhet ndonjë kallëp 
sapun se na duhet për këtë 
litarin? 
-Po përse ju duhet? 
-Do ta shohish...
Naumi u rrotullua tek sergjeni 
i enëve për të gjetur sapunin...
(vijon në faqen 13)

VAJZA ANGLEZE MERI
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(vjon nga faqja 12) ...e sërish u 
përball me Kostandinin.
-Shko fli, o bir, është shpejt e 
këto nuk janë punë për ty...
Kostandini u shtri edhe njëherë 
për të fjetur. E zuri gjumi. 
U zgjua kur rrezet e diellit 
po i përkëdhelnin fytyrën. I 
hodhi një grusht ujë fytyrës, 
rrëmbeu nga pjata copën e 
bukës me djathë, futi librat 
në qesen prej doku dhe u 
nis plot gëzim për në shkollë. 
Kishte mbushur dymbëdhjetë 
vjeç këtë pranverë tani i dukej 
vetja djalë i rritur, pa ishte një 
mëngjes i bukur tetori dhe 
dielli shkëlqente për mrekulli, 
gjethet e pemëve fëshfërinin e 
zogjtë këndonin, Kostandini e 
kishte zemrën të mbushur plot 
e përplot me gëzim sepse atje 
tek shkolla e priste vogëlushja 
Katerina dhe ai po bëhej gati 
të këndonte nën zë: “Rina, 
Rina Katerinë / Leshraverdha 
trendelinë... Në fillim do ta 
shihte Katerinën tek oborri 
i shkollës, pastaj do ulej në 
bankë me të e do të nuhaste 
aromën e kaçurrelave të saj 
të arta kur të ulnin kokën e të 
lexonin të dy librin e Këndimit, 
pasi të dy kishin vetëm një 
libër.

Befas Kostandini shtangu i 
tmerruar, trupi po i dridhej fort 
sepse vetëm pak metra larg 
tij, tek njëra nga degët e vidhit 
të madh degëgjerë, atje lart 
ku fëmijët hidhnin litarin për 
t’u kolovitur ai pa një njeri të 
gjatë të varur, shqeu sytë edhe 
më, ndërkaq vuri re se rrotull 
qafës i kishin shtrënguar një 
litar me të cilin e kishin mbytur. 
Ai burrë kishte vdekur, kjo 
ishte vdekja. Për herë të parë 
Kostandini po shihte një njeri 
të vdekur. U kujtua se nëpër 
gjyqe njerëzia thërrisnin me zë 
të lartë deri në kupë të qiellit: 
“Kriminelët në litar! Kriminelët 
në litar!” Veç ai burrë nuk 
ngjante aspak si kriminel, 
Kostandini diku e kishte parë, 
diku ia pati dëgjuar zërin, 
për çudi ai person i ngjasoi 
me të atin. Dhe Kostandini i 
tmerruar filloi të qante me lot 
të mëdhenj, që i fshinte me 
pëllëmbët e duarve. Në rrugë 
nuk kishte njerëz që ta shihnin 
atë goxha djalë tek qante. 
Rizain e nxorën nga qelia e 
burgut të Tiranës e ashtu pa 
ia hequr prangat e duarve, 
e hipën prapa një kamioni 
shoqëruar nga tetë ushtarë të 
armatosur. I burgosuri e kuptoi 

se i kishte ardhur fundi. Fundi 
i jetës së tij. Ndjeu ashtu me 
trurin e stërlodhur e të sfilitur 
se udhëtuan për disa orë pa 
qëndruar diku, duke u troshitur 
nëpër rrugët gropa-gropa e së 
fundi u ndalën. Sapo zbritën 
Rizai e njohu vendin. Ishte 
Kuçova, vendi i tij i punës për 
të cilin pati lënë Anglinë sepse 
duhej t’i shërbente Atdheut. 
E kuptoi edhe qëllimin e 
xhelatëve, ata donin që të 
tmerronin njerëzit e atij qyteti, 
prandaj do ta varnin mu aty 
në mes të sheshit. Policët e 
hodhën litarin tek dega më e 
trashë e vidhit. Në të njëjtën 
kohë përballë në anën tjetër 
të rrugës u ndez një dritë e 
zbehtë tek bufeja “Birra Korça” 
ku burrat para se të shkonin 
në punë vinin mëngjeseve për 
të pirë ndonjë teke raki apo 
konjak shoqëruar me kafe. E 
sollën të burgosurin aty tek 
vendi i ekzekutimit ashtu të 
lidhur veshur me një këmishë 
të bardhë e pantallona të 
zeza, këmbëzbathur dhe po të 
mos ishte errësirë në fytyrën 
e tij do të shiheshin shenjat 
e tmerrshme të torturave. Ai 
mezi merrte frymë, trupi i tij i 
dobësuar, mushkëritë e tij nuk 

përballnin dot as frymëmarrjen 
pasi nga të rrahurat kishte 
pësuar edhe krisje të brinjëve. 
Prokurori urdhëroi që t’ia 
zgjidhnin duart. Pastaj ai lexoi 
vendimin nën dritën e një 
qiriu, që ia mbante njëri prej 
policëve. Si mbaroi leximin 
bëri pyetjen e zakonshme: “I 
pandehur, fjala e fundit.” Rizai 
heshti. Truri i tij tejet i lodhur 
i stërmunduar rrotullohej e 
rrotullohej parreshtur vetëm 
tek data e ekzekutimit, të cilën 
e dëgjoi teksa lexohej vendimi. 
Ishte dhjetë tetor e u kujtua se 
ishte dita e ditëlindjes së tij. Atë 
ditë do të mbushte tridhjetë e 
shtatë vjeç. Papritmas me një 
qartësi të jashtëzakonshme 
kujtoi atë ditëlindjen e bukur 
të dikurshmen kur mbushi 
njëzet e pesë vjeç dhe ishte 
me gruan e parë Merin, oh, sa 
i lumtur pati qenë atëherë. Sa 
i lumtur! Po bija e tij Xheki, atje 
në Angli, vallë a do ta merrte 
vesh ndonjëherë se cilin kishte 
baba? Po tre fëmijët e tij të 
mjerë në Shqipëri çfarë kujtimi 
do ruanin për të? Tani nuk po 
duronte dot më, donte që jeta 
e tij të mirrte fund sa më parë. 
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Nga Gladiola Jorbus

Është fakt që numrat 
janë pjesë e pandarë 
e jetës sonë. Shkenca 

që merret me studimin 
e marrëdhënies mistike 
ndërmjet tyre dhe objekteve 
fizike a qenieve të gjalla quhet 
numerologji; një praktikë e 
njohur te matematikanët e 
hershëm si Pitagora, por 
e konsideruar edhe si një 
pseudoshkencë gjithashtu. 
Në një qytet të bukur 
skandinav s iç është 
Stromstadi, i cili pozicionohet 
në pjesën perëndimore 
të Suedisë, në veri të 
G o t e b o r g u t  n g r i h e t 
madhështore një ndërtesë 
e strukturuar, mbi sekretet e 
numrave dhe datave më të 
rëndësishme të një familjeje. 

Mbi të shkruhet STADHUS 
dhe s’është tjetër, veçse 
Bashkia e qytetit, një 
ndërtesë graniti që stolis 
qendrën e tij, kurse punonjësit 
e administratës mund të 
zhvillojnë aty, aktivitetin e tyre.
Ndërtesa është ndërtuar 

sipas stilit Art Nouveau 
(një term ky i përdorur për 
herë të parë nga juristi e 
shkrimtari belg Edmond 
Picard), që shërbente për 
të përkufizuar, një lëvizje 
artistiko-filozofike që lindi 
në Evropën e  fundviteve 
‘800 dhe zgjati deri në 
dekadën e parë të 1900-ës. 
Konstruksioni i STADHUS-
it ka vijuar përgjatë viteve ( 
1912-1917), sipas vizatimeve 
të Eugen Thorburnit . 
Bashkia e këtij qyteti apo 
e njohur ndryshe si “Çatia 
e gjelbër” shërben si pikë 
referimi për të gjithë, qoftë 
nga toka, qoftë nga deti. 
 E jashtëzakonshmja e 
kësaj ndërtese qëndron 
në brendinë e saj, aty 
ku bashkëjetojnë drama, 
simbolika dhe misteri. E gjitha 
kjo, si pasojë e një konflikti 
serioz midis politikanëve dhe 
dhuruesit që e financoi atë.
Në fillim të shekullit XX, 
Stromstadi (dikur pjesë e 
Norvegjisë) kishte rënë pre 
e dy zjarreve të mëdha, 
të cilët e kishin shkretuar. 
Meqenëse nuk ishte në 

gjendje të ndërtonte bashkinë 
e tij, rrezikonte të humbiste 
privilegjet si qytet. Afaristit 
të rëndësishëm Adolf Fritiof 
Cavalli-Holmgren i lindi një 
ide, pasi lexoi gazetat lokale 
të Stromstadit, në rezidencën 
e tij në Stokholm, kryeqyteti 
i Suedisë, në të cilin u 
zhvendos pasi kreu studimet.
 Edhe pse nuk kishte 
shkëlqyer gjatë viteve 
të shkollimit, koha dhe 
pasuria e tij vërtetuan se ai 
kishte nuhatje në biznes. 
Përshkruhej si një “beqar 
i çuditshëm, me zakone 
disi të veçanta, gjithmonë 
i veshur me të zeza, i 
prekur nga një sëmundje 
në mushkëri, por me zemër 
të mirë dhe dorëçelur”.
Ai ofroi të ndihmonte qytetin 
duke dhënë një kontribut 
financiar të konsiderueshëm. 
Politikanët e entuziasmuar 
brohorisnin dhe punësuan 
një arkitekt për të ngritur një 
ndërtesë të re pranë portit.
 Por me sa dukej, planet 
e politikanëve të kohës 
ishin të papranueshme për 
Adolf Fritiofin, dhe kështu 

ai mori vetë përsipër të 
merrej me menaxhimin, 
financimin dhe gjithçka 
tjetër. Kësisoj, politikanët 
ishin të detyruar të pranonin 
kushtet e tij, edhe pse me 
pahir, përndryshe Stromstadi 
do të mbetej pa bashki. 
Zemërimi i tyre arriti kulmin, 
jo vetëm sepse bashkia e re 
po ndërtohej larg qendrës 
së qytetit, por edhe për 
faktin se Adolf Fritiof po 
rezultonte tejet ekzigjent me 
kërkesat e tij. Vërtet ishte 
një njeri i sjellshëm dhe 
bujar, por pretendimet që 
kishte nxisnin një lumë të 
papërballueshëm ankesash. 
Adolf Fritiof vendosi që 
ndërtesa të ngrihej mbi 
kodrën, të cilën përpara 
se qyteti të përfshihej nga 
flakët, e hijeshonin shtëpia 
e tij e fëmijërisë dhe dyqani 
i argjendarisë së babait, 
madje Adolfin shpesh e 
përmendnin si “Guldtuppens 
son - Djali i gjelit të artë”. 
Kjo bashki e re do t’i dhuronte 
qytetit bregdetar që laget 
nga Deti i Veriut Skagerrak, 
një pamje madhështore. 

ÇATIA E GJELBËR, MISTERI I STROMSTADIT
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Nga Prof.dr. Eshref Ymeri

Vepra e prof.dr. Fatmir 
Terziut “Diskursi i 
bukurisë së dhimbjes 

në krijimtarinë e Uran Butkës”, 
shënon një tjetër sukses të 
madh të tij në artin e kritikës 
letrare. Kjo vepër e pasuron 
më tej korpusin e veprave 
të këtij kritiku të talentuar, e 
këtij “Mjeshtri të Madh”, i cili 
zë një vend nderi në aradhën 
e personaliteteve të shquara 
të kulturës kombëtare. Në të 
njëjtën kohë, prof.dr. Fatmir 
Terziu përfaqëson krenarinë 
tonë kombëtare në radhët 
e diasporës shqiptare në 
Britaninë e Madhe, në indin 
e jetës të së cilës ai ka 
hyrë me tërë shkëlqimin e 
vet, si përsonalitet i letrave 
dhe i artit kinematografik.
Jeta e Uran Butkës si 
shkrimtar ka qenë dhe 
vazhdon të jetë në vetvete si 
puna e një pëlhure të pastër 
në studion e një piktori. Në 
korpusin e veprave letrare që 
ka nxjerrë nga pena, të cilat 

prof. Terziu i analizon me 
nuhatjen e hollë të një kritiku 
të shquar, Urani, si me penelin 
e një mjeshtri të pikturës, 
ka vizatuar në të bukurinë 
e jetës së vetë përmes 
dhimbjes dhe vuajtjeve që i 
shkaktoi diktatura komuniste. 
Rruga e jetës së Uran Butkës 
më kujton një aforizëm me 
vlera fort edukative të Bert 
Helingerit (Bert Hellinger - 
1925), psikolog, psikoterapist 
dhe teolog gjerman.
“Të vuash është më lehtë, 
sesa të ndryshosh. Për të 
qenë i lumtur, duhet burrëri”.
Veprat letrare të një epoke të 
caktuar pasqyrojnë ngjarjet 
e kohës në përthyerjen e 
këndvështrimeve të autorit, si 
përfaqësues i një shtrese të 
shoqërisë. Prandaj vlerësimi 
kritik i këtyre veprave merr 
një rëndësi të dorës së 
parë. Pikërisht një gjë të 
tillë ka pasur parasysh prof.
dr. Fatmir Terziu para se t’i 
hynte punës për analizën 
me vlera akademike që i ka 
bërë krejt korpusit të veprave 

artistike të Uran Butkës. 
Sepse ato mbështeten në 
studimin nga ana e autorit 
të burimeve historike, të 
kujtimeve, të monografive 
dhe të dokumenteve të 
tjera dhe përfaqësojnë në 
vetvete një nismë fort të 
goditur, me qëllim që, në 
përfytyrimin e lexuesit, të 
rikrijohet e kaluara përmes 
magjisë së fjalës artistike.
Dihet që lexuesve, duke 
filluar që nga mosha e 
pararinisë dhe e rinisë, 
interesi për historinë e vendit 
u zgjohet për herë të parë 
gjatë leximit të veprave 
artistike me tema historike. 
Nga vepra studimore e prof. 
Terziut rezulton se shrimtari 
Uran Butka ka pasur si qëllim 
të risjellë në kujtesën e 
lexuesve veçoritë e formimit 
psikologjik të njerëzve në një 
periudhë të caktuar, tablonë 
e mendimeve, e ndjenjave 
dhe të pikësynimeve të 
tyre. Veprat e tij artistike e 
lehtësojnë në një mënyrë të 
jashtëzakonshme ardhjen 

e informacionit të vërtetë 
në ndërgjegjen e lexuesve. 
Ky informacion i gjerë 
vjen nëpërmjet përsiatjeve 
personale dhe gojës së 
personazheve të veprave të 
tij dhe lexuesin e mrekullon 
edhe shumë më tepër pena 
e analizave kritike të prof. 
Terziut. Nëpërmjet këtij 
informacioni, autori vizaton 
skenat e jetës reale, të cilat 
janë larg pasqyrimit të tyre 
nga ana e historisë zyrtare.
Prof. Terziu i zbulon lexuesit 
shkrimtarinUran Butka, si 
një krijues me një aftësi fort 
unikale për të shkrirë në 
veprat e tij forcën tërheqëse të 
rrëfimtarisë plot emocion me 
njohjen në thellësi të formimit 
psikologjik të heronjve të vet. 
Fabula e thurur me merak, 
intriga plot befasi, dialogjet 
e latuara deri në përsosmëri, 
figurat plot afsh artistik të 
personazheve dhe përndezja 
emocionuese e ndjenjave, 
përbëjnë komponentët e stilit 
të tij të papërsëritshëm...
(vijon në faqen 16)

Prizreni London Café Prizreni London Café 
Prizreni London Café është i njohur si çelësi në 
prodhimin e ushqimit të cilësisë dhe takeaëays, 

shërbime restorant, dyqan kafeje, dhe grill.

Prizreni Café me traditat më të 
mira shqiptare
Coffee Shop - Coffee Grill - 
Takeaway 
Byrekë specialë
Qofte tradicionale
Pica të ndryshme

23 Vivian Ave, 
London NW4 3UX, UK+44 2082026846 asllankureqi@gmail.com

FUSHËBETEJA E FJALËS 
ARTISTIKE TË URAN BUTKËS
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(vjon nga faqja 15) ...Rëndësia e 
letërsisë artistike në zgjidhjen 
e detyrave me vlera njohëse 
dhe edukative për masën 
e lexuesve, në varësi të 
sistemit shoqëror, ka nxitur 
përpjekjet për ta përvetësuar 
lëndën e historisë në bazë 
të përmbajtjes së romaneve 
historike dhe të monumenteve 
letrare. Një ide të tillë, në fillim 
të shek. XIX, e pati shprehur 
njëri nga përfaqësuesit 
përparimtarë gjermanë 
në fushën e edukimit, 
Zigfrid Kaveray, i cili ishte i 
mendimit se historia zyrtare 
në Gjermaninë kaizeriane 
(monarkike, perandorake) nuk 
e pasqyronte jetën e vërtetë, 
përditshmëria qe braktisur prej 
saj. Prandaj ai propozonte 
që historia të shkruhej mbi 
bazën e serisë së romaneve 
historike që pasqyronin 
me vërtetësi tablonë tipike 
të jetës së përditshme 
të shoqërisë gjermane, 
në mënyrë që të krijohej 
mundësia për një analizë 
objektive të marrëdhënieve 
shoqërore të kohës.
Në analizat e prof. Terziut 
ngjallet interesimi i  lexuesit 
për të pasur parasysh se 
veprat artistike të Uran 
Butkës luajnë një rol shumë 
të rëndësishëm në formimin e 
personaliteti të brezit të ri, i cili 
nuk e ka përjetuar periudhën 
e diktaturës komuniste. 
Sepse përfshirja organike e 
figurave të letërsisë artistike 
në indin e historisë është 
njëra nga metodat më të 
rëndësishme në shërbim 
të edukimit të brezit të ri.
Është një mrekulli e vërtetë 
që shkrimtari Uran Butka 
ka hyrë në portat e letërsisë 
artistike, me botën e historisë 
përkrah. Sepse veprat e tij 
me tema historike i përshkon 
si një fill i kuq vërtetësia e 
padiskutueshme. Prandaj ai e 
ka shumë të lehtë t’i ndërtojë 
fabulat fillimisht në përfytyrimin 
artistik, para se të marrë 
penën në dorë. Për shkrimtarë 
të një formati të tillë, kritiku i 
shquar rus, Visarion Bjelinski 
(1811-1848),  shkruan:
“Vepra artistike duhet të jetë 
plotësisht e gatshme në 
përfytyrimin e shkrimtarit, 
para se ai të ulet për ta 

shkruar. Sepse hedhja e saj 
në letër për të tashmë është 
një punë e dorës së dytë”. 

Nga analizat e hollësishme 
të prof. Terziut kuptohet qartë 
që shkrimtari Uran Butka 
subjektin e veprave e përdor si 
mënyrë për të përcjellë idetë e 
veta. Prandaj në përmbajtjen 
e tyre bie në sy përgjigjësimi, 

anafola ( th jetërthëna), 
herë e shprehur prapa një 
velloje domethënëse, herë e 
përcjellë shkoqur, gjë që sjell 
si pasojë bashkëpërsiatjet, 
b a s h k ë p ë r j e t i m e t  e 
lexuesit, çka përbëjnë 
pikësynimin e tij kryesor.
Përveç përfytyrimit artistik dhe 
natyrës vëzhguese, njohjes 
së shkëlqyer të mjedisit dhe 
të leksemave të kulturës 
materiale, në tablonë kritike 
të prof. Terziut shihet më 
së miri se Uran Butka në 
tregimet e veta përdor mënyra 

tepër origjinale për krijimin 
e situatave problemore, 
pasqyrimin me vërtetësi 
të mjedisit të zhvillimit të 
veprimit, veçoritë individuale 
të pamjes së jashtme dhe 
të sjelljes së personazheve, 
respektimin e ritmit dhe të 
stilit të rrëfimtarisë, duke 
i përcjellë ato me me një 
gjuhë letrare të nivelit të lartë.

Në strukturimin e veprave 
të autorit, prof. Terziu vëren 
se gjithçka vërtitet rreth një 
pikësynimi kuptimplotë, çka 
përbën njërin nga kriteret 
e vlerave edukative të 
krijimtarisë së tij letrare: 
pasqyrimi mjeshtëror i 
realitetit me një vërtetësi 
befasuese. Në analizat e prof. 
Terziut bie në sy mjeshtëria 
e Butkës në skalitjen e 
skeletit të veprave të veta, 
duke nisur nga zanafilla, 
përmbajtja dhe deri te epilogu, 

nga i cili buron edhe ideja 
themelore e secilës prej tyre.
Shkrimtari Edgar Po (Edgar 
Allan Poe - 1809-1849), 
përfaqësues i romantizmit 
a m e r i k a n ,  s h k r u a n :
“Është krejtësisht e qartë 
se çdo subjekt që e meriton 
të quhet i tillë, duhet të 
përpunohet me hollësi deri 
te epilogu, para se të marrim 
penën në dorë. Vetëm duke 
mos lënë pas dore për asnjë 
çast epilogun, ne do të mund t’i 
japim subjektit vijueshmërinë 
e domosdoshme ose vijën e 
arsyetimit dhe do të bëjmë 
që ngjarjet dhe sidomos 
intonacionet në çdo pikë të 
rrëfimtarisë, të ndihmojnë 
në zhvilimin e idesë”.
Nga vëzhgimet e prof. Terziut 
rezulton se në krijimtarinë 
e vet artistike, sidomos 
në gjininë e tregimit, Uran 
Butka dallohet për njohjen e 
gjithanshme të realitetit, duke 
shpërfaqur para lexuesit tablo 
me ngjyra të ndezura. Kritiku 
i shquar Terziu i kundron 
heronjtë e Butkës sikur i ka të 
gjallë para syve, me të gjitha 
veçoritë e tyre origjinale të të 
folurit, të gjesteve, të fytyrës, 
të buzëqeshjeve, të lëvizjes së 
syve etj. Në këtë mënyrë, prof. 
Terziu e ndihmon lexuesin 
ta perceptojë më mirë atë 
që shkrimtari Butka e ka të 
skalitur në përfytyrimin e vet. 
Ideja e komunikimit me artin e 
fjalës së Uran Butkës përmes 
këndvështrimit kritik të prof. 
Terziut, qëndron në aftësinë 
e penës së tij për ta kulturuar 
lexuesin të ndiejë, të përjetojë 
dhe të kuptojë natyrën e 
papërsëritshme të universit 
të tij artistik, për ta kapur të 
vërtetën e tij për njeriun, për 
të ndjekur shtigjet e jetës 
së bashku me heronjtë e tij, 
duke përballuar zhgënjime 
të përbashkëta dhe revolta 
të përbashkëta, duke flakur 
tutje dhimbjet dhe vuajtjet dhe 
duke përqafuar të bukurën.

Libri i prof.dr. Fatmir Terziut, 
me përmasat e analizave 
gjithpërfshirëse të krijimtarisë 
artistike të shkrimtarit të 
talentuar Uran Butka, merr 
vlerat e një enciklopedie të 
vërtetë në lëmin e kritikës 
letrare mbarëkombëtare.
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NJË LIBËR – RISI I PROF. DR. FATMIR 
TERZIUT ME STUDIME E KRITIKA LETRARE
Nga Prof. Dr. Zyhdi Dervishi

Shkrimtari, kulturologu 
dhe eseisti Oscar 
Wilde ka argumentuar 

se kritika më e lartë, duke 
qenë formë më e pastër e 
refleksioneve vetjake, është 
po aq krijuese sa edhe vetë 
krijimi artistik, letrar. Kjo ide 
vlen për të karakterizuar 
në mënyrë s in tet ike 
bashkëpunimin profesional 
ndërmjet studiuesit e kritikut 
Profesor Doktor Fatmir 
Terziut dhe shkrimtarit 
Uran Butka, që mishërohet 
edhe në librin “Diskursi i 
bukurisë së dhimbjes në 
krijimtarinë e Uran Butkës”.
Uran Butka i përket një 
fisi njerëzish të fisëm që 
në rrjedhën e trazuar të 
historisë, veçanërisht që 
nga mesi i shekullit XIX e në 
vijim, ka dhënë shumë gjak 
dhe investime kulturore për 
mbrojtjen e lirisë, lartësimin 
e dinjitetit dhe përparimin e  
shpejtë e të shumanshëm 
të popullit shqiptar. Studimi i 
dokumenteve dhe fakteve të 
shumëllojshme të bind se, në 
sajë të “gjenit” të fisëm dhe të 
përkushtimit atdhetar, anëtarët 
e fiseve të tillë, përgjithësisht 
të shtresës së mesme, arritën 
të përballojnë sfidat e rënda 
të çfarëdo lloji persekutimi 
dhe të krijojnë vlera të 
qëndrueshme në fusha të 
ekonomisë e të politikës, të 
filantropisë e të profesioneve 
të ndërlikuara, dhe sidomos të 
dijeve e të arteve. Në radhët 
e krijuesve të plejadës më 
të shquar të vlerave të kësaj 
kategorie është edhe mjeshtri 
i fjalës letrare, kryesisht 
në prozë të shkurtër, uran 
Butka që tashmë përjeton 
moshën e pjekurisë së plotë 
artistike. Me krijimtarinë e 
gjerë në prozë, që trajton një 
problematikë komplekse të 
shoqërisë shqiptare, Butka 
përvijon një paradigmë 
novatore në letrat shqipe 
të tre dhjetëvjeçarëve të 
fundit, ndërkohë që shoqëria 
shqiptare ka përjetuar 
dhe përjeton zhvillime të 

vrullshme, përgjithësisht 
kontradiktore dhe me prani 
shqetësuese e deri traumatike 
të proceseve anarkike. Këtë 
paradigmë të re, me profile 
jo vetëm letrare, por edhe 
më gjerë, e ka skanuar me 
nivelet më të epërme të 
profesionalizmit studiuesi 
dhe kritiku i mirëkualifikuar 
i disa fushave të artit dhe 
veçanërisht i letërsisë Prof. 
Dr. Fatmir Terziu, i cili e ka 
analizuar këtë paradigmë 
në shumëdimensionalitetin 
e vet në punimin monografik 
të titulluar “Diskursi i bukurisë 
së dhimbjes në krijimtarinë e 
Uran Butkës” (botimi i Institutit 
të Studimeve Historike “Lumo 
Skëndo”, Tiranë 2019, f. 192).

1. Shkollë avanguardiste

Studimet dhe kr i t ikat 
e  konst ruk tuara me 
profesionalizëm nga Prof. 
Dr. Fatmir Terziu në fusha të 
arteve, veçanërisht në atë 
të letërsisë, formësojnë një 
shkollë të mirëkonsoloduar, 
avanguardiste që ka tejkaluar 
mjaft mangësi, dukuri 
problematike, të provokuara 
edhe nga mendësi të 
politizuara skajshmërisht dhe 
praktika të vrazhda të hujit 
që kanë çoroditur hulumtimet 
dhe trajtesat kritike të fondeve 
letrare të shoqërisë shqiptare 
që nga mëvetësimi prej 
Perandorisë Osmane deri 
në ditët tona. Studimet dhe 
kritikat letrare Profesor Doktor 
Fatmir Terziu i ka konceptuar 
dhe zhvilluar në lëmë të 
letrave shqipe si shkenca 
multidisiplinare, që profilohen 
në mënyra holistike, duke u 
bazuar në disa korpuse të 
konsoliduara mendimi si ai 
filozofik dhe estetik, sociologjik 
dhe eseistik, të evoluara 
nga hamendësimet gjeniale 
të filozofëve të antikitetit si 
Platoni, Aristoteli etj. deri te 
prijëtarët e mendimit modern 
dhe pasmodern në këto 
fusha, si Friedrich Niçe e 
Hana Arend, Anri Lefevri 
e Stephen Bonycastle, 

Riçard Rorty e Michael 
Morgan, Susan Leggert etj.
Në kundërvënie të një 
prirje me profile të errëta 
egocentrike që i ysht mjaft 
studiues shqiptarë për të mos 
përfillur mendimet e të tjerëve 
të afishuar si të anës tjetër të 
spektrit ideopolitik, Terziu e 
qëmton nektarin e reflektimeve 
teorike që referon pavarësisht 
nga pozicionimet politike të 
autorëve të tyre. Në rilevimin 
e vlerave të krijimtarisë 
letrare të Uran Butkës, Prof. 
Dr. Terziu sintetizon edhe 
arritje të mendimeve më të 
argumentuara teorikisht të 
shkrimtarëve dhe kritikëve 
letrarë shqiptarë si Visar 
Zhiti e Adriatik Kallulli, Halit 
Shamata, etj. Qëmtime të 
tilla profesionale i thellojnë, i 
konkretizojnë dhe zgjerojnë 
diapazonin e analizave 
teoriko-letrare në këtë 
libër dhe afrojnë një model 
me standarde të ideales 
në realizimin e parimit të 
universalizmit, siç do ta 
karakterizonte studiuesi 
amerikan bashkëkohës 
Robert  King Merton.
Në shqyrtimet studimore të 
Prof. Dr. Fatmir Terziut arritjet 
më të përparuara të mendimit 
teorik të vendeve të tjera 
gërshetohen harmonishëm 
me idetë origjinale për çështje 
analoge të studiuesve dhe 
shkrimtarëve shqiptarë. 
Pa një harmonizim të tillë 
nuk do të shkruhej libri-
risi në fushë të studimeve 
letrare shqiptare “Diskursi 
i bukurisë së dhimbjes në 
krijimtarinë e Uran Butkës”.
Pas shpërbërjes së regjimit 
socialist totalitar, që nga 
fillimi i viteve 1990 deri në 
ditët tona, letrat shqipe janë 
pasuruar me fonde mjaft të 
vlefshme të veprave letrare 
të shkruara nga një plejadë 
poetësh e shkrimtarësh të 
persekutuar në shkallë të 
ndryshme, individualisht, 
familjarisht e deri në përmasat 
e fisit nga strukturat përkatëse 
të shtetit socialist totalitar. 
Krahas me rritjen e përsosjen 

e kësaj letërsie u formësua 
edhe stereotipi studimor për 
të interpretuar atë kryesisht 
si letërsi të vuajtjeve të 
shumëfishta, të dhimbjeve deri 
shpërfytyruese, të pesimizmit 
të trishtë pa kurrfarë drite 
shprese etj. Kjo degë e 
letërsisë shqipe, e përfytyruar 
ose e trajtuar si e tillë, e 
humbet shpejt shumicën 
e lexuesve, rëndësia e saj 
artistike e shoqërizuese 
tkurret më shpejt se rrjedha 
e vrullshme e kohës në 
shoqërinë moderne. Duke 
tejkaluar një prirje të tillë 
shkrimtari Uran Butka ka 
arritur t’u ofrojë lexuesve 
vlera letrare komplekse.

2. Letërsia si varkë-
shpëtimi në dallgët e 
kujtesë-harresës

Kujtesa dhe harresa janë 
procese psikike të kundërta 
dhe me ndikime kontradiktore 
sidomos për popujt që 
kanë përjetuar rrjedhoja 
problematike të ngjarjeve të 
rënda si luftëra të shumta 
kundër pushtuesve të 
ndryshëm, diktatura të ashpra 
të dy llojeve si diktatura të 
diktaturave dhe diktatura të 
anarkisë. Ndër popuj të tillë 
është edhe populli shqiptar, 
ndoshta më i përvujtuari në 
historinë e njerëzimit, së paku 
në Erën e Re. Në rrethana të 
tilla për shqiptarët është jetike 
çështja e përpjesëtimeve 
optimale ndërmjet kujtesës 
dhe harresës për ngjarje 
të caktuara të kaluarës, 
veçanërisht për ato të 
periudhës së regjimit socialist 
totalitar, është jetike të filtrohet 
memoria përmes aparaturave 
konceptuale të përpunuara 
prej kombeve numerikisht 
më të mëdhenj të vendeve 
më të urbanizuara. Duke 
shqyrtuar një problematikë 
të tillë të përthyer në rrjedhat 
rrëfimtare të Uran Butkës, 
studiuesi Fatmir Terziu 
nënvizon: “Procesi i ripunimit 
të memories, nga e shkuara 
në një kënd.. (vijon në faqen 18)
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(vjon nga faqja 17) 
...ë ri vështrimi për kohën 
është një anë krijuese 
komplekse në krijimtarinë 
letrare, pasi është një 
p r o c e s  g r u m b u l l i m i , 
hulumtimi, referimi dhe 
përshtatjeje për hapësirën, 
kohën dhe vendin” (F. 129). 
Pra përvojat e vendeve 
të tjerë lipsen aplikuar të 
modifikuar me racionalizëm, 
sipas veçorive origjinale 
të shoqërisë shqiptare.

3. Pasurime të kodeve 
simbolike

Terziu ka argumentuar në 
mënyrë të detajuar se letërsia 
narrative e Uran Butkës 
ndërtohet natyrshëm edhe 
me struktura simbolike të 
shumëllojshme. Veçanërisht 
në romanin “Miti i Haxhi i 
Qamilit” shtjellohet një gamë e 
gjerë, komplekse të kuptimeve 
simbolike që kanë të bëjnë 
edhe me spektrin e ngjyrave. 
Madje Terziu thekson se, 
romancieri Butka, operon jo 
vetëm me kuptimet simbolike 
tradicionale të dy ngjyrave 
kryesore: e zeza dhe e bardha, 
por edhe pasuron kuptime 
të tilla me mesazhe më të 
nuancuara. Përgjithësisht 
ngjyra e bardhë simbolizon 
shtresat fisnike të shoqërisë, 
forcat politike të djathta, paqen 
e paqëtimin në sheshbeteja. 
Në këtë roman të Butkës, 
argumenton Terziu, “e bardha” 
është edhe simbol i rezistencës 
dhe i vetëmohimit në luftën 
kundër errësirës së injorancës 
(f. 148). Dhe në ballafaqime 
të tilla shumëplanëshe janë 
të përhershme ndërmjet 
dritës së përparimit dhe 
vulgaritetit të prapambetjes. 

Autori argumenton se në këta 
ballafaqime fati përcaktohet 
nga thelbi i qëndrueshëm, 
racional i kulturës shqiptare, i 
ngjizur në përballje të shumta 
të popullit shqiptar me sfida 
të rënda, të llojllojshme në 
rrjedhën e historisë. Me 
mënyrat se si e rilevon 
“universin” e kuptimeve 
simbolike në këtë roman të 
Butkës, studiuesi Terziu i 
ndihmon lexuesit të deshifrojnë 
natyrshëm, përmes ëmbëlsisë 

artistike nuancimet fine të 
simboleve kulturore, i ndihmon 
letrarët e rinj të përvetësojnë 
teknikat s imbol ike, s i 
n jë pr i r je moderniste 
në kri j imtarinë letrare.

4. Diamante të bukurisë 
edhe nëpërmjet kristaleve 
të dhimbjeve

Nëpërmjet  aparaturave 
konceptuale më të avancuara 
studiuesi Terziu arrin të 
skanojë me përparësi indin 
e bukurisë edhe aty ku 
është më pak i dukshëm, në 
spazma të dhimbjeve që i 
janë imponuar kohë pas kohe 
“segmenteve” të caktuara të 
popullit shqiptar nga struktura 
politike, shtetërore vendase 
dhe të huaja. Këtë linjë risish 
artistike ka vlerësuar në 
mënyrë holistike kritiku dhe 
studiuesi Fatmir Terziu, i cili 
me argumente të shumta 
e të natyrave të ndryshme 
provon se të përvuajturit 
respektohen jo thjeshtë duke 
përshkruar artistikisht vuajtjet 
e tyre, por duke i pasqyruar 
në atë mënyrë që prej tyre 
të ngjizen margaritarë të 
bukurisë sublime, e cila është 
e qëndrueshme në kohë dhe 
ndihmon për të fisnikëruar 
jo vetëm bashkëkohësit, por 
edhe breznitë e ardhshme. 

Ky libër i Prof. Dr. Terziut është 
shumë i rëndësishëm për 
jetën shkencore dhe letrare të 
shqiptarëve kudo ku punojnë e 
jetojnë, në hapësirën shqiptare 
në Ballkan ose si emigrantë në 
vende të tjerë sepse përbën, 
nga njëra anë, një themel të 
shëndoshë për kritikën letrare 
me standarde shkencore më 
të epërme dhe nga ana tjetër, 
shërben edhe si etalon për 
modelet më të përparuara të 
zhvillimit të letërsisë shqiptare, 
veçanërisht të krijimit prej saj të 
së bukurës së pazhbëshme, të 
së bukurës më fisnikëruese që 
ngrihet si feniksi mbi plagët më 
traumatike, fizike dhe sidomos 
shpirtërore. Mendoj se do të 
ishte në dobi të shoqërizimit 
estetiko-artistik të nxënësve 
të shkollave të mesme, të 
studentëve të degës së 
letërsisë dhe të talenteve të 
reja në fushë të letërsisë që 

libri “Diskursi i bukurisë së 
dhimbjes në krijimtarinë e Uran 
Butkës” dhe veprat letrare që 
analizohen në këtë punim 
monografik të përfshihen 
në programet e letërsisë 
që zhvillohen në nivelet e 
shkollimit të mesëm dhe 
universitar e mbiuniversitar.

Në hierarkinë e dhimbjeve e të 
vuajtjeve ato shpirtërore janë 
më traumatike se dhimbjet 
ose vuajtjet fiziologjike. Dhe 
njeriu nga natyra është i prirur 
t’i shmanget shqetësimeve të 
tilla në mënyra të ndryshme, 
t’i sfidojë ato. Dhe para së 
gjithash çdo njeri ka si detyrim 
fisnik të mos u shkaktojë 
trauma të tjerëve, por t’i 
shërojë të tjerët nga spazmat 
tjetërsuese. “Në mënyrë që 
të kemi mëshirë për të tjerët, 
arsyeton Terziu, - ne duhet 
sipas disa tregimeve të Butkës, 
të jemi në gjendje të ndjejmë 
vuajtjet e tyre me ta, për ta 
kthyer dhimbjen për tjetrin 
në një ndjesi dhe mesazh të 
qartë solidariteti njerëzor” (f. 
126). Vetëm duke hyrë, si të 
thuash, nëpërmjet procesit 
psikokologjiko-abstrakt të 
empatisë në lëkurën e njëri-
tjetrit shqiptarët arrijnë të 
kuptohen më mirë ndër vete, 
arrijnë të ndihmojnë realisht 
njëri-tjetrin për të përballuar më 
me lehtësi vështirësitë, sfidat 
e shumëllojshme të jetës, 
veçanërisht ato psiko-kulturore.

Terziu zbulon se tregimet e 
Butkës, në kompleksitetin 
e vet, kultivojnë edhe një 
nga ndjenjat më fisnike, që 
shumëfishon fisnikërimin e 
njerëzve, ndjenjën e empatisë. 
Kjo ndjenjë është një 
margaritar i rrallë shpirtëror, 
por që shumëfishohet ndër 
shqiptarët edhe nëpërmjet 
fuqisë ndikuese të veprimtarisë 
letrare të Uran Butkës. 
Pas shqyrtimeve teorike të 
imtësishme të kësaj dukurie të 
përpunuar artistikisht nga Uran 
Butka, Prof. Dr. Terziu thekson: 
“Po çfarë saktësisht është 
dhembshuria të tregimet e 
Uran Butkës? Në mënyrë që të 
kemi mëshirë për një tjetër, ne 
duhet, sipas këtyre tregimeve, 
të jemi në gjendje të ndërrojmë 
vuajtjet e tyre me ta, për ta 

kthyer dhimbjen për tjetrin 
në një ndjesi dhe mesazh 
të qartë solidariteti njerëzor” 
(f. 126). Terziu zbulon se me 
krijimtarinë e vet letrare Uran 
Butka nuk kujton në mënyrë 
të thjeshtësuar dhimbjet, 
traumat e shumanshme 
të popullit shqiptar, nuk 
realizon radiografinë e tyre 
me mekanizma qaramanë e 
me nota të errëta pesimizmi 
vrastar. Përkundrazi, nga 
kronikat e dhimbjeve të 
shumanshme ai, si të thuash, 
distilon arin e bukurisë. Këtë 
situatë, risi në letrat shqiptar 
studiuesi dhe kritiku Terziu 
e karakterizon në mënyrë 
përgjithësuese dhe lakonike:
“Ky shkëlqim, më së shumti 
i formës, rrëfen mes leximit 
të Butkës se thelbi i bukurisë 
së dhimbjes shkëlqen në një 
shumëllojshmëri të pafund 
mënyrash. Një herë është 
shkëlqimi i ndjeshëm i ngjyrës 
ose i tonit, një ritëm ose 
një ekuilibër harmonik ose 
përsëri reflektimi mbi gjërat 
e një mendimi njerëzor apo 
hyjnor, por mbi të gjitha është 
shkëlqimi i thellë i shpirtit të tij, 
që ndriçon Bukuria e dhimbjes 
është në një mënyrë relative 
riqasje shpirtdhimbëse... 
Pra, njeriu me siguri mund 
ta gëzojë bukurinë thjesht si 
të kuptueshme, por bukuria 
e cila është e natyrshme për 
njeriun është ajo që vjen për 
të kënaqur mendjen përmes 
shqisave dhe intuitës së tyre. 
E tillë është gjithashtu bukuria 
e veçantë e artit sublim, i 
cili punon mbi një çështje 
të ndjeshme për gëzimin e 
shpirtit. Bukuria është rrëzëllimi 
i formës, që ndriçon në pjesët 
e përpjesëtuara të materies 
ose, më saktë, të rregulluar në 
mënyrë inteligjente. Mendja 
gëzohet në të bukurën, sepse 
tek e bukura e gjen veten 
përsëri: e njeh veten dhe vjen 
në kontakt me dritën e vet” 
(Terziu, F. 2019:22, 20). Vetëm 
një letërsi cilësore mund të 
sintetizojë mjaltë mirësie, 
dritë optimizmi e largpamësie 
edhe nga dhimbjet e 
p lagëve psikokul turore 
më traumatizuese për 
individin dhe shoqërinë.
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Përgjimet e publikuara 
nga BILD dhe Zëri i 
Amerikës zbuluan 

se zgjedhjet e vitit 2017, u 
vodhën barbarisht nëpërmjet 
një strukture kriminale 
efikase të ndërtuar enkas 
për vjedhjen votave, e cila 
drejtohej vertikalisht nga vetë 
kryeministri dhe ministrat. 
Pas këtyre publikimeve që 
denonconin masakrën e bërë 
nga kjo strukturë, pothuajse 
në të gjithë vendin, çdo 
kryeministër normal jo vetëm 
do të jepte dorëheqjen, por 
do të largohej pëfundimisht 
nga politika me turp. Rama 
duhet të merrte menjëherë 
përgjegjësinë që i takonte 
dhe të pranonte zgjidhjen 
e ofruar nga opozita për 
zgjedhje të parakohshme me 
qeveri tranzitore pa Ramën 
kryeministër. Kërkesa këto 

fare normale, pas shfaqjes 
së përgjimeve zyrtare të 
prokurorisë që ekspozonin 
hapur dhunimin barbar nga 
bandat e krimit mbi qytetarët, 
shantazhin shtetëror mbi 
punonjësit e administratës 
dhe blerjen masive të 
zgjedhjeve. Këto përgjime 
thjesht i vunë vulën të gjitha 
pretendimeve të opozitës, 
e cila vazhdimisht ka 
denoncuar , që Rama është 
një hajdut psiqik, që i ka 
vjedhur gjithmonë zgjedhjet, 
që kur garonte kundër 
Besnik Mustafajt dhe Spartak 
Ngjelës në Tiranë. Pas, 
shfaqjes së kësaj barbarie, 
cila opozitë në botë do të futej 
në zgjedhje me arkitektin e 
vjedhjes së votave në krye të 
qeverisë? Cila opozitë nuk do 
të shqetësohej në maksimum, 
nëse ky kampion i vjedhjes së 

votës do të ishte në krye të 
qeverisë, sidomos pasi ka 
dëgjuar Zërin e Amerikës dhe 
BILD?
Por, ai jo vetëm që i vodhi 
dhe u kap duke i vjedhur, 
por me paturpësinë më të 
madhe kërcënon gazetarët 
dhe dhe drejton grushtin 
kundër opozitës. Kjo nuk 
ndodh në asnjë vend të 
botës, madje as në Afrikë. 
Për këdo që ka një kuptim 
minimal për bashkëjetesën 
politike në demokraci, kjo 
është thjesht katastrofë. Në 
vend që të jepte dorëheqjen 
që në momentin e parë kur u 
zbulua skandali i vjedhjes së 
votave nëpërmjet përgjimeve 
të Zërit të Amerikës, 
ai zgjodhi të sulmonte 
opozitën dhe të impononte 
30 Qershorin si datë 
zgjedhjesh, për të mbuluar 
skandalin e përgjimeve, duke 
sfiduar kështu sugjerimin e 
Europianëve, nëpërmjet z. 
Wahdepul, të cilët njohën si të 
ligjshëm dekretin e presidentit 

për anulimin e 30 Qershorit.
Pas skandalit të vjedhjes 
së zgjedhjeve me banda 
kriminelësh, populli shqiptar 
u derdh rrugëve në protesta 
ndër më të gjatat dhe masivet 
që Shqipëria kishte parë. Për 
herë të parë, pas publikimit 
të këtyre përgjimeve , populli 
shqiptar tregoi që është një 
popull që nuk e lejon më 
diktaturën. Tregoi që është 
një popull vigjilent ndaj çdo 
përpjekjeje që mund të cënojë 
demokracinë dhe pluralizmin 
politik. 
Ai u ngrit në këmbë si 
asnjëherë tjetër në mbrojtje 
të demokracisë dhe vlerave 
perëndimore. Rama, për t’iu 
shmangur thelbit, ngatërrohet 
kot me lloj-lloj çikërrimash e 
gënjeshtrash të vogla që i 
nxjerr pa asnjë filtër logjik. 
Ndërsa prokuroria, në 
vend që të niste hetimin e 
përgjegjësve të këtij skandali, 
transferon në kulmin e debatit 
në Dibër, dosjen 184 , ku ishte 
përfshirë vetë kryeministri. 

KUSH E KA 
PËRGJEGJËSINË
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Nga Bujar Poçari 

“Në telashe të mëdha 
je futur, o Bubulino!” – 
një libri i ri i shkrimtarit 

të njohur Viron Kona 

Libri “Në telashe të mëdha je 
futur, o Bubulino”!, që i paraqitet 
lexuesit, është vazhdim i ciklit 
të librave serialë artistikë, 
që kanë krye personazh 
vogëlushin Bubulino, tashmë 
mjaft të njohur nga lexuesit e 
vegjël. Libri renditet i 14-ti në 
ciklin e Bubulinos. Subjekti i tij 
pasqyron përgatitjet që po bënë 
Bubulinoja dhe ekspedita e tij 
për t`u nisur në planetin Mars. 

Dëshiroj t`i kujtoj lexuesit 
se, libri i parë dhe i dytë 
me personazh Bubulinon, i 
përmbledhur në titullin “Eh, 
more Bubulino!” është shpallur 
libri më i mirë i vitit 2006, 
fitues i çmimit UNICEF-AMC, 
kurse në vitin 2011, është  
përkthyer në Suedi,me titullin 
“”MEN KÄRA BUBULINO!”Në 
ceremoninë e përurimit në 
qytetin Boras, Suedi, ka qenë 
i ftuar edhe autori i librit Viron 
Kona. Gazeta e njohur suedeze 
“Boras Tidning”, më 19 maj 
2011, në shkrimin “Modeli 
shqiptar”, të gazetarit Erik 
Jullander, pasi analizon librin, 
në përfundim shtron pyetjen:
“-Bubulino och Pippi hade 
kommit  bra överens?
 - A b s o l u t ” .
- “Bubu l ino  dhe  P ip i 
(Çorapegjata),  pajtohen 
shumë mirë me njëri - tjetrin? 
-Absolut!” –përgjigjet në mbyllje 
të shkrimit gazetari suedez.

Tashmë lexuesi i vogël, që ka 
lexuar ciklin për Bubulinon, 
është njohur dhe argëtuar 
me aventurat dhe ndodhitë e 
njëpasnjëshme të Bubulinos 
dhe miqve të tij, ndërkohë që 
përmes zhvillimit të subjektit ka 
marrë edhe njohuri të shumta 
me karakter enciklopedik. 
Mund të themi se, Viron Kona, 
e ka stil të këtij cikli dhënien e 
njohurive dhe dijeve të shumta 
me karakter historik, gjeografik, 
shkencor, të  pasqyruara 

këto  në  mënyrë tërheqëse, 
përmes ngjarjesh, episodesh, 
dhe aventurave. Kjo mënyrë 
të shkruari e bënë kureshtar 
lexuesin e vogël, i cili ndjek 
hap pas hapi me interesim dhe 
pa e ndalur frymën aventurat  e 
Bubulinos dhe të shokëve të tij. 

Në mbështetje të idesë së 
mësipërme sjell në vëmendje të 
lexuesit  konsiderata të disa prej 
personaliteteve të gjuhësisë 
e letërsisë shqiptare. Në librin 
“Pesha e fjalës shqipe”(“Ufo 
Press,Tiranë 2009, fq. 278, 
akademik Gjovalin Shkurtaj 
shprehet:“Befasia më e 
këndshme e lexuesit në librat 
e Viron Konës është dialogu 
midis personazheve. Aty 
ai është mjeshtër i vërtetë. 
Librat “Dardi” dhe “Eh, more 
Bubulino” më kanë shërbyer 
si minierë e pasur për të 
gjetur dialogë të përshtatshëm 
për shembullzimin e shumë 
prej kategorive gramatikore 
që është e nevojshme të 
shpjegohen për mësimin e 
shqipes së folur nga të huajt 
dhe nga të gjithë ata që 
mëtojnë përdorimin e saktë 
dhe të drejtë të formave 
dialoguese në shqipen e 
sotme. Mund të përmendim, 
ndër të tjerë, dialogun e thekur 
të tregimit “Gomari i Baxhulit” 
dhe vargun e pyetjeve e 
nënpyetjeve që nisin me 
“Pse?” ose “Çfarë?”, dialogun 
e tregimit “Bubulinoja është 
kureshtar apo llafazan” etj.
Pasuria, larmia dhe kujdesi 
që tregon Viron Kona për 
sintaksën dhe përzgjedhjen 
s t i l i s t i ke  e  leks ikore 
frazeologjike të veprave të 
tij është e tillë që meriton një 
studim të hollësishëm, punë të 
cilën shpresojmë ta kryejmë në 
të ardhshmen vetë, nëpërmjet 
studimeve të ideuara prej nesh 
që do t’ua japim si mikroteza 
studimi pasuniversitarëve 
dhe studentëve të degës 
sonë të gjuhës shqipe në 
Universitetin e Tiranës”.
Prof.dr. Pajtim Bejtja, në 
artikullin vlerësues “Viron 
Kona,“Babai i Bubulinos”, i 

botuar në  librin: “Blerim i një 
fushe me krijime të bukura”, 
të përgatitur nga publicisti 
Ibrahim Hjadarmataj, në fq. 
34., shkruan: “Viron Kona ka 
hyrë në letërsinë shqipe si 
një shkrimtar i pasionuar dhe 
i suksesshëm për të rritur e 
sidomos për fëmijë. Ai ndër 
të tjera, është edhe ‘babai’ 
i Bubulinos së famshëm, të 
guximshëm, kureshtar e të 
gjithëditur, që është bërë një 
nga figurat fëmijërore më të 
dashura për fëmijët shqiptarë. 
Bëmat dhe aventurat e tij me 
shokë, dëshira dhe synimi i tij 
për të udhëtuar jashtë planetit 
tonë, përshkruhen në një seri 
librash në rritje, këndshëm 
e me humor, duke dhënë, 
njëkohësisht, një informacion 
të bollshëm e të larmishëm nga 
fusha të ndryshme të shkencës 
(astronomia, gjeografia, 
historia, fizika etj.), të vlefshëm 
e interesant për fëmijët. Sa 
do të më pëlqente të shihja të 
realizuar një film, me skenar 
të bazuar në serinë e librave 
me protagonist Bubulinon!”
Poeti dhe studiuesi Ndue 
Dragusha, në shkrimin e tij: “Të 
çuditshmit”, tregime për fëmijë 
nga Viron Kona”, botuar në 
“Lisalba”, nr. 131,2005, ndër të 
tjera shkruan: “Mendoj se duke 
marrë shembull nga ky libër, 
duhet parë dhe duhen ndërtuar 
edhe tekstet shkollore...”
Fabula e Bubulinos, nis me 
dëshirën e tij fëmijërore që të 
jetë i pari njeri që do të shkelë 
në planetin Mars dhe vijon 
më tej me subjekte, episode 
dhe aventura interesante 
dhe mbresëlënëse. Në një 
intervistë Viron Kona thotë se 
një lexues i vogël e pyeti një 
ditë:-Vetëm do të shkojë në 
planetin Mars, Bubulinoja? 
Kjo pyetje, u bë nxitje për 
shkrimtarin që, pas librit të parë 
të Bubulinos, të vinin radhë 
libra të tjerë, një galeri e pafund 
me subjekte dhe personazhe, 
të cilët ngadalë, libër pas 
libri mblidhen në ekspeditën 
e Bubulinos për të realizuar 
ëndrrën e tij dhe të njerëzimit 
për të shkuar në planetin Mars.

Parakalojnë përpara lexuesve 
të vegjël: Dardi, kapiten Liku, 
gjyshi Ambasador, Diellori, 
Këmbëgjati, Mjekërverdhi, dy 
miq të huaj: hungarezi Vladislav 
dhe italiani Alfonso, vogëlushët: 
Kokëgjembi, Fluturushja, 
Shqipja, Lisiana, Kristi, Erlindi, 
Ana, Kolipoçi; shpendë dhe 
kafshë: “Papagalli Çate”, 
“kolonel “Lordi(qeni), Kontesha 
(macja), Akili (gjeli), etj. etj., të 
cilët, pasqyrohen artistikisht 
si tipa dhe personazhe  
interesant, me karakteristika e  
veçori të spikatura e origjinale.
Libri nis me konferencën 
shkencore, ku Bubulinoja 
do të shpalos përpara 
fëmijëve përgatitjet për në 
planetin Mars. Aty, kanë 
ardhur të dëgjojnë për këto 
përgatitje, edhe dy astronaut 
të Agjencisë Amerikane 
të Hapësirës (NASA). 
Ngjarjet zhvillohen me ritëm 
dhe gjallëri, debate, dialogë të 
zgjedhur,batuta që shkaktojnë 
humor dhe gaz, e, mes tyre, 
si një fill i hollë, përvijon  
rruga e ndritshme e dijes 
dhe  e kulturës që merr si pa 
kuptuar lexuesi i vogël për 
botën, jetën që na rrethon, 
për dukuritë dhe fenomenet, 
për hapësirat kozmike dhe 
veçanërisht për planetin Mars. 
Spikat origjinaliteti dhe dijet e 
shumta të  Bubulinos, Dardit, 
Erlindit. Zbukurojnë faqet e 
librit ndërhyrjet e kapiten Likut, 
gjyshit Ambasador, kuzhinier 
Baxhulit, dy astronautëve të 
NASA-s. Lexuesi shkrihet 
në gaz dhe qesh me zemër 
me ndërhyrjet, mburrjet 
e tepruara tej mase  dhe 
batutat e dy personazheve 
të pandarë të librave të 
Bubul inos: Shkencëtari t 
të Madh Këmbëgjatë dhe 
Mjekërverdhit, të cilët janë 
“kundërshtarë” të zjarrtë dhe 
të përhershëm të Bubulinos.
Kohët e fundit, NASA po teston 
strukturën e anijes kozmike 
që do të dërgojë njerëzit në 
Mars, duke planifikuar vitin 
2025, si vitin kur njerëzit e 
parë do të ulen në atë planet. 

FANTAZIA ZHYLVERIANE E BUBULINOS, NJË 
REALITET I KAPSHËM PËRLEXUESIT E VEGJËL 
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Nga Gladiola Jorbus

Historia e zhvil l imit 
shoqëror është shprehur 
për shekuj me radhë, në 

lidhje me rolin e grave në raport 
me shoqërinë apo me meshkujt, 
sikur ato të kenë qenë thjesht 
disa spektatore të papërfshira 
në shumë aspekte të jetës. 
Edhe pse nëpër paragrafët e 
librave, emri “grua” nuk është 
përmendur shpesh, përveçse 
si objekt dëshirash, argëtues 
a dekorues apo synimesh me 
karakter abuziv e indinjues, 
AJO ka ditur të mbajë një 
pozitë të denjë në mjedisin 
familjar dhe më gjerë. Ndër 
qeniet më të padukshme dhe 
më të margjinalizuara mund të 
numërohen: skllevërit, njerëzit 
me ngjyrë, të varfërit, gratë ; 
por realiteti qëndron ndryshe. 
Pavarësisht mungesës së 
dritës, ata kanë përbërë 
shtyllën kurrizore të njerëzimit: 
kanë ndërtuar, kanë shërbyer, 
kanë lindur jetën, kanë edukuar. 
Në Suedi, historia e të drejtave 
të grave është e gjatë dhe 
ka jehonë të largët. Ajo 
është plot me ligje që u kanë 
dhënë barazi grave që nga 
shekulli XIX, në vitin 1842, 
kur gratë ishin të detyruara 
të shkonin në shkollë dhe të 
kishin kontroll mbi të ardhurat 
e tyre, edhe pas martesës. 
Po t’i referohemi figurës së 
gruas në Skandinavi, që nga 
epoka vikinge shekujt (VIII-XI), 
do të vëmë re se gratë kishin 
një status ligjor e shoqëror 
relativisht të lirë, në të gjitha 
vendet nordike.  E emta, 
mbesa ose gjyshja nga ana e 
babait kishin të drejtën për të 
trashëguar pasurinë e një të 
afërmi mashkull. Në mungesë 
të të afërmve meshkuj, një 
grua e pamartuar dhe pa fëmijë 
mund të trashëgonte më tej 
edhe pozitën e kryefamiljares 
nga i ati ose i vëllai. Gruaja 
që mbante këtë status quhej 
“ringkvinna”. Ajo kishte aftësinë 
të ushtronte të gjitha të drejtat 
që i lejoheshin kryetarit të një 
klani familjar. P.sh., mund të 

kërkonte dhe të merrte gjoba 
për vrasjen e një anëtari të 
familjes së vet apo të një 
familjeje tjetër; kjo vazhdonte 
derisa ajo të martohej. Përmes 
aktit të martesës, të gjitha të 
drejtat do t’i transferoheshin 
a u t o m a t i k i s h t  b u r r i t . 
Feminizmi në Suedi i ka rrënjët 
në shekullin XVII dhe është 
diskutuar nga qarqet më të 
mëdha intelektuale. Gratë 
kishin “të drejtë të kushtëzuar” 
gjatë epokës së lirisë suedeze  
(1718 – 1772). Të parat që 
gëzuan të drejtën e votës 
në nivel botëror ishin gratë 
suedeze të pamartuara. Ato 
duhet të kishin një nivel arsimor 
të caktuar që të mund të merrnin 
pjesë në zgjedhjet bashkiake. 

Një ndër femrat më të 
spikatura suedeze mbetet 
poetesha Hedvig Charlotta 
Nordenflycht. Ajo u ngrit 
kundër Rusoit, filozofit të 
famshëm iluminist, me poemën 
Fruntimrens försvar (Mbrojtja e 
zonjave). Edhe pse ishte një 
ithtare e tij, në momentin kur 
Nordenflycht konstatoi se cili 
ishte vizioni i Rusosë për gratë, 
admirimit të saj për francezin 
e famshëm i erdhi fundi. 
Rusoi i kishte shkruar një letër 
H. Alembertit, një matematikan 
e filozof francez, në lidhje 
me një teatër që duhej të 
themelohej në Gjenevë. Në 
atë letër Rusoi pohonte se 
gratë nuk ishin në gjendje 
as ta kuptonin dhe mbi të 

gjitha, as ta bënin artin: ato 
nuk zotëronin “ndjenjën” 
dhe “pasionin përvëlues”, 
aq të nevojshme për artistin. 
Rusoi ishte gjithashtu kundër 
pjesëmarrjes së grave në 
sferën publike dhe mendonte 
se njohuritë e tyre duhej të 
zbatoheshin brenda mjedisit 
shtëpiak. Në sajë të poemës 
së sipërpërmendur lindi debati 
për rolin gjinor dhe barazinë 
gjinore. Ai u shndërrua në një 
nga temat kryesore të bisedave, 
diskutimeve a ligjërimeve.
 Që atëherë, Suedia mbeti 
vendi pararendës i barazisë 
gjinore, i udhëhequr nga një 
lëvizje feministe si teorike, 
ashtu edhe praktike. Në vitin 
1920 kishte piloten e parë 

femër Elsa Andersson, në 
1867 - infermieren e parë 
të trajnuar Emmy Rappe, 
në 1903 - farmacisten e  
parë Agnes Arvidsson, si 
dhe plot shembuj të tjerë.
Për më tepër, një tjetër figurë 
tejet interesante gruaje e këtij 
vendi është ajo e Christina 
Nilsdotter Gyllenstierna e 
Fogelvikut (1494 - 1559). 
Ajo i përkiste një familjeje 
fisnike dhe është një heroinë 
kombëtare suedeze. U martua 
me regjentin suedez Sten 
Sture, dhe drejtoi me guxim 
rezistencën suedeze kundër 
Christian-it II të Danimarkës pas 
vdekjes së bashkëshortit të saj. 
Asaj i njihet merita e veçantë 
si mbrojtësja e Stokholmit, 

në lidhje me përpjekjen e 
mbretit të lartpërmendur për të 
pushtuar qytetin në vitin 1520.
N j ë  t j e t ë r  f a k t  i 
pakundërshtueshëm është 
se pozicioni dhe të drejtat e 
grave në Suedi janë prekur 
nga kultura, feja dhe debatet 
shoqërore. Gjithashtu mbi 
to kanë ndikuar ndjeshëm 
lëvizja e fortë feministe si dhe 
ligjet që kanë ndryshuar disa 
here, përgjatë konsolidimit 
të historisë së Suedisë.
Vitet e para të shekullit XX ishin 
vendimtare për luftën mbi të 
drejtat e gruas dhe u nënvizuan 
nga lëvizjet feministe të 
organizuara nga partitë politike. 
Gjatë këtij shekulli u aprovuan 
leja e lindjes, të drejtat e 
barabarta brenda martesës 
dhe e drejta universale e 
votës. Por rrugëtimi vazhdonte.  
Në vitet 1920 - 1970, gratë pa 
fëmijë filluan të parat të luftonin 
për paga më të larta dhe ia 
arritën qëllimit. Me kalimin e 
kohës, gratë po pretendonin 
të kishin mundësinë që të 
ushtronin të gjitha profesionet 
në shoqëri. Brenda vitit 
1979 u ligjëruan përdorimi i 
kontraceptivëve, aborti dhe 
barazia gjinore. Përveç kësaj, 
Suedia ishte vendi i parë që 
paraqiti lejen e lindjes për etërit. 
Në ditët e sotme, Suedia 
pozicionohet si një nga vendet 
me pjesëmarrjen më të lartë 
të grave në tregun e punës, 
të pozicionuara kryesisht 
në arsim dhe shëndetësi, 
megjithëse prania e tyre në 
vende drejtuese konsiderohet 
ende relativisht e ulët. 
Në sferën politike, sipas një 
renditjeje të zhvilluar më 
1 korrik 2019 nga IPU-ja 
(Organizata Ndërkombëtare 
e Parlamenteve e themeluar 
në vitin 1889), zbulojmë se 
përqindja e grave të ulura 
në karriget e institucionit 
legjislativ në Suedi është 
47,28 %. Në Senatin Amerikan 
ndërkohë, kjo shifër është 
më e ulët. Vetëm 23.7% 
janë kongresmene femra.

SUEDIA DHE PERSPEKTIVA 
E BARAZISË GJINORE
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SONBORKA E SHIJSHME TEK HILAL 
SUPERMARKETI TURK NË KILBURN 
HIGH STREET

Këtë v i të  specat 
somborka, janë edhe 
më të shijshme se 

çdoherë në Kilburn High Street 
tek Hilal Supermarketi Turk! 
Dikur ishin më të kërkuarat 
në Londër, tashmë janë një 
kulaitet, sasi dhe cilësi tek 
supermarketi mik i shqiptarëve. 
Dikush e quan këtë nostalgji 
për ushqimin e fëmijërisë, 
kurse shumë të tjerë thonë se 
në kuzhinën tonë tradicionale 
ka edhe ushqime që shkojnë 
krah-për-krah me delikatesat 
më të famshme botërore.
Ka shumë anekdota, e 

bile edhe përqeshje të 
mërgimtarëve shqiptarë që 
kur ktheheshin në Zvicër apo 
Gjermani, ngarkoheshin me 
“somborka” në vend të teshave, 
apo incidentet me turshi të 
derdhura nëpër sirtarët e epërm 
të aeroplanëve të udhëtimit.
Tash kjo krejt mund të mbetet 
në histori. Kërkesat për 
këtë delikatesë shqiptare 
kanë shtyrë ndërrmarrësit 
që të sjellin speca nga 
Kosova në tregun e Londrës.
Kërkesa është aq e madhe, 
thotë pronari i Supermarketit, 
sa që specat që ofrohen, 
zakonisht nëpër dyqanet turke 

të Londrës, harxhohen 
brenda ditës edhe pse 
kanë një çmim gati të 
njëjtë si në Kosovë. 
Kontigjentet e fundit të 
specave “somborka” kanë 
ardhur në Londër, dhe 
nëse keni fat, ju edhe mund 
t’i gjeni dhe t’i bleni ato.
Por dihet tashmë se 
specat e kultivuar në 
fshatin Sibovc dhe Sveqël 
të Podujevës tash e një vit 
po eksportohen në Angli. 
Fermeri Skënder Hyseni 
nga fshati Sibovc i Podujevës, 
ka mbjellë dy hektarë me 

spec të llojit të farës Austro – 
Hungareze të Somborit, që 
njihen në vend si ‘Somborka’. 
Ai këtë vit shprehet i kënaqur 
me rendiment dhe shitje të 
cilën e realizon në tregjet 
në vend. Kjo atë e ka 
shtyrë që vitin e ardhshëm 
ta dyfishojë sipërfaqen e 
mbjellë me këtë kulturë.
Ndryshe nga Hyseni, fermeri 
tjetër Bekim Vokrri nga fshati 
Sfeqël, ka vendosur që 
produktin e tij ta eksportojë. 
Ai ka përgatitur 16 tonë 
spec të cilët i ka dërguar në 
qendrën grumbulluese  të 
pemëve dhe perimeve,  në 

fshatin Sfeqël. Eksportimin 
e specave, në Gjermani dhe 

Suedi, fermeri Vokrri 
e ka filluar që nga viti 
i kaluar. Ndërkohë që  
përkrahja e USAID-it 
për kultivuesit e kësaj 
ane, as në këtë vit nuk 
ka munguar. Ndryshe,  
banorët e fshatit 
Sfeqël dhe Sibovc  
përveç  që kultivojnë 
lloje të shumta të 
specit, ata kultivojnë 
edhe lakrën si dhe 
domatet e patatet.
Tregu i specit në 
Kosovë është një 
treg për të cilin ka një 
kërkesë të madhe, 
prandaj plasimi i specit 

në treg nuk paraqet ndonjë 
problem për kultivuesit e tij. 

Sasia më e madhe e prodhimit 
të specit përdoret për konsum 
njerëzor. Nga prodhimtaria në 
fermë një pjesë e vogël përdoret 
për nevoja familjare dhe pjesa 

më e madhe shitet në treg.
Plasimi në treg i specave 
vendor fillon qysh nga muaji 
Mars (në serra) e kështu 
vazhdon deri në muajin Korrik 
kur fillon prodhimtaria në fushë 
të hapur dhe që vazhdon deri në 
muajin Tetor, varur nga kushtet 
klimatike që e mundësojnë një 
cikël të tillë. Çmimet e specit 
varësisht nga regjionet nuk 
dallojnë shumë dhe mesatarja 
brenda vitit ka qenë 0.83 €/kg.
Prodhimi i përgjithshëm vendor 
mbulon 89% të nevojave të 
brendshme dhe pjesa tjetër 
mbulohet nga importi. Në 
tregun tonë janë të pranishme 
disa lloje të specave duke 
përfshirë specat somborka, 
speca të ajvarit, feferonat, 
specat e djegës, specat e kuqë, 
baburet dhe speca pa djegës.
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