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Festat e fundvitit të 
njohura edhe si Festat e 
Krishtlindjeve dhe Vitit të 

Ri, ose sezoni i festave (shpesh 
të njohura thjesht si pushimet 
dimërore ose sezoni festiv) 
është një periudhë e përsëritur 
çdo vit e njohur në shumë 
vende perëndimore dhe të tjera 
që përgjithësisht konsiderohet 
se zgjat nga fundi i nëntorit deri 
në fillim janari. Përkufizohet 
se përfshin të paktën Ditën e 
Krishtlindjeve, Ditën e Vitit të 
Ri, dhe nganjëherë festa dhe 
festivale të tjera të ndryshme.
Festat e fundvitit gjithashtu 
shoqërohen me një periudhë 
blerjesh e që përfshin një 
sezon kulmi për sektorin e 
shitjeve me pakicë (“sezoni i 
blerjeve të Krishtlindjeve (ose 
pushimeve)”) dhe një periudhë 
shitjesh në fund të sezonit 
(“shitjet e janarit”). Ekranet e 
dritareve të Krishtlindjeve dhe 
ceremonitë e ndriçimit...

(vijon në faqen 02)
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... të pemës së Krishtlindjes kur 
ndriçohen pemët e zbukuruara 
me zbukurime dhe llamba janë 
tradita në shumë zona.
Në krishterimin perëndimor, 
sezoni i Krishtlindjeve është 
sinonim me Krishtlindjet, e cila 
zgjat nga 25 dhjetori (dita e 
Krishtlindjeve) deri më 5 janar 
(Nata e Dymbëdhjetë ose Eva 
e Epifanisë), e njohur gjerësisht 
si 12 Ditët e Krishtlindjeve, ose 
në Kishën Katolike, deri në 
Pagëzimin e Zotit, një sezon 
Krishtlindjesh që mund të 
zgjasë më shumë ose më pak 
se dymbëdhjetë ditë. Me rritjen 
e ndikimit ekonomik që përfshin 
prirjen paraprake të ditës së 
Krishtlindjes në Amerikë dhe 
Evropë në shekujt XIX dhe XX, 
termi “stinë e Krishtlindjeve” 
filloi të bëhej sinonim në vend 
të kësaj me sezonin liturgjik të 
Ardhjes së Krishterë, periudha 
e vërejtur në Krishterimin 
perëndimor nga e diela e katërt 
para ditës së Krishtlindjes 
deri në prag të Krishtlindjes. 
Termi “ kalendar i ardhjes “ 
vazhdon të jetë gjerësisht i 
njohur në gjuhën perëndimore 
si një term që i referohet një 
numërimi mbrapsht për ditën 
e Krishtlindjes nga fillimi i 

dhjetorit, megjithëse në shitje 
me pakicë numërimi mbrapsht 
për Krishtlindje fillon zakonisht 
në fund të sezonit të verës dhe 
në fillim të shtatorit.
Duke filluar nga mesi i 
shekullit XX, ndërsa festa 
e Krishtlindjeve dhe sezoni 
liturgjik i lidhur me të krishterët, 
në disa qarqe, u bë gjithnjë 
e më i komercializuar dhe 
qendror për ekonominë 
dhe kulturën amerikane, 
ndërsa ndjeshmëria fetare-
multikulturore u rrit, referenca 
të përgjithshme për sezonin që 
e la fjalën “ Krishtlindjet” u bënë 
më të zakonshme në sferën e 
korporatave dhe sferën publike 
të Shteteve të Bashkuara, gjë 
që ka shkaktuar një polemikë 
semantike që vazhdon deri më 
sot. Nga fundi i shekullit XX, 
festa hebraike e Hanukah dhe 
festa e re kulturore afrikano-
amerikane e Kwanzaa filluan 
të konsideroheshin në SHBA 
si pjesë e “stinës së festave”, 
një term që nga viti 2013 ishte 
bërë po aq ose më i përhapur 
se “Stina e Krishtlindjeve” në 
burimet amerikane për t’iu 
referuar periudhës festive të 
fundvitit. “Sezoni i pushimeve” 
është përhapur në shkallë të 
ndryshme edhe në Kanada; 

megjithatë, në Mbretërinë 
e Bashkuar dhe Irlandë, 
fraza “sezoni i festave” nuk 
është gjerësisht sinonim me 
periudhën e Krishtlindjeve-Vitit 

të Ri, dhe shpesh lidhet me 
pushimet verore.

DY FORMAT E REJA TË MISTERSHME ‘SHFAQJE KORRUPTIVE’ 
DHE ‘TEMENA TEATRORE’, A PO RISHFAQET MODULI FASHIST

Tashmë dihet. Nuk është 
hera e parë që Kuvendi 
i Shqipërisë bëhet gazi 

dhe turpi në sytë e ndjekësve. 
Bëhet fjalë për seancën 8 
miliardë euro, seancën që 
dëgjoi nga goja e Kryeminsitrit: 
“Zëdhënës të mallkimit”, “vrimë 
e zezë”, gjiriz i korrupsionit”, 
përqeshje dhe ironi. Seanca 
që shpalosi fjalimin e gjatë 
të Ramës me 62 fyerje ndaj 
opozitës. Por le të diskutojmë 
dy nga fenomenet në dukje më 
shqetësuese të seancës më të 
fundit.
Njëra ishte mania për ‘shfaqjen 
korruptive’ e fakteve korruptive 
në të gjithë procesin, një 
prirje që tashmë po prek në 
mënyrë të çuditshme të gjitha 
projektet dhe realizimet e 
tyre dhe këtë e bën vetëm 
Opozita në një formë të dyzuar 

(me dy ndasi në Kuvendin e 
Shqipërisë). Opozita vetëm 
me një zë në fakt, duket se 
ka pak seriozitet në përsëritje 
të gjërave, të cilat ndonjëherë 
kalojnë elementin filozofik të 
kohës, hapësirës dhe vendit. 
Tjetra është këmbëngulja e 
skuadrës së Rilindjes, për 
të bërë ‘temena teatrore’ në 
sytë e Kryeministrit Edi Rama, 
forma shumë më servile pas 
kohës së çmendurisë gati 
gjysëmshekullore, kur ky 
gjest u bë për herë të parë 
një shërbesë në shërbim të 
Kultit të Individit që lindi në 
krahët e Stalinit dhe u bekua 
në krahët e diktatorit Enver 
Hoxha në Shqipëri. Rilindja 
është deri tani e vetmja 
skuadër e Politikës aktuale, 
që kryen këtë import qesharak 
pa e ditur se imiton një kohë 

të mallkuar (ose me dashje, 
pasi fytyrat e deputeteve dhe 
deputetëve, që nënqeshnin 
dhe angazhoheshin me 
entuziaëm në kanalin televiziv 
të Kryeministrit ER, e jepnin 
qartë).
Të dy fenomenet janë shenja të 
kohës, të dyja simptoma të së 
njëjtës sëmundje të pasinqertë. 
Kulti ‘shfaqje korruptive’ 
dhe ‘temena teatrore’ nuk 
përfaqësojnë aq shumë një 
miratim të një besimi liberal, 
progresiv, por më tepër një 
frikë robotike dhe të cekët për 
të mos parë se e miraton atë 
besim. Në fakt të dyja janë si 
shenja mistike që mbesin tek 
dhurata. Dhurata e parë është 
një shërbim ndaj ripërsëritjes, 
por në vesh të shurdhër dhe 
tjetra, e dyta në shërbim të 
zhvatjes, që tashmë ka një 

emër. 
Dhurata është b indja 
mekanike, e nënshtruar e 
deputetëve të Kuvendit të 
Shqipërisë dhe një përsëritje 
e ngjashme, e pamend, e 
klisheve mes ‘artificave’. Për 
shembull, në lidhje me akuzat 
e situatës parainvestuese, 
Opozita foli kohët e fundit për 
‘plaçkitje, model copy paste të 
ndërrmarjes më të madhe të 
Edi Ramës si ajo e djegësave, 
procedurë e super përshpejtuar, 
hajdutër i  dhe humbje 
gjurmësh’. Në plan të parë kjo 
e drejtë e akuzës, ndoshta më 
se e drejtë se asnjëherë tjetër, 
në planin tjetër, e pavendosur 
në kohë, hapësirë dhe vend, 
e paargumentuar në blllok 
opozitar, krijon një transfobi 
politike. Çfarë, nuk ka transfobi 
politike në këtë mes?...
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Happy Holidays!
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Nuk mund të flija atë natë. 
Pasditja që më kishte 
shtrënguar dorën time 

të djathtë më dukej se mbante 
peng ende ato kërraba të 
rrjeshtuara, si një ushtri e 
vogël uniforme në fletoren 
time të Bukurshkrimit, e që 
më dukej se tendosej si një 
kokëkryeneçësi e kryqëzuar 
mes dorës së babait dhe dorës 
sime të vogël e të brishtë. 

Ishte java e dytë e Klasës së 
Parë. E ajo ishte një ushtri 
kërrabash me kokën poshtë 
dhe lart. Ishte Detyrë Shtëpie. 
Babai që kishte ëndërruar 
për një djalë, dhe jo vetëm 
kaq për një djalë, por për një 
model në mësime, tashmë nuk 
e kishte më ëndërr. Në dorën 
e tij të djathtë mbahej fort dora 
e djalit të tij, pra dora ime. E 
ashtu të dy duart shtrëngonin 
fort penën kineze që ngjyhej 
me bojë tush dhe drejtohej të 
bënte atë që ishte kërkuar nga 
mësuesi i Klasës së Parë. 

Nuk ishte një lojë. Nuk ishte as 
dhe një gjë e lehtë për dorën 
time, ndërsa në mendjen e 
babait ajo që mbetej, dhe ajo 
që shënohej ishin më shumë 
se një detyrë. Mua më ngjante 
si një shaka, por që kishte 
ndoshta një kuptim tjetër, të 
cilin unë atëherë nuk e kuptoja. 
E kështu detyra ime e parë e 
shtëpisë më detyroi që të kapja 
me kërraba pushtetin e vijave 
të drejta e të bardha të fletores 
së Bukurshkrimit. E me këtë 
detyrë ishte një risi që mësova 
të rrjeshtoja një ushtri, pa e 
kuptuar, por ama, një ushtri të 
disiplinuar kërrabash. 

Ishte një kapje e bardhësisë? 
Po. Në fakt ishte një lloj 
imagjinate që bënte detyrën. 
Detyrën e Shtëpisë me 
kërraba. 

Kërrabat parakalonin përpara 
zixllave të syve të mi. E 
duart më dukej se i mbathnin 
e i armatosnin me stilin e 
tjetërsuar të disiplinës në një 
rrjesht. Uniforme. Dhe kjo e 
zbrazur uniforme në fletën 
e bardhë, ashtu e shtrirë 

mes vizave të fletores dhe 
bardhësisë së saj, më mbajti 
peng të paktën tre javët e para 
të shkollës. 

Pas këtyre tre javëve, dora ime 
nuk kishte më nevojë për dorën 
e babait, por sidoqoftë sytë e tij 
ishin pak më shumë shtrëngim 
se dora e tij në dorën time. E 
ndjeja zhvendosjen e tyre. Sytë 
e babait më ndiqnin përditë 
në rrjedhën e të shkruarit mbi 
fletore. 

Më dukej se edhe shkrimi i 
atyre gjërave të para ishte 
sikurse vetë rrjedha e jetës. 
Në fillim je një foshnjë, pra 
një bebe, pastaj zvarritesh, 
çapitesh dhe ngrihesh e më 
pas herë ngrihesh e herë 
rrëzohesh derisa mban 
ekuilibrin dhe tërë disiplinimi të 
bën të hedhësh hapin e duhur 
e të ecësh në jetë. 

Kështu nisi dhe shkrimi. 
Sikurse të mësuarit e atyre 
gjërave ndryshe, edhe të 
shkruarit e gërmave, fjalëve, 
fjalive, e më shumë më sillnin 
kuptimin e vetë jetës. E unë e 
nisa me kërrabat. Ato kërraba 
të përthyera me peshën që 
u jepte dora dhe pena ime 
më këshilluan që të mbaja 
ekuilibrin në të shkruar. 

Dhe jo më kot më thoshte 
babai, se shkrimi dhe të 
shkruarit është si vetë jeta, si 
do ta nisësh do ta bitisësh. Nuk 
kisha më kohë për të humbur. 
Duart e mia kërkonin gjithnjë 
e më shumë penën, fletoren, 
librin, shkrimin. 

Shkrimi! Shkrimi më ndiqte tërë 
udhën e ditës. Edhe kur nuk 
shkruaja në të vërtetë, mendja 
më dukej se imitonte atë që 
s’e bënin duart. Duart nuk 
kërkonin ëmbëlsira, akullore, 
gurabije, por penën, fletoren, 
librin. Asnjëherë në buzët e mia 
nuk mund të ndjeje shije tjetër, 
veçse bishtit të penës, të cilin 
e kisha sakatuar instiktivisht 
duke e mbajtur penën në dorë. 

Duart e mia më dukej se 
nuk kërkonin lodra. E fundja 
isha një fëmijë. Nuk mund 

ta them se lojërat nuk i kam 
dashur. Nuk mund ta them. E 
ç’rëndësi kanë të gjitha këto, 
kur goja ime ishte mjaft herë 
vetëm me bojë. Shokëve 
e bashkëmoshatarëve u 
dukej sikur unë pija bojë. E 
imagjinoni të pihej ajo bojë? 
Një shishe plastike, nga ato që 
nuk u derdhej boja, mbushej 
në darkë e mbaronte në 
mesditë. Unë vetëm shkruaja. 

Vërtet vetëm shkruaja. 
Nuk mbaj mend që të kem 
luajtur ndonjëherë pa bërë 
detyrat. Nëse do të ndodhte e 
imagjinoni si do të ndjehesha? 

Në ditëlindjen time pas festës 
së Abetares, erdhën disa të 
afërm. Mes tyre kishte gëzim. 
Festohej ditëlindja e një 
djali të lindur pas disa vitesh 
martesë dhe normalisht disa 
më mbushën zhepat e vegjël 
me dhjetëlekëshe. Ndërsa 
ata nisën festën, festë e asaj 
kohe, unë nisa të numëroja në 
një kënd dhjetëlekëshet e reja. 
I bëra tufë. Dhe menjëherë 
vrapin e ndala tek libraria. 
Kërkova mes librave. Bleva dy 
librat e mi të parë. Njëri ishte 
“Djemtë e Rrugës Pal” dhe 
tjetri “Si u kalit çeliku”. 

Kur erdhi babai të më 
përqafonte nëna ime e dashur 
më kishte mbukuar me një 
batanije pambuku. Por unë nuk 
po flija. Kisha frikë se do të më 
kërkonin llogari për paratë që 
më kishin dhënë të Tjerët në 
atë ditëlindje.   

Edhe atë natë fjeta me gjysma. 

Në mëngjes babai u afrua 
pranë meje dhe pasi më 
përqafoi më pyeti se sa faqe 
kisha lexuar nga “Djemtë e 
Rrugës Pal”. Unë shtanga dhe 
nisa të flisja për librin…

Me lekët e tjera që më kishin 
mbetur bleva dhe dy libra të 
tjerë. 

Sa futa në derë dëgjova një zë 
nga dhoma ngjitur. 

-Prapë libra? Po të kishe blerë 
ndonjë gjë tjetër për vete…”

Ishte zëri i gjyshit kësaj radhe, 
ai që më shumë se zëri i 
babait tregonte më shumë 
përkujdesje.

-Prapë libra?

Në atë rast mendimi më shkoi 
për keq. Imagjinata shkonte 
përtej atij togfjalëshi. Por në 
fakt ishte ndryshe. Të gjithë 
më kuptonin? Vërtetë a më 
kuptonin? 

Ndoshta mund të ishte më 
e vështirë, nëse do të më 
kuptonin dëshirën time, 
dashurinë për librin. Gjyshi 
më thoshte se edhe Zoti i do 
ata që lexojnë libra. Gjyshja 
shakatonte, e i kthehej Gjyshit, 
“E ku e di Zoti se kush lexon e 
kush blen libra?”

Unë isha më i përfituari. Nuk 
futesha në debate. Vetëm 
libra. Libra, dhe me to flija 
dhe me librat zgjohesha. Për 
ditë libra, përditë shkrime. 
Vitet kalonin. Vitet fluturonin. 
E dora ime kurë nuk e ndau 
dorën e dytë mbi të. Kurë nuk 
e largoi syrin dhe peshën e atij 
syri mbi atë dorë. Shkroi. U 
bekua. Dhe ashtu ka mbetur e 
tretur në atë ushtri kërrabash, 
në atë bardhësi mes vijave të 
Bukurshkrimit, me dritën që 
vjen nga lart, dritën e mallit, 
për një pasuri të madhe që 
më mbeti nga dëshira dhe 
dashuria e babait. 

Nuk mund të flej edhe 
këtë natë. Nuk mund të flej 
…, është një ushtri e tërë 
kërrabash të reja, të ndjera, 
që mbushin bardhësinë e 
hapësirës kompjuterike e më 
tërheqin me stilin e shkrimit. 
Jeta është vërtet e çuditshme, 
ashtu si do ta nisësh, ashtu do 
ta bitisësh…

KËRRABAT 
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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

Midis viteve ka një 
algoritëm hapash vetë 
Njeriu. Vitet prekin të 

qarën e parë, memorizojnë, 
hapat e parë të fëmijërisë, 
shkulin britmën e shpërndarë 
memorjes së jetës dhe 
emetojnë ecjen e përditësinë. 
Vitet janë vite. Janë vite që i 
përkasin një aritmetikë. E në 
to ne njerëzorët ndalojmë të 
rikujtomë udhën, ditën që na 
e pikënisi këtë udhë. Kështu 
është dhe me Inxhinierin 
e kualifikuar në një nga 
universitetet prestigjioze në 
studimin e Tërmeteve. Ai është 
në një ditë të tillë sot. Është 
me gotën në dorë. Pranë dhe 
bashkë me familjen e tij të 
mrekullueshme, bashkë me 
zonjën e tij të nderuar Luljetën, 
dhe ecën sërrish… 
Ecën më ngadalë tani? Jo. 
Nuk mund ta themi këtë. Ai 
ecën me atë hap që e shtriu 
në vendlindje, me atë hap 
që e nisi me studimet dhe 
i zhvendosi tek Inxhinieria 
mekanike në UT, e me disa 
specializime dhe Masterin në 
Shkup. Ai ecën sërrish me 
biznesin e tij. Ecën.  Kilometrat 

janë më të gjata se dikur.
Dhe na duket se nga larg na 
thotë: “E di ku dua të shkoj, 
por tani harroj të kthehem 
majtas dhe djathtas.” E ai i di 
mirë bindjet dhe përkushtimet 
e shumta të tij, se i mësoi 
hershëm nga kryemësuesi 
emërmadh, Mustafa Shahinaj, 
e i ndoqi nga afër nga nëna 
e tij, vëllai i tij Profesor dhe 
shkrimtar, Hasan Shahinaj, 
autorin e disa veprave, nga 
motrat e vëllai tjetër i tij. 
Këtu vjen dhe ndalet një ditë e 
bukur. Kalon si një Hyjni. Hyjni 
në morinë e ditëlindjeve të tij. 
Inxhinieri i respektuar, fjalëpak 
dhe punëshumë, Lulzim 
Shahinaj mediton dhe shkitazi 
na thotë edhe me heshtjen e 
tij: “Unë them përshëndetje 
ndërsa ajo kalon, por nuk 
dëgjoj asgjë.
E pashë, por mendoj se ajo 
nuk më pa mua. Unë eci pranë 
pemëve dhe luleve, që dikur 
ishte jeshile dhe të kuqe, dhe 
të verdha, por tani janë gri. 
Më duhet të rregulloj syzet, 
por nuk i gjej dot. Më mungon 
ndoshta durimi që kisha dikur, 
ai më i zellshmi që më bëri të 

dedikohem 
në ndihmë 
të  m ja f t 
n j e r ë z v e 
në nevojë, 
miku im më 
i  dashur 
ndonjëherë, 
Humanizmi. 
E dëg jo j 
d u k e 
heshtur, por 
ai më duket 
se është akoma më i ri se 
një vit më parë. Unë eci më 
ngadalë tani. Dua të rimar 
hapin e tij.” Ai nuk e ndali edhe 
në kohë të vështira…
E kështu në këtë ditë shënuar 
mëson dhe një herë se për 
Inxhinierin Lulzim Mustafa 
Shahinaj është jo thjesht një 
ditëlindje, por çmimi më i madh 
dhe dhurata më e madhe është 
të jesh e të mbetesh Njeri. E di 
këtë se i Ati Normalist, i viteve 
1930-të e kishte shënuar dhe 
ishte betuar që në bankat e 
asaj shkolle se do ta bënte 
këtë një udhëjete me familjen 
e tij. E kishte nisur vetë dhe 
e trashëgoi mrekullisht. Vetë 
Mustafa Zeqir Shahinaj, edhe 

pse jetonte në Elbasan, pas 
mbarimit të shkollës Normale, 
shërbeu si mësues në zonën 
e Peshkopisë, madje deri në 
Mitrovicë të Kosovës.
Kështu bëri dhe vetë Lulzim 
Mustafa Shahinaj, që në viet 
e një stazhi shkoi me dëshirë 
që të punonte si mësues në 
një nga fshatrat e largët të 
Gollobordës, Lejçan. Edhe 
atje, edhe në disa detyra të 
tjera, si inxhinier, drejtor të disa 
institucioneve të rëndësishme, 
aktivist dhe komunar, drejtues i 
instancave të pushtetit vendor 
e më gjerë, Inxhinieri i nderuar 
Lulzim Mustafa Shahinaj, ka 
lënë emrin e tij dhe atë që u 
bekua nga prindërit e tij të 
mrekullueshëm. 

DISA FJALË PËR INXHINIERIN LULZIM SHAHINAJ!
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Ndjenja e bukurisë së 
botës së ambientit ku 
punojmë ka luajtur një 

rol vendimtar në motivimin e 
një ndryshimi drejt vlerësimit të 
punës dhe vetë ambientit të saj 
në mënyrë jo instrumentale, 
në vend që të jetë thjesht një 
burim për t’u shfrytëzuar dhe 
respektuar klientin, qytetarin, 
atë që troket ligjërisht për 
shërbimin e taksapaguesit. 
Estetika ka formësuar 
politikën e tillë të ambientit 
të punës që në fillim dhe 
vazhdon ta formësojë atë në 
më shumë mënyra sesa mund 
ta imagjinojmë. Kështu pashë 
në mjedisin e Konsullatës 
shqiptare në Londër, ndërsa 
kisha disa vite pa shkelur aty. 
Vërtet një ndryshim cilësor, 
estetik, efikas dhe mjaft i 
kulturuar në qasje, paraqitje, 
estetikë dhe sjellje. 

Kur pyeta një qytetar shqiptar, 
që priste shërbimin e tij në 
sportelin e këtij mjedisi, se 
a kishte qenë më parë dhe 
se çfarë ndikon si ndryshim 
në sytë e tij, ai më tha se 
natyrisht së pari ishte ambienti 
tashmë komod dhe së dyti 
shërbimi i denjë. Shumica e 
të tjerëve që pyeta ndërsa 
prisnin radhën e shërbimit 
në sportel binin dakord për 
faktorë si respekti, vlerësimi 
i drejtë, teknologjia e punës, 
kultura e punës dhe përfitime 
të tjera, që vijnë nga edukata e 
njeriut profesionist që paguhet 
nga taksapaguesit shqiptarë. 
Ndërkohë që ato kanë parë 
një efekt në produktivitet, 
dhe po aq në pozitivitet, 
shumica e anashkalojnë rolin 
që luan estetika e vendit 
të punës në këtë kontekst. 
Për shembull, ofruesit 
profesionistë të hapësirave 
të punës fokusohen shumë 
në konceptet e brendshme 
dhe estetike të zgjidhjeve të 
hapësirës së tyre të punës, 
pasi kjo ndikon drejtpërdrejt në 
krijimin e një mjedisi produktiv 
të punës. Këtu është një lexim 
i shkurtër për të zbuluar se si 
brendësia e kësaj hapësire 

ndikon në nivelin e punës dhe 
produktivitetit.

Ka shumë teori të lidhura me 
punën që mbështesin nocionin 
e atraktivitetit të perceptuar 
në psikologjinë dhe sjelljen e 
punës së një personi. Shumica 
e këtyre teorive paraqesin 
gjithashtu idenë se estetika 
në një mjedis pune jep një 
grup atributesh pozitive në 
procesin e të menduarit të një 
punonjësi gjatë gjithë kohës 
së kaluar në vendin e punës 
për të nxitur produktivitetin. 
Kjo teori thotë se atraktiviteti 
i një vendi pune i ndihmon 
punonjësit të përfitojnë nga 

një mjedis pune restaurues. 
Kur punonjësit janë të rrethuar 
nga një mjedis i mirë-dizenjuar 
për sa i përket një tërësie të 
brendshme të mirë dhe një 
atmosfere të këndshme, kjo 
u lejon atyre të rikthehen nga 
përvojat mendore të kulluara 
dhe stresuese, që ndikon 
në produktivitetin e tyre. 
Këtë bisedë e kam pasur me 
Shkëlqesinë e Tij, Ambasadorin 
e Jashtëzakonshëm dhe 
Fuqiplotë të Republikës së 
Shqipërisë në Londër, Qirjako 
Qirko, i cili mendon se disiplina 
dhe këto cilësi e bëjnë më të 
prekshëm shërbimin ndaj 
qytetarëve dhe të Tjerëve. 

Pra, kur punonjësit mund 
të shpëtojnë nga stresorët 
e tyre dhe të jenë rreth një 
mjedisi pune relaksues dhe 

të këndshëm, ai tërheq pa 
sforcim fokusin dhe vëmendjen 
e tyre te rrethina (i quajtur 
edhe magjepsje). Komponenti 
estetik i një mjedisi pune 
ndikon në shkallën e një 
përvoje restauruese për një 
punonjës dhe se si ajo më 
pas ndikon në produktivitetin e 
tyre. Në përgjithësi, punonjësit 
që kalojnë kohë në një 
hapësirë të bukur restauruese 
r ikuperojnë aftësi të e 
vëmendjes, ulin nivelet e 
stresit dhe rrisin angazhimin 
në punë, edhe pse ky mjedis 
dihet tashmë se është në një 
hapësirë të shtresë ose katit 
të nëndheshëm të godinës, ku 

ndodhet Ambasada shqiptare 
në St Georges Drive.

Teoria e rikthimit të vëmendjes 
së kësaj estetike, mësojmë 
nga Ambasadori Qirko, se 
kishte gjithashtu një bazë të 
fortë nga puna e përkushtuar 
mbi vëmendjen e shërbimit të 
kulturuar dhe të disiplinuar, 
pasi estetika përmirëson 
kënaqësinë e punonjësve për 
produktivitetin. Kënaqësia dhe 
motivimi i punonjësve janë 
dy faktorë kyç që ndikojnë 
në produktivitetin; - shton 
Ambasadori Qirko, dhe ne 
jemi të tërhequr në thelb nga 
gjërat që ofrojnë një ndjenjë 
arti, qetësie, kënaqësie dhe 
lumturie, por mbi të gjitha një 
shërbim ligjor, të drejtë dhe të 
përkushtuar bindës.

Por ndërsa kjo është pozitive, 

ajo që vjen si një vërrejtje 
është se në mjedisin e 
recepsionit, të bërë bukur 
me fibër të emaluar dhe me 
xhama ndarës, pikërisht në 
fibër gjendet dëmtime që 
vijnë nga duart e klientëve, të 
cilët të “përmalluar” ndoshta 
shkruajnë qytetet dhe emrat e 
tjera nga vijnë. Kjo është disi 
e habitshme dhe ndoshta me 
një përkujdesje e përkushtim 
mund të eleminohen. Jo pak 
herë shihen gjëra të tjera 
edhe nëpër trenat publikë, apo 
trame dhe autobuze, ku janë 
në formën e gërvishtjeve “jam 
krenar që jam shqiptar”, jam 
nga…” apo dhe të tjera.  Këto 
që thamë janë y pika, por janë 
dy pika ndryshe. 

Ku qëndron faji i ikjeve

Ikjet nga Atdheu, ikjet me të 
gjitha mënyrat nga shqiptarët, 
pasi ata janë ende si të njerkës 
në Europën që bëjnë pjesë prej 
ekzistencës, prej shekujsh, 
janë natyrisht ndryshe nga të 
Tjerët e këtij kontinenti. Nuk 
janë të ngjashëm ikjet sikurse 
i kanë bullgarët, polakët apo 
rumunët, edhe pse quhen 
emigrantë në BM. Disa herë 
në kohë të ndryshme, në rrjetet 
sociale kanë dalë mesazhe 
edhe kundër polakëve, 
rumunëve dhe bullgarëve, por 
jo si në rastin me shqiptarët. 

Pas rezultateve të referendumit 
të Brexit në Britaninë e Madhe, 
bullgarët që jetonin në ishull 
flisnin për një valë të fortë 
negative kundër të gjithë 
emigrantëve dhe shpërndarje 
të materialeve ksenofobike. 
Pasi i tha jo Evropës së 
Bashkuar, Mbretëria e 
Bashkuar thuhej atëherë se 
po u thotë jo migrantëve. 
Bullgarët thoshin, se dëgjojnë 
gjithnjë e më shumë fyerje, 
tallje dhe thirrje që emigrantët 
të largohen nga vendi. Disa 
prej tyre lexojnë: “Stop 
emigracionit. Kthejini ata 
në atdheun e tyre”. “Po. Ne 
fituam. Dërgojini përsëri”...

DY PIKA NDRYSHE NË AMBASADËN E 
SHQIPËRISË NË LONDËR
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E kisha dëgjuar dhe ndjerë 
emrin e tij hershëm por 
ta dëgjoja me aq zell 

dhe entuziazëm në Kalarashi 
të Rumanisë më dukej disi 
fort emocionale. Kështu ky 
emër më ngjalli kurreshtje dhe 
respekt njëkohëisht. Ndërsa 
disa vjet më vonë atë do ta 
takoja personalisht në mjediset 
e Hotel Turizmit të Korçës, 
ndërsa në sfond dy altoporlantë 
të mëdhenj përcillnin me zërin 
e tij të mrekullueshëm disa 
serenata të mrekullueshme 
korçare. Dhe kështu ndërsa 
memorja, zëri dhe portreti i 
tij tashmë fiksoheshin pranë 
meje në një fotografi që mbeti 
si kujtim, ajo që shkonte më 
tej ishte shënimi që u ngjiz 
dhe duhej kohë që të shfaqej 
si një respekt i disafishtë 
për mjeshtrin e serenatave 
korçare, Nonda Kajno. 

Në Bukuresht dhe në 
Kalarashi, viti 2009-të më 
kishte sjellë fatin që të jemi 
në krye të një grupi mediatik 
që do të pasqyronte një 
Festival të mrekullueshëm kur 
Grupi i Elbasanit do të fitonte 
Flamunrin e këtij Festivali në 
një konkurrencë mes disa 
shteteve. E aty do të ndjeja 
dhe dëgjoja për një grup me tre 
vajza e një djalë, që formonin 
grupin “Serenata” dhe që më 
e rëndësihmja ishte se atë 
kohë thuhej se ai drejtohej 
dhe menaxhohej nga një 
figurë publike, që kishte qenë 
mjaft dashamirëse e muzikës 
rumune dhe shqiptare. Vonë, 
fare vonë më sollën në mend 
një emër, me të cilin dukej se 
isha njohur gjatë atyre ditëve 
të qëndrimit në Rumani, e ai 
emër ishte Ioana Manolescu, 
një politikane dhe deputete e 
njohur e Parlanetit rumun, por 
që ishte me origjinë korçare. 
Ky grup, i cili ka ardhur disa 
herë në Korçë për koncerte, 
aktivitetin e tij e ka përqëndruar 
vetëm tek serenata korçare. 
Dhe kjo jo fare rastëisht, por si 
një dëshmi e asaj që historia 
ka vite e vite të përcaktuar 
fatet e mjaft emigratëve nga 
qyteti i Korçës, por edhe nga 

fshatrat e kësaj zone, Drenova, 
Boboshtica, Dardha, Sinica, 
Voskopoja, Polena, po aq 
edhe nga fshatrat e Devollit, 
si Hoçishti, Ziçishti, Progri 
e mjaft të tjerë. Ky grup ka 
qenë me këngët e serenatat 
korçare edhe në Shipkovicë 
dhe në Maqedoni, pasi dhe 
atje serenatat janë mjaft të 
preferuara. 

Në mjedisin e paqtë dhe mjaft 
tërheqës të Hotel Turizmit të 
Korçës, ndërsa altoporlantët 
përcillnin serenatat “Korça”, 
“Qyteti i ëndrrave”, “Serenatë 
për qytetin e serenatave”, 
“Zemrën peng ma more”, 
“Lermë të të puth”, “Ditë 
karnavalesh”, “Pa ty”, “Kam një 
brengë në zemër”, biseda me 
mjeshtrin natyrshëm shkonte 
tek forca dhe timbri, tek 
muzika dhe shpirti, tek fati dhe 
rasti, teke jeta dhe e vërteta, 
tek jeta me dimra dhe muzika 
e serenatave me shifra. E 
mjeshtri pa u menduar gjatë 
na thotë se në arkivën e tij ka 
rreth 400 këngë të zhanreve 
të ndryshme, ku mbi 200 prek 
kësaj shifre janë këngë të 
serenadës korçare. Natyrisht 
dhe këtë e them me bindje, se 
që nga ajo kohë kur gjerbëm 
ekspresin në atë mjedis 
miqësor të Korçës, ky numër 
vjen gjithmonë në rritje.

 E kështu biseda kapërcen në 
kohë, hapësirë dhe vend dhe 
shkon në një vit të ndjeshëm 
dhe të bukur për pasionantin, 
pikëtakon vitin 1970-të. Dhe ai 
e sheh atë si një entuziazëm 
të përshpirtshëm, ndërsa ne 
e ndjejmë si një bulë djerse 
që rrëshqet në baqthin ndanë 
ndarjes që bashkon buzët e 
tij që vazhdojnë të lëvizin për 
të na ritreguar si një këngë 
papushim. Po është e vërtetë. 
Në vitin 1970, kur në Shqipëri 
për çudinë e të gjithëve, kish 
filluar era e liberalizmit në art 
e në kulturë, ngrita nëj orkesëtr 
të tillë. Nga suksesi që kisha 
me këngët e mija në estradat 
amatore të qytetit të Korçës, 
mu bë ftesë nga regjisori i 
Estradës profesioniste të 

Korçës, z. Thimi Filipi që 
të këndoja si këngëtar në 
estradën profesioniste. Ftesën 
e prita me shumë kënaqesi. 
Fillova të këndoja këngët e 
mija dhe kisha shumë sukses, 
jo vetëm nga të rinjtë, por nga 
të gjitha moshat. 

Në atë kohë, sekretar i dytë 
qe mbulonte kulturën mbas 
Mihallaq Ziçishtit, ishte Todi 
Lubonja. Nga suksesi që 
kisha me këngët e mija, të cilat 
bëheshin “biz” sa herë që dilja 
në skenë, mu bë propozim, 
që të ngrija një grup rritmik, 
vetëm me kitara elektrike dhe 
bateri. Kështu u bë. U formua 
grupi, ku njerës kitarë i bija 
unë, njërës Vojo Memeli dhe 
tjetrës Ylli Cekrezi. Kurse në 
bateri, ishte bateristi i estradës, 
Agimi i Velës. Në përbërjen e 
grupit ishin edhe tre vajza, të 
veshura në mënyrë moderne, 
me pantallona kaubois, moda 
e asaj kohe. 

Në prova vinte pothuajse çdo 
natë, vetë Todi Lubonja, i cili 
na inkurajonte për suksesin 
që kishim çdo natë. Kishim 
nisur ta krahasonim veten me 
grupet perëndimore të asaj 
kohe. Dita ditës grupi ynë 

bëhej më i famshëm dhe me 
i suksesshëm, jo vetëm në 
Korçë, por kudo ku jepnim 
shfaqje në qytete të tjera, në 
fshatra, reparte ushtarake etj. 
Kudo i njëjti sukses. Ishte hera 
e parë që në Shqipëri, doli një 
grup i përmasave perëndimore. 
Salla çdo natë mbushej plot e 
përplot. Altoparlantët gjëmonin. 
Duke parë suksesin që kishim, 
kompozoja vazhdimisht këngë 
të reja ritmike për të rinjtë. Por 
e gjithë kjo mbeti si një ëndërr 
e bukur. 

Mbas Festivalit të 11 të këngës 
në Radio Televizion, ashtu si 
në gjithë Shqipërinë, filluan 
reprezaljet. Kurbani për Korçën 
u bëra unë. U bë mbledhja e 
posaçme e Degës së Lidhjes 
së shkrimtarëve dhe Artistëve 
të Rrethit të Korçës. U akuzova 
se kisha qenë liberal, kësha 
sjellë rritmet dhe muzikën 
perëndimore, kisha koncepte 
mikroborgjeze, desha të 
degjeneroja rininë etj. Të gjitha 
këto më ranë si rrufe. Për të 
gjitha këto, u propozova të 
mos dilja më në skenë, por 
të punoja në punë të vështirë 
në prodhim. Për një kohë të 
gjatë punova në minjere dhe 
në bujqësi. 

EMOCIONET E PAVDEKSHME TË NJË BISEDE 
ME MJESHTRIN NONDA KAJNO
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Shkrimtari, kritiku, 
g a z e t a r i  d h e 
publicisti i mirënjohur 

Halil Rama, “Mjeshtër 
i Madh” dhe anëtar i 
Akademisë Amerikane-
Shqiptare me qendër në 
Nju Jork, solli këtë herë 
për lexuesit e tij të shumtë, 
përmbledhjen e re të 
vëzhgimeve, analizave dhe 
kritikave dhe reportazheve 
të tij në librin e njëzetë 
e tre nga radha, dhe të 
veçantin nga mënyra se si 
ai i trajton dhe i konsideron 
emrat e përzgjedhur prej tij 
në këtë libër. 

Libri  “Ekzaminimi i 
diktaturës në vepra letrare” 
është ndarë në kapituj dhe 
secili kapitull ka në tërësinë 
e vetë një risi të re, një 
trajtesë të domosdoshme 
për lexuesit e një materie 
didakte të munguar për 
njohjen letrare dhe më 
gjerë, sikurse ndodh të 
jetë në fokus për disa 
autorë dhe për disa libra 
të rëndësishëm të kohëve 
të fundit. Trajtesa që Rama 
i bën triptikut të shkrimtarit 
tejet bashkëkohor e 
konkurrues, Zija Çela, 
është një ndalesë 
fine, e qartë dhe e 
respektueshme, pasi aty 
gjen një material të gjerë 
e të ndjeshëm që të bën 
ta lexosh romanin “Gjaku i 
dallëndyshes” menjëherë. 
Aty shikohet mjaft mirë 
tashmë se nuk duhet të 
jesh kritik për ta ditur këtë. 
Një vështrim i përpiktë 
në thelbin e narrativit të 
Çelës predominon atë që 
në fakt dora dhe mendja e 
kritikut e kap menjëherë. 
Kanë ikur kohët kur kritiku 
ishte në një cep dhe autori 
në tjetrin, dy specie të 
ndryshme vërshonin njëri-
tjetrin përpara “luftës” deri 

në fund. Është një hibrid 
i çuditshëm, kjo krijesë 
autor-kritik. Nuk mund të 
mendoj një formë tjetër 
arti ku “praktikuesi” dhe 
kritiku të mbivendosen 
kështu. Vetëm në letërsi 
ndodhte kjo mbivendosje, 
megjithëse shkrimtarët, 
me sa duket, do të 
preferonin të besonin se 
nuk ndodhte. Shkrimtarët 
do të preferonin të besonin 
se kritikët janë të ndarë 
dhe se ndarja e tyre do të 
thotë se ata janë “armiku” 
dhe se duan t’i kapin ata, 
por në rastin e Ramës kjo 
është një risi në kohën 
që jetojmë dhe kohën që 
duam ta bëjmë kohë të 
barabartë me të Tjerët në 
këtë rast, me ata që kanë 
hapin e Perëndimit në këtë 
fushë.

Ironia se shkrimtarët janë 
përgjithësisht më të këqij 
ndaj shkrimtarëve të tjerë 
sesa kritikët, i jep një 
nuancë mjaft ndryshe libri 
i Halil Ramës, pasi ai në 
thelb shikon me stresin 
që përcakton literatura 
bashkëkohore dhe ndjesia 
që vjen nga prurjet më 
fine të kohës në këtë pikë. 

Pak kritikë kanë 
diçka për të fituar 
duke shkruar 
një rishikim të 
keq. Shkrimtarët 
duan të besojnë 
se koha e 
shkuar e diktuar 
si shkop mbi 
kritikën e arriti 
statusin që ka 
pasur,  duke 
shkruar komente 
të  nd ikuara 
për shkrimtarët 
e  mëdhen j , 
por nëse ato 
komente dhe 
kritika  do të 

ishin një e vërtetë, ne të 
gjithë do ta bënim atë 
ende sot. Nga ana tjetër, 
shkrimtarët kanë gjithçka 
për të fituar dhe pikërisht 
atëherë bëhet problem 
kapërcyes hibrid. 

Në fund të fundit, një 
shkrimtar, në fakt, nuk 
duhet të jetë një sulmues 
i së keqes në thelbin e 
kritikës. Janë shkrimtarët 
ata që duhet me punë 
dhe talent të shqyejnë 
damarët e së keqes dhe 
kritika duhet të jetë e 
paqtë mes tyre. Kritikët, 
në përgjithësi, (gjithmonë 
do të ketë përjashtime të 
çuditshme) thonë se çfarë 
mendojnë për një libër. 
Ndaj shkrimtari nuk do 
fjalë “ngushëlluese” prej 
miqve shkrimtarë, ai nuk 
do të ndjejë në vend të 
realitetit ato fjalë që do ta 
ngushëllonin, qoftë pak ose 
aspak, por një kritikë që i 
shërben pozitivitetit dhe 
inkurajimit të të shkruarit. 
Këtë e bën mrekullisht 
Halil Rama. Ndaj gjithçka 
që ndodh në këtë libër 
është ndryshe, është 
korrekte, është përcaktore, 
është dashamirëse, është 

një ndjesi profesionale 
që kërkon të paraqesë, 
prezantojë dhe jo të 
sulmojë në asnjë rast. 

Halil Rama ndalet dhe 
tek novela “Bija e vjetër e 
nënës së re” të shkrimtarit 
gjithëarmësh Preç Zogaj. 
Autori i këtij libri shkruan 
“Gjithkush që lexon 
prozën e tij (këtu kam 
parasysh edhe romanin 
“Anjeza nuk u zgjua”), do 
të ndjente kënaqësi të 
veçantë. Edhe kjo novelë 
për absurdin e regjimit 
komunist, lë mbresa te 
lexuesit falë mjeteve 
artistike në shmangie të 
atij lloj tendencioziteti që 
e vret letërsinë.” Vend 
të rëndësishëm zë edhe 
ekzaminimi i diktaturës 
në romanin “Doktoresha” 
të shkrimtarit Flamur 
Buçpapaj, po aq dhe 
krijimtaria e gjerë e 
shkrimtarit të vlerësuar 
Naim Berisha, për tu 
ndalur më tej tek “Koha e 
dashurive të munguara” 
në poezinë e Dr. Astrit 
Gjunkshit. 

Halil Rama sjell në 
vëmendje me këtë libër 
edhe autorë të tjerë, 
sikurse është Dogjan 
Dervishi. Ndalesa tek 
romanet e këtij autori i 
jep lexuesit qasje njohëse 
tek romanet “Zhgënjimi” 
(2013), “Shpresë e thyer” 
(2017), “Përandoria e 
medjave” (2019), “Një 
histori qëndrese” (2021) 
deri tek romani që pa 
dritën e botimit para pak 
kohësh, “Në ingranazhet 
e mafias” (2022). Plagët e 
emigracionit klandestin në 
romanin “Emigranti fisnik” 
të Setki Q. Jasharit është 
kritika e radhës në këtë 
libër...

HALIL RAMA ËSHTË JASHTËZAKONISHT 
POZITIV ME PENËN E TIJ
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Në rrugët e Elbasanit, 
sidomos në ato 
rrugë ku pesha e 

viteve mban në zjarrmin e 
saj angushtinë e stinëve, 
hapat e Kelit, që sikurse e 
njohin, Elbasani dhe shokët 
e tij, Klement Markut, janë 
meditim dhe muzikalitet 
më vete. I thjeshtë, i qetë, 
por gjithnjë në botën e 
tij të artit, Keli është dhe 
mbetet një nga figurat më 
në zë të intelektualizmit 
elbasanas, tipik dhe mjaft 
i respektueshëm. Në jo 
pak raste këtë artist që 
vjen nga dinastia “Marku” 
e qytetit të Elbasanit, atë e 
njohin thjesht se Klement 
Marku është këngëtar dhe 
autor këngësh i njohur., 
ndërsa ai është një vlerë 
në të gjitha bisedat, në të 
gjitha mendimet që përcjell 
me qetësinë dhe butësinë 
e komunikimit. 

Kohë më parë në një 
bisedë me të ai na tregoi 
atë që tashmë një pjesë e 
mirë e publikut anembanë 
vendit e njeh mjaft mirë: 
“Në një Festival që u bë 
në Elbasan kur isha në 
shkollën e mesme unë 
paraqita një kompozim, i 
thjeshtë. Në atë komision 
ishte Ferdinand Deda, 
Alfons Balliçi, stafi drejtues 
i Festivalit të këngës në 
Elbasan dhe ky kompozim 
i imi u aprovua. Kështu 
fitova besimin se unë 
mund ti futem rrugës 
së krijimit, kompozimit. 
Ishte sadisfaksion i parë. 
Pra kjo tregoi se kisha 
predispozicion dhe kjo më 
krijoi bindjen se mund të 
konkurroja në Akademinë 
e Arteve (Atëherë 
Konservator).”

Kështu vitet pasuan dhe 
ai u bë student i Tonin 
Harapit, që sikurse na 

tregon “Tonin Harapi më 
ndihmoi shumë.” Kjo 
ishte një shkëndijë dhe 
një yshtje, ishte një zjarr 
që e shtyu më tej. “M’u 
rritën dëshira për të krijuar 
dhe më shumë dhe në 
disa komunikime me 
artdashësit, mendova të 
krijoj një valle simfonike.”

Kështu në krijimtarinë 
artistike, vallja simfonike 
hapi një dritare më shumë 
në udhën e bukur të artit 
të kelit. Ndaj vetë Keli 
shprehet duke sqaruar se 
“Kjo erdhi natyrshëm, pasi 
vallja simfonike ishte pjesë 
e dëshirave dhe ambicieve 
të mia dhe kjo për vetë 
faktin se isha i dhënë 
pas folklorit, gjurmëve 
të valleve dhe këngëve 
popullore dhe kjo ishte me 
tema të folklorit tabanas, 
por të trajtuara në parimin, 
aspektin simfonik. Kjo valle 
simfonike u krijua dhe u vu 
në skenë në vitin 1977. 
E vuri në skenë dirigjenti 
Alqi Lepuri me orkestrën e 
Konservatorit.”

Klement Marku mbaroi 
Akademinë në viti 1978, 
atë vit që realizoi vallen 
simfonike dhe atë e 
caktuan në Elbasan. 
U emërua në shkollën 
e muzikës në Elbasan 
dhe më pas pedagog në 
Universitetin “Aleksandër 
Xhuvani” për muzikën. 

Keli sqaron “Këtu në 
qytetin tim e kam vazhduar 
aktivitetin tim pedagogjik, 
deri në vitin 1997, pasi në 
ato vite të vështira shkova 
emigrant në Greqi. Dihet 
arsyeja e atyre viteve të 
vështira. Ishte një luftë e 
pakuptimtë, por unë aty 
punova si muzikant ku 
gjeta hapësira. Unë kam 
krijuar gjithmonë dhe jam 

munduar të jem 
pjesë e tyre. Por 
unë nuk i përkas 
shumë zhanrit të 
muzikës së lehtë 
dhe pse kam dhe 
krijime të tilla. P.sh 
unë kam marrë 
pjesë në Festivalin 
e këngës së 
muzikës së lehtë 
në vitin 1980, me 
këngën “Brezaret” 
e kënduar nga 
n jë këngëtare 
nga Tropoja. Ishte një 
këngë komunikuese. Më 
vonë kam pas edhe disa 
bashkëpunime me këtë 
Festival të RTSH.” Në 
Dhjetor 1992, Klement 
Marku merr pjesë në 
Festivali i 31-të në RTSH 
me këngën “Elegjia Ime”.

Duhet të sqarojmë se Keli 
është kompozitor për “Një 
natë nëntori” (1979) dhe 
“Kronikë e atyre netëve” 
(1986). Kështu kompozitori 
i njohur Klement Marku ka 
spikatur me veprën e tij 
në krijimtarinë muzikore. 
Edhe këto ditë në skenën 
e teatrit muzika e krijuar 
prej tij shoqëron një 
pjesë shqiptare në skenë. 
Kompozitori Marku sjell 
në vëmendje punën 
që është bërë për këtë 
premierë dhe muzikën. 
Por sipas tij nuk janë të 
pakta dhe problemet në 
krijimtarinë muzikore. 
Sipas kompozitorit ka 
ardhur koha që Ministria 
e Kulturës të mendojë për 
një strategji kombëtare në 
muzikë dhe të organizojë 
një takim kombëtar për 
krijuesit shqiptarë, për të 
promovuar vlerat e tyre. 
Sipas kompozitorit është 
fatkeqësi që sot nuk rendet 
pas veprave shqiptare 
dhe autorët shqiptarë 

janë në një kozmos, që 
nuk i dëgjon askush. Me 
aktivitetin e tij krijues 
kompozitori Klement Marku 
ka spikatur në zhanre të 
ndryshme të muzikës dhe 
së fundi pohon se ka një 
tjetër projekt me muzikën 
simfonike.

Klementi Marku është 
duartrokitur edhe jashtë 
shtetit. Duhet thënë se në 
Greqi për gati tetë vite me 
radhë, ai krijoi aktivitetin 
e vetë si krijues, si një 
shqiptar i larguar nga vendi 
i tij. Sipas Markut “Duke 
ruajtur tiparet krijuese në 
këtë këndvështrim them 
se kemi arritur të futemi në 
tiparet e artit helenik grek. 
Gjatë këtij harku kohor jam 
autor i dy CD, njëra është 
“Zapeta koncert”. Album 
muzikor i këndvështruar 
nga unë mbi krijimtarinë e 
një autori siç është Jorgo 
Zapeta. Ai spikat si një 
figurë popullore, një nga 
autorët që ka ushqyer 
kulturën popullore greke 
më këngët e tij, që janë 
shumë të njohura. Por që 
isha unë me fat që mora 
të trajtoj muzikën e tij, dhe 
e bëra këtë në trajtimin e 
muzikës së dhomës. Bëra 
një largim nga kënga dhe u 
futa në muzikën e dhomës, 
ku janë shitur mbi 20 mijë 
kopje të albumit në Greqi...

KEL MARKU I DUARTROKITUR JASHTË VENDIT 
I HESHTUR NË ATDHE
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GËZUAR DITËLINDJEN NAZMI MUCEKU!

Ishte një rastësi. Atë ditë 
isha në një shërbim pune 
në zonën etij në Londër. 

Ndërsa ecja rrugës, dëgjova 
një trokitje të lehtë xhami. 
Trokitja vinte nga një mjedis 
publik. Pas disa sekondash 
ndjeva dorën e një njeriu. Ishte 
një burrë trupmbushur. Më foli 
shqip. Dhe buzëqeshte. Ju 
njoh më tha. Ju njoh… Dhe 
unë ende isha në udhë e sipër 
me mendimin dyzues. A jeni 
Profesor Fatmir Terziu? Po 
i thashë, por ju faleminderit, 
unë nuk…, nuk jam takuar 
ndonjëherë me Ju. Apo jo? 
Ai vetëm buzëqeshte. Dhe 
në të njëjtën kohë ndihej disi 
ngushtë, mos ndoshta veprimi 
i tij mund të konsiderohej 
ndryshe nga ana ime. Vetëm 
aq. Buzëqeshje dhe më pas 
një ftesë për kafe.

Në të dalë të rrugës që të 
shpie tek stacioni i Northëood 
kafeja e parë u bë ndalesa 
jonë. Aty pikërisht ku unë 
kisha edhe rreth tridhjetë 
minuta kohë për të mbërritur 
tek Spitali Mount Vernon, që 
ndodhet në Northëood, një 
zonë në veri-perëndim të 
Londrës së Madhe. Është një 
nga dy spitalet e drejtuar nga 
The Hillingdon Hospitals NHS 
Foundation Trust dhe aty më 
duhej të përktheja për një 

ndërhyrje të menjëhershme 
në trupin e një fëmije, që sapo 
kishte ardhur nga Shqipëria 
me prindërit e saj me gomone 
në Dover. 

Menjëherë u nxitua të 
paguante kafetë, dhe më pas 
nisi të më fliste disi i zënë 
ngushtë, paksa për veten. Në 
fakt nuk kishte më nevojë të 
më prezantohej se telefoni 
në anën tjetër e kishte kryer 
këtë njohje në distancë. Dy 
miqtë e mi Gëzim Ethemi dhe 
Përparim Muça, por ashtu dhe 
miku im i nderuar, biznesmeni 
dhe intelektuali, Aqif Neli, 
më patën fiksuar fjalët që të 
bëjnë krenar të pish një kafe 
me personin për të cilin mund 
të kisha një farë hezitimi. E 
kështu dhe disa përshëndetje 
në atë kafe, sikur ai të ishte 
i zoti kafenesë, jo thjesht një 
vizitor si puna ime. 

Të gjithë e përshëndesin me 
respekt. Respekt për një njeri, 
që në fakt tashmë më krijonte 
përshtypjen se ai ishte njohur 
me mua këtu e pesëdhjetë 
vite më parë e ne kishim një 
miqësi e shoqëri të ndjeshme 
viteve në jetën tonë. 

Kështu ishte në fakt. Gjerbëm 
kafetë dhe aty ndjeva se ai 
ishte një biznesmen i njohur 
në atë zonë, një qytetar 

s h q i p t a r o -
britanik model 
dhe një familjar 
që kishte një 
familje mjaft të 
edukuar, një 
djalë shembull 
dhe një vajzë 
me master 
dhe me punë 
të shkëlqyer 
në një nga 
ins t i tuc ionet 
britanike. Ky familjar, ky 
shqiptar, ky intelektual dhe 
ky bisnesmen ishte Nazmi 
Muceku. 

Ndërsa kam shkruar më 
parë për të, sot është një 
ditë speciale për të. Ai ka 
ditëlindjen dhe atë ka shkuar 
ta festojë me prindërit etij, 
babain e tij të dashur e të 
nderuar. Ai ka shumë arsye 
për të festuar këtë ditëlindje. 
Dhe ndaj ne menduam që 
të shkruajmë dhe të urojmë 
disi ndryshe, këtë mik, këtë 
shok të respektuar, me të 
cili në avancë ne e pimë një 
kafe në një nga mjediset më 
të ndjeshme e më komode, 
ku grumbullohet dhe stërvitet 
Kombëtarja e Anglisë në 
futboll. Ishim aty në ditët kur 
skuadra angleze e futbollit po 
përgatitej për Botërorin Qatar 
2022, pikërisht në një hotel 

luksoz, në The Grove, në 
Watford. Aty pamë trajnerin 
Gareth Southgate dhe ekipin 
e tij mbërritën në The Grove, 
pranë A41, ndërsa ne pimë 
kafenë tonë të dytë në atë 
mjedis përrallor.

Nazmi Muceku kishte këtë 
dëshirë të shkonim në atë 
vend, dhe në fakt ishte jo 
rastësi. Edhe aty Nazmi 
Mucekun e njohnin mjaft, pasi 
shumica e tyre i lanin makinat 
në lavazhin e tij dhe kështu 
shërbimi dhe kultura e tij 
kishte rrënjë edhe aty në atë 
mjedis të shtrenjtë, jo thjesht 
përrallor. 

Kështu me këtë arsye 
ditëlindja e tij filloi ditë më 
parë dhe sot ai ka atë që i 
takon Gëzuar ditëlindjen dhe 
100 më shumë pranë familjes 
suaj të mrekullueshme. 
Gëzuar Nazmi Muceku!
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Qëllimi kryesor i këtij 
shkrimi është të 
shqyrtojë dhe analizojë 

librin më të ri të Prof. Dr 
Ardjan Turkut, “Formësimi i 
kompetencave të mësuesve 
të rinj përmes praktikave 
profesionale” (2021). Për të 
kuptuar aftësitë mësimore 
të përmes prakt ikave 
profesionale, me leximin e këtij 
libri studimor ne hulumtuam 
çështjet e mëposhtme: aftësitë 
e studentëve; nivelet e rritjes 
profesionale të mësuesve; 
kultura pedagogj ike e 
mësuesve; risitë pedagogjike 
dhe  kompetenca t  e 
mësimdhënies së shtjelluar në 
mes stadarteve profesionale, 
përgatit jes fi l lestare të 
mësuesve dhe me diversitetin 
në terminologji dhe fazave ku 
përfshihet studenti.

Fjalët kyçe: dizenjimi i 
kërkimit, metodologjia, formatet 
e vlerësimit, kompetencat e 
mësimdhënies, kompetenca 
kulturore, talenti, inovacioni, 
kreativiteti, mendimi kritik, 
zgjidhja e problemeve.

Në këtë pikëqasje të studiuesit 
Turku, pararendësisht krijohet 
koncepti i domosdoshmërisë 
së frymëzimit që ushqen 
kreativitetin, të menduarit 
kritik, bashkëpunimin dhe 
komunikimin në mënyrë që 
studentët të jenë gati për 
botën e nesërme. Që në 
hyrje të librit studimor ajo 
që vjen në vëmendjen tonë 
është përgjegjësia e Qendrës 
për Kërkim dhe Zhvillim dhe 
Edukim, në Universitetin 
“Aleksandër Xhuvani” ku kreu 
i saj Ardjan Turku e cek me 
projektin “Reforma në arsimin 
parauniversitar dhe praktikat 
profesionale si komponent 
i rëndëishëm në formimin 
fillestar të mësuesve, në IAL, si 
dhe realiteti dhe sfidat përmes 
kërkimit shkencor, analizës dhe 
gjetjeve”. Shpesh dëgjojmë për 
nxënësit e shekullit të 21-të 
dhe njohuritë dhe aftësitë që 

do t’u duhen studentëve tanë 
në të ardhmen. Po mësuesit? 
Çfarë aftësish mësimore 
do t’u duhen mësuesve të 
kohës sonë për të përgatitur 
studentët tanë? Si ndryshojnë 
ato nga aftësitë e nevojshme 
të mësuesve në të kaluarën? 

Para se këto pyetje të gjejnë 
përgjigje në studimin e Turkut, 
një mori emrash me peshë 
në fushën studimore dhe 
pedagogjike profesionale, 
sikurse janë pedagogët Roland 
Gjini, Beatriçe Gani, Silvana 
Turku, Dhurata Valera, Merita 
Hoxha, në rolin e ekspertëve, 
dhe bashkamendimndarrësit 
Elisabeta Osmani, Tomorr 
Plangarica, Ardian Tana, 
Roland Çerepi natyrshë 
shkojnë në atë pikë që studimi 
kërkon të sqarojë mesazhin e 
tij. 

Studimi pikënis me një 
parathënie të Prof Dr Skënder 
Topit, Rektorit të Universitetit 
“Aleksandër Xhuvani”, që e nis 
duke e konsideruar Elbasanin 
në traditën e vyer në fushën 
e përgatitjes de mësuevse, 
është parë dhe ndjekur vitet e 
fundit, fakti që cilësia e arsimit 
ka ndryshuar ndjeshëm. 
Nëse, më parë, qëllimi 
kryesor i universitetit ishte 
që t’u siguronte studentëve 
lloje të caktuara njohurish që 
pritej t’i zbatonin më vonë, 
universiteti sot fokusohet 
kryesisht në “aftësitë e jetës”. 
Qëllimi i autorit të këtij libri të 
rrëndësishëm studimor është 
t’i mësojë studentët të marrin 
njohuri vetë dhe të punojnë 
në mënyra që u mundësojnë 
atyre të dalin me ide të reja. 
Gjenerimi i ideve të reja është 
një parim kyç i shoqërisë 
moderne, sipas Turkut. Duke 
pasu parasysh se shoqëria sot 
ka nevojë për profesionistë që 
janë kulturalisht kompetentë, 
të talentuar, inovativë dhe 
krijues zgjidhës të problemeve, 
mendimtarë të aftë dhe kritikë, 
natyrisht ky botim është 
mjaft i domosdoshëm dhe ai 
vjen si një produkt i një pune 

disavjeçare 
t ë  P r o f 
Dr Ardjan 
Turkut. Në 
b r e n d ë s i 
të këtij libri 
g j e j m ë 
fakt in se 
teknologjitë 
e  r e j a 
japin një 
mundësi për të inkurajuar 
të menduarit kritik. Prandaj 
me këtë libër autori synon t’u 
ofrojë studentëve aftësi që do 
t’i ndihmojnë ata të punojnë në 
mënyrë bashkëpunuese dhe të 
ndjeshme në një ekip, të bëhen 
vendimmarrës, të planifikojnë 
dhe menaxhojnë kohën e 
tyre në mënyrë efektive, të 
dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të 
zgjedhin strategjinë e duhur 
të komunikimit në kohën e 
duhur. Kështu, libri jep qartë 
dhe bukur thlebin që duhet 
kuptuar se, për të përmbushur 
këto kërkesa të reja të 
mësimdhënies, shoqëria 
shqiptare ka nevojë për aftësi 
të kohës së sotme, dhe të atyre 
që natyrshëm e karakterizojnë 
nivelin e domosdoshëm në 
këtë drejtim.

Trajtesa Teorike: Praktikat 
Profesionale dhe Kompetenca 
e mësuesit

Para se të trajtojmë kuptimin 
e kompetencës së mësuesit, 
që shtjellohet mjaft bukur dhe 
profesionalisht në këtë libër, 
së pari duhet të përcaktojmë 
kuptimin e kompetencës, 
trajtesën teorike mbi përgatitjen 
e mësuesve fillestarë, praktikat 
profesionale dhe kompetencat 
e standartet e mësuesve. 
Kompetenca është një term i 
përdorur gjerësisht nga njerëz 
të ndryshëm në kontekste të 
ndryshme; pra, ai përkufizohet 
në mënyra të ndryshme. 
Edukimi i mësuesve dhe 
performanca në punë janë dy 
kontekste në të cilat përdoret 
ky term. Kompetencat janë 
kërkesat e një edukimi të 

mësuesve “të bazuar në 
kompetenca” dhe përfshijnë 
njohuritë, aftësitë dhe vlerat 
që një mësues-trajnues duhet 
të demonstrojë për përfundimin 
me sukses të një programi 
të edukimit të mësuesve që 
është shtjelluar edhe guidën 
e përzgjedhur nga autori në 
hyrjen e kapitullit të parë dhe 
që përkon me atë që Komisioni 
Europian për Edukimin dhe 
trajnimin 2020 ka shtjelluar në 
këtë drejtim.

Disa karakteristika të një 
kompetence janë si më poshtë:

1. Një kompetencë përbëhet 
nga një ose më shumë 
aftësi, zotërimi i të cilave 
do të mundësonte arritjen e 
kompetencës.

2. Një kompetencë është 
e lidhur me të tre fushat në 
të cilat mund të vlerësohet 
performanca: njohuritë, aftësitë 
dhe qëndrimi.

3. Duke pasur një dimension 
të performancës, kompetencat 
janë të vëzhgueshme dhe të 
demonstrueshme.

4. Meqenëse kompetencat 
janë të vëzhgueshme, ato 
janë edhe të matshme. Është 
e mundur të vlerësohet një 
kompetencë nga performanca 
e një mësuesi. Kompetencat 
e mësimdhënies mund të 
kërkojnë sasi të barabarta 
njohurish, aftësish dhe 
qëndrimi, por disa jo. Disa 
kompetenca mund të 
përfshijnë më shumë njohuri 
sesa aftësi ose qëndrim, 
ndërsa disa kompetenca mund 
të jenë më shumë të bazuara 
në aftësi ose performancë...

KOMPETENCAT E MËSUESIT MODERN 
NË STUDIMIN E ARDJAN TURKUT 
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Baftjar Bekteshi, sportisti 
me emër i mundjes 
shq ip tare,  ndërsa 

tashmë e  kalon kohën e lirë në 
qytetin e tij të dashur, Elbasan, 
pakkush e di se ai ka qenë 
mundës i shquar i Elbasanit, 
Gollobordës dhe mundës me 
ekipet e Korabit, Flamurtarit, 
Lokomotivës e Labinotit, si dhe 
trajner i Labinotit të Elbasanit. 
Baftjar Bekteshi, udhëtoi nga 
Elbasani me ndjenjën e fortë të 
fitores, edhe pse në mundjen 
klasike do të ndeshej në vitin 
1976 më një emër të madh 
si Muhamet Malo, që vinte 
nga Studenti. E kështu ai u 
bë fitues i Kupës, dhe i dha 
Elbasanit në vitin 1976 një 
trofe të madhe. 

Ndërsa shfleton arkivat dhe 
kujtimet e sportit të bukur të 
mundjes gjen në Spartakiadën 
e tretë Kombëtare të zhvilluar 
në vitin 1979 atë që radhë 
ndodhte në atë arenë. Emra 
të mëdhenj e të talentuar nga 
e gjithë Shqipëria shënonin 
forcën, vitalitetin, aftësitë dhe 
talentin në dobi të rezultatit që 
ta do të përcaktonin dhe fatin 
e tyre në vazhdim. Mjafton të 
shkosh në arkivat dhe kujtimet 
e sportit të bukur të mundjes 
dhe të gjesh mjaft emra që 
kanë nderuar Gollobordën, 
Dibrën, Elbasanin, Tiranën 
e gjithë Shqipërinë. Ata 

janë emra të shkruar me 
respekt, me nder dhe me vetë 
përkushtimin sportiv. 

I tillë është dhe Baftjar Mehmet 
Bekteshi, mundësi elbasanas 
me origjinë nga Trebishti i 
Gollobordës, që sa herë i 
dëgjohej emri, kundërshtarët 
dhe ata që ishin planifikuar të 
ndesheshin me të dridheshin. 
Dridheshin që nga Shkodra 
deri në Vlorë, se ai ishte si një 
gjarpër në mundjen klasike 
dhe tërë muskujt e tij ishin si 
kavo çeliku. 

Shumëkush që e njeh pas 
viteve ’90, ndoshta e mban 
mend vetëm si një aktivist 
dhe një biznesmen dhe më së 
shumti një familjar që tentoi të 
rrisë dhe të edukojë djemtë, 
vajzën e tij dhe tërë familjen në 
një udhë të re të Demokracisë. 
Si familje ata iu përkushtuan 
rrugës së re demokratike, edhe 
pse e shkuara ishte për ta dhe 
për të parët e tyre ndërtimi 
dhe përkushtimi ndaj Atdheut. 
Në një familje me tradita 
atdhedashurie, patriotizmi 
dhe përkushtimi ndaj vlerave, 
Baftjar Mehmet Bekteshi u rrit 
si një model për mjaft të tjerë 
që synonin të ecnin përpara 
në jetë. 

Baftjar Bekteshi,  ka qenë 
ndër të parët që ka punuar 
për të ringjallur këtë sport pas 

ardhjes së 
Demokracisë 
së bashku 
me mundësin 
t j e të r  t ë 
d a l l u a r 
D i l a v e r 
Cenaj,  dhe 
disa të tjerë 
që më parë 
kishin pasur 
dëshira të 
zjarrta për 
këtë sport. 
Meg j i t ha të 
karriera e 
tij brilante 
është ajo e 
mundësit dhe 
sidomos ajo 
e mundësit 

të klasikes, që aq sa thoshin 
se “kur të mbërthen Bafti, nuk 
ka buldozer të të shkulë nga 
vendi”. Baftjar Bekteshi është 
emri i një mundësi kampion, 
një sportisti shumë të fortë i cili 
ka lënë gjurmët e tij tek ky sport 
në Elbasan e kudo ku ai kishte 
mundësi të aktivizohej. Baftjar 
Bekteshi ka disa dekorata, 
medalje, kupa dhe si një 
kampion në disa evenimente të 
tilla sportive mban në kujtesë 
emra dhe trofe, mjeshtra dhe 
talente, njerëz dhe vlera, duke 
lënë kështu një pasuri nga më 
të mëdhatë për familjen e tij, 
shoqërinë, Elbasanin, Dibrën, 
Gollobordën e tij të dashur. 

Aktivizimi në mundjen e ekipit 
të Elbasanit dhe sukseset e tij 
përbëjnë aureolën e sukseseve 
të tij. Jeta e tij megjithatë nuk 
ka qenë gjithmonë e qetë. Ka 
patur edhe ajo oshilacionet 
e saj, vuajtje, probleme të 
sistemeve, edhe pse ishte 
një djalë i “Heroit të Punës 
Socialiste”, por edhe nderime 
e angazhime të tjera nderimi.

Bafti, kështu e thërrasin të 
gjithë miqtë dhe shokët e 
tij, ka një kujtesë fantastike. 
Kujton një e nga një të gjithë 
mundësit e periudhës së tij, 
edhe të mëparshmit por edhe 
më pas. Kujton ndeshje për 
ndeshje çfarë kanë ndodhur 
në tapetet e mundjes, kujton 
kundërshtarët dhe gjithçka të 
bëjë me këtë sport i cili e ka 
bërë të njohur në Elbasan, 
Tiranë, Dibër, Gollobordë, por 
edhe më gjerë.

“Jam krenar për atë karrierë 
që kam patur me sportin 
e mundjes. Titujt, nderet, 
dekoratat dhe vlerësimet, 
që kam arritur edhe unë si 
individ por më tepër, ekipi i 
mundjes së Elbasanit, më 
kanë impresionuar shumë. 
Kanë qenë dhe do mbeten 
vite të paharueshme për mua, 
natyrisht dhe një mundësi për 
të vendosur emrin tim në atë 
që i shërben edukatës dhe 
kulturës fizike, për një trup të 
shëndoshë dhe me më pak 

probleme në jetë”. 

Një kolektiv i mrekullueshëm 
duke u stërvitur dhe jetuar me 
kampiona të mëdhenj, duke u 
drejtuar nga njerëz me vlera, 
sigurisht që të bëjnë të ndihesh 
mirë edhe pas shumë vitesh”-
thotë në fillim të prononcimit 
të tij për ne që e kemi një 
nga idhujt e këtij sporti, pasi 
vetë rrjedha është e tillë, dhe 
rrjedhat gjithnjë kanë piëtakime 
të ndryshme. Mjaft herë me 
këto rrjedha kanë qenë bisedat 
me tim atë, Dail Terziu, edhe ai 
një mundës i talentuar i kohës 
së tij, po ashtu dhe me dajën 
tim, Muharrem Sinani, që 
ishte një talent në mudnje, por 
që iku shpejt nga kjo jetë, me 
vjehrrin tim, Inxhinierin Njazi 
Ademi, që kohët e pleqërisë i 
ndanë bashkë për shumë vite 
e me mjaft të tjerë. 

Baftjar Bekteshi ka qenë i 
përfshirë edhe në disa libra që 
i përkushtohen mundjes dhe 
madje ka qenë një figurë dhe 
rol model për disa ktivitete të 
pas viteve 90-të, ndërkohë që 
sportin e mundjes e ka filluar 
në moshë të vogël me trajner 
emra të mrënjohur të këtij 
sporti burrëror. Me kalimin e 
kohës, do kalonte edhe nëpër 
duart e trajnerëve të tjerë 
me emër dhe me talentë të 
ndryshëm, që iu bënë shokë 
dhe bashkëudhës në jetë.

Sikurse e thamë për këtë figurë 
të nderuar të sportit të mundjes 
edhe vitet e demokracisë 
kanë folur mjaft. Në muajin 
maj të vitit 2016-të në një 
aktivitet të cilësuar “Kupa 
e Mundjes Tradicionale të 
Gollobordës” në bashkëpunim 
me Bashkinë e Bulqizës dhe 
me Shoqatën Kombëtare 
të Mundjes Shqiptare dhe 
Shoqatës Sportive Golloborda, 
ai u nderua me kupën “Nderi 
i Mundjes” krahasa nëntë 
figurave të tjera të këtij sporti, 
si Haki Duka, Hiqmet Elezi, 
Jashar Ibrahimi, Masllum Tola, 
Laura Rama, Nesim Rama, 
Shefqet Karasani, Abedin 
Dehari...

ME TALENTIN E MADH TË MUNDJES 
BAFTJAR MEHMET BEKTESHI
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“Bir të keqen nëna a mund 
të më ndihmosh të ngjis 
këto shkallët?” – ishte zëri i 

një nëne të moshuar në afërsi 
të rrugës së blirave që të 
shpie andej nga Universiteti 
“Aleksandër Xhuvani” në 
Elbasan. Nëna mbante 
në duar një tufë me lule të 
freskëta dhe i shtrëngonte 
fort ato. “Dua që këto lule të 
ja dhuroj doktoreshës Tatjana 
Ziu tek Klinika e Syrit IGLOR”, 

shtoi ajo duke shtuar një 
pëshpëritje dhe një dihamë të 
ëmbël që i dilte nga zemra. 
Kështu mes dihamës shtoi: 
“Më ka dhënë dritën e dytë të 
syve në këtë jetë, eh i dhëntë 
Zoti dritë gjithë jetës, më ka 
bërë të shoh sërrish dynjanë 
more bir…”. Dhe unë ndërsa 
e shikoja dhe ndihmoja nëpër 
shkallë, sytë më detyronin 
një dorëzim të lehtë të lëngut 
që pushton baqthin ndarës 
të fytyrës në raste të tilla. U 
emocionova dhe kërkova 
me këtë rast të takoja këtë 
doktoreshë, këtë mike të 
mjaft shqiptarëve pa moshë, 
pa dallime, pa krahina, pa 
fe e ide, këtë specialiste të 
vlerësuar anembanë dhe në 
disa vende të huaja. 

E kështu syri menjëherë sa 
hyn të jep shenjën e parë të 
një mjedisi profesional në këtë 
klinikë mjaft bashkëkohore. 
Aty të përforcohet bindja 
përse kjo klinikë është mjaft e 
kërkuar dhe pse respektohet 

kaq shumë doktoresha 
Tatjana Ziu. Para disa kohësh 
ajo nën drejtimin e një prej 
figurave të mirënjohura të 
shkencës okulistike shqiptare, 
Prof. Dr. Sulejman Zhugli, fitoi 
gradën shkencore Doktor i 
Shkencave në Okulistikë, me 
temën studimore, “Rezutatet 
e hershme dhe të vonshme 
të operacioneve të kataraktës 
me anë të fakoemulsifikimit”. 
Për këtë vetë Dr Tatjana 

Ziu ka shprehur fjalët më të 
mira për udhëheqësin tim 
shkencor, Prof. Dr. Sulejman 
Zhugli për mbështetjen e 
vazhdueshme profesionale 
përgjatë gjithë periudhës 
së studimit dhe hartimit të 
dizertacionit përfundimtar. 
Falenderime Dr Tatjana 
Ziu ka delguar edhe për të 
gjithë kolegët e Shërbimit të 
Okulistikës pranë Qendrës 
Spitalore Universitare “Nënë 
Tereza” në Tiranë, si dhe 
kolegëve të Universitetit 
Mjekësor të Tiranës për 
atmosferën e ngrohtë, 
miqësore, inkurajuese dhe 
profesionale e cila e ka 
motivuar gjatë gjithë kohës 
së studimeve të doktoraturës. 
Falenderime ka shprehur 
edhe për të gjithë kolegët dhe 
miqtë e saj në Spitalin Rajonal 
të Elbasanit për mbështetjen 
e vazhdueshme profesionale 
dhe njerëzore. Falenderime 
më të veçanta i ka dedikuar 
familjes sime dhe prindërve të 

saj, të cilët i kanë mbështetur 
dhe inkurajuar përgjatë gjithë 
periudhës së studimeve të 
doktoraturës dhe realizimit të 
këtij studimi shkencor.

Sipas këtij studimi të 
vlerësuar të Dr Tatjana Ziut, 
“Katarakti përbën një nga 
sëmundjet më të shpeshta, e 
cila po të mos trajtohet shpie 
drejtë verbimit. Kristalini i 
syrit e ul cilesine pamore me 
rritjen e moshes. Katarakti 
ngelet akoma shkaku 
kryesor i humbjes së shikimit, 
qoftë ai i pjesshëm apo i 
plotë. Pengesa e pamjes e 
shkaktuar nga katarakti çon jo 
vetëm në humbje ekonomike, 
por edhe në ulje të cilësisë së 
jetesës.” Pra sikurse shikohet 
tashmë për herë të parë edhe 
në këtë fushë në mjedisin 
okulistik shqiptar është fjala 
më e fundit shkencore, falë 
punës së përkushtuar të Dr 
Tatjana Ziut. 

Herë pas here Dr Tatjana Ziu 
ka dhënë mendimin e vetë 
profesional për kontrollet 
periodike të syve duke 
dhënë mendimin e okulistit 
specialist dhe po aq nga ana 
shkencore, për të kuptuar se 
sa ndihmojnë në cilësinë e të 
parit. Dr Tatjana Ziu shprehet 
për këtë “Janë shumë të 
rëndësishme, sepse në 
shumë raste të defekteve të 
refrakcionit mund të ndodhë 
një ndryshim i këtij defekti 
me kalimin e kohës dhe kjo 
gjë   ndikon drejtpërsëdrejti 
në cilësinë, por dhe sasinë 
e shikimit. Përveç defekteve 
të refraksionit ose të shikimit, 
janë një sërë patologjish ose 
sëmundje të syrit që ndikojnë 
në shikim dhe cilësinë e tij, 
si p.sh: katarakti ose perdja, 
tensioni i syrit, problemet 
retinale dhe makulare, etj. 
Prandaj kontrollet duhet të 
kryhen në mënyrë të rregullt 
një herë në 6 muaj ose një 
herë në vit në rastet më pak 
problematike.”

Kjo e fundit e gjen Klinikën e 
saj private mjaft të populluar. 

Por, jo vetëm kaq, por dhe në 
aspektin e domosdoshëm të 
të gjithë arsyeve të tjera që 
pacientë nga të katër anët e 
vendit, madje dhe nga jashtë 
vendit të trokasin në klinikën 
e Dr Tatjana Ziut. Në rastin 
konkret, dokotoresha ishte 
në proces e sipër. Në Klinikë 
kishte rregull dhe disiplinë. 
Qetësi, pastërti, sjellje e 
mirësjellje reciproke. Në 
rastin më të parë të trokitjes 
në derë buzëqeshja dhe 
mirësia e doktoreshës të bën 
të mirëkuptosh të gjitha që 
lidhen së pari me çmimin më 
të madh të qënit Njeri. Dhe 
kjo e fundit nuk si të ndodh 
ndryshe. Ajo vjen nga një 
familje me ëmr në qytetin e 
Elbasanit, ku prindërit e saj 
vërtetë sakrifikuan me punët. 
Etyre, por rritën dhe edukuan 
familje të shëndoshë, e bënë 
emër të madh e të gëzojnë 
respekt gjithandej. Gjithkush 
në Elbasan flet me krenari 
për familjen Mema, aty ku 
lindi, u rrit dhe u edukua Dr 
Tatjana. Një gjë të tillë gjeti 
dhe kultivoi Dr Tatjana edhe 
në gjirin e familjes Ziu, ku 
mjafton një fotografi dhe 
fjalët që ajo shprehu në ikjen 
në amshim të vjehrrit të saj 
Thanas Ziu, babait të inxhinier 
Mondit, të mirëkuptosh 
dashurinë sublime që buron 
nga edukata dhe shpirti i saj 
njerëzor. 

Dr Tatjana Ziu ndan një 
pjesë të mirë të saj tashmë si 
specialiste dhe shkencëtare 
edhe në dobi të Qendrës 
Spitalore të Elbasanit, ku aty 
natyrshëm jep kontributin 
dhe përkushtimin e saj më të 
madh e më të domosdoshëm. 
Edhe aty fjalët janë superiore. 
Edhe aty peshon Njerëzorja. 
Kjo është Dr Tatjana Ziu, dhe 
që të fitosh këtë respekt në 
një kohë të tillë, që të bësh 
emër dhe vend në një qytet 
si Elbasani, natyrshëm 
duhet shumë punë dhe 
përkushtim, natyrisht dhe 
profesionalizëm...

NJERËZORJA DHE PROFESIONALIZMI 
FLASIN SHUMË PËR DR TATJANA ZIUN
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Etika është pjesë 

e vendimeve të 
kompanisë shqiptare 

“Big Boss Servicess UK Ltd”, 
që drejtohet nga biznesmeni 
Gazmend Cufaj, si në jetën 
e përditshme ashtu edhe në 
biznes dhe kjo përfshin tërë 
angazhimin në industrinë 
e ndërtimit. Vetë drejtuesi 
i kësaj kompanie z Cufaj, 
thotë se “Ato që ne shpesh 
i konsiderojmë “praktikat 
më të mira”, ose integriteti 
i biznesit janë shembuj të 
mundshëm të etikës së mirë 
në këtë kompani”. Por si e 
përkufizon kjo kompani në 
të vërtetë etikën në ndërtim? 
Dhe si mund të inkurajohet 
një kod etik të sjelljes së 
kompanisë ndërtimore? 
Së pari është etika në 
vendin e punës. Etika në 
vendin e punës është e 
rëndësishme kur bëhet 
fjalë për promovimin e 
drejtësisë në punë, proceset 
e punësimit, trajtimin e 
stafit dhe shpërblimin e 
punëtorëve. Ndërsa shumica 
e kësaj praktikohet si rezultat 
i drejtpërdrejtë i legjislacionit 

të qeverisë, ose ligjeve që 
rrethojnë këto tema, kjo 
kompani me moral të mirë 
i jep përparësi këtyre si 
standarde, jo vetëm për 
shkak të ndjenjës së detyrimit 
ligjor. Etika është sinonim 
i të bërit gjënë e duhur dhe 
etika në vendin e punës nuk 
është e ndryshme. Gjithnjë 
stafi dhe drejtuesit e kësaj 
kompanie e nisn me një të 
tillë, si në rastin e festave 
që përkojnë dhe me shumë 
arsye të tjera, që nisin nga 
rezultatet dhe vlerësimet. 
Edhe në rastin e festave të 
Nëntorit, kjo kompani uroi 
dhe i bëri të kënur të gjithë 
punonjësit e saj me disa 
mesazhe dhe mundësi të 
reja.
Si rezultat i kësaj, etika e mirë 
në vendin e punës shpesh 
shoqërohet me integritet dhe 
besueshmëri tek “Big Boss 
Servicess UK Ltd”. Praktikat 
etike janë shpërblyese në më 
shumë se një mënyrë, pasi 
një reputacion për të qenë një 
biznes etik është i dobishëm 
për kompaninë. Z Cufaj 
shton se “Një kompani që i 

trajton mirë punëtorët e saj 
do të përfitojë nga nivele 
më të larta të mbajtjes së 
stafit sesa kompanitë që 
nuk praktikojnë trajtim të 
drejtë në vendin e punës. 
Punëtorët gjithashtu do të 
transmetojnë lavdërimet 
e një kompanie etike dhe 
rekrutimi gojë më gojë do 
të sjellë një vëllim më të 
madh aplikimesh, ndërsa 
kompanitë me etikë të 
dyshimtë, në mënyrë të 
pashmangshme, do të 
kenë më pak referime.”
Etika në vendin e punës 
është gjithashtu një 
mundësi për bizneset që 
të demonstrojnë vlerat e 
tyre. Etika e mirë është 
një pikë e shkëlqyer 
referimi për PR, dhe ato 
gjithashtu mund të jenë 
pjesë e strategjisë suaj të 
rekrutimit. Disa kompani 
po përdorin përfitime etike 
si një pikë shitjeje për 
imazhin e tyre publik dhe 
proceset e punësimit. “Ditët 
e vullnetarizmit” ku stafi 
merr një ditë shtesë leje 
nëse dëshiron të kalojë 

një ditë vullnetare për një 
kauzë bamirësie janë një 
shembull i shkëlqyer i kësaj 
kompanie, sikurse janë dhe 
ditët në angazhimin festiv në 
komunitet apo dhe më gjerë. 
Sëdyti është rëndësia e 
etikës në ndërtim Etika në 
ndërtim duhet të vijë nga 
lart për të qenë efektive. 
Menaxhmenti duhet të 
promovojë etikë dhe praktika 
të mira.

KODI I SJELLJES SË “BIG BOSS SERVICESS UK LTD”
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Ndërsa udhëtoja me 
talentin e mirënjohur, 
p r o f e s i o n a l i s t i n 

Krenar Korça, drejt një 
promovimi të dy antologjive 
kushtuar krijuesve nga e 
gjithë hapësira shqiptare 
në Tiranë, në Tempullin e 
Paqes, kujtuam bashkërisht 
kohën kur Ansambli “Isuf 
Myzyri” i drejtuar atë kohë nga 
“Mjeshtri i Madh”, dirigjenti, 
Blerim Narazani, nderohej 
dhe duartrokitej në Kalarashi 
të Rumanisë e më gjerë në 
Maqedoni të Veriut dhe në 
Selanik të Greqisë. E kjo ishte 
në fakt dhe një meritë e këtij 
profesionalisti të nderuar dhe 
me mjaft emër në Elbasan, ku 
natyrisht Krenari është dhe 
mbetet një angazhim dhe një 
vlerë e madhe. 
Kohët e fundit në hapësirën që 
mbulon Bashkia e Elbasanit 
janë ndeshur terma të rrinj 
festivë, që përkojnë me “Festa 
e Qershive”, që zhvillohet në 
Godlesh “Festa e Gështenjës” 
që zhvillohet në Shmil, apo 
dhe Festa e Bushekut në 
Elbasan që përkujtoi dhe 
590 vjetorin e Betejës së 
parë të fituar nga një prijës 
Ballkanik kundër Perandorisë 
Otomane, ku Ushtr ia 
Arbërore e Gjergj Arianitit 
mundi në këtë vend Ushtrinë 
Perandorake Otomane të 
drejtuara nga Ali bej Evrenozi. 
Falenderime e mirënjohje 
gjithë pjesëmarrësve por një 
falenderim të veçantë për  Egli 
Santo që me kuajt e kalorësit 
e tij, e bëri atmosferën e kësaj 
feste krejt të veçantë!
Si këto dhe mjaft të tjera, 
tashmë kanë në mesin e tyre 
dhe një emër, një profesionist, 
që edhe pse mjaft modest, 
ka në siparin e tij një 
angazhim dhe një përfshirje 
të gjerë profesionale. Ai 
është koreografi i talentuar 
elbasanas, Krenar Korça, 
që është dhe Drejtori Artistik 
i “Lojërave Popullore” në 
Bashkinë e Elbasanit. 
Krenar Korça është dhe një 
iniciatorët dhe krijuesit e një 
prej studiove të munguara e 

mjaft të domosdoshme 
në qytetin e Elbasanit. 
Tashmë në festivitet, në 
gëzime e në dasma, në 
aktivitete e në mbrëmje 
të gëzuara, “Dance 
Plus Studio” ka një 
emër profesionalizmi, 
të gërshetuar me 
traditën dhe kulturën, 
m o d e r n e n  d h e 
postmodernen dhe që 
e bën atmosferën mjaft 
të gëzuar. Ai në këtë 
studio bashkëkohore 
ka hapr dhe klasat 
e reja të rrymës 
moderne, Akrobattis 
dhe Breakdance. Kjo 
studio funksionon 
si një Akademi. Stafi i saj, 
gjithnjë profesional dhe 
didakt i jep jetë të gjithë 
këtyre profesionalizmave dhe 
festiviteteve. 
Në këtë Akademi emri i 
koreografit dhe drejtuesit, 
Krenar Korça është më 
shumë se një angazhim. Ai 
ka ndihmuar dhe ndihmon 
talentët nga Elbasani të 
duartorikten në valle e 
në atmosfera të tilla kudo 
ku ato interpretohen dhe 
duartrokiten, po aq dhe 
nderohen, sikurse ishte së 
fundi dhe Festivali i Izmirit. 
Ai i ka bërë këta talentë të 
jenë pjesë e fizionomisë së 
trupit, avancim në Hip-Hop, 
reklamime dhe televizione. 
Në ndihmë të kësaj është dhe 
koreografi i talentuar Arbiol 
Dardha.
Mjafton të kujtosh dhe 
të shohësh fotografitë 
e koncertit tek “Sheshi 
Skënderbej”, Tiranë, që 
të ndjesh atmosferën dhe 
profesionalizmin, sikurse dhe 
fesitivitete e tjera ku dora dhe 
mjeshtria e talentit profesionist 
Krenar Korça zgjon traditë, 
kulturë, bashkëkohësi, 
angazhim, konkurrencë, vlera 
dhe hare. 
E kështu ndërsa udhëton 
dhe ai shkel gazin e makinës 
natyrshëm dhe poezitë e Luan 
Qosjes, djaloshit që bën emër 
me talentin e tij, duke sfiduar 

errësirës e syve, dhe avokatin 
Tit Hodaj, një intelektual me 
vlera, biseda dhe mendimet 
kapërcejnë në kohë, hapësirë 
dhe vend. Dhe këtu biseda 
është kulturë, traditë, folk. Dhe 
e ndjemë nga profesionisti 
Krenar Korça, se duke folur 
logjikisht, mbiemri folk duhet 
të modifikojë emrin dance për 
të treguar një lloj vallëzimi 
dhe kërcimi dhe ndoshta 
stilin ose ndonjë veçori 
tjetër dalluese të kërcimit 
ose performancës. Duhet të 
nënkuptojë gjithashtu se cilët 
janë interpretuesit. Megjithatë, 
termi vallëzim popullor, i 
cili ka qenë në përdorim të 
zakonshëm që nga fundi i 
shekullit të 19-të, së bashku 
me termin e tij mëmë folklor, 
i cili u krijua në 1846, nuk 
është aq përshkrues ose i 
padiskutueshëm sa mund 
të duket. Pjesa më e madhe 
e problemit qëndron në 
qëndrimet dhe qëllimet e 
studiuesve të hershëm dhe 
audiencës së tyre.

Zakonisht, emërtimi folk 
përdorej nga ata që nuk 
e konsideronin veten se i 
përkisnin popullit dhe ishin të 
sigurt se e dinin se cilët njerëz 
të tjerë ishin populli. Disa nga 
këta vëzhgues i përshkruanin 
bashkësitë popullore me 
përbuzje si fshatarë, njerëz 
të thjeshtë ose të çuditshëm, 
të cilët ishin analfabetë dhe 

të pavetëdijshëm, që mbanin 
tradita të supozuara jo të 
sofistikuara dhe të lashta. 
Dhe ne vazhdojmë bisedën 
duke shtuar se shkrimtarë 
të tillë arritën në përfundimin 
se vallet popullore “të 
vërteta” u krijuan në mënyrë 
anonime dhe u transmetuan 
nga personi në person. 
Shumë studiues të fundit të 
shekullit të 19-të dhe fillimit 
të shekullit të 20-të supozuan 
një lloj evolucioni shoqëror 
darvinian që kaloi nga fillimet 
e imagjinuara përmes vallet 
ekzistuese popullore për 
të arritur në vallet moderne 
rekreative. Ky qëndrim, i cili 
ra jashtë favorit në vitet 1930-
të, dhe që mbeti në Shqipëri 
një formë e propagandës dhe 
plasticitetit diktatorial, ishte 
pjesë e një botëkuptimi të 
ngushtë, monist, që i largohej 
një kuptimi më të gjerë që 
ndonjëherë shkonte aq larg 
sa vendoste disa grupe të 
tjera njerëzish më larg pemës 
evolucionare njerëzore nga 
ata dhe bashkëmoshatarët e 
tyre.
Tashmë e ndjen ndryshe. E 
ndjen mes bisedës, realitetit, 
përkushtimit, talentit. Është 
Elbasani i një kohe tjetër, ku 
profesionalizmi po zë vend 
dhe ku kultura po merr e 
rimerr një dimension më të ri. 
E ndjen se ngadalë e ngadalë 
fokusi mbetet e bëhet pjesë 
dhe pasuri e talentit Njeri.

PËRTEJ NJË BISEDE ME KOREOGRAFIN 
E TALENTUAR KRENAR KORÇA
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SHQIPTARI ERVIS KUKA VLERËSOHET NË 
SPITALIN MAIDSTONE DHE TUNBRIDGE 

Ndërsa lë pas stacionin 
e Barming, në një 
rrugëtim tetëmbëdhjetë 

minutësh në këmbë në një 
hapsirë të gjelbërt e mes një 
Parku Natyror, në krahun 
e majtë shtrihet spitali i 
kësaj zone Maidstone dhe 
Tunbridge. Në fakt Maidstone 
dhe Tunbridge Ëells NHS 
Trust është një Trust i madh 
spitalor akut në juglindje 

të Anglisë. Trusti u krijua 
ligjërisht më 14 shkurt 2000 
dhe ofron një gamë të plotë 
shërbimesh spitalore të 

përgj i thshme, 
dhe disa fusha 
të  ku jdes i t 
kompleks të 
specializuar për 
rreth 560,000 
njerëz që jetojnë 
në jug të Kentit 
P e r ë n d i m o r 
dhe në veri të 
Sussex-it Lindor. 
Zonat kryesore 
të ujëmbledhësit 
të Trustit janë 
Maidstone dhe 
Tunbridge Ëells 
dhe lagjet e 
tyre përreth, 
dhe operon 
nga dy zona 
kryesore klinike: 
M a i d s t o n e 
Hospital dhe 

Tunbridge Ëells Hospital 
në Pembury. Ky i fundit 
është një spital i Iniciativës 
Financiare Private (PFI) dhe 
ofron akomodim tërësisht 
me një shtrat të vetëm në 
banjë për pacientët e shtruar. 
Trusti punëson një ekip prej 
mbi 5000 punonjësish me 
kohë të plotë dhe me kohë 
të pjesshme. Për më tepër, 

Trust ofron shërbime të 
specializuara për kancerin 
për rreth 1.8 milion njerëz 
në të gjithë Kent, Hastings 
dhe Rother, nëpërmjet 
Qendrës Onkologjike Kent, 
e cila ndodhet në Spitalin 
Maidstone dhe në Spitalin 
Kent dhe Canterbury 
në Canterbury. Trust 
gjithashtu ofron klinika 
ambulatore në një gamë 
të gjerë vendndodhjesh 
në Kent dhe East Sussex.
Mes këtij numri prej 
5000 punonjësish të 
këtij spitali ka dhe disa 
shqiptarë, që punojnë 
si mjekë, infermierë dhe 
infermiere, mami dhe 
pjesë tjetër e stafeve 
të departamenteve të 
këtij spitali. I tillë është 

dhe shqiptari Ervis Kuka, 
që është përkujdesës i 
të gjitha shërbimeve dhe 
punëve që kryhen tek 
Trajtimi i përgjithshëm i 

ENT-së. Ai është në 
këtë shërbim që ofrohet 
nga departamenti 
i  veshit,  hundës 
dhe fytit i drejtuar 
nga Maidstone dhe 
Tunbridge Ëells NHS 
Trust, si një i punësuar 
me orë të plota dhe si 
një nga përkujdesësit 
e mbarëvajtjes së 
përditshme në këtë 
d e p a r a m e n t  t ë 
rëndëishëm. 
Në ditën që ne 
u d h ë t u a m  a t j e 
o r g a n i z o h e j  n j ë 
ceremoni e dhënies 
së disa dekoratave, 
v le rës imeve dhe 
certifikatave për punë 
të mirë, angazhim dhe 
profesionalizëm. Mes 
të tjerëve veçonte 
nderi që i bëhej punës së 
rvisit, vlerësimi që merrte 
nga Departamenti për punë 
të palodhur, përkushtim 
profesional dhe angazhim të 
papërtuar në të gjitha detyrat 
që i ngarkoheshin dhe në ato 
që ai ishte i uhuri për ti kryer 
ligjërisht. 
Vlerësimi që i jepej shqiptarit 
Ervis Kuka ishte “Punonjësi i 
Muajit”, dhe ndaj për të kishte 
dhe një vlerë të dyfishtë. Së 
pari sepse ai e merte për 
herë të parë këtë vlerësim 
në itinerarin e kohës së tij të 
punës dhe së dyti se përkiste 
në një muaj të shënuar sikurse 

është Nëntori për shqiptarët 
kudo që janë, një muaj që 
përkon me Pavarësinë e 
Shqipërisë, 110 vjetorin e saj. 
Duke kontaktuar anëtarët 
dhe drejtuesit e këtij 
departamenti të spitalit 
Maidstone dhe Tunbridge 
mësuam se Ervis Kuka 
është një shqiptar emërmirë, 
model në punën që kryen, i 
sjellshëm, i respektueshëm 
dhe shembullor në të gjitha 
angazhimet dhe punërat e 
tij. Ata folën dhe e ngritën 
lart emrin e tij, emrin e një 
shqiptari të mirë, që na bën 
nder të gjithëve. 
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Nd ë r s a 

u d h ë t o j a 
r a s t ë i s h t 

në zonën e 
Walthamstow në 
Londër, veshi më 
rroku bisedat e 
disa shqiptarëve, të 
cilët po ktheheshin 
me sa duket 
nga një kurs për 
gjuhën angleze. 
Në bisedën e tyre, 
dhe në diskutim e 
sipër të nxënësve, 
që fl isnin me 
një repsekt të 
ndjeshëm, shkëputa emrin e 
mësueses së tyre. Ajo ishte 
një mësuese e dashur, e 
gatshmë për të ndihmuar, 
energjetike, e përgatitur 
dhe me një dedaktikë e 
metodologji të kapshme. 
Kështu flisnin ata mes vetes, 
sikur të intervistoheshin nga 
dikush. Pas kësaj dëgjova 
se emeri i saj ishte Juliana 
Shalla. Në atë rast menjëherë 
bëra disa kërkime dhe më 
rezoltoi si një figurë e njohur 
e komunitetit shqiptar. 
Pos të gjitha kërkimve gjeta 
se Juliana Shalla është 
një aktiviste e dashur e 
komunitetit shqiptar në 
Londër dhe ajo rezultonte 
se ka dhënë një kontribut të 
madh për komunitetin shqiptar 
që jeton në Mbretërinë e 
Bashkuar. Sipas këtyre 
informacioneve mësova se 
ajo ka qenë e përfshirë në 
shumë evente dhe konkurse 
dhe ka qenë një promovuese 
krenare e Kulturës Shqiptare.
Kjo më bëri që ti telefonoja 
dhe të kontaktoja me të. Në 
një bisedë të lirë kërkova 
të dija më shumë rreth saj 
dhe aktivitetit që ajo bën. 
Ishte vërtet një surprizë, kur 
mësova se ajo ka inicuar 
dhe ka krijuar faqen e saj të 
ligjshme “JEI-Education & 
ëork services”, ku ajo tashmë 
është duke punuar në sektorin 
e arsimit duke regjistruar 
studentët e komunitetit të 
saj në kurse të ndryshme 
dhe studime angleze dhe kjo 
ka rezultuar e suksesshme 

dhe sigurisht është shumë 
mjaft e domosdoshme dhe e 
rëndësishme.

Po kush është Juliana 

Juliana jeton në Mbretërinë 
e Bashkuar për disa vjet 
dhe së fundmi është edhe e 
specializuar në organizimin e 
evenimenteve të ndryshme. 
Gjatë kësaj kohe ajo ka 
punuar mjaft në shumë 
organizata shqiptare dhe 
të komuniteteve të tjera me 
qëllimin e saj të mirë e të 
vendosur për të promovuar 
komun i te t in  shq ip ta r, 
Shqipërinë, gratë dhe të rrintë, 
si dhe kulturën e vendit të saj 
të dashur. Juliana Shalla ka 
punuar shumë me talentet 
e reja siç është ‘Albanian 
Talent Show’. Më pas ajo 
inicoi dhe organizoi Festivalin 
Folklorik Shqiptar në Britaninë 
e Madhe dhe u nderua me 
çmimin e rëndësishëm nga 
minibashkia Waltham Forest 
e Londrës “Lider i Komunitetit 
Shqiptar”.
Juliana gjithashtu ka qenë 
themeluesja e konkursit 
‘Albanian Future Stars’. 
Në vitin 2019 ajo punoi në 
konkursin anglez ‘Waltham 
Forest’s Got Talent’, ku 
ndihmoi në prezantimin e disa 
interpretuesve shqiptarë. Ajo 
ishte edhe anëtare e jurisë 
në këtë konkurs. Juliana pati 
nderin të ishte Ambasadorja 
Shqiptare e Ngjarjeve 
Kulturore në MB me kortezi 
të William Morris Big Local.
Në vitin 2020 Juliana ka qenë 
aktive si anëtare jurie në 

disa konkurse online 
duke përfaqësuar 
Shqipërinë si anëtare 
e këtyre jurive. 
Këto juri natyrisht 
p ë r f s h i j n ë  n j ë 
hapësirë të madhe, 
sikurse janë Ëorld 
Vision 2020 Armenia, 
Sing at Home në 
Itali, Good Vibes në 
Rumani dhe Brilliant 
Voices nga Monako 
e disa të tjera
Puna e Julianës ka 
qenë e vlerësuar 
dhe shpërblyese për 

të parë kulturën dhe talentin 
shqiptar e panjohur në 
Mbretërinë e Bashkuar dhe 
pse jo më tej në mbarë botën. 
Ajo ka marrë një kënaqësi të 
madhe dhe është nderuar 
të përfaqësojë Shqipërinë 
dhe madje edhe Britaninë e 
Madhe me shumë ftesa për 
konkurse dhe festivale dhe 
gjithashtu si anëtare jurie.
Në këto ditë të ndjeshme 
dhe të domosdoshme për 
komunitetin shqiptar, që 
përflitet mjaft nga disa media 
dhe nga disa zyrtarë, Juliana 
ka konsideruar të marrë 
përsipër mjetin më të mirë të 
modelit të saj dhe edukimit 
duke u mësuar gjuhën 
anglishte atyre që nuk kanë 
mundësi të tjera. 

Të tjerët për Julianën

Nëse do të shkojmë më tutje 
do të shikojmë se mjaft herë 
është folur me superlativa 
për këtë shqiptare të mjaft 
angazhuar në disa drejtime, 
sikurse ne i cekëm më lart. 
Rodney Knity shkruan për 
rolin e saj të madh dhe 
kontributin e jashtëzakonshëm 
në promovimin e kulturës 
së shqiptarëve në UK. 
Ralph Kinig flet për atë që 
tashmë është një realitet në 
angazhimet e saj. Mjaft të 
tjerë theksojnë se puna e 
saj është mjaft e ndjeshme. 
Ajo këtë e bën si mësuese, 
specialiste e evenimenteve, 
dhe një moderatore e 
shkëlyer e prezantimin të 

vlerave kulturore shqiptare. 
Por ajo që ata theksojnë lidhet 
jo vetëm me këtë realitet 
vlerësimi. Në fakt ajo është 
mjaft e vlerësuar edhe si një 
mësuese e anglishtes prej 
dhjetë vitesh eksperiencë. 
Në këtë mes ishte pikërisht 
ajo që dëgjuam edhe nga 
studentët e rastëishëm. 
Juliana i angazhon këta në 
disa kurse, duke i nfdarë në 
grupe fillestare dhe mesatare.

Aktiviteti në këtë drejtim

Vetë Juliana na thotë se ajo 
po përqëndohet mjaft tek 
studentët. Aktiviteti i saj është 
i ndjeshëm, i thjeshtë dhe 
mjaft efikas. Pasi i përgatit 
studentët, dhe kur ajo e 
shikon se ata janë të aftë për 
komunikim, bashkëpunon me 
disa kolegje ku i regjistron për 
të ndjekur kurse anglishtje dhe 
kurse të tjera ku atje ata edhe 
pajisen me çertifikata. Gjate 
tre viteve të fundit ka qenë 
e punësuar në kompaninë 
Kingston Education dhe së 
fundmi ka filluar të punoj si 
këshilltare studentore në SMS 
Grupi i Arsimit të Lartë Angli 
me seli në Londër. 
Ja si shprehet vetë ajo kur 
e gjen me vend të thotë 
se angazhimi i saj është 
“Meqenëse besoj fort se çdo 
person ka të drejtë të jetë 
i lumtur në jetë dhe të gjejë 
punën e ëndërruar. Kjo ka 
qene edhe arsyeja pse i jam 
bashkuar rrugëtimit të arsimit 
për të udhëzuar dhe ndihmuar 
sa më shumë studentë të cilët 
janë në udhëkryq.”
Aktualisht Jualian Shalla 
është duke ofruar këshillim 
falas për të ndihmuar 
studentët në zgjedhjen e 
rrugës së duhur universitare 
për karrierën e tyre të 
ardhshme. Ajo kujdeset për 
të gjithë procesin e aplikimit 
duke përfshirë aplikimin për 
financimin e studentëve. 
Shërbimi i saj është plotësisht 
falas, pasi kompania ku punon 
ka bashkëpunime me shumë 
universitete në Mbretërinë e 
Bashkuar.

KUR FLET PËR JULIANA SHALLA
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Një vit iku. Viti tjëtër është 
në prag dhe urimet 
sapo janë bërë gati të 

fillojnë dhe të shpërndahen 
anembanë Globit. Edhe për 
shqiptarët dhe miqtë e tyre 
urimet më të mira vijnë e 
seleksionohen nga zemra e 
miqve të tyre. Kështu është 
dhe me mikun e shqiptarëve 
Mahmud Şir ingül,  që 
gjithnjë ua jep urimin e parë 
shqiptarëve dhe klientëve 
të tij. Biznesmeni dhe vëllai 
i shqptarëve të Britanisë 
së Madhe uroj Gëzuar dhe 
mbarësi dhe sofrat plotë në 
këtë fundvit dhe gjithmonë. 

“Albanian Post”: Jeni në 
biznes për një kohë të gjatë 
si e vlerësoni komunitetin 
shqiptar, klientët tuaj?

Mahmud Şiringül: Uroj 
me zemër dhe me gjithë 
të mirat të gjithë shqiptarët 
dhe të gjithë klientët e mi. 
Komuniteti shqiptar, të gjithë 
shqiptarët janë vëllezërit e 
mi, janë konsumatorët dhe 
klientët më të mirë, më të 
edukuar, më të respektuar. 
Shqiptarët ngado që janë 
janë miq të mirë dhe klientë 
të nderuar. Unë dhe stafi im 
i konsiderojmë si një familje. 
Jemi me ta dhe ata janë me 
ne. Mundohemi gjithnjë tu 
plotësojmë kërkesat në rritje 
që ata kanë për ushqimet. 
Ushq imet ,  p roduk te t , 
materialet e tjera, të gjitha 
ato që i duhen konsumatorit 
janë preopkupimi ynë. Ne i 
njëhim kërkesat. Ne njohim 
komunitetet dhe vlerat e tyre 
në rritje. Kërkesat na bëjnë të 
kërkojmë më shumë, kështu 
Hilal Food është një qendër e 
madhe dhe mjaft në shërbim 
të të gjithëve. 

“Albanian Post”: Si e 
mendoni të ardhmen e 
komunikimit klientë dhe 
shërbim? Kështu që do të 
ketë një punë më të madhe 
brenda gjashtë muajve deri në 
një vit, do të jetë më shumë 
punë. Çfarë mendoni se do ta 
bëjë atë? A do të jetë thjesht 
në kërkim të produktit? A do të 
kemi raftet plot?

M a h m u d  Ş i r i n g ü l : 
ne jemi gjithnjë pranë 
k l ientëve.  Gj i thnjë e 
konsiderojmë atë parësorin. 
Shërbejmë, ndihmojmë 
dhe angazhhohemi. Unë 
mendoj se kemi shumë punë 
për të bërë. Dhe ky është 
përshpejtimi i angazhimit 
tonë për të cilin po flisnim. 
Shkalla që ndikon në vend, 

komunitetet - kjo do të jetë 
e ndjeshme. Kërkesa e 
përgjithshme do të jetë më e 
madhe. Unë mendoj se një 
përqindje më e lartë e kësaj 
do të shkojë në produktet 
ushqimorë, pjesërisht sepse 
ushqimi do të bëhet më i 
kërkuar pas kësaj, dhe ana 
e tyre jo-ushqimore do të 
forcohet. Dhe ne e dimë që do 
të ketë një kalim të madh në 
procese të tjera. Dhe kështu 
pjesa që është në dispozicion 
për këto kërkesa na bën të 
obligohemi dhe të garantojmë 
si gjithnjë cilësi dhe efikasitet.
Unë mendoj se kjo i paraqet 

realitetit një çështje reale 
nga ana shoqërore nëse 
ata vetëm e lejojnë atë të 
ndodhë, apo nëse duhet të 
ofrojnë mbështetje në një 
farë mënyre. Dhe nëse e 
mbani mend, unë e preka 
atë në mjaft biseda të lira 
me Ju. Por përsëri, nëse 
kërkimi më i madh ndodh në 
gjashtë-dymbëdhjetë muajt e 
ardhshëm, sesa në pesë vitet 

e ardhshme, atëherë do të 
ketë ndikime shoqërore për t’u 
trajtuar. Direkt në Mbretërinë e 
Bashkuar ka tre milion njerëz 
nën ombrellën e Produktit të 
Shitjes me pakicë, ne prisnim 
që të ulej me 30 përqind deri 
në vitin 2025. Por do të jetë 
më shumë dhe më mirë.

“Albanian Post”: Sa kuptim 
do të ketë për blerësit që 
të fillojnë të investojnë në 
një aftësi reale të ofrimit në 
kërkesa të tjera? Apo ka të 
bëjë më shumë produkt-
vlerësim të kërkesave, nëse 
në të vërtetë pandemia e ka 

shtruar këtë si problematikë?

Mahmud Şiringül: Investimi 
është me disa produkte. Për 
shembull somborkat merren 
direkt nga fushat e Kosovës, 
se ato pëlqehen. Kështu me 
mjaft produkte shqiptare 
që i kemi tejet origjinale. 
Kjo është ajo ku unë mbroj 
angazhimet dhe planet e mia. 
Përputhja e saktë e furnizimit 
të kërkesës në MB nuk është 
problematike për momentin, 
sepse ne negociuam shumë 
heqje të ligjit të konkurrencës 
dhe kredite nga Qeveria e 
MB. Dhe quo pro quo për 
këtë ishte që supermarketet 
të kujdeseshin për njerëz 
të prekshëm dhe, për këtë 
arsye, ata u kanë caktuar 
mjaft nga kapaaciteti i miljes 
së tyre të fundit njerëzve që 
normalisht nuk do të ishin 
blerësit e tyre në internet. 
Unë mendoj se kur të dalim 
nga ajo fazë, ekziston kërkesa 
nga një demografi më e lartë 
që do të paguajë siç duhet 
për shpërndarjen, dhe unë 
mendoj se supermarketi ynë 
do të ketë mendjen t’i shërbejë 
ato në një nivel akoma më të 
lartë. Për demografinë më 
të ulët, nuk jam plotësisht i 
sigurt se në cilën mënyrë do 
të shkojnë dhe nuk do të jetë 
një përvojë dixhitale. Nuk jam 
i sigurt se në çfarë mase ata 
vazhdojnë me këtë rutinë të 
re të blerjeve të shportave të 
mëdha një herë në javë, e cila 
është mënyra se si njerëzit 
blinin, ose nëse ata do të 
kthehen në llojin e sjelljes pas 
krizës financiare të përdorimit 
të asaj kohe për të blerë për 
pazaret dhe të paturit e një 
repertori shumë më të gjerë 
rreth zbritësve. Nuk jam i 
sigurt se ku do të vendoset ky 
ekuilibër, por siç e përmenda, 
mendoj se dyqanet e mëdha 
të kutive janë sigurisht shumë 
më konkurruese se sa ishin, 
kështu që ata janë në një vend 
më të mirë për t’i mbajtur ata 
klientë pas kësaj. Por garancia 
jonë si supermarket për të 
gjitha komunitetet dhe për 
shqiptarët është të mbajmë 
çmimet reale dhe të kënaqim 
me cilësinë e produktit. 
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