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Dita e Fëmijëve shënohet 
me 1 qershor në mbarë 
botën. Por cili është 

historiku prapa kësaj dite? 
Fëmijët e të gjitha moshave 
kërkojnë, që sot të ndihen 
të lumtur dhe të festojnë me 
prindërit dhe bashkëmoshatarët 
e tyre.
Kjo ditë nuk është vetëm 
ditë Festive, por njëherësh 
1 qershori shërben për të 
sensibilizuar dhe për t’i thënë 
jo dhunës dhe abuzimit ndaj 
fëmijëve. Është dita kur vetë 
fëmijët ngrenë zërin për të 
drejtat e tyre, por në ndryshim 
nga të rriturit, protesta e tyre

(vijon në faqen 02)
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...bëhet me lojëra festive.
Dita e fëmijëve u vendos në 
datën 1 qershor, sepse në këtë 
datë është mbajtur Konferenca 
Botërore e Mirëqenies së 
Fëmijëve në Gjenevë, në...  
1925. Në të njëjtën ditë, 
konsulli i përgjithshëm kinez 
në San Francisko mblodhi 
së bashku një numër të 
konsiderueshëm fëmijësh 
jetimë kinezë të festonin 

në festivalin e “Anijes së 
Dragoit”.Dy vite më pas 
festa e 1 qershorit filloi të 
festohet në të gjithë botën. Në 
Shqipëri, por edhe në të gjithë 
vendet e botës,  sot fëmijët 
kanë ditën e tyre të festës. 
Nuk do të mungojnë edhe 
aktivitetet e larmishme që do 
të organizohen për ta bërë 
këtë ditë sa më të bukur për 
të vegjlit.

ART ME 
SYRIN E 
VAJZAVE PËR 
DJEMTË

E gjitha lëvizte. Dridhej. 
Në hapësirën që kishte 
mbetur shkundej një 

telajo. Mbi të bëhej vetëm art. 
Art që shkruhej nga e majta, e 
djathta, nga poshtë, nga lart. 
Art! Ishin mbledhur lulet dhe 
fluturat dhe ishin bërë vajza. 
Të gjitha ishin mbledhur për t’i 
vizatuar djemtë. U projektonin 
sytë. U skiconin vetullat. U 
bënin muskuj sipas modeleve 
të mendjes. U hapnin 

gjokset. U trashnin këmbët. U 
zbardhnin dhëmbët. E mbi të 
gjitha shkonin të depërtonin 
deri në imtësi në trupin e tyre 
mashkullor. 

Por përpara se të kthehej në 
art, ky projekt miratohej nga 
lart. E për këtë disa djem 
praktikonin në dhomat e tyre. 
Ata mblidheshin duke lakuar 
linjat e tyre. I përshkruanin për 
të bërë art. Arti fiksohej duke 

përzier mbetjet e plumbit të 
lapsit të mbetur në faqe për të 
krijuar thellësi të proporcionit 
të pafund në mendjen e 
vajzave. 

Më pas erdhën ngjyrat. Ngjyrat 
ishin qasje më vete. Thuajse, 
mjaft e guximshme dhe e 
ndritshme. Ndonjëherë ngjyrat 
ishin aq ndryshe, sa krijonin 
situata buzëqeshjesh. Pastaj 
ndodhte të kapej dhunuesi 
i ngjyrave. Më tej ai që e pa 
foton për herë të parë. Dhe ai 
ndodhte të tallej për këtë. Në 
fakt thellë brenda vetes ishte 
xheloz. 
Më pas vinte ora reale e 
artit. Në orën e artit ishte një 
kërkesë tjetër.  Atyre, pra 
luleve dhe fluturave iu kërkua 
më në fund të vizatojnë. Dhe 
ja, më në fund kishte ardhur 
koha. Ata përzien edhe një 
herë ngjyrat dhe plumbin e 
lapsit për të formuar modelet 

memorizuesf. Në të njëjtën 
kohë krahët e fluturave midis 
luleve të verdha u bënë më 
të ndezura. Për këtë moment 
duhej Pikaso dhe Votiçeli, 
sigurisht që nuk mund të vinin 
njëherësh. 

Për këtë ndodhi pushimi. 
Pushuan momentin dhe e 
pretenduan si të vetin. I vunë 
të tjerët në habi. E gjitha 
ndodhte atje. Ndodhte në 
një natë me sy të lodhur e të 
pamundshëm të kthehen në 
dritë. Ndodhte nga errësira. 
Ndodhta nga ajo dritë në mes 
të errësirës. Koha kur kishin 
mbaruar u zbulua. Por atë 
moment ata ishin në mes të 
artistëve. Penelat e tyre vetëm 
konkuronin e konkuronin. Nuk 
kishte më ndalesë…, nuk 
mund të shkëputej ky projekt, 
që solli nga sytë e vajzave, 
djemtë në jetë.
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Këngëtarja e mirënjohur 
shqiptar Elina Duni ka 
marë pjesë në Octagon 

Chapel, Norwich. (Norfolk 
and Norwich Festival). Ky 
Festival ka dhënë disa 
koncerte ku janë dëgjuar 
të interpretuara me stilin 
e këngëtares shqiptare 
këngë nga Kosova dhe 
Shqipëria. Këngët nga 
Kosova dhe Shqipëria 
kanë qenë në mesin 
e këngëve nga SHBA, 
Portugalia dhe Egjypti. 

Në Octagon të Norwich 
kanë pasur vlerën 
e dëgjimit mjaft të 
mirënjohura si “Anijet 
e Humbura”  nënë 
interpretimin e mjeshtërve 
Rob Luft, që është një 
artist aktual i gjeneratës 
së re të BBC Radio 3, dhe 
ky koncert ishte një nga 
pesë shfaqjet e Festivalit 
të Norfolk dhe Norwich në 
Octagon Chapel me NGA-
të, dhe Elina Duni me Fred 
Thomas. Titulli sugjeronte 
një ngjarje që fokusohej në 
muzikën nga albumi ECM 
i Luft dhe Duni 2020, “Lost 
Ships”, dhe të realizuar 
nga dyshja me mbështetje 
të herëpashershme nga 
Thomas, i cili gjithashtu 
shfaqet në album. Kjo 
shfaqje e lezetshme dhe 
e punuar bukur ishte një 
performancë treshe, me 
vokalistin (dhe dikur mini-
tastierist) Duni dhe kitaristin 
Luft të shoqëruar nga Thomas, 
i cili lëvizte me shkathtësi 
midis pianos dhe baterive, 
siç kërkonte çdo këngë. 
Nuk bëhej fjalë as për Anijet 

e Humbura: vetëm kënga 
hapëse e natës erdhi nga ai 
disk. “Wayfaring Stranger”, një 
melodi tradicionale e mbledhur 
në shumë pjesë të Amerikës së 

Veriut, ishte ajo këngë hapëse.

Duni këndoi me një stil të 
dhimbshëm, meditues dhe të 
matur që i dha drejtësi kësaj 
përrallë të një udhëtari të 

lodhur që kërkonte të dashurit 
e humbur dhe shkonte “mbi 
Jordan”. Më pas në këtë 
natë festive Thomas kaloi 
nga piano në bateri për dy 

këngët e ardhshme, “Kur të 
Pashë”, një këngë tradicionale 
kosovare dhe “Lamma Bada 
Yatathanna”, një këngë arabe 
e shekullit të katërmbëdhjetë 
të cilën Duni dhe Luft e 

mësuan kur po qëndronin në 
Egjipt gjatë këngës së dytë. 
Gjatë gjithë setit, kalimi nga 
piano në bateri në përgjithësi 
paralajmëroi një zhvendosje 

në një humor dhe ritëm 
më optimistë, të cilit Duni 
iu përgjigj me një prani më 
të animuar në skenë - dhe 
që krijoi një shpërthim të 
dukshëm të tundjes së kokës 
dhe goditjes së këmbëve 
midis audiencës. 

Pati një rikthim në piano për 
dy këngët e ardhshme, duke 
përfshirë “Meu Amor”, një 
këngë fado e mrekullueshme 
e regjistruar nga Amália 
Rodrigues dhe “Një kohë 
për t’u kujtuar” e vetë Duni 
dhe Luft, e shkruar gjatë 
qëndrimit të tyre në Egjipt 
dhe e shquar për gishtin e 
Luftit. -kitarë e zgjedhur dhe 
pjesa delikate, e rrallë, e 
pianos e Thomas. Humori 
dhe ritmi u ngritën sërish për 
këngët përmbyllëse të setit, 
tradicionalen shqiptare “As e 
Vogël, As e Madhe” dhe një 
këngë kosovare të viteve 
1960, “Sytë”, të cilën Luft e 
prezantoi si “kënga e fundit 
para bis”. 

Muzikantët inkoruan me 
“Send in the Clowns”, jo 
kënga më gazmore në 
botë, por performanca, me 
dorëzimin e konsideruar të 
Dunit dhe solon e bukur të 
Thomasit në piano, ishte 

emocionuese dhe e mbylli 
natën në një kulm të caktuar. 
Shfaqjet janë regjistruar nga 
BBC dhe kanë një datë të 
përkohshme transmetimi të 
Radio 3 më 29 qershor.

ELINA DUNI, MJESHTRE 
NË FESTIVALIN E 
NORFOLK DHE NORWICH
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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.
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Mbulojmë të gjitha aspektet 
e emigracionit

Rastet e trashëgimisë

Kur jeni kotigjent per t’u 
riatdhesuar ose të ndaluar 
nga organet e emigracionit

Rishikim jurdik

Apelim Tribunali

0787833500007878335000
Dokumente udhëtimi

Zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi 
dhe viza

Leje pune
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Avokatët tanë të emigracionit kanë 
mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e 

emigracionit dhe ligjit të azilit. 
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Një organizatë e re 
bamirëse për të drejtat 
e njeriut në Mbretërinë 

e Bashkuar, që punon për 
të eliminuar trafikimin e 
qenieve njerëzore, u lançua 
në Ambasadën Shqiptare në 
Londër javën e kaluar. Rreth 
30 persona morën pjesë në 
aktivitetin, i cili festoi edhe 
njëqindvjetorin e hapjes së 
marrëdhënieve diplomatike 
midis Shqipërisë dhe Britanisë 
së Madhe. Mary Ward Loreto 
UK synon të mbështesë 
punën e Fondacionit Mary 
Ward Loreto të themeluar në 
Shqipëri dhe të mundësojë 
punën ndërkufitare midis MB 
dhe Shqipërisë në mbështetje 
të viktimave shqiptare të 
trafikimit. Sr Imelda Poole 
IBVM, presidente e fondacionit 
në Shqipëri, tha: “Është 
koha për të njohur punën 
jashtëzakonisht të vështirë 
të ndërmarrë jo vetëm nga 
fondacioni ynë në Shqipëri, por 
edhe nga komuniteti shqiptar 
këtu në Britani, për të mbrojtur 
dhe parandaluar të rinjtë e 
tyre. nga shkatërrimi i jetës së 
tyre nga tundimet që u vizituan 
nga trafikantët e qenieve 

njerëzore.” Ajo shtoi: 
“Ne shohim se ka një 
numër shqetësues 
të madh viktimash 
shqiptare që janë ende 
duke u rikuperuar këtu 
në MB”.

Duke folur para 
Flamurit të Bashkimit 
dhe shqiponjës së zezë 
dykrenare në flamurin 
e kuq të Shqipërisë, 
a m b a s a d o r i  i 
Shqipërisë Qirjako 
Qirko, ka përshëndetur 
bamirësinë e re. Ai tha 
se ishte i kënaqur që 
puna e palodhur që po 
bëhet nga Fondacioni 
Mary Ward Loreto 
në Shqipëri “po forcohet tani 
nga një organizatë e re në 
terren këtu në Britani, duke 
sjellë burime të reja financimi, 
stabilitet dhe ekspertizë në 
gjashtë qendra këshillimi 
dhe shërbimi në të gjithë 
Shqipërinë”. Ambasadori 
vlerësoi Sr Imelda, një 
administrator themelues i 
bamirësisë së re, duke thënë 
se ajo ushqente “lidhjen e 
ngushtë midis Shqipërisë dhe 

rendit Loreto”. I pranishëm 
ishte edhe ambasadori britanik 
në Shqipëri, Alastair King-
Smith, i cili falënderoi Sr Imelda 
dhe ekipin Mary Ward Loreto 
për misionin e tyre.

Mary Ward Loreto UK ka 
një objektiv për mbledhjen e 
fondeve prej 600,000 pound 
këtë vit për të mundësuar rrjetin 
e saj në të gjithë Shqipërinë 
të mbajë shërbime që ofrojnë 
strehim, mbrojtje, këshillim 

dhe terapi trauma, 
si dhe përmirësimin 
e arsimit, aftësive 
d i x h i t a l e  d h e 
mundësive të biznesit 
social.  Në MB, 
ofrohen shërbime 
mbështetëse për 
v i k t i m a t ,  d u k e 
r e z u l t u a r  n ë 
mundësinë e kthimit 
të qindrave në 
Shqipëri.

Sr Imelda është 
gjithashtu president i 
Renate, Religious in 
Europe Networking 
kundër Trafikimit dhe 
Shfrytëzimit, i cili 
njoftoi se një grup i ri 

kryesor është zgjedhur duke 
përfshirë Marie Power, një 
motër e Familjes së Shenjtë 
të Bordo nga MB. Në të gjithë 
Evropën ekziston shqetësimi 
se gratë dhe fëmijët që ikin 
nga lufta e Ukrainës janë 
veçanërisht të cenueshëm ndaj 
trafikimit. Ndërkohë, kardinali 
Charles Bo i Yangon, president 
i Federatës së Konferencave 
të Peshkopëve të Azisë, 
ka denoncuar skllavërinë 
moderne dhe ka sugjeruar se 
konfliktet spirale në vende si 
Ukraina dhe Mianmari kanë 
futur, “një urgjencë të re dhe të 
dëshpëruar në këtë çështje”. 
Në një fjalim kryesor të takimit 
të Grupit Santa Marta në 
Vatikan më 18 maj, kardinali 
Bo paralajmëroi se “ndërsa 
mijëra njerëz po shfaqin bujari 
ndaj të prekurve nga lufta, 
marshimi i pashpirt i ujqërve 
të trafikimit të maskuar si 
ndihmës dashamirës vazhdon”. 
Ai tha se të krishterët kanë një 
domosdoshmëri për të bërë 
një luftë kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore, trafikimit 
të seksit, skllavërisë me 
borxhe dhe punës së detyruar 
– veçanërisht duke mbrojtur 
gratë dhe fëmijët.

NË AMBASADËN SHQIPTARE U LANÇUA 
SHOQATA BAMIRËSE KUNDËR TRAFIKIMIT
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Ne takojmë shumë njerëz 
çdo ditë. Njerëzit e 
mirë shpesh gjenden 

rrallë. Edhe kur i gjejmë, duhet 
pak kohë për të kuptuar se 
ata janë njerëz të mirë që 
përpiqen të na ndihmojnë me 
praninë e tyre. Është një kohë 
e lodhshme, e vështirë, dhe 
është problem të gjesh dhe 
të kuptosh njerëzit e mirë. Të 
gjithë njerëzit lindin njësoj, të 
zhveshur dhe të ftohtë. Disa 
mund të përfitojnë dhe disa 
mund të mungojnë, por ne të 
gjithë jemi njerëz. Mësimet 
tona na mësohen nga të 
tjerët. Ajo që bëjmë me diturinë 
na mbetet neve. Disa prej 
nesh nuk mund ta shohin të 
kaluarën një vizion të zhdrejtë 
të realitetit. Disa njerëz lejojnë 
dallimet sipërfaqësore të 
përcaktojnë kush dhe çfarë 
janë. Në realitet është karakteri 
që ka më shumë rëndësi se si 
dukemi. Sepse ne të gjithë 
jemi të barabartë në fund, si në 
fillim. Sepse ne të gjithë kemi 
të njëjtin fund dhe ajo që bëjmë 
midis jetës dhe vdekjes është 
më e rëndësishme se vetja 
jonë e jashtme. 

Dhe këtë e mëson dhe e 

rimëson sa herë që gjendesh 
mes njerëzve të nderuar, 
sidomos kur ke pranë dy 
miq të tillë, që i nderon dhe i 
respekton komunitrei ynë dhe 
mbarë vendi ku ne jetojmë dhe 
punojmë. Janë dy njerëz të 
nderuar, Lutfi Gashi dhe Qazim 
Sokoli. Ata janë si dy vëllezër 
për njëri-tjetrin, janë dy miq të 
hershëm, janë dy biznesmenë 
të suksesshëm, por mbi të 
gjitha dhe dy aktivistë të 
nderuar. Dhe flasim mjaft herë, 
kujtojmë dhe shkruajmë për 
një temë që mbetet gjithnjë e 
pambaraueshme. E tillë sepse 
ne kemi nevojë gjithnjë të jemi 
mes miqve dhe njerëzve të tillë 
të mirë, për të dhënë mesazhin 
më të duhur të integrimit 
shqiptar. Dhe vetëm kështu 
nuk harrojmë, vetëm kështu 
na shkon mbarë. 

Ne e konsiderojmë mister, pse 
e përsërisim historinë tonë. 
Pyesim veten pse shpesh 
gabojmë dhe dështojmë. 
E vërteta qëndron në të 
kaluarën tonë, ne nuk i vëmë 
veshin paralajmërimeve të 
saj. Ne zgjohemi vetëm pasi 
na ka goditur fatkeqësia. Në 
rrëmujën e tragjedisë sonë, 

ne vajtojmë dhe mendojmë 
oh pse nuk u paralajmëruam. 
Kur na del e vërteta, është 
vetë arroganca jonë ajo 
që na shkatërroi, sepse ne 
besuam se nuk kishim nevojë 
të kujtonim atë që na mësoi 
historia.

E ne duhet të mësojmë nga 
pëditësia, nga historia, nga 
jeta jonë. Kështu gjithnjë 
mësojmë, kujtojmë dhe 
vazhdojmë të japim mesazhin 
tonë. Mesazhin më të mirë të 
Njeriut të mirë, duke mos pasur 
rëndësi se nga vjen, dhe ku 
jeton. Ndryshe rruga jonë është 
e errët dhe ajri i mëngjesit 
mbetet vetëm i ftohtë. Shikoj 
lart dhe shoh dritat e zbehta 
të rrugës. Pedaloj më shpejt 
me shpresën e ngrohjes. Pyes 
veten pse kam rënë dakord 
ndonjëherë me këtë, pastaj 
dëgjoj një qen që leh anash. 
I shtrëngoj frenat dhe gati 
fluturoj përpara mbi timon. 
Letrat zhvendosen në çantën 
time ndërsa përpiqesha të 
rifitoja ekuilibrin. I mbyll sytë 
dhe shoh një dritë portiku në 
oh, e di që është ndalesa ime 
e parë. Shkoj përpara ngadalë, 
kapa letrën dhe e hodha drejt 
shkallëve. Kaloni në tjetrin dhe 
më pas tek tjetri nuk ndjeheni 
më në të ftohtë. Para se ta 
kuptoj dielli ka thyer horizontin 
dhe dita e parë e rrugës sime 
ka përfunduar sjell nëpërmend 
mesazhin që kam grumbulluar. 

Duke parë prapa, tani kam 
kujtime të bukura se sa e 
vështirë ishte, por nuk do të 
ndryshoja asgjë në rrugën e 
mësuar edhe nga një fjalë e 
thjeshtë e dëgjuar.

Kjo fjalë e thjeshtë nga goja 
e Lutfi Gashit, Qazim Sokolit, 
Neritan Çelës, apo dhe mikut 
tjetër të tryezës të bën të 
kuptosh vërtetë thelbin e së 
vërtetës, vetë jetës. Ata janë të 
gjithë modeli i punës, familjes, 
përkushtimit dhe integritetit. 
Dhe ke çfarë të mësosh, edhe 
pse ti kujton se i di të gjitha, 
edhe pse kujton se jeta është 
thjesht nëpër libra. Ata të 
gjithë janë librat e jetës, librat 
më të lexueshëm të punës, të 
realitetit dhe të së prekshmes, 
të së vërtetës, të ndihmës për 
njëri-tjetrin. 

Një person i mirë është 
gjithmonë i gatshëm të 
ndihmojë njerëzit përreth tij. 
Njerëzit me zemër të madhe 
vijnë në jetën tonë kur ne kemi 
nevojë për ndihmë. Disa thonë 
se janë dërguar nga Zoti, disa 
ia besojnë fatit. Këta njerëz të 
mirë ndryshojnë botën tonë 
të vogël. Citimet e njerëzve 
të mirë shprehin mendimet e 
njerëzve të mirë. Ata ndikojnë 
që të tjerët të jenë të mirë dhe 
të bëjnë mirë. Këta nuk janë 
thjesht në këtë takim, në këtë 
fotografi. Ata janë kudo dhe 
ngado se janë të tillë.

NJERËZIT E MIRË
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ermal_niceic@hotmail.co.uk

Tel: 07568393784

Zyra: 020 8443 3833

DUSHE/ LIDHJE GATIMI
SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE
SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

Me zhurmat e jashtme 
dhe të brendshme 
vrapojmë padashje 

në trukun e një vendi të 
panjohur dhe të lodhshëm. 
Shkëputemi nga bota rreth 
nesh dhe vendosemi në 
heshtje. E lëmë mendjen të 
endet në imagjinatën tonë. E 
përtypim hiçin ndërsa i lëmë 
shqisat të mos ndjejnë asgjë. 
Në një pezullim të thjeshtë 
kohe, harrojmë të gjitha gjërat 
rreth nesh ndërsa rinovojmë 
memorjen tonë, shpirtin tonë 

të lodhur. 
Kështu jemi në mjedisin e një 
fotografie që na kujton e na 
bashkon mjaft gjëra, në një blu 
të qielltë dhe një det qetësie 
ndërsa turbullira e të gjitha 
gjërave ndërpritet. Dhe kështu 
gjej qendrën time që të mund 
të kthehem në të qenit vetvetja 
ime e vërtetë. Në respektin që 
mora dhe që përcolla. Ndaj 
jam me një mik, me një shok, 
një Njeri që mbetet gjithnjë 
angazhimi dhe modeli im. 
Ai nuk është thjesht Daman 

Sinani! Atë 
e respekton 
g j i t h ë 
s h o q ë r i a , 
Atdheu dhe 
e ka fisnik në 
gjirin e vetë 
Elbasani. 
Përkushtimi. 
Angazhimi… 
E mjaft të 
tjera na bënë 
bashkë.. na 
b a s h k u a n 
në një udhë 

të qartë e të paqartë. Dhe ne 
zgjodhëm angazhimin për 
lirinë. Ne luftuam për lirinë 
dhe menduam se e dhamë 
atë. Njerëzit, të shumtë si ne 
të dy, vuajtën dhe sakrifikuan 
që të tjerët të ishin dhe të 
kishin më mirë. Ne duhej të 
ishim shembull, dhe u bëmë 
të tillë, tani po pyesim veten 
se çfarë po bëjmë në një kohë 
të tillë? Puna e vështirë dikur 
inkurajohej, tani përpjekja 
është shumë e vështirë. 

Thjesht uluni dhe lëreni një 
tjetër të shqetësohet për ju. 
Dikur ishim të lirë, tani nuk 
jemi të sigurt se çfarë është 
liria. Pse e bëmë në radhë 
të parë, pse luftuam kaq 
shumë? A ishte e gjitha për 
asgjë,  gjithsesi? Jo ne jemi 
krenarë për një vlerë Njeriu në 
angazhim. Kaq është detyra 
jonë për të bërë gjithnjë vetëm 
mirë. Atë e respekton gjithë 
shoqëria!

ATË E RESPEKTON GJITHË SHOQËRIA
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Drejtimi, ose puna në një 
restorant në pronësi 
të familjes mund të 

jetë një sfidë e vërtetë, si për 
anëtarët e familjes ashtu edhe 
për anëtarët jo të familjes që 
përbëjnë stafin. Njëkohësisht 
puna me anëtarët e familjes 
mund të jetë e ndërlikuar, pasi 
dinamika midis anëtarëve 
të familjes mund dhe do të 
ketë ndikim në mënyrën se 
si drejtohet restoranti. Ashtu 
si me shumicën e gjërave në 
jetë, ka një anë negative dhe 
një të mirë për të punuar, 
ose drejtuar një restorant në 
pronësi të familjes. 
Ne do të hyjmë në të 
dyja. Shembulli është 
i qartë, është konkret, 
është i prekshëm. 
Më parë e kam thënë 
hapur se restoranti për 
të cilin ne flasim është 
një Shqipëri e vërtetë, 
një Shqipëri e vogël në 
mes të Londrës. E ky 
restorant ka tashmë vite 
që administrohet dhe 
udhëhiqet drejt më së 
mirës nga Neritan dhe 
Valbona Cela, po aq 
dhe nga fëmijët etyre 
model në këtë drejtim 
Françeska dhe Romeo. 

Parë në këtë drejtim, 
ndërsa diku ka rivalitete 
dhe drama dhe ku 
mund të mendohet se konfliktet 
familjare janë të thella dhe 
mund të dëmtojnë vërtet 
restorantin duke ndërhyrë 
në marrjen e vendimeve të 
mëdha, tek Vila “Ronel” është 
një simbolikë ndryshe, është 
një realitet që ka suksesin dhe 
mirëkuptimin në të gjitha pikat. 
Diku ku vendimet merren nga 
inati, fokusi zhvendoset nga të 
bësh atë që është më e mira 
për biznesin në atë që është 
më e mira për të vendosur 
veten në krye, ndërsa tek Vila 
“Ronel” është vetëm pozitiviteti. 

Në rastin e dy fëmijëve është 
vërtet një garanci suksesi. 
Edhe Romeo dhe Françeska 
në tërësinë e këtij angazhimi 
janë vetëm suksesi dhe 
përkushtimi për më të mirën. 
Ndryshe ndodh në disa vende 
të tjera ku rivalitetet në vendin 
e punës (veçanërisht rivalitetet 
e vëllezërve dhe motrave) 
krijojnë një mjedis pune toksik 
për të gjithë. Ndërsa shumica 
e punonjësve do të përpiqen 
të qëndrojnë jashtë përleshjes, 
është e pashmangshme 
që disa të zgjedhin (ose të 
detyrohen të zgjedhin) anët. 

Megjithatë, lejimi i rivaliteteve 
për të acaruar mes punonjësve 
është një mënyrë e sigurt për 
të vrarë restorantin tuaj. Dhe 
këtë nuk e dëshiron dhe nuk e 
propozon modeli i Vila “Ronel” 
që në të gjitha drejtimet është 
vetëm një përkushtim dhe një 
garanci suksesi. 

Para disa javësh një vendim 
i Valbonës dhe fëmijëve e 
ndryshoi modelin e kolltuqeve 
në pamjen e sipërme dhe 
gjendjen kryesore të Vila 
“Ronel” dhe Neritani u pajtua 

me estetikën. Etyre, edhe 
mendonte se kjo kushtonte. 
Dhe ai përcjell mesazhin e 
qartë me këtë se qëndrimi që 
duhet të shprehet është se të 
gjithë jeni anëtarë të një ekipi 
që lëviz drejt arritjes së një 
qëllimi të përbashkët: Krijimi 
i përvojave të paharrueshme 
të ngrënies për mysafirët 
tuaj. Ndryshe, keqkuptimet, 
rivalitetet krijojnë përçarje 
në ekipin tuaj dhe do të 
shpërbëjnë shpejt aftësinë 
tuaj për të punuar në mënyrë 
efektive si një njësi kohezive.

Kështu tek Vila “Ronel” nuk 
ka shumë rëndësi se kush 
është Bosi? Lufta për pushtet 
midis anëtarëve të familjes 
në një restorant në pronësi të 
familjes mund të jetë toksike 
për kulturën e vendit të punës 
dhe suksesin e restorantit, 
ndaj këtë Neritani dhe të gjithë 
të tjerët e dinë këtë. Rolet dhe 
përgjegjësitë e përcaktuara 
qartë parandalojnë që lufta 
për pushtet ndërmjet familjes 
të dalë jashtë kontrollit, pra 
duhet të ndiqet modeli i Vila 
“Ronel” ku motivimi dhe 

përgjegjësitë, po aq dhe e 
të drejtat e secilit anëtar të 
familjes janë sikurse duhet në 
marrëveshjen e funksionimit 
të restorantit. Në këtë mënyrë, 
anëtarët e familjes i kapërcejnë 
ndonjëherë kufijtë e tyre, dhe 
të gjitha janë nën kontroll duke 
iu referuar këtij dokumenti 
zyrtar, qeverisës, ligjor. Dhe 
këtë e ka të pashkruar në fakt 
Vila “Ronel”. 

Vila “Ronel” përcjell gjithnjë 
respekt, shërbim cilësor dhe 
mjaft estetik për të gjithë. Dhe 
kështu shumica e vendimeve 

të mëdha të marra 
në këtë biznes 
përfshijnë një mori 
këndvështr imesh 
dhe palësh të 
interesuara, në fund 
të ditës restoranti ka 
gjithmonë nevojë 
për një person në 
krye për të thënë 
fjalën e fundit, për 
të qenë zëri i arsyes 
ose për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet. 
Dhe kjo është lidhja 
tek mirëkuptimi në 
heshtje, në vlera të 
një biznesi të tillë 
shqiptar në Londër. 

Tek Vila “Ronel” 
është thelbësore të vërejnë 
shpejt një model trajtimi 
profesional gjë që padyshim 
e zmadhon etikën e biznesit. 
Tek Vila “Ronel” çelësi për të 
menaxhuar biznesin është të 
jesh i drejtë dhe në përputhje 
me standardet dhe politikat 
e paramenduara të suksesit. 
Këtu trajtohen edhe anëtarët e 
familjes si çdo anëtar i ekipit. 
Mbi të gjitha ka harmoni, alegri, 
muzikë qetësuese në orët 
e përshtatshme dhe qetësi, 
kualitet e cilësi. Ky është 
modeli i Vila “Ronel”!

MODELI I VILA “RONEL”
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E mbaj lotin në zemër me 
tiktakun e limitit të kohës, 
ndërsa ai limit kohe 

temperohet në ikjen e lodhur 
në zemrën e mamasë. Ishte 
tiktak buzëpranvere. Mamaja 
ime po ndërronte jetë. Në 
dritaren time, në shtëpinë që 
mban frymën time të moshës 
së dytë simuloj përkëdheljen 
e rastit që lulet i bëjnë xhamit. 
Atje jashtë ishte ende ftohtë. 
Ndryshe, pas xhamit. Një 
pëllumb i bardhë provoi të 
bënte detyrën e lajmëtarit. 
Kaq ishte dhe mesazhi pas 
qelqit, dritares së vogël të 
komunikimit, ishte më i ftohtë 
se i ftohti nga jashtë. Në kufi 
të qelqeve shtigjet pasonin 
vetëm sytë që preknin lulet. 
Lulet kishin kohën e tyre, 
stinën e tyre. Lulet nuk mund 
të lëshonin lotë, as nuk mund 
të jepnin nga kërshëria e tyre 
tek sytë e mi të mbushur. 
Fundja nuk e kuptonin dot 
pandeminë. Nuk mund ta 
dinin ndoshta as izolimin, edhe 
pse ishin pas xhamit, në një 
larushi ngjyrash. Dhe ngjyrat 
më dukej se mbufateshin 
mes pluskimit të guximshëm 
të vjollcës, të verdhës dhe 
të bardhës, dukeshin se 
u shtoheshin ngjyrimet që 
vinin e iknin drejt qiellit. 
Ishte një ngjitje e ndjeshme 
ngjyrash dhe ngjyrimesh, por 
e jashtëvëmendshme. Sa e 
pavëmendshme konsiderohej 
ngjitja e tyre. Sa në mënyrë 
të mistershme në kufirin e 
dy qelqeve iu shfaq dimrit 
pranvera e mbyllur nga bluja.

Sytë e mi kapërcenin nga njëri 
qelq në tjetrin. Sa shumë qelqe 
u ishin vënë në dispozicion 
syve ato ditë, sepse kombet 
po shkonin gjithandej në 
izolim. Dhe nga kombe 
nënkuptoj kombin, jo ata që 
ulen në zyrat e tij. Në Atdhe, 
dhe kombi im jo i mënjanuar 
kësaj here, po ndjente më 
shpejt pandeminë pas dere. 
Ishte bërë falë udhëheqësve 
të tij i tëri në paravijë. Mamaja 
ime po ndërronte jetë atje e 
shtrirë në krevatin e saj, që 
vëllai im e gjeti me shumë 
mund, në atë krevat që kishte 

mbajtur me muaj të tërë lotë 
e dhimbje. Asnjë makineri e 
shtrenjtë nuk mund të sillej 
aty, spitalet ishin ngjeshur, 
por dhe sa herë përmendej 
një spital i gjithë sistemi ishte 
gati i kurdisur për të heshtur. 
Mamaja ime lutej që të mos e 
shpinim në spital. E kjo lutje 
më shpinte në ditën kur ajo 
më solli në jetë mbas nëntë 
vitesh martese, teksa më 
kujtonte se nuk kishte ndjerë 
asnjë dhimbje, vetëm gëzim 
dhe lutje që të më përqafonte 
fytyrën time si një embrion i 
lustruar prej kukulle. 

Ajo ditë më kujtonte veshjen e 
saj të bukur. Mamaja ime ishte 
vërtet një kukull. Ajo tashmë 
e kishte lënë pas bukurinë e 
saj sipërfaqësore dhe me atë 
që mbaja në mendjen time i 
thoshte lamtumirë dhimbjeve 
që e munduan në trup. Guximi 
i saj tashmë lahej me mall. Nuk 
kishte më lotë, nuk kishte më 
lotë për të dalë. Mamaja ime i 
kishte shteruar gjithë ato muaj. 
E ajo vetëm puthte astarin 
e pastër të ajrit. Aty shtrinte 
të gjithë formatin e saj më të 
shtrenjtë të mallit. 

Ishte koha. Koha ishte e fikur. 
Jo thjesht nga lindja e një 
pandemie botërore, por nga 
ardhja e pranverës. Një sezon 
në mënyrë të konsiderueshme 
kundërintuitive ndaj errësirës 
së vyshkur të pikëllimit. Ka një 
gjë të papërshtatshme, madje 
edhe të gabuar, në lidhje me 
zgjatjen e ditëve dhe hapjen e 
sythave kur ai ngjan për ju si 
kujdesi i pari ijuaj në këtë jetë 
që po largohet nga kjo tokë. 
Dhe nëna i mbylli sytë. Dhe 
kombi im atje ishte në izolim. 
E pashë në vegim dhe ashtu 
e ndoqa në mëngjesin e ditës 
që u gdhi duke folur me trupin 
e bukur të shtrirë. Dhe heshta. 
Dhe fola. Dhe nuk mund të 
jesh me të. Dhe një javë pas 
funeralit të saj të ndjeshëm, 
zemërthyer dhe të distancuar 
nga shoqëria, doganat 
mes kombeve mbahen me 
rrepëtësinë dhe frikën e 
moteve. Jashtë protokolleve. 
Frikë në Itali, frikë në Zvicërr, 

frikë në Francë … frikë dhe 
këtu dhe andej matanë. Por, 
lulet më ndiqnin me mall, 
dhe si lule që mbajnë syrin e 
lodhur si në ndonjë përallë, le 
t’i përmbahemi asaj që do të 
trajtojmë.

Ditët psuan dhe dhimbjet 
gërryerëse, të çmendura të 
humbjes së mamasë sime, 
dukej se po bënin atë që nuk 
e kisha pasqyruar kurë në 
shkrime. Shkrimet ishin lutje. 
Lutesha unë dhe lutjet më 
vinin nga zërra që vinin nga 
gjëra të padukshme. E shihja 
ndonjëherë teksa lutej. Lutej 
mamaja ime. Lutej. Lutej për 
qiej të errët. Bubullima dhe 
vetëtima. Të paktën disa shira 
prilli. Unë tunda grushtat për 
klimën, modën e Mbretit Lir, 
ndërsa në tragjedinë time 
personale shekspiriane qiejt 
ishin blu dhe magnolia e 
Londrës kishte lulëzuar. 

Të gjitha ishin lutje në natë me 
dritë në mes të errësirës. Dhe 
ju e dini se si ndodh ato netë. 
E dini me siguri. Mamaja ime 
ishte lajmëtare e përditshme. 
E shihja të më njoftonte. 
Dhe ashtu e bardhë borë me 
veshjen e saj të paparë më 
dha sinjaline parë. Më njoftoi 
se një pemë shampaca, e cila 
është një specie magnolie, u 
rrit brenda oborrit të banesës 
së saj të përjetshme, ngjashëm 
me një jargavan në shtëpinë e 
madhe që e lindi, në shtëpinë 
bukur që ia shtetëzuan babait 
të saj dhe më pas e bënë 

Shtëpi të Lindjes në Trebisht, 
në një nga fshatrat më të 
mëdhenjë e më të bukur të 
Gollobordës. Kishte edhe lule 
mali në atë oborr të shtëpisë, 
ato që ajo i kishte mbledhur 
me duart e saj në fëmijëri. 
Mamaja ime ka lindur në një 
kohë të tendosur krismash, 
kur Shqipëria ishte në kohën e 
pastrimit të plagëve dhe shtimit 
të gardheve, ku udhëheqësit e 
saj premtonin se do të bënin 
kopësht me lule dhe me forvcat 
e veta, e kjo kishte një rëndësi 
të madhe në shpalljen time, 
sepse brendësia e një gardhi 
historik implikon mendjen më 
shumë se sa ëndërra.

Këto janë shpallje të mbjella 
nga pikëllimi. Ata vijnë shumë 
vonë dhe nuk e kisha idenë 
se do të lulëzonin edhe pasi 
mamaja ime të vdiste. Tani e 
ndjej se lulet nuk kanë gardhe, 
nuk kanë ndasi, nuk kanë 
botëra dhe mangësi. Unë i 
hedh një vështrim luleve me 
një vegim të ujtë nga sytë e 
saj, mbështetur mbi një album 
të madh të memorjes dhe mjaft 
personalisht, duke u përpjekur 
të shtrydh çdo pikë të fundit të 
kësaj kënaqësie, nga çdo lule 
dhe magnolia në emër të saj. 
E zbuloj veten duke studiuar 
emrat e të gjitha luleve që më 
shfaqen në ëndërra, dhe më 
duket se ajor ende është gjallë 
dhe pastaj do të turrem ta 
përqafoj fort në sy e në ballë, 
në duar e kudo me mall që t’ia 
tregoj emrat e luleve që shoh 
në këtë përallë...

E KU I KAM PARË ATO LULE
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Një rrugë e përpjetë 

të shpinte atje. 
Një vendosje e 

bukur. E gjitha kishte një 
kombinim paksa ndryshe 
nga modelet e vendosjeve 
të tjera. Në anën e majtë të 
saj nga pamja e rrokjes me 
diellin kafshohej tinëz nga 
gërryerjet e përroit, ndërsa 
mëngjeseve ndjente bashkë 
me këngët e zogjve dhe 

gurgullimën e ujit që shkonte 
tej e tej lagjes Shurbovci 
të Trebisht Balasë, deri sa 
bashkohej në udhërrjedhë të 
poshtme të Radikës për në 
Drin. Nga lart i qëndronte si 
shapkë Raduçi dhe ndjente 
krenari në bardhësinë e saj. 
E lyer me gëlqere me një 
gjëlbërim të ndjeshëm kah 
më kah. Pemët ishin bujtës të 
dyfishtë miqsh të ndjeshëm, 
këngët e shumëllojshme 
baritore të zonës dhe ato të 
zogjve. Në këtë pikë ndjehej 
mosha e imët e një djaloshi 
që kërkonte të bënte në të 
vetën zgjimin ejë pasioni që 
e brente nga brenda. Ndjente 
dhe përhumbej mes kësaj 
gjallërie muzikore. E natyra 
e bënte të dallonte nga 
moshatarët e vetë. Diktohej 

krejt ndryshe. Vetëm me një 
zell dhe me një inisiativë 
personale kërkonte të bënte 
imitimin e të sillte harre në 
vetvete, por dhe për të tjerët 
që e shikonin me kërshëri. 
Dhe gishtat gjithnjë i mbante 
si një shoqëri e fiksuar me 
ndonjë mjet që gjithnjë do 
ta gëzonte. Do ta mbante të 
gëzuar! 

Kështu udhëtoi mosha e 
këtij djaloshi. Kështu ai 
rifreskonte atë lëvizje të 
lindur të gishtave. E kështu 
ndjente gërryerjen artsjellëse 
nga brenda vetes. Sa herë që 
kishte dasma, gëzime, festa 
ai ishte gati njësh me ata që 
vazhdonin të bëhen harenë e 
një zone festive, ndjehej se 
donte të bëhej njësh me ta. 
Trupi i tij zgjatej dhe dëshirat 
shtoheshin. Ai nuk donte 
të shpenzonte as dhe një 
qindarkë për gjëra të tjera, por 
gjithnjë dëshironte të kishte 
një fizarmonikë. Por kohërat 
ishin ndryshe dhe ai që në 
moshë të vogël mori udhën 
në krah të të tjerëve, më të 
rriturve duke i vënë duart e 
tij në një zanat tjetër që zona 
u jepte bashkëmoshatarëve, 

atë të ustait të murit e gurit, 
thuajse që në lindje. Dhe 
kështu ai mori rrogën e 
parë. Filloi të ndihmojë dhe 
të kursejë. Me kursimet e tij 
bleu një ditë fizarmonikën e 
tij…E kështu u duk se rilindi. 
Rilindi ai djalosh që mbahej i 
strukur në errësirën e kohës. 
Ai djalosh me aq zell, me aq 
talent quhej Bilal Alushi… 

Dukej sikur ishte 
shpallur nga Zoti  që 
në moshën shtatë 
vjeçare të ishte gati 
për t’u gllabëruar në 
jetën muzikore, se 
ashtu u dallua nga 
të gjithë. Kështu, një 
pasdite të së enjtes 
me shi, fizarmonikën 
e blerë me kursimet 
e punës së tij e mori 
gati me ceremoni 
nga të parët e tij 
dhe shkoi po me 
inisiativën e tij në 
dyqanin e muzikës 
së një shitësi në 
Elbasan për të 
filluar mësimin e saj. 
Dyqani i muzikës 
ishte pr ivat ,  i 

fshehtë, dhe ai kishte shkuar 
me rrëfimin e një miku, dhe 
ai tashmë është zhdukur 
prej kohësh, pasi tani nuk 
ka mbetur asgjë e atij lloji 
në atë vend. Gjysma e 
ndërtesës përbëhej nga një 
dhomë e vogël ballore e errët 
spartane, e cila qasej nga 
rruga dhe e cila ishte e ndarë 
në mënyrë të barabartë nga 
një banak i gjatë prej druri. 
Kjo “zonë e dyqanit” dukej 
pa asnjë gjurmë të mjeteve 
muzikore, por shumica e 
kërkesave të klientëve mund 
të plotësoheshin lehtësisht 
nga burri i gjysmëpërkulur 
që prodhonte artikuj nga 
dollapët e fshehur dhe 
sirtarët e padukshëm. Një 
derë e vogël të çonte nga 
dyqani në një banesë private 

prapa dhe ishte këtu vendi ku 
mësuesi i muzikës argëtonte 
kursanntët e tij. Dhoma ishte 
një hapësirë e vogël banimi 
e shkretë, por e rehatshme 
e dominuar nga stendat e 
vjetëruar të muzikës, që 
dukej se ishin prekur me 
qindra herë me gishta, e 
cila qëndronte përballë murit 
ndarës të dyqanit. E ai në 
këtë heshtje, ai pra djaloshi 
që ditën e lodhte kurrizin në 
ndërtim, paditeve, në kohë 
të buzëerrësirës do të duhej 
të kallëzonte atë udhë të 
panjohur, por të mbajtur 
thjesht në memorjen time… 

Ishte një ditë e bukur 
pranverore. Bashkë me 
gjyshin dhe gjyshen time, atë 
ditë të bukur, kur të dy ata 
ishin në Llixhat e Elbasanit, 
ndoqëm rrugën që të shpie 
tek Banesat e Elbasanit. Pa 
mbërritur atje, ndjeva një 
fizarmonikë… Nga ballkoni 
dukej një trup i imët dhe nga 
atje zëri përhapej gjithandej 
deri në Ullishtë. Zaranika 
përcillte kërshërinë e asaj 
muzike. Ndërkohë trokitën 
dy gjyshërit e mi dhe dera 
u hap nga Zonja e shtëpisë. 
Menjëherë buzëqeshja 
pushtoi hapësirën ku u ulëm 
ishte buzëqeshje katërfish… 
Dhe ai, njeriu që e mbante 
fizarmonikën si dashurinë 
e tij më të thekur, e ndjeu 
kërshërinë time e filloi të 
rrëfejë. Ne kemi tashmë dy 
Fatmira. Eh, ju thashë të 
rrojnë e të mbajnë emrat të 
gëzuar. E shikoni nuk ka 
asnjë rëndësi që dy Fatmira 
thirren brenda një rrjedhe 
gjaku… sa më shumë le të 
ketë të tillë… dhe më pas 
mes lotësh u përqafuan fort 
e fort me gjyshin tim. Ishte 
një shpagesë e hershme, e 
datëlidhur me lindjen time. Me 
emrin tim, se në atë shtëpi të 
gjakut tim të afërt kishte një 
Fatmir…

FIZARMIKA E BILAL ALUSHIT
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Formati diskursiv i 
trajtesës së tranzicionit 
të një qyteti tek romani 

“Era ndez qirinj” të shkrimtarit 
nga Pogradeci, Bujar Balliu, 
na shpie tek teksti, jo thjesht 
si narrativ, por dhe si një 
formë specifike e ligjërimit 
të rrjedhshëm. Me fjali të 
shkurtëra, të kapshme, të 
logjikshme, në rrjedhë të 
leximit autori mundëson 
lexuesin të diktojë vrullin 
artistik që të japin tre lëvizje 
gjuhësore: retorika, stilistika 
dhe analiza strukturore e 
rrëfimeve. Të tre këto lëvizje 
gjuhësore lidhen në thelb me 
analizën e diskursit. Analiza 
e diskursit gjen brenda kësaj 
tresheje, skema specifike 
që janë të rëndësishme për 
të përcaktuar një zinxhir 
fjalësh si tekst. Përveç kësaj, 
narrativi na jep mundësinë, 
përshkruan që të kuptojmë pa 
vështirësi formëzat e tjera që 
plotësohen mes karaktereve 
dhë përshkrimit të tyre 
për të arritur tekstualitetin. 
Karaktere të tilla pikante 
në këtë jetë diskursive dhe 
tranzicionale të qytetit në 
këtë roman sikurse janë 
Bardibali, Shkrepi, Narenti, 
Gledon. Kojela, Bilen Kriha, 
Brela, Bata, Bogomil Zelena, 
Led Linora, Mesil Plaina 
natyrisht karakterizojnë 
faktin se ky roman ndërthur 
shumë mënyra të ndryshme 
të të treguarit. Në këtë pikë 
ky roman është një rrjedhë 
e vetëdijes dhe përmban 
shumë veçori. Prandaj, është 
shumë interesante të themi 
se formati dhe problemet e 
tranzicionit në këtë roman 
mund të përkufizohen 
bashkërisht si një tekst pa 
probleme.

Mes kësaj dallojmë dhe 
veçoritë përkatëse në 
strukturën e tekstit dhe 
në sintaksën e tij, ku lloji i 
tekstit emërtohet dhe romani 
mbart disa këndvështrime 
të ndryshme narrative. Ky 
roman është i pasur me 
dialogje dhe ku edhe një 
monolog i brendshëm është 

mjaft efikas, brenda kësaj 
një e ashtuquajtur rrjedhë e 
vetëdijes në këndvështrimin 
e narratorit:

“Vendosi të qëndrojë në 
ballkon. Pasi mbaroi parada e 
të pirëve, të gjithë u mblodhën 
në shtëpi, edhe ish-aktori. 
Lagjja ra në qetësi. Nuk ka 
lokale. Klubet, bilardot, diskot 
e zhurmshme djemtë i hapën 
pranë qendrës. Çiftet e reja 

ose largohen jashtë vendit 
apo në Tiranë, ose blejnë 
hyrje apo ndërtojnë më pranë 
liqenit. Lagjja po mpaket. 
Ngriti kokën. Qielli prushëron. 
Yjet i kujtojnë intimitetin 
e vajzave gjimnaziste. Të 
kudondodhura, edhe kur nuk 
shikohen...”

Duke e parë tekstin 
sipërfaqësisht, bëhet e 
qartë se ka disa veçori. Për 
shembull, ka shumë kërcime 
nga një ide në tjetrën, e cila 
theksohet duke përdorur 
dimensione të shumta 
problemesh, ku për shembull 
në të njëtën kohë lagja po 
mpaket, ai ngriti kokën, qielli 
prushëron, yjet i kujtojnë 
vajzat ….

Pa lexuar tekstin me një 
qëllim më të vetëdijshëm, 
marrësi edhe pse nuk e ka të 
vështirë të kuptojë kuptimin e 
fjalive, prapë mund të dyshojë 
për situatën, kohën dhe 
mënyrën se si pikërisht këtu 
narrativi shkon mentalisht tek 
një kohë tjetër ku flashback 
(mednimi pas) i zbulon vajzat 
e kohës rinore të gjimnazit. 
Kështu, lexuesi detyrohet 

të ushtrojë 
mendjen për 
të renditur 
fjalët. Prandaj, 
pamja fizike e 
fjalëve mund 
të ndikojë te 
marrësi në 
gjykimin e 
tij. Natyrisht, 
k a  d i s a 
karakteristika 
që e kthejnë 
një zinxhir 
f ja l ish në 
n jë tekst . 
Rrjedhimisht, 
ka aspekte të 
b r e n d s h m e 
d h e  t ë 
j a s h t m e 
që janë të 
rëndësishme 
për arritjen e 
tekstualitetit, 
e këtë autori 
e bën mjaft 

mirë në tërësinë e narrativit 
të romanit. Prandaj dhe 
shkrimtari Qazim Muska 
paraqet një interes në 
pikasjen e tij ku shprehet 
se “Gjithçka në roman vjen 
e alternuar mes një fryme 
realizmi dhe surealizmi 
përmes skenash që i lënë 
vend njera tjetrës nën 
dritëhijet e absurdit dhe 
tragjikes.” Një shembull është 
paragrafi që shkëpusim: “Të 
nesërmen mbaroi punë vonë. 
Rregulloi disa grupe shërbimi 
të policisë rrugore, u ngujua 
përsëri në lokalin e një natë 
më parë. I pëlqen. Ndodhet 
në cep të qytetit, larg syve të 
njerëzve, jashtë vëmendjes 
së kolegëve. Mbrëmë kur i 
doli pija, Kojela iu kacavjer 
si mace pas trupit. Ia nguci 

trup e shpirt pa nxjerrë zë. 
Në mëngjes u largua me hijet 
e natës. Bisedat janë rralluar. 
Në të vërtetë asnjëherë nuk 
kanë qenë të shpeshta e të 
shëndetshme. Tani rrjedhin 
pikat e fundit... Kur doli në 
rrugë, e kuptoi: qe më i dehur 
nga sa e mendoi. Futi duart 
në xhepat e xhupit, nguli 
vështrimin në largësi, shpejtoi 
hapat. Pas disa metrash u 
kujtua për tualetin. Vera e 
tepërt i shkakton diarre.” 

Në këtë ndalesë bie në sy 
kohezioni, si një nga shtatë 
kriteret e tekstualitetit. 
Narrativi është koheziv, i 
rrjedhshëm. Ka në qasje dhe 
efektin, që kapet në dy fjalitë 
e shkurtra të këtij fragmenti, 
nga fundi, ku dhe sensi i 
humorit bën efektivitetin e 
vetë. Siç u përmend tashmë, 
ka shumë, ndërlidhje, ku nga 
narratori nga një ide shkohet 
në tjetrën, gjë që tregon 
dhe ndihmon në faktin se 
ka mjaft elementë kohezivë. 
Romani më i ri i Bujar Balliut 
sidoqoftë shihet qartësisht 
se ka kohezion. Teksti është 
i nyjëtuar me ndihmën e 
mjeteve gramatikore dhe 
e ndihmon atmosfera e 
brendshme. Prandaj shprehet 
shkrimtari Hysen Kobellari 
se “romani ka atmosferë, 
tension, një zinajë të pritshme 
…”. 

Por në ndryshim nga 
kohezioni, termi koherencë 
brenda rrjedhës së ngjarjeve 
tek romani “Era ndez qirinj” 
përshkruan edhe vetë 
referencat semantike brenda 
një teksti. Në këtë siguri 
dhe zhvillim të atmosferës 
në një qasje diskursive të 
jetëpërdishmërisë dhe vetë 
elemëntëve ndihmës të 
strukturës tekstore lexuesi e 
gejn veten në një atmosferë 
të lirshme të rrëfimit dinamik, 
ku natyrshëm dhe ndjeshëm 
janë shpërfaqur të gjitha 
marrëdhëniet kulturorë, 
krahinore, psiko-sociale dhe 
më së drejti në narrativ ato 
bëhen një preambulë artistike 
në përditshmëri.

ROMANI SI TEKST DISKURSIV NË TRAJTESËN 
E TRANZICIONIT TË NJË QYTETI
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SKLLAVËRIA MODERNE: NUMRI I 
SHTETASVE SHQIPTARË TË REFERUAR 
ËSHTË SHIFRA MË E LARTË
Home Office në raportin 

e saj më të fundit tek 
raporti për Skllavëria 

Moderne :  Mekan izm i 
Kombëtar i Referimit dhe 
Detyra për Njoftimin e 
Statistikave MB, Tremujori 1 
2022 – Janar deri në Mars, 
Publikuar më 12 maj 2022, ka 
deklaruar se numri i shtetasve 
shqiptarë të referuar është 
shifra më e lartë tremujore 
që nga fillimi i punës së 
këtij mekanizmi, MKR-
së. Sipas roaportit në fjalë 
kombësitë më të zakonshme 
të referuara në këtë tremujor 
ishin shqiptarët, britanikët dhe 
eritreasit. 

Duhet sqaruar se ky 
buletin statistikor ofron një 
përmbledhje dhe ndarje 
të numrit të viktimave të 
mundshme të skllavërisë 
moderne të referuara në 
Mekanizmin Kombëtar 
të Referimit (NRM), ose 
nëpërmjet procesit të Detyrës 
për të Njoftuar (DtN) nga 1 
janari deri më 31 mars 2022 

(tremujori 1). 

Sipas statist icianes 
Përgjegjëse të Zyrës 
së Home Off ice, 
Amy Baxter, shefe 
statisticiane rreth 3,777 
viktima të mundshme të 
skllavërisë moderne iu 
referuan Home Office 
në tremujorin e 1 2022, 
që përfaqëson një rritje 
prej 13% krahasuar me 
tremujorin e mëparshëm 
(3,334) dhe një rritje 
29% nga tremujori 1 
2021 (2,939). Numri i 
referimeve të marra këtë 
tremujor është më i larti 
që nga fillimi i MKR në 
2009 (numri më i lartë i 
mëparshëm ishte 3,343 në 
tremujorin 4 2019) dhe 79% 
(2,999) iu dërguan Autoritetit 
të Vetëm Kompetent (SCA) 
për shqyrtim dhe 21% (778) 
Autoritetit Kompetent për 
Zbatimin e Emigracionit 
(IECA), ku 77% (2906) ishin 
meshkuj dhe 23% (870) ishin 
femra. 

Viktimat potenciale të 
rritura pretendonin më së 
shpeshti shfrytëzimin e 
punës (33%; 681), ndërsa 
vikt imat e mundshme 
fëmijë referoheshin më 
shpesh për shfrytëzim 
kriminal (46%; 670). Në këtë 
tremujor janë dhënë 3,675 
arsye të arsyeshme dhe 
1,214 vendime të bazuara 

përfundimtare; Nga këto, 
89% e arsyeve të arsyeshme 
dhe 92% e vendimeve të 
arsyeshme përfundimtare 
ishin pozitive. Home Office 
mori 987 raporte të viktimave 
potenciale të rritura nëpërmjet 
procesit DtN, shifra më e 
lartë tremujore që nga fillimi 
i punës. 
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Lajmet janë gjithmonë të 
mbushura me mbulim 
në supermarkete. 

Nga historitë që raportojnë 
për problemet e tyre 
financiare dhe luftërat e 
vazhdueshme të çmimeve, 
deri te kush ka fushatat 
më të mira reklamuese të 
ushqimeve. Megjithatë, një 
modë e re e hyrjeve kanë 
filluar gjithashtu të lënë 
gjurmën e tyre në skenën e 
supermarketeve. Kjo modë e 
re supermarketesh e vendos 
konsumatorin, furnizuesin 
dhe komunitetin në qendër 
të gjithçkaje që ata bëjnë. 
Klientët e tyre nuk janë 
vetëm duke bërë pazar në 
korridor, ata gjithashtu janë 
duke grumbulluar raftet dhe 
duke gatuar ushqimin për 
kafenenë në dyqan. I tillë 
është edhe supermarketi 
“Arya Food Centre” në 
Gravesend aty ku komuniteti 
shqiptar gjen përditë e më 
shumë vetveten. 

Supermarketi “Arya Food 
Centre” në Gravesend, 
i drejtuar me aftësi 
profesionale nga Salman 
Şiringül tashmë është duke 
mbushur një boshllëk shumë 
të dëshiruar në treg. Ky 
supermarket nuk nxitet nga 
dëshira për të bërë fitime me 
vlerë miliona paund çdo vit, 
por përkundrazi është i nxitur 
nga nevojat e komunitetit 
të cilit i shërben. Pronari i 
tij dëshiron të ndihmojnë 
individët të ushqehen 
shëndetshëm, të promovojnë 
prodhuesit etikë të ushqimit 

dhe të përmirësojnë 
jetën e anëtarëve të 
tyre jashtë korridoreve 
të supermarketeve të 
tjera. Megjithatë, është e 
rëndësishme të theksohet 
se këto dyqane nuk janë 
bamirësi; ato janë biznese 
që operojnë me strategji 
të qarta, marzhe fitimi dhe 
audienca të synuara.

Ndryshe nga disa nga 
homologët e tyre më të 
mëdhenj, këta shitës me 
pakicë tregojnë një histori 
bindëse të markës me një 
pikë të qartë unike shitjeje 
dhe një identitet vizual 
tërheqës. Një shembull është 
Supermarketi i komunitetit 
shqiptar në Gravesend. 
Qoftë duke vizituar pamjen 
e kompanisë, ose duke 
qëndruar jashtë dyqanit, 
historia e markës është 
autentike, e qëndrueshme 
dhe bindëse: ‘bëhu pjesë 
e diçkaje të mirë’. Marka 
nuk po e shet veten vetëm 
si një alternativë ‘e mirë’ 
ndaj supermarketeve më 
të mëdhenj; ai nxjerr në 
pah ‘pushtetin kolektiv të 
njerëzve’ në qendër të 
konceptit të tij. Kur njerëzit 
bashkohen duke dhuruar 
kohën e tyre në dyqan, 
duke promovuar prodhuesit 
vendas të ushqimit dhe 
shkëmbimin e njohurive, 
komuniteti dhe shoqëria e 
gjerë mund të përfitojnë.

Është kjo rëndësi që i 
kushtohet nevojave të 
anëtarëve, furnitorëve dhe 

shoqërisë më të gjerë që 
janë në kontrast me atë se sa 
supermarkete funksionojnë. 
Këto ndërmarrje sociale nuk 
kujdesen vetëm për nevojat 
financiare të konsumatorit; 
ata e kuptojnë se kush 
është klienti i tyre dhe çfarë 
është e rëndësishme për ta. 
Për anëtarët e Komunitetit 
Shqiptar në këtë zonë dhe 
më gjerë, kjo do të thotë 
aftësi për të blerë ushqime 
të shëndetshme me çmime 
shumë të zbritura, por 
edhe për të përfituar nga 
mbështetja në ndryshimin e 
jetës që ata kanë nevojë për 
të kapërcyer barrierat, si të 
pamundësisë për të gjetur 
një punë. Sidoqoftë, siç u 
diskutua më herët, “Arya 
Food Centre” në Gravesend 
nuk është një organizatë 
bamirëse që thjesht ofron për 
komunitetet e pafavorizuara. 
Ajo ruan pozicionin e të 
qenit një biznes fitimprurës 
dhe ofrimit të shërbimeve 
mbështetëse që pasurojnë 
jetën e anëtarëve dhe stafit 
të saj.

“Arya Food Centre” në 

Gravesend është një frymë 
e freskët në një industri 
supermarketesh gjithnjë 
e më konkurruese dhe të 
drejtuar nga fitimi. Është 
futja e vlerave të tij sociale 
dhe etike në markën e 
vetë kryesore që e ka 
ndihmuar atë të bëhet kaq 
i suksesshëm dhe integral 
në mënyrën se si individët 
dhe komunitetet lokale 
jetojnë jetën e tyre. Nëse 
zinxhirët më të mëdhenj 
të supermarketeve do të 
bënin një hap prapa, do 
t’i vendosnin njerëzit dhe 
nevojat e tyre më të thella 
në qendër të mënyrës dhe 
pse funksionojnë, ne do 
të kishim akses në mallrat 
dhe shërbimet që duam dhe 
kemi nevojë. Jo vetëm që 
shoqëria do të përfitonte, 
por kompanitë në fakt 
mund të ndihmojnë veten e 
tyre të dallohen për arsyet 
e duhura… jo vetëm për 
“çmimet e tyre më të ulëta 
për gjërat thelbësore të 
përditshme”. “Arya Food 
Centre” në Gravesend është 
shtëpia e shqiptarëve në 
këtë zonë.

“ARYA FOOD 
CENTRE”: ATY 
KU JETON 
ZEMRA E 
KOMUNITETIT
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The news is always 

packed with coverage 
in supermarkets. 

From stories reporting on 
their financial problems and 
ongoing price wars, to who 
has the best food advertising 
campaigns. However, a new 
fashion of entrances have 
also begun to leave their 
mark on the supermarket 
scene. This new fashion 
of supermarkets puts the 
consumer, the supplier and 
the community at the center 
of everything they do. Their 
customers are not only 
shopping in the hallway, 
they are also assembling 
shelves and cooking food for 
the cafe in the store. Such is 
the supermarket “Arya Food 
Centre” in Gravesend where 
the Albanian community 
finds itself more and more 
every day.

The Arya Food Centre 
in  Gravesend,  run 
professionally by Salman 
Şiringül, is already filling a 
much-desired gap in the 
market. This supermarket is 
not driven by the desire to 
make profits worth millions 
of pounds each year, but 
rather is driven by the 
needs of the community 
it serves. Its owner wants 
to help individuals eat 
healthily, promote ethical 
food producers and improve 
the lives of their members 
outside the corridors of other 
supermarkets. However, it is 
important to note that these 
stores are not charities; 
they are businesses that 
operate with clear strategies, 
profit margins and target 
audiences.

Unlike some of their larger 
counterparts, these retailers 
tell a compelling brand story 
with a clear unique selling 
point and an attractive 

visual identity. An 
example is the 
Albanian community 
s u p e r m a r k e t 
in  Gravesend. 
Whether visiting the 
company’s look, or 
standing outside the 
store, the brand’s 
story is authentic, 
endu r i ng  and 
compelling: ‘be part 
of something good’. 
The brand is not 
just selling itself as 
a ‘good’ alternative to larger 
supermarkets; he highlights 
the ‘collective power of the 
people’ at the center of his 
concept. When people get 
together by donating their 
time to the store, promoting 
local food producers and 
sharing knowledge, the 
community and the wider 
society can benefit.

It is this importance that 
is given to the needs of 
members, suppliers and 
the wider society that 
are in contrast to how 
supermarkets operate. 
These social enterprises 
do not only care about 
the financial needs of the 
consumer; they understand 
who their client is and what 
is important to them. For 
members of the Albanian 
community in this area and 
beyond, this means the 
ability to buy healthy food 
at very discounted prices, 
but also to benefit from the 
life-changing support they 
need to overcome barriers, 
such as of inability to find a 
job. However, as discussed 
earlier, the Arya Food Centre 
in Gravesend is not a charity 
that simply provides for 
disadvantaged communities. 
It maintains the position of 
being a profitable business 
and providing support 
services that enrich the lives 

of its members and staff.

The Arya Food Centre in 
Gravesend is a breath of 
fresh air in an increasingly 
competitive, profit-driven 
supermarket industry. It 
is the introduction of his 
social and ethical values 
into his own core brand that 
has helped him become so 
successful and integral to 
the way individuals and local 
communities live their lives. 
If the biggest supermarket 
chains were to take a step 

back, put people and their 
deepest needs at the center 
of the way and why they 
work, we would have access 
to the goods and services 
we want and need. Not 
only would society benefit, 
but companies can actually 
help themselves stand out 
for the right reasons… not 
just for “their lower prices 
for essential everyday 
things”. “Arya Food Centre” 
in Gravesend is the home of 
Albanians in this area.

ARYA FOOD 
CENTRE: WHERE 

THE HEART OF 
THE COMMUNITY 

LIVES
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Arti i vërtetë është një 
rikthim në njohuritë 
the lbësore .  N jë 

kujtim i qëndrueshëm dhe 
ndonjëherë i përjetshëm 
i kohës, i njerëzve, i 
karaktereve, i kulturës, 
mënyrës së jetesës, shpirtit, 
dashurisë së tyre. Fuqia e 
tij është në ngritjen e vetes 
përtej kufijve të së njohurës 
dhe të tejrëndësishmes, 
në fitoren me kalimin dhe 
kridhën e kohës, moshës 
dhe largësisë, ligjësisë së 
jetës. Hiqmet Meçaj nuk 
mund të ekzistojë jashtë 
idealit që zhvendos sferat e 
tjera të jetës. Pa respektuar 
përmasat e zakonshme, te 
“Je larg dhe…” ndërton lirisht 
mendimin e tij, transformon 
parimin objektiv, duke arritur 
forma që janë kuintesenca e 
shpirtërores, e dashurisë për 
nënën në mall, këngë dhe 
brengë.

Shndërrimi i mesazhit (“Kur 
nëna të vjen nëpër ëndërr,/i 
thua brengë apo këngë,/i 
thua këngë apo dert,/atëherë 
çfarë është vërtet?- “Je larg 
dhe…”) në një aspiratë të 
qëllimshme, në vetëkapërcim 
dhe njohje më të thellë të 
vetes dhe botës, zgjeron 
kufijtë universalë, përgjysmon 
botën e mallit dhe të brengës 
për ta kthyer vetë dëshirën në 
realitet, në një ferr ndjenjash 
të pazbutuar, që ziejnë 
dhe flluskojnë. Ashtu si në 
poezitë e tij të mëparshme, 
„karremi në tërësinë e mallit 
thërret egërsisht“, por jo për 
shpengime të vetëshpallura 
trupore, por për „lutje 
njerëzore“ diskurse në pragun 
e vargut, ritmit, psikologjisë, 
theksit, tematikës vetë 
filozofisë së mesazhit. 
Kombinimi i këndeve të 
ndryshme të shikimit, 
arkitektura e përsosur, ritmi 
i mallit të individit, rrafshet 
plastikisht të pastra të fjalës, 
kundërvënia ekstreme midis 

statikës së jashtme dhe 
dinamikës së brendshme, 
midis peshës së ndjenjës 
dhe lehtësisë së përvëluar 
të shpirtit, të gjitha këto janë 
aspekte formale të stilit të 
tij. Poezitë e tij tentojnë të 
ndërtojnë rrëfimin ndjesor të 
paanë me të padukshmen në 
diskursin e vetë mesazhit. “ 
Në mallit i thua je këngë,/në 
këngës i thua je brengë,/në 
brengës i thua je dert,/atëherë 
çfarë është vërtet?”, i fiksuar 
pas „shkallës së shtatë të 
përmallimit dhe dashurisë”, 
nxjerr në dritë shtresat më të 
thukëta të nënvetëdijes dhe i 
kthen në besimin e tij të tretur 
në mall. Prej këtyre vargjeve, 
jo vetëm ai, por dhe lexuesi, 
merr forcë për nxitjen e tij në 
„universet e ndjenjave“ të 
përmallim- djegshme, pa të 
cilat ai thjesht nuk mund të 
ekzistonte. Poeti ekziston 
brenda tyre, prandaj krijon një 
poezi të pavdekshme. 

Poezi të tilla janë në gjendje 
ta bëjnë thelbin e ekzistencës, 
ndërthurjen jetike, rrjedhën e 
saj, vetë jetën të lidhur me 
kohën të besojë në lirinë e 
njeriut (Maurice Reynal), 
sepse është një e vërtetë e 
zakonshme, njerëzit janë 
përpjekur gjithmonë për 
një mrekulli, sepse ata vetë 
janë fëmijë të një mrekullie, 
që shkel mbi tragjizmin e 
largësisë, ku i biri nuk ndjen 
aromën e duarve të nënës, të 
dashurës „Je larg dhe dot nuk 
të puth,/kjo s’është këngë, po 
brengë,/as brengë nuk është, 
as dert,/atëherë çfarë është 
vërtet?“. Në një kohë vargje të 
tilla rreken në filozofi të thellë 
të mendimit për të kërkuar që 
të provojnë dhe promovojnë 
të vërtetën e besimit të tyre, 
që lidhet me tërësinë e fjalës, 
gjuhës së bukur, lidhjes 
magjike e transparente të 
kohës me largësinë dhe mallit 
me dashurinë. Sot, ato ende 
bëjnë një shtysë të fortë për të 

hedhur poshtë besimin, 
ose mosbesimin e 
atyre krizantemave 
të sëmura që mbartin 
shoqërinë në distancat 
e tjera, të reja për nha 
moda e të vrazhda 
për nga koha. Sepse 
çfarë tjetër është malli, 
nëse jo largësia, apo 
tejzgjatja e ardhshme e 
ekzistencës, „Kur vjen 
nëpër ëndërr e ikën,/
as këngë nuk ndjen e 
as brengë,/po mbytesh 
në ankth e në dert,/atëherë 
çfarë është vërtet?“, duke 
prekur jo vetëm kuptimin, 
dhe muzikalitetin e timbrinn, 
atmosferën, gjithë shpirtin 
e Universit që digjet nga e 
njëjat fjalë brenda gjokseve 
njerëzore që janë dhe shfaqen 
përditë e më larg. Tashmë 
kjo largësi nuk është vetëm 
instikt, nuk është mall që djeg 
e përvëlon këdo përditë, por 
tej e tej një mit, sa i vjetër dhe 
i ri, e themi krejt pa frikë, se 
Bota po bëhet një vend më i 
vogël dhe më shumë njerëz 
se kurrë më parë po jetojnë 
dhe punojnë larg njerëzve 
të dashur. Shumë të tjerë 
po takohen gjithashtu me 
partnerët e tyre në internet. 
Rezultati përfundimtar? Në 
ditët e sotme, marrëdhëniet 
në distancë janë më të 
përhapura se kurrë më parë.

Hiqmet Meçaj kërkon kështu 
brenda vetë mitit. poeti nuk 
e rizbulon urtësinë dhe 
shkëlqimin universal të miteve 
të vjetra, por përkundrazi 
arrin të nxjerrë një kuptim 
të ri prej tyre. Dhe për më 
tepër, ai përpiqet të krahasojë 
përvojën e tij artistike me atë 
që i ka rezistuar provës së 
pamëshirshme të viteve në 
largësinë e Njeriut dhe vetë 
ekzistencës dhe dashurisë. 
E ky tashmë është tërmeti 
jonë, i shoqërisë sonë, i vetë 
ekzistencës snë në këtë 
largësi. Në epiqendrën e 

tërmetit tonë, imazhi i mallit 
të njeriut, vetë njeriut, në 
kundërshtim me forcën e 
verbër, metafizike të fatit, 
ngrihet sërish, duke ndërtuar 
hapësira të mëdha tempujsh 
që të lënë pa frymë, ku, pa 
mëshirë, errësira ul perdet e 
saj të palosura duke u metuar 
në retorikën e poetit Hiqmet 
Meçaj „Sonte e mbolla një 
këngë,/po s’ishte këngë, po 
brengë,/as brengë nuk ishte, 
as dert,/atëherë çfarë është 
vërtet?“

Pa e sharë fatin e tij dhe 
“fatin e djegnës prej mallit”, 
te “Je larg dhe…”, ai është 
një “dëshmitar i përjetshëm” 
mes mallit dhe dashurisë, 
duke mbartur vetëm lirinë 
e papenguar të shpirtit. Në 
poezinë e Hiqmet Meçaj, 
kuintesenca e subjektit me 
origjinën e saj të natyrshme 
mistike shënohet vetëm 
nga një kërkim që nuk ka të 
bëjë fare me matematikën, 
pa rregulla dhe pa citime, 
spiritualiteti nuk është një nga 
privilegjet e qëndrueshme, 
por një bazë e një gjuhe 
të fortë artsjellëse. Nuk 
ka rëndësi ndonjëherë të 
rrëmosh mjaft thellë, se kjo 
ka ndodhur, ndodh dhe ka për 
të ndodhur gjithnjë, është e 
provuar dhe nuk është fatale, 
pasi dhe vetë poeti ynë si 
mjaft poetë të tjerë të botës 
së madhe, pra poeti Hiqmet 
Meçaj, vjen mes nesh me një 
poezi universale.

HIQMET MEÇAJ, ME NJË 
POEZI UNIVERSALE
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Ai nuk e dha mesazhin 

e tij në një katedrale 
të madhe, as në 

Kishën e mirrënjohur ku 
Kompania shqiptare “Big 
Boss Services UK Ltd” dha 
modelin e saj më të mirë, 
duke kontribuar para disa 
javësh me humanizmin dhe 
profesionalizmin e saj për të 
paralizuarit, që të kenë dhe 
ata një akses më të mirë 
hyrës në lutje. Megjithatë, me 
fjalët e tij ai mund të lëvizte 
njerëzit. Në cepat e rrugëve 
dhe në treg, buzë rrugës me 
pluhur është vendi ku mund 
ta gjeje. Fjala e Perëndisë 
ishte elementi kryesor i tij. 
Ai u tha të gjithë atyre që 
do të vijnë të hanë nga 
tryeza e Zotit. Ai nuk kishte 
një kostum të ri, por kishte 
veshur disa palë këpucë. 
Duke shkuar nga një vend në 
tjetrin duke përhapur lajmin e 
mirë, duke i çuar kujtdo që do 
të dëgjonte se çfarë mund të 
bëjë Perëndia. Ndonëse 

statura e tij e kësaj 
bote mund të kishte 
qenë e varfër, bota do 
të ishte një vend më i 
varfër nëse jo për një 
predikues rruge.
Dhe këtë e ndiqte nën 
zhurmimin e sirenave 
të ambulancës që 
përci l l te për në 
e m e r g j e n c ë n  e 
spitalit afër punëve 
që bënte kompania 
e tij, Gazmend Cufaj, 
drejtuesi i  kësaj 
kompanie që fati e 
deshi të shpëtonte 
nga një aksident në 
punë e sipër. E ndërsa 
ndjente dhimbjen në këmbën 
e tij, Cufaj mendonte për 
fjalët që dëgjonte teksa ato 
përziheshin me sirenën e 
shpejtuar e të vrullshme të 
ambulancës së emergjencës. 
E të gjitha këto shkonin në 
qiell si një lutje për atë që 
kishte bërë mrekulli vetëm 
pak javë më parë në Kishën 

e tij, në shtëpinë e Zotit. Dhe 
lutja së bashku me mirësinë 
dhe bamirësinë e gjetën 
udhën. Doktori i emergjencës 
pasi i kryen shërbimet e 
duhura, kthehet dhe para një 
grupi të madh të shokëve dhe 
miqve të Gazmendit u thotë: 
“Zoti ka bërë mrekullinë e 
vetë si gjithmonë!” 

Gazmendi është në këmbë 
përsëri, është shëndoshë 
e mirë dhe kjo ishte një 
arsye më shumë, që të 
kuptohet mjaft kur Njeriu 
bën mirë vërtet gjen mirë, 
gjen shpëtim në cilësinë që 
karakterizon njeriun e vërtetë 
në angazhimin më të mirë e 
më dashamirës në këtë jetë. 

“ZOTI KA BËRË MREKULLINË E VETË SI GJITHMONË!”
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KA DISA THIRRJE NGA ERRËSIRA 
QË JAPIN DRITË ME VLERAT E TYRE

Nëse shkrimi për 
dhimbjet e vrasjeve 
të poetëve, jo vetëm 

të atyre të pushkatuar, varur, 
vrarë dhe zhdukur fizikisht, 
eshtrat të hedhura në lumin 
Drin, por dhe për ata të vrarë 
moralisht dhe ideologjikisht, si 
dhe për rolin e kësaj dhimbjeje 
në “narrativin” e Namik Dokles 
është bërë një tik filologjik 
thuajse i detyrueshëm, 
atëherë për të metat e një 
kohe të quajtur “kolerë” nga 
autori, deri më tani është folur 
shumë, por jo nga një kënd 
i tillë kaq i qartë. Interesimi 
për dëshmitë e një situate të 
atillë ku kolera bënte atë që 
vetëm një kolerë mund ta 
bëjë dhe shndërrimi i tyre në 
tekst me gjuhën që plotësohet 
duke krahasuar botimet e 
tjera rreth kësaj tematike, të 
përgatitura për romanin më 
të fundit “Kolerë në kohë të 
dashurisë” (Toena: 2020) e 
bëjnë këtë autor të flasë me 
një gjuhë disi ndryshe, të 
pastër, edhe pse ai vjen nga 
një kënd i politikës shqiptare, 
ku falë fakteve dhe relaitetit ai 
gjithnjë i qëndroi larg politikës 
së konfliktualitetit. Kësisoj po 
e themi që në krye të herës 
se ky narrativ nuk është 
thjesht një produkt i dhimbjes 
prej kolerës, asaj kolere në 
kohë të dashurisë, por një 
bust metaforik i ngritur me 
mesazhin e fuqishëm artistik 
e të mbarë për vlerën e poetit 
kombëtar të torturuar e të 
vrarë. 
Në thelbin e këtij narrativi, një 
pasazh në formë anamneze 
ka depërtuar në syrin vigjilent 
të vetë kolerës në atë kohë 
të dashurisë. Është pikërisht 
prologu ai që si një epikrizë 
lëshon hapjen dhimbëtare 
që shënon atë që ndodh pas 
vrasjes së poetit, ku ndihet 
dhimbja e motrës së tij dhe 

zhdukja e varrit. Ajo djall 
kolerë e pushkatoi dhe 
autori jo më kot ndalet në 
detaje: “Kur përpiqesha të 
sillja në sytë e mi fytyrën 
e atij njeriu me zhgun, 
gjithnjë më fanitej balli i 
brazduar i atij që urdhëroi 
skuadrën e pushkatimit…”! 
Dhimbja, ndryshe nga 
memorja dhe lodhja, në 
këtë pikë për narrativin 
quhet poezi dhe sipas të 
njëjtit tekst ka sjellë një 
fanitje të dëshpëruar për 
humbjen e madhe. Gjithçka 
është kryqëzuar në një marrje 
jete, por jo vetëm kaq në një 
aksion jashtënjerëzor deri në 
moslënien e muranës tek varri 
i poetit. 
Murana që ngrihej ditën dhe 
prishej natën, bora, balta, 
gjaku e bëjnë këtë motiv të 
narrativit me atë morbid për të 
konfirmuar se Poeti është një 
bir i shëndetshëm i një brezi 
të shëndetshëm, por vdekja 
e urdhëruar e bën atë që të 
sillet në dritëhijet e kolerës që 
shfaqet kaq vrastare në kohë 
të dashurisë. Ky morbid nuk 
mund të dëshirojë pa hezitim 
algoritmin prestigjioz të kohës 
së sëmurë metonimikisht të 
shkrirë dhe artit të mirë, për 
më tepër, për autorin e këtij 
romani vdekja lidhet vetëm 
me zhdukjen e jetës, por 
jo të letrës kua i la vlerën e 
papërsëritshme të mendjes: 
Prej kësaj poeti duket se 
vazhdon të ndjejë e mes kësaj 
ndjesie shkruan vazhdimisht 
atë që vjen në atë kohë të 
kolerës nga çrregullime të 
ndryshme dhe gjatë kësaj 
kohe poeti i vrarë ka mbetur 
jo thjesht në memorje, por një 
shpirt që lëviz i lirë në tërësinë 
e lëvizjeve të tij ku autori na e 
qas me “një flutur nate, që i 
vërtitej rreth syve”. 
Në rrjedhë të narrativit ndjejmë 

se ka një edemë të dhembjes, 
që vjen në formën më të 
bukur të diskursit përkatës. 
Ky diskurs zhbirron në fjalë, 
dialekt, gjuhë lokale, të thënë 
e të pathënë për të nadhënë 
“flokët nga fijet e hënës” ku kjo 
ishte si një thurrje e trazuar 
nga “ëndrrat e vajzave dhe 
nuseve të fshatit”. Ka plot fjali 
në fatin e Poetit që zbulojnë 
etiologjinë e dhimbjes së 
ikjes: vuajtje dhe dhimbje 
që mbesin nëpër kulprat e 
vramenedjeve dhe fanitjeve 
të narratorit, ku ndjen drithma 
të lehta nëpër trup dhe ndjen 
nofullat të shtrëngohen si 
edhe djegësirën e një loti që 
i dilte nga sytë. 
Sintagma e sëmurur nga 
inati nuk ka si të ndjejë atë 
që ushqehet nga dashuria 
këtu, si në rastin kur dikush 
tallej me gjithë rrogëtarët 
e kohës së kooperativës: 
“Burrat tanë, burra muti/burrë 
ishte Palok Kurti/nuk e çau 
birën e sumës/tridhjetë lekë 
dita e punës” ku kjo, mund 
të literalizohet, sepse në një 
mënyrë diskursive identike 
Dokle shpreh dhimbjet dhe 
realitetit të kohës për të na 
thënë e dhënë atë që duhet 
kuptuar: erdhi kjo vrasje, nga 
një vendim për të kryer vrasje 
të dyfishtë, të Njeriut dhe të 

Fjalës së Lirë. 
Dhimbja e përshkruar në 
narrativ ndikon edhe në atë 
që popullorja e thotë qartë, 
ngatërrimin e shapit me 
sheqerin, ku poeti me fjalën 
e tij e thotë mjaft mirë: “Unë 
shkruaj poezi, jo bejte”. E 
ndërsa kjo është një pikë më 
vete, një arsye që kërkon të 
tretet, me thelbin e mesazhit 
në narrativ është bërë një 
dekursus pedantik mjekësor 
për kohën e sëmurë me 
kolerë, por që kërkon të 
shërrohet vetëm me ilaçe 
psikoterapeutike. 
Narrativi flet edhe për 
hipokondrinë e ngjarjeve. 
Në artin e tij mjaft paragrafe 
shfaqen edhe në formën 
e epigrameve sarkastike 
dhe tregimeve kundër 
fenomeneve t ipologj ike 
vrastare të kolerës, të cilat 
na vijnë mes intertekstualitetit  
ironik. Ironia dhe humori 
janë kategori të lidhura në 
thelbin e këtij narrativi, pasi 
ato natyrshëm spikasin edhe 
në tre romanet e para të këtij 
shkrimtari. Formati sarkastik 
i Namik Dokles shpesh 
shoqërohet me ironinë si një 
komponent përcaktues i disa 
prej varieteteve të tij verbale, 
të tilla si sarkazma, tallja ose 
shpërfillja me qëllim...
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Një nga emrat e njohur 
të fushës së shkrimeve 
në Shqipëri, Fatmir 

Toçi, nëpërmjet vështrimit të 
tij të shkurtër historiko-kulturor 
tek libri i tij “Arbëreshët midis 
realitetit dhe mitit” (Tiranë: 
Toena; 2021) na vërteton 
edhe një herë preambulën 
se mitologjia e një kombi nuk 
del nga historia e një kombi. 
Me anë të mitologjisë së një 
kombi, përpilohet historia 
e një kombi. Sikurse dihet 
historia e indianëve, grekëve 
dhe mjaft komuniteteve 
të tjera mësohet nga të 
mësuarit e Zotit. Në rrjedhë 
të jetës mitet kanë krijuar 
terminologji të reja në vetë 
jetën e njerëzve, në qasjen e 
komuniteteve dhe më gjerë. 
Përshembull, në mitologjinë 
kurde, paraardhësit e kurdëve 
ikën në male për t’i shpëtuar 
shtypjes së një mbreti të 
quajtur Zahak. Besohet se 
këta njerëz, si Kaveh Farkëtari 
që u fsheh nëpër male gjatë 
historisë krijuan një etni kurde. 
Në rastin e Arbëreshëve pas 
vdekjes së Skënderbeut, pasi 
miti i Skënderbeut është një 
nga mitet kryesore konstituive 
të nacionalizmit shqiptar, 
arbëreshët (italo-shqiptarët) 
migruan nga Ballkani në 
Italinë e Jugut, ku kujtimi 
dhe bëmat e tij mbijetuan 
dhe u ruajtën mes tyre në 
repertorin e tyre muzikor. 
Pra, ndërsa krijimi i mitit në 
të dy këto shembuj ka prurë 
në skenë ikjen dhe shpëtimin 
e rrjedhës së jetës nga frika 
e agresionit dhe barbarizmit, 
me leximin e këtij libri dhe me 
faktet që përcillen kuptojmë 
se nuk ka “liberum arbitrium 
indifferentiae (zgjedhje të 
lirë të indiferencës)” që një 
komb të pranojë, ose refuzojë 
konceptin mitik. Realiteti i 
mitologjisë është e vërteta 

universale. Mitologjia nuk 
mund ta refuzonte historikun 
sepse procesi i shfaqjes së 
mitologjisë është një formim 
real dhe një histori reale. 
P ra  duke  sh f le tua r 
“Arbëreshët midis realitetit 
dhe mitit” lexuesi gjen se 
kujtesa e një individi formon 
identitetin e një individi. Në 
mënyrë të ngjashme, kujtesa 
e një kombi formon identitetin 
e një kombi. Nga njëra anë, 
historia e këtij formacioni 
kompozoi historinë e një 
komuniteti dhe nga ana tjetër 
hedh dritë mbi të ardhmen. 
Një pacient me Alzheimer 

përballet me humbjen e një 
identiteti personal pasi ka 
humbur kujtesën e tij. Dhe 
shoqëritë do të përballen 
me problemin e një identiteti 
nëse humbasin mitologjitë dhe 
kujtimet e tyre historike. Ernst 
Cassier e përshkroi njeriun 
si një “kafshë simbolicum”, 
një kafshë simbolike. Shpirti 
njerëzor manifestohet dhe 
kap botën me anë të formave 
të ndryshme simbolike si 
miti, gjuha, arti, feja dhe 
shkenca. Ai gjithashtu kritikoi 
përshkrimin e Aristotelit për 
njeriun si “kafshë shoqërore”, 
sepse ka disa krijesa të tjera 
që janë gjithashtu sociale në 
botë. Karakteristika dalluese e 
njeriut është aftësia e tij për të 

krijuar sisteme simbolike. 
Gjuha, miti, arti, feja, shkenca 
janë elementet dhe kushtet 
përbërëse të kësaj forme 
më të lartë të shoqërisë. Me 
veprimtarinë e tyre simbolike, 
qeniet njerëzore hapin një 
dimension të ri në realitet, 
ata krijojnë një kozmos 
simbolesh, sikurse lexojmë 
tek “Arbëreshët midis realitetit 
dhe mitit”, ku autori zbërthen 
ndarjen kishtare, duke na 
e sqaruar Kishën bizantine 
Arbëreshe, ku me dokument 
apostolik të Papa Leonit X 
(1513-1521) u konfirmua liria 
e ushtrimit të traditave për 

të gjithë besimtarët e rritit 
bizantin, duke lejuar festimin 
e sakramenteve, shprehjen 
e besimit, adhurimin, ritet, 
kultin e tj. (Toçi, 2021: 388). 
Më tej “Arbëreshët midis 
realitetit dhe mitit” shtjellon 
me një dinamikë të qartë 
marrëdhëniet midis popujve të 
brigjeve të Adriatikut dhe Jonit 
para shekullit të XV. 
Kjo për vetë faktin e vërtetimit 
të historisë së qytetërimeve, 
pasi ajo vetë është e mbushur 
me histori mitologjish. Përveç 
trashëgimive të prekshme, ka 
shumë trashëgimi jomateriale 
në historinë e botës. 
Ekzistenca e tyre vazhdon 
ende në përmasa të ndryshme 
me anë të përpjekjeve të 

qenieve njerëzore. Fuqia 
mitologjike e mitit Arbëresh 
kërkon shtratin e vetë dhe 
natyrisht ajo është unike në 
historinë e saj, ku gjejmë 
rrjedhën historike të famijes 
“Durazzo” që sipas autorit vjen 
nga emigrantë me kryemistra 
të Gjenovës, apo dhe më tej 
me qasjet që zbërthejnë turqit 
osmanë në Arbëri dhe familjen 
Kastrioti, marrëdhëniet e 
Skënderbeut me Vatikanin, 
Venedikun dhe Mbretërinë e 
Napolit, Skënderbeu në Itali 
si strateg dhe diplomat, e 
mjaft të tjera. Miti në rrënjën 
e tij ia detyron këtë veçori 
dalluese gjeografisë së cituar 
nga autori, po aq dhe historisë 
që shkon tej në shekullin 
XIII-XV për të kaluar në atë 
që bën thelbin e kërkimit tek 
valët e migrimit masiv në 
Itali në shekullin XV. Krijimi 
i ngulimeve arbëreshe në 
këto kushte mbetet një urë 
ndërmjet domethënëse e cila 
dëshmoi dhe dëshmon për 
shumë ngjarje historike dhe 
kulturore në histori. Prandaj, 
me leximin e “Arbëreshët 
midis realitetit dhe mitit” 
rikujtesa na shpie më gjerë tek 
thelbi se ne duhet të ruajmë 
pasuritë tona mitologjike 
krahas trashëgimive të 
prekshme dhe të kontribuojmë 
në kujtesën e kombeve duke 
kujtuar dhe atribuar këto vlera 
mitologjike.
Qeniet njerëzore janë krijesa 
që kërkojnë gjithnjë kuptim. 
Ne, si qenie njerëzore, kemi 
gjithashtu aftësi imagjinate, 
që na mundëson të mendojmë 
dhe me anë të këtyre 
karakteristikave, fetë dhe 
mitologjitë janë shfaqur në 
skenën tokësore që në datat 
e hershme të historisë. Pra, 
shumë vepra të njerëzimit 
bazohen në prejardhje 
mitologjike dhe fetare...

“ARBËRESHËT MIDIS REALITETIT DHE 
MITIT” NJË VEPËR E DOMOSDOSHME
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Duke folur me klientët e 
“Hilal Food Centre” në 
Kilburn High Road, nuk 

ka dyshim se impresioni i parë 
që mëson është i thjeshtë dhe 
i qartë, i prerë “zoti Mahmud, 
pronari i këtij supermarketi 
na ndihmon”. “Unë hyj çdo 
ditë,” më thotë Juliani. “Është 
çmim i ulët dhe njerëzit që 
punojnë këtu ju bëjnë të 
ndiheni të mirëpritur.” Një çift 
po mbush shportën e tyre 
me një përzierje ushqimesh 
tradicionale, turshi, mish, 
ullinj të ndryshëm, bukë dhe 
djathë. “Unë kam ardhur këtu 
për rreth tre vjet,” thotë Miftari. 
“Kushëriri im kishte lexuar 
revistën tuaj dhe ai më tha 
për këtë.” Ai pranon se mund 
të jesh gjithnjë i sigurt se 
çfarë ka në këtë supermarket. 
Ndonjëherë ka edhe surpriza 
të menjëhershme, ka çmime 
k o n k u r r u e s e , 
ka ushqime të 
f reskë ta  dhe 
fruta e perime 
direkt nga fusha; 
ndonjëherë ka dhe 
mjaft lirë. “Thjesht 
këtu nuk të bëhet 
të jesh i frikësuar, 
je fleksibël,” thotë 
ai.

Do të ishte e lehtë 
të fokusoheshe 
vetëm në pirgjet 
e supave të lira, 
të etiketuara mjaft 
mirë ose në raftet 
e ëmbëlsirave 
të  ndryshme, 
të dest inuara 
me vlerën dhe 
shijen e tyre, me 
një konkurrencë 
të ndjeshme të 
çmimit. Por këtu 
po ndodh shumë 
më tepër. Çdo 
fitim i krijuar në 

këtë anë të ndërtesës jo pak 
herë shkon për të financuar 
edhe njerëz të komunitetit 
në anën tjetër. Këtu është si 
një familje që mendon për të 
gjithë anëtarët e saj.
“Në realitet, “Hilal Food 
Centre” në Kilburn High 
Road është porta e madhe 
e famijeve shqiptare”, thotë 
Përparimi. Dhe pronari 
po ashtu dhe stafi i tij i 
mrekullueshëm shprehen 
se “Vizioni ynë nuk është 
të shesim ushqime të 
lira dhe të mira. Është të 
ndërtosh individë të fortë dhe 
komunitete të sigurta rreth 
ushqimit.”

Si modeli i shërbimit, ashtu 
edhe cilësia e çmimet e ulëta 
janë ato që e dallojnë “Hilal 
Food Centre” në Kilburn 
High Road, i vendosur në 

një vend të lakmueshëm 
për shqiptarët nga të gjitha 
trojet eveta atnike që jetojnë, 
punojnë dhe studiojnë në 
Mbrëtri të Bashkuar. Është 
një shembull i një njeriu fisnik, 
sikurse është zoti Mahmud, 
por në thelb si pasojë në 
rritje të ndërmarrjeve të 
njohura si supermarkete të 
tillë komunitare. “Hilal Food 
Centre” në Kilburn High Road 
është gjithnjë në shërbimin 
më të mirë të shqiptarëve dhe 
më gjerë. Miliona britanikë 
luftojnë për të vënë ushqimin 
në tryezë. A janë zgjidhja 
supermarketet e tilla, ku 
stoku i tepërt nga shitësit e 
mëdhenj zbritet? Natyrisht që 
po shembulli më i mirë është 
ky. 

Modeli i tillë si “Hilal Food 
Centre” në Kilburn High 

Road, duket si një zgjidhje 
civilizuese dhe komunitare 
për dy probleme: zinxhiri i 
furnizimit të këtij supermarketi 
është i gjithëanshëm dhe së 
dyti është konkurrues, pasi 
vetë pronari ka vizion dhe. 
Ekërkon mallin e duhur aty 
ku është më i lirë. Shqiptarët, 
më së shumti, janë ata që 
bashkohen me shijet e tilla 
dhe janë konsumatorët më 
të mirë e më të rregullt në 
këtë pikë të Londrës. Edhe 
në lidhje me ta të gjithë 
flasin fjalët më të mira, pasi 
është gjithçka reciproke. 
Reciprociteti i mban gjallë dhe 
u krijon të gjithëve një format 
të duhur e të ndjeshëm në 
bashkëveprim. 
Duhet theksuar se sa herë që 
afrojnë  festat këtu ka ulje të 
mëdha e të konsiderueshme 
të çmimeve. 

“HILAL FOOD CENTRE” PORTA 
E FAMILJEVE SHQIPTARE
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“HILAL FOOD CENTER” IS THE 
GATEWAY FOR ALBANIAN FAMILIES

Speaking to customers 
at the Hilal Food Center 
on Kilburn High Road, 

there is no doubt that the first 
impression he learns is simple 
and clear, cut “Mr. Mahmud, 
the owner of this supermarket 
helps us.” “I go in every day,” 
Julian tells me. “It’s low price 
and the people who work here 
make you feel welcome.” A 
couple is filling their basket 
with a mix of traditional foods, 
pickles, meats, various olives, 
bread and cheese. “I’ve been 
here for about three years,” 
Miftari says. “My cousin had 
read your magazine and he 
told me about it.” He admits 
that you can always be sure 
of what is in this supermarket. 
Sometimes there are also 
immediate surprises, there 
are competitive prices, there 
are fresh foods and fruits and 
vegetables directly from the 
field; sometimes there is and 

quite cheap. “You just don’t 
have to be scared here, you’re 
flexible,” he says.
It would be easy to focus only 
on cheap soup stacks, well 
labeled or on the shelves of 
various desserts, destined 
for their value and taste, with 
a sensible price competition. 
But much more is happening 
here. Every profit made on 
this side of the building not 
infrequently goes to fund 
community people on the 
other side as well. Here it is 
like a family thinking about all 
its members.

“In reality, the Hilal Food 
Center on Kilburn High Road 
is the big gateway for Albanian 
families,” says Përparimi. 
And the owner as well as his 
wonderful staff say that “Our 
vision is not to sell cheap and 
good food. It’s about building 
strong individuals and safe 

communities around food. ”
Both the service model and 
the quality and low prices are 
what distinguish the “Hilal 
Food Center” on Kilburn High 
Road, located in an enviable 
place for Albanians from all 
ethnic areas living, working 
and studying in the Kingdom 
United. He is an example 
of a noble man, as is Mr. 
Mahmud, but essentially as a 
result of the rise of enterprises 
known as such community 
supermarkets. “Hilal Food 
Center” in Kilburn High Road 
is always at the best service 
of Albanians and beyond. 
Millions of Britons struggle 
to put food on the table. Are 
supermarkets such solutions, 
where excess stock from 
big retailers goes down? Of 
course the best example is 
this.

The model such as the “Hilal 

Food Center” on Kilburn High 
Road, seems like a civilized 
and community solution to 
two problems: the supply 
chain of this supermarket 
is comprehensive and 
secondly it is competitive, 
as the owner himself has a 
vision and. Seeks the right 
merchandise where it is 
cheapest. Albanians, for the 
most part, are the ones who 
join such flavors and are 
the best and most regular 
consumers in this part of 
London. Even about them 
everyone speaks the best 
words, as it is all reciprocal. 
Reciprocity keeps them alive 
and creates a proper and 
sensitive interaction format 
for everyone.
It should be noted that 
whenever the holidays 
approach here there are 
large and significant price 
reductions.
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