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21 Avni dhe Jehona Sopa...

Ë

shtë një popullore e
urtë dhe e thukët: “Unë
pres dru, e ti bën “Uh”
dhe morali i saj natyrshëm
është mjaft i kuptueshëm edhe
në rastin e shkrimeve. Edhe
pse në mjaft rste na duhet
“dashamirësi” dhe “heshtje” për
hir të kulturës, në mjaft të tjera
vetë “Heshtja” dhe Kultura”
bëjnë regresin e progresin e
kundërshtisë. Unë shkruaj. Ti
komenton. Unë bëj letërsi. Ti
bën “miqësi” për të mos thënë
“armiqësi”. Ore të lutem kush
ka të drejtë?!
Të gjithë themi se e dimë se
çfarë është më e mira. Në këtë
rast jemi dy palë. A thua jemi të
tillë? Sidoqoftë le ta quajmë se
jemi… Të dyja palët na thonë
se tjetra palë e ka gabim. Unë
them se ne nuk duhet të...
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...luftojmë në kërkim të asgjësë.
Lërini të dyja palët të provojnë
rrugën e tyre dhe të shohim se
cila do të mbijetojë.
Ju provoni ideologjinë tuaj
dhe unë do të provoj filozofinë
time. Kështu asnjëri nuk do t’i
detyrojhet tjetrit.
Ju bëni atë që mendoni se
është e mirë dhe unë do të bëj
atë që funksionon për mua.
Ju mbani gjërat tuaja dhe unë
do të mbaj të miat.
Atëherë mund të shohim se
cila mënyrë funksionon me
kalimin e kohës. Në sezonin e
duhur, njëri prej nesh do të ketë
të drejtë, ose ndoshta të dyja
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mënyrat do të funksionojnë,
atëherë do të mendojmë,
pse kemi shkruar, pse jemi
shprehur, pse jemi lodhur, pse
kemi luftuar edhe me fjalën
tonë.
Pra, tani për tani, le të pranojmë
të mos pajtohemi.
Ju shkoni në rrugën tuaj dhe
unë do të shkoj në rrugën time.
Dhe kështu, vetëm kështu,
ndoshta ne të dy do të gjejmë
të vërtetën tonë dhe gjërat do të
ecin mirë. Eh, nuk më rrihet pa
shkuar përsëri tek popullorja…,
ndërsa dëgjoj një lodhje nga
larg, një lodhje që diku sapo ka
filluar të bëjë “Uh”. Drutë e mia
i kam prerë me kohë…

KATËR LIGJE TË REJA NË
MBRETËRINË E BASHKUAR
QË HYJNË NË FUQI NË
QERSHOR 2022 - QË PREKIN
MAKINAT, SHTËPITË DHE
MË SHUMË

N

jë varg ligjesh të
reja po prezantohen
në qershor 2022
- me britanikët nxitur të
përmirësojnë njohuritë e
tyre për to. Familjeve në
Mbretërinë e Bashkuar u
thuhet të jenë të vetëdijshme
për ndryshimet në legjislacion
këtë javë. Muaji i shtatë i vitit
ka nisur, me rregulla të reja
dhe ndryshime të mëdha në
mënyrën se si e jetoni jetën
tuaj. Shumica e legjislacionit
të ri lidhet me mënyrën se si
vozitni. Motoristët u thuhet të
marrin parasysh ndryshimet,
pasi rrezikojnë të bien në
kundërshtim me ligjet e reja
nëse nuk e bëjnë këtë. Të
gjitha ligjet e reja kryesore
të drejtimit të automjeteve
që erdhën në qershor që
shoferët duhet të kenë
parasysh janë më poshtë:

1. Makina elektrike

Brenda dy javësh, të gjitha
shtëpitë e reja do të duhet të
kenë të instaluar një karikues
elektrik të automjetit. Ky është
LIGJ. Tomas Edwards, kreu i
marketingut në GoWithFlow,
tha për mediat: “Ky ligj është
një domosdoshmëri pasi
mbështetja në një model të
furnizimit me karburant në
anë të rrugës, sipas kërkesës
nuk do të jetë me kosto
efikase, as nuk do të jetë e
mundur për një audiencë me
shumicë elektrike. përdoruesit
e automjeteve. “Çmimet e
energjisë elektrike po rriten
me shpejtësi dhe kërkesa e
mëtejshme kombëtare vetëm
sa do ta rrisë këtë prirje. Ky
ndryshim i ligjit është pjesë
e planit të tij më të gjerë për
të ulur emetimet e karbonit,
me 1.3 miliardë £ investim
të angazhuar për hapjen e
infrastrukturës së karikimit
të automjeteve elektrike.”

2.
Karikues
inteligjentë
të
automjeteve
elektrike

Më 30 qershor u
prezantua një ligj i
ri i cili ndihmon në
menaxhimin e tendosjes
në Rrjetin Kombëtar me
mijëra makina elektrike
që karikohen menjëherë.
Shtëpive dhe bizneseve që
kanë karikues ekzistues EV
do t’u kërkohet të sigurojnë
që kanë aftësi smart karikimi.

3.
K om pe t e nc a t
Bashkisë

e

Nga 1 qershori, këshillave
në Angli dhe Uells u jepen
kompetenca të reja për
të ngarkuar shoferët për
kundërvajtje në trafik. Nicholas
Lyes, kreu i politikës së
rrugëve për RAC, komentoi
ndryshimin e rregullit, duke

thënë: “[Kjo] mund të çojë
në një ortek të njoftimeve
të tarifave të gjobave që
lëshohen gabimisht dhe
më pas duhet të apelohen.”

4. Aplikime nga Bashkia
për të shqiptuar gjoba

Departamenti i Transportit
(DfT) së shpejti do të fillojë
të pranojë aplikime nga
bashkia për të linçuar gjoba
për kundërvajtje në trafik.
Kjo do të përfshijë shkelje
të tilla si keqpërdorimi i
kutisë së verdhë, bërja e
një kthese të paligjshme
ose drejtimi i gabuar në
një rrugë njëkahëshe.
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FESTIVITET QË PREK
NJË NERV POZITIV
P
ara disa ditësh disa
shoqata të komunitetit
shqiptar në Londër
organizuan një tubim të
mrekullueshëm shqiptar në
Child’s Hill Park. Zona e gjëlbër
e Child’s Hill Park u pushtua
për disa orë nga familjarët dhe
fëmijët e tyre në një ditë festive
të tillë, tashmë të bërë traditë
me inisiativën e z. Lutfi Vata,
drejtues i Komunitetit shqiptar
në Britani të Madhe dhe
Drejtor i shoqatës më aktive
në mësimin e arsimit plotësues
të Gjuhës Shqipe në shkollat
suplementare të ngritura në
disa pika. Ajo që u pa ishte një
shtysë e bukur tradicionale,
që përkoi me Sofrën e
bukur shqiptare të shtruar
vullnetarisht nga gratë amvisa
të shoqatës “Mother Tereza
Albanian Union” që drejtohet
nga mjekja e palodhur Zamira
Përfundi Ruspi.
Prezenca e Shkëlqesisë
së Tij, Ambasadorit të
Jashtëzakonshëm e fuqiplotë
në MB, z Qirjako Qirko dhe
stafit diplomatik të të dy
ambasadave në këtë mjedis
festiv që ishte para përgatitur
me rastin e 70 vjetorit të
Mbretërimit të Madhërisë së
saj, Mbretëreshës Elizabeta II
(Platinium Jubilee) dhe festës
tradicionale të 1 Qershorit
fliste për rëndësinë e këtij
manifestimi me këngë, valle,
recitime dhe mjaft atmosferë
festive nga të ftuar të tjerë.
Gjithashtu prania e disa
pushtetarëve lokalë në këtë

mjedis ishte një arsye
më shumë për urat
që lidhin komunitetet
në BM. Mësueset e
dalluara të shoqatave
kishin
përgatitur
bukur atmosferën dhe
programin e mirëdetajuar
festiv.

Nxënësit e shkollave
të arsimit plotësues
shqip natyrshëm u
duartrokitën më parë se
të ndiznin atmosferën
Alketa Rratkoceri dhe
këngëtarët e muzikës
popullore Hamit Kastrati dhe
Flora Sula, që së bashku
me DJ Kastrati sollën mjaft
festivitet në këtë mjedis.
Natyrshëm këtë festivitet e
kanë shtuar dhe shpirti dhe
humanizmi i sponsorëve të
evenimentit, biznesmenëve
të mirrënjohur të komunitetit
shqiptar, Xhevat Lita, Ednor
Mata dhe Ramadan Tocilla.
Në të gjithë këtë meritore
festive organizimi, drejtimi
i evenimentit, prezantimi i
shkëlqyer nga Ranja Dede,
natyrisht puna e mësueseve
Anila Kadia, Aida Haziri, Kela
Deda, Albana Vata etj. Shkon
paralel dhe me koreografinë e
Zenepe Zenelit dhe Gretës.
Këto e mjaft të tjera që u
panë dhe u emetuan në këtë
festivitet, që i ngjante një
festivali të mirëorganizuar,
tregojnë se rëndësia e
evenimenteve të tilla për
kulturën dhe shoqërinë nuk

mund të nënvlerësohet. Ka
shumë lloje evenimentesh të
tilla festive në mbarë atmosin
tonë komunitar në MB dhe
ne kemi nevojë që të gjitha të
kthehen – ja pse…
Është e lehtë të mendosh se
evenimentet e tilla janë vetëm
një grup njerëzish të ftuar e
të paftuar në fushë që vijnë
dhe kërcejnë, dhe po, ato
evenimente janë të shkëlqyera,
por shtresat me rëndësi të
rëndësishme kulturore që
përbëjnë edhe ato festivitete
përfaqësojnë një udhëtim të
gjatë brenda një kulture të
caktuar, ketu nuk harrohet
shoqëria dhe forcohet historia.
Një nga arsyet kryesore
që duhet të shkohet në
evenimente të tilla është fakti
se ato janë një mikrokozmos
i asaj që përfaqësojnë.
Eveniment e tila festive janë
një mundësi për të parë sa më
shumë që të jetë e mundur në
një fundjavë në botë kaq të
ndryshme,
apo edhe të
njohura nga
ne.
Në
këto
festivitete
është
e
rëndësishme
që
të
dëgjohen
dhe
të
mirëpriten

dhe poetët e komunitetit.
Nëpërmjet poezisë së tyre
ata ndriçojnë për disa nga
çështjet e ditës, duke shkundur
momente pikante dhe duke
zbuluar gjithçka, duke
përmendur plagët dhe dhimbjet
nga strehimi, te marrëdhëniet
me anët sociale dhe familjare,
te mundësitë nominale.
Pra, rëndësia e festimit të tillë
në mesin e komunitetit tonë
në MB nuk është vetëm të
mblidheni me një risi tashmë
të njëjtë, por të zgjerojmë
dhe të krijojmë risi të reja,
duke thithur sa më shumë
gjeneratat. Ajo që mësova
në disa poezi të interpretuara
nga fëmijët e lindur në UK
dhe që flasin bukur shqip,
falë këtyre shkollave dhe
angazhuesve të palodhur,
ishin njohuri magjepsëse mbi
çështjet sociale moderne dhe
Shqipërinë e së tashmes, të
cilat do të më duhej ti gërmoja
thellë për t’i zbuluar.
Edhe pse vetëm për një
fundjavë, ajo që mësohet
atje nga angazhuesit, fëmijët,
drejtuesit dhe artistët të jep
një kuptim më të mirë se si
është integrimi. Brohoritjet e
të pranishmëve në disa pika
të përbashkëta treguan se
ky ishte mendimi zeitgeist i
të pranishmëve dhe fëmijët e
ngjitur në skenë kishin prekur
një nerv.
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PS SYTË TEK EMIGRANTËT E
BRITANISË SË MADHE

N

ë Londër të shtunën
e 25 qershorit 2022 u
zhvillua një takim i hapur
me komunitetin shqiptar që
banon, punon dhe angazhohet
në Britani të Madhe. Takimi i
inicuar nga Partia Socialiste
e Shqipërisë, nën moton e saj
të njohur tashmë “Shqipëria
e Ardhmja Jonë” ishte në
adresën 30 Jamestown
Road të Londrës NW1 7BY
Sekretarin e Përgjithshëm të
PS-së, z Damian Gjiknuri, së
bashku me deputetin Lavdrim
Krashi dhe sekretarin për
emigracionin, Laert Duraj.
Takimi u zhvillua rreth orës
18:00-20:00. në këtë takim
pritet të shpalosen dhe një
herë premtimet e bëra nga PS
për emigrantët. Ky premtim i
hershëm i PS-së u duk në
fitoren e thellë të të majtëve
më 23 qershor të vitin 2013,
ku u duk qartë atëherë sipas
të dhënave të publikuara
nga PS, se emigrantët kanë
luajtur rol jo të vogël. Shtypi
shqiptar shkruajti atëherë se
të dhënat e sistemit TIMS,
por dhe burime nga Partia
Socialiste, flasin për mbi 68
mijë emigrantë nga Greqia, të
cilët kishin kaluar pikat kufitare
gjatë fushatës zgjedhore dhe
deri ditën e zgjedhjeve. Një
shifër e konsiderueshme kjo,
tri herë më e lartë se në vitin
2009.
Qarqet në të cilat vota e
emigrantëve nga Greqia pati
ndikim flitet se janë Vlora,
Gjirokastra, Fieri, Berati dhe
Tirana, qarqe në të cilët partia
Socialiste shënoi një rezultat
të thellë qoftë si subjekt, qoftë
si koalicion. Sa emigrantë nga
Britania e Madhe u kthyen në
Shqipëri për të votuar? Vështirë
të thuhet një shifër e saktë, por
shkuan. E kanë votuar për
njërën apo tjetrën parti. Një
fushatë elektorale si asnjëherë
më parë u bë mes emigrantëve
nga shumë forca politike.
Tani që loja mbaroi, tani që të
majtët erdhën në fuqi – edhe

falë votave të emigrantëve, siç
e pohojnë vetë – u kujtojmë
premtimet elektorale. Programi
zgjedhor i PS-së, në pjesën
“Ripërtëritja e shoqërisë”,
kur flet për pensionet, mes të
tjerash thotë: Zgjidhje, brenda
mandatit të parë qeverisës,
problemit të sigurimit të
emigrantëve përmes: •
mundësimit të trajtimit të
barabartë të emigrantëve
shqiptarë me punëtorët
vendas në shoqëritë pritëse;
• bashkimit të periudhave

të sigurimit dhe transferimit
të të drejtave të përfitimit; •
intesifikimit të bashkëpunimit
dhe marrëveshjeve dypalëshe
me vendet pritëse. Por këto
mbetën vetëm premtime.
Tashmë ky takim duket se po
zgjon dhe një herë synimet dhe
premtimet e PS-së.
Në kapitullin e tërë kushtuar
emigrantëve “Përkushtim
ndaj shqiptarëve që punojnë
dhe studiojnë jashtë vendit”
renditen një sërë pikash të tjera
të rëndësishme për emigrantët,
duke filluar pikërisht nga e
drejta e votës. Partia Socialiste
zotohet për “Miratim të Ligjit
për Votën e Jashtme, duke
mundësuar votimin për të
gjithë emigrantët dhe studentët
që jetojnë jashtë vendit”, për
“Krijim të një pakete financiare

për të lehtësuar emigrantët
të cilët duan të investojnë
kursimet e tyre në ekonominë
shqiptare” apo për “Fond të
dedikuar qeveritar për abetare,
libra dhe materiale të tjera
pedagogjike të gjuhës shqipe,
i fokusuar veçanërisht në Greqi
dhe Itali”.

që punojnë dhe jetojnë në
londër bashkë me dy deputetët
e tjerë Blerina Gjylameti
dhe Lavdrim Krashi, Gjiknuri
nënvizoi se nga nisma e re, të
rinjtë që punojnë dhe jetojnë në
Londër mund të përfitojnë nga
amnistia vetëm për të ardhurat
nga aktivitete të ligjshme.

Urojmë që këto të mos mbesin
edhe pas atij takimi që pritet
të zhvillohet nesër në Britani
të madhe, dhe jo thjesht me
vetëm fjalë të bukura mbi letër

“Nga ana tjetër ne po
ndërmarrim një politikë tjetër
shumë të guximshme. Shumë
shpejt do miratojmë edhe ligjin
për amnistinë fiskale. Unë
e di shumë mirë realitetin.
Njerëz këtu mund të punojnë
me emra të tjerë, njerëz këtu
mund të punojë dhe në të zezë,
punojnë në firma ndërtimi, në
bujqësi. Kjo është një mundësi
e mirë që qeveria shqiptare po
e bën për të legalizuar, për të
amnistuar të gjithë këtë para
që vjen nga mundi i shumë
shqiptarëve. Këtu në Londër
shumë njerëz kanë ardhur dhe
me identitet tjetër se ashtu që
koha në vitet 90’.

por të realizohen së shpejti,
madje edhe ndonjë tjetër
që mund të individualizohet
gjatë këtij bashkëbisedimi e
bashkëpunimi me emigrantët,
për më shumë që tashmë
ai nis nga Londra, që e shtoi
një deputet nga radhët e
komunitetit shqiptar atje, që
vetëm pak kohë më parë ishte
pjesë e komunitetit shqiptar në
Londër.
Gjithësesi
Sekretari
i
Përgjithshëm i PS-së, Damian
Gjiknuri u ka bërë thirrje
emigrantëve shqiptarë në
Britaninë e Madhe, që të vijnë
të investojnë në Shqipëri dhe
të përfitojnë nga nisma e re
e qeverisë për të aministuar
të ardhurat e fituara nga
aktivitete të ligjshme. Gjatë një
bashkëbisedimi me shqiptarët

Kanë vështirësi për transfertat
bankare për të ardhurat e
tyre. Pse? Sepse autoritetet
kërkojnë llogari. Janë
burokraci, ka paragjykim.
Se kështu është bota plot
paragjykime. Jo erdhën këto
çunat e Londrës, jo erdhën
çunat e Londrës, pse more
çfarë kanë çunat e Londrës?!
Njerëz si të gjithë janë, janë
njerëz që kanë marrë rrisqet
e tyre, duan të ndërtojnë jetën
e tyre. Kjo është një mundësi
shumë e mirë. Përse? Sepse
keni mundësi të legalizoni
paratë tuaja dhe t’i investoni
në Shqipëri me një pagesë
minimale takse.
Përveçse legalizimit të
parasë tuaj kjo do krijojë
domosdoshmërinë për të
ndjekur investimet aty. Përse jo
të blesh një pasuri në Shqipëri
përse jo të ndërtosh një aktivitet
ekonomik. Tashmë mundësitë
janë shumë të mira dhe në
agro-turizëm. Shumica juaj
mbase këtu vijnë nga krahina
të ndryshme të Shqipërisë”.
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REXHEP QOSJA FESTOI
86 VJETORIN
mëparshme
të
rrejshme … dhe
prej akuzuesve të
mëvonshëm” ndërsa
tek e dyta shkëput
midis të tjerave “Më
vjen mirë, shumë
i dijshmi biri im,
kur të gjorët më
atakojnë se, po të
më lavdëronin, do
të më dukej se jam
si ata”.

exhep Qosja festoi
ditëlindjen. I lindur
më 25 qershor 1936
(85 vjeç) në Vusanjë, të ishJugosllavisë, në ditët tona
njihet si novelist, poet, kritik
social, kritik letrar, por edhe
si politikan. Tek të parat
është arsyeja më e madhe
që ndjehet kjo ditë, ndërsa
tek e fundit, pikërisht ajo si
politikan e bën atë të ndeshet
me një vijë të ndarë në vlerat
që mbesin pos veprave dhe
penës së tij letrare.

E kështu autori për
veten e tij shkroi
sinqeritetin duke dhënë datën
e lindjes, muajin dhe vitin që
e sollën në jetë, me emrin
e babait Shaban Qosja dhe
nëns së tij Zinete Muratagaj. E
aty në shënimet e tij mësojmë
se ai ka kryer shtatëvjeçaren
në Guci, klasën e katërt të
Gjimnazit real në Ivangrad,
Shkollën Normale në Prishtinë,
Degën e Gjuhës dhe të
Letërsisë Shqipe në Fakultetin
Filozofik në Prishtinë, dhe ka
vijuar studimet pasuniversitare
në Beograd.

Tek ana e jetës së tij pena e
tij ka qenë tehu më i thukët
mbrijtës, që ai ka shtjelluar
më së shumti tek “Morfologjia
e një fushate” (Prishtinë,
1980, Instituti Albanologjik i
Prishtinës). “Morfologjia e një
fushate” e recensuar nga Agim
Vinca, ligjërues i Fakultetit
Filozofik të Prishtinës në ato
vite, dhe nga Sefedin Fetiu,
hulumtues i pavarur i Institutit
Albanologjik, ka në thelb citimet
e thella filozofike të Platonit,
nga “Apologjia e Sokratit, II)
dhe nga Pietro Aretino me “Në
letrën zotëri Agostioni Rikit më
16.5. 1537”. Tek e para Qosja,
në thelbin e temës që trajton
shkëput ““…jam i detyruar
të mbrohem prej akuzës së

Romanin e parë të tij që kam
lexuar është “Vdekja më
vjen prej syve të tillë” (1974),
ndërsa kam ndjekur më pas
“Episode letrare” (1967);
“Dialogje me shkrimtarët”
(1968); “Kritika letrare” (1969)”;
“Antologjia e lirikës shqipe”
(1970)”; ““Kontinuitete” (1972);
“Asdreni-Jeta dhe vepra e tij”
(1972); “Panteoni i rralluar”
(1973); ““Shkrimtarë dhe
periudha” (1975); ““Anatomia
e kulturës” (1976)”; “Mite
të zhveshura” (1978);
“Prej tipologjisë deri te
periodizimi” (1979); “Nocione
të reja albanologjike”, (1983);
“Historia e letërsisë shqipe I,
II” (1984); “Antologjia historike
e letërsisë shqipe”, (1985);

R

“Historia e letërsisë shqipe III”,
(1986); “Porosia e madhe”,
(1986); “Populli i ndaluar”,
(1990) dhe më pas jam njohur
pjesërisht me Strategjia e
bashkimit kombëtar, 1992;
Çështja shqiptare: historia
dhe politika, 1994; Ligjërime
paravajtëse, 1996; Fjalor
demokratik, 1997; Paqja e
përgjakshme: Konferenca
ndërkombëtare për Kosovën,
1999; Një dashuri dhe shtatë
faje, roman, 2001; I ringjalluri
i penduar, tregim satirik, 2002;
Ideologjia e shpërbërjes, 2006;
Realiteti i shpërfillur, 2006;
Rilindja e dytë; Prej letërsisë
romantike deri te letërsia
moderne, 2007; Nata është
dita jonë, 2007; Shqipëria dhe
Kosova - Si janë dhe si do të
duhej të jenë, 2013. Gjithashtu
kam lexuar në formate të
ndryshme online dhe emaile
Dëshmitar në kohë historike
1966-1974 - Ditar I - (prill,
2014); Dëshmitar në kohë
historike 1975-1978 - Ditar
II - (Maj, 2014); Dëshmitar
në kohë historike 1979-1981
- Ditar III - (qershor, 2014);
Dëshmitar në kohë historike
1982-1983 - Ditar IV - (shtator,
2014); Dëshmitar në kohë
historike 1982-1983 - Ditar IV;
Dëshmitar në kohë historike
1984-1985 - Ditar V; Dëshmitar
në kohë historike 1986-1989 Ditar VI; Dëshmitar në kohë
historike 1990-1998 - Ditar VII;
Dëshmitar në kohë historike
1999-2001 - Ditar VIII. Sot më
erdhi si dhuratë nga një miku
im në Pejë ronai i tij i botuar
në vitin 2022 “Të fshehtat e
treguara”.
Ky shkrimtar dhe personalitet
i një udhe jo të lehtë jetike ka
qenë redaktor dhe kryeredaktor
i “Jetës së re”, kryetar i
Degës së Letrësisë dhe të

Gjuhës Shqipe në Fakultetin
Filozofik dhe drejtor i Institutit
Albanologjik të Prishtinës.
Ka qenë këshilltar shkencor i
Institutit Albanologjik, profesor
dhe anëtar i Akademisë
së Shkencave të Arteve të
Kosovës.
Rexhep Qosja konsideron se
arti është komunikim estetik
i individit me njërëzit e tjerë
përmes formave të krijuara që
flasin për jetën me gjuhën e
tyre specifike dhe që jetën në
vete e kanë. Ai thotë se kritika
është aktivitet intelektual që ka
për detyrë të tregojë se si, në
ç’mënyrë ekziston estetikisht
vepra dhe çka ekziston në atë
vepër.
Ndërsa Rexhep Qosja meriton
një fjalë më shumë për
ditëlindjen e tij ai mbetet një
krijues që shtoi në vlerën e
vetë atë që pluralizmi i stileve
artistike dhe i metodave
kritike e bëjnë kusht të lirisë
së krijimtarisë, pasi reduktimi
i krijimtarisë artistike në
një stil dhe ikritikës së saj
në një aspekt vrojtimi sjell
reduksionizmin, që varfëron
dhe dëmton krijimtarinë
artstike dhe kritikën e saj.
Por ndërsa është i bindur se me
veprën dhe me jetën mohon
çdo formë të dogmatizmit,
rrjedhimisht shprehet se për
lirinë, të drejtën dhe të vërtetën
lë kokën. Ky është Rexhep
Qosja i vlerës së penës dhe
jetës, i kritikuar dhe i përfshirë
në debate për hir të politikës
dhe politikave. Sidoqoftë ai
është një nga majat eletrare
shqipe më të gjithë mirësitë
dhe kundërshtitë e udhës së
tij tetëdhjetë e gjashtë vjeçare.
Urime ditëlindjen Profesor
Rexhep Qosja!
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VLERA QË LARTËSON VEPRAT DHE ASTRIT BISHQEMIN

N

ë një jetë që mund të
jetë një aventurë e
trazuar, ne mbledhim
shumë gjëra. Disa gjëra
duam dhe disa jo. Disa gjëra
na gjejnë dhe disa gjëra i
gjejmë vetë. E vërteta është
se në fund të udhëtimit tonë
ne largohemi ashtu siç kemi
hyrë. Fundi i botës ne erdhëm
pa asgjë dhe nga bota nuk
marrim asgjë me vete, dhe
trashëgimia jonë përfundimtare
është thjesht një copë toke
ku ata që lëmë pas do të na
kujtojnë se si aventurat dhe
bëmat tona pushojnë. Në një
jetë të tillë është dhe shkrimtari
i mirënjohur elbasanas,
profesori i qindra studentëve
anembanë Shqipërisë, Astrit
Bishqemi, ai që ka një pikë
mjaft të rëndëishme në vlerën
e aventurës së tij jetike mes
penës dhe mendjes, mes
talentit dhe krijimit, mes
përkushtimit dhe dedikimit,
atë që radhë kush e ka pasur
ndonjëherë në lëminë e
letërsisë për fëmijë e sidomos
për brezat e rrinj. Është një
nga penat më të lexuara në
vite, një nga emrat më të
sinqertë e më modestë, që

kurë nuk kanë rendur pas
çmimeve, por pas krijimeve,
realitetit dhe perceptimit të tij
në moshë tjetër për një moshë
tjetër, në një kohë ndryshe,
për një kohë ndryshe. Astrit
Bishqemi është një model që
lexohet natyrshëm në të gjitha
kohërat…
E ndërsa shkruaj dhe rikujtoj
atë që kam shkruar, si dhe
atë që kam biseduar me Astrit
Bishqemin, këtu në Londër, në
vapën e ditës në një kodër të
vogël rrotulluese, një pemë me
gjethe të gjera qëndron si një
Sentinel i vetmuar. Gjymtyrët
shtrihen dhe bëjnë një hije mbi
tokë. Një oaz i freskët pushimi
në një kohë të tmerrshme, kur
dielli bie pa mëshirë. Shumë
e gjejnë shpëtimin nën një
copë toke me hije që është
streha e vetme përreth, e
mjaft të tjerë jetojnë nga hija e
paduskhme, nga hija që të bën
formatin e hijezuar. Ky është
një karakter krejt ndryshe, por
një karakter që ka luftuar me
taentin dhe penën e tij Astrit
Bishqemi. Është një hije që

ka qenë gjithnjë
padëshira
e
vetë Astritit si në
jetë, ashtu dhe
në shkrimet e
krijimet e tij.
E mbi të gjitha
në të gjithë
krijimtarinë
e tij është
mesazhi estetik,
edukativ, jetik
dhe frymëzues. Ai nuk e dha
mesazhin e tij në një tribunë të
madhe. Megjithatë, me fjalët
e tij ai mund të lëvizte edhe
njerëzit që rendnin, turreshin
dhe rrethonin tribunat e të
gjitha kohërave. Në cepat e
rrugëve të Elbasanit dhe në
tregun e lirë, buzë rrugës me
pluhur është vendi ku mund
ta gjeje me meditimin dhe
thjeshtësinë e tij personale.
Fjala e frymëzuar ishte dhe
mebeti elementi kryesor i tij. Ai
u tha të gjithë atyre që do të
vijnë të sillen me këtë estetikë
që karakterizon Njeriun dhe
njerëzoren. Ai nuk ka ndonjë
ofiq, por ka një pasuri të

pakapshme në sinqeritetin
dhe modelin e tij jetik. Duke
shkuar nga një vend në tjetrin
duke shkruar për njeriun e
mirë, duke i çuar kujtdo që
do të dëgjonte se çfarë mund
të bëjë njeriu i mirë dhe i lirë,
ai krijoi mjeshtërinë e tij të
shkrimit dhe krijimtarisë që
do të pashet nga brezat, se
ai vetëm për ata shkruajti dhe
shkruan. Ndonëse statura e
tij e kësaj bote mund të duket
disilarg asaj që kap mburrjet
dhe shfryrjet, bota rreth tij dhe
në veprën e Astrit Bishqemit
është një vend real, i kapshëm,
i dëshirueshëm, nëse jo për një
kundërshti të karakterit dhe
talentit të tij.

ERMAL KARAKUSHI
PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE
INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ.
DUSHE/ LIDHJE GATIMI
SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE
SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

ermal_niceic@hotmail.co.uk
Zyra: 020 8443 3833
Tel: 07568393784

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA
NDERRIIMI I
LLAMPAVE. NDRIÇIMI
DERI TEK SKEMAT
PROFESIONALE DHE
INSTALIMI
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KUR PRINDI ËSHTË NJË MODEL I TRAJTIMIT
NDRYSHE TEK SHKOLLA “ALI AGJAH”

V

itet e fundit, tema e
marrëdhënieve midis
prindërve dhe shkollës
është bërë gjithnjë e më e
rëndësishme. Ndryshimet
dinamike në të gjitha fushat
e jetës moderne vendosin në
mënyrë të pashmangshme në
rendin e ditës një rimendim
të vendit të edukimit në jetën
e fëmijëve dhe të rolit të
prindërve dhe shkollës në
këtë proces. Gjatë debatit të
madh publik për këtë çështje,
prindërit përballen me një sfidë
të dyfishtë. Nga njëra anë pritet
të jenë “prindërit perfekt” për
të ofruar edukimin më të mirë
për fëmijët e tyre dhe nga ana
tjetër ata sulmohen nga gjithnjë
e më agresivë me sugjerime
për pashmangshmërinë e
një përplasjeje mes tyre dhe
shkollës.
Mungesa e mbështetjes
për prindërit, mungesa
e një bisede të qetë dhe
konstruktive, se si të zhvillojmë
marrëdhënie të dobishme për
fëmijën tonë me shkollën e
shtynë opinionin tonë nga larg,
por gjithnjë të lidhur dhe nga
afër me arsimin dhe edukimin,
edhe pse në territor tjetër, të
shikojë më nga afër nocionet
mbizotëruese të ndërveprimit
familje-shkollë. Në maj të vitit
2022, ne vëzhguam nga rrjeti
social dhe me komunikim
me miqtë tanë në terrenin
e shkollës “Ali Agjah” në
Elbasan, një tentativë për të
parë mundësi sa më reale.
Kështu me këtë qasje ne
kryem një studim cilësor
dhe sasior të qëndrimeve të
prindërve në tërësinë e cekur
ndaj marrëdhënieve të tyre
me shkollën. Ne përdorëm
rezultatet e këtij hulumtimi
dhe përvojën tonë të punës
me shkollat për të bërë këtë
shkim. Në të kemi shqyrtuar
mitet më të zakonshme, kemi

kërkuar atë që fshihet pas
tyre dhe kemi mbledhur dhe
përmbledhur këshilla praktike
për të paraqitur realitetin
pozitiv, atë ndryshe dhe për të
ndihmuar prindërit në tërë këtë
lidhje shkollë-prind.

shkolllë. Aspak për shkollën
“Ali Agjah”. Ishin shkolla të
tjera kur ndërkohë përpara
syve në majin e këtij viti na u
qas me pamje dhe me realitet
veë shkolla “Ali Agjah”, dhe ky
ishte fakt, ky ishte më shumë
se realitet.

Shpresojmë që ky shkrim të
frymëzojë më shumë prindër
që të gjejnë rrugën e tyre
për të ndërtuar dialog dhe
bashkëpunim me shkollën për

Dhe kështu ne udhëtuam me
mundësitë tona të largësisë
në fillesën e realitetit që duhej
të trajtonim. Shkrimi ynë u

të mirën e fëmijëve. Kësisoj me
atë pozitivitet dhe me atë qasje
mjaft adekuate të lidhjes në
fjalë në shkollën “Ali Agjah” ne
ndjemë atë që duket se ishte e
munguar. Më tej pamë se nuk
do të duhet shumë përpjekje
për të gjetur një numër të madh
postimesh që pretendojnë se
prindërit thjesht po kërkojnë,
dhe se ata i përcjellin fëmijët
e tyre në shkollë dhe që
atëherë nuk u intereson çfarë
ndodh. Do të dëgjonim nëpër
rrjet sociale dhe ankesa nga
mësuesit se nuk mund t’u
“shohin sytë disa prindërve”
gjatë gjithë vitit, do të lexonim
akuza nga sindikatat për
“prindër të papërgjegjshëm”,
do të takonim një qëndrim të
supozuar nga institucionet e
shqetësuara se “si të arrihet
që prindërit kthehen në
shkollë”. Sigurisht jo për këtë

bë si një hulumtim i realitetit
të parë në këtë shkollë dhe
më tej në atë që ndjenim nga
komunikimet në rrjetet sociale.
Dhe kështu hulumtimi ynë
gjeti arsyen që të tregoj se
shumica e prindërve jo vetëm
që duan të komunikojnë me
shkollën, por do të donin që
kjo të ndodhte të paktën një
herë në javë. Më e pakta që
ata presin është të marrin
informacion në kohë dhe të
shpeshtë për atë që po ndodh
me fëmijët e tyre. Për nxënësit
e vegjël kjo tendencë është më
e theksuar, për prindërit me
më të rritur tashmë kanë filluar
të tërhiqen më ngadalë nga
pjesëmarrja e drejtpërdrejtë
në jetën shkollore të fëmijëve
të tyre. Kjo është krejt normale:
nga njëra anë, rritja është një
proces i natyrshëm i ndarjes
graduale të fëmijës nga

prindërit dhe i shndërrimit në
një person të pavarur, dhe nga
ana tjetër - fitimi i përvojës në
shkollë e bën fëmijën më të
sigurt dhe prindërit të kenë më
shumë besim. në aftësinë e tij
për të përballuar vetë.
Ligji për arsimin parashkollor
dhe shkollor i njeh prindërit
si pjesëmarrës kryesorë në
procesin arsimor së bashku
me fëmijët, nxënësit, mësuesit,
drejtorët dhe profesionistët e
tjerë pedagogjikë. Ai i trajton
prindërit si njerëzit më të
rëndësishëm nga të cilët
varet zhvillimi i suksesshëm
i një fëmije, kështu që mbron
të drejtën e prindit për t’u
informuar rregullisht se si po
zhvillohen fëmijët dhe si ndihen
ata në komunitetin e shkollës.
Për më tepër, sipas ligjit,
përveç ligjit, është edhe detyra
e prindit, ndaj çdo tentativë
për t’u “mbajtur mënjanë”
me zë apo fshehurazi
është në kundërshtim me
të. Nga ana e saj, shkolla
ka detyrimin t’ju ofrojë juve,
pra prindërve, mundësinë
për t’u takuar me drejtuesit,
mësuesit dhe profesionistët e
tjerë pedagogjikë në orarin e
caktuar të pritjes ose në një
kohë tjetër të përshtatshme
për të dyja palët. Përsëri,
sipas ligjit, të paktën një herë
në vit prindërit kanë të drejtë të
marrin informacion, mbështetje
dhe këshillim në shkollë për
çështje që lidhen me arsimin,
orientimin në karrierë dhe
zhvillimin personal të fëmijëve.
Ndaj nëse do të mbetemi
tek ajo që gjetëm, pamë dhe
ndoqëm me një vullnet pozitiv
tek shkolla “Ali Aghah” në
Elbasan, mund të themi me
plotë gojën se gjetëm pikërisht
përgjigjen që duhej se “Çfarë
mund të bëni si prind?”...
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EDUKATA FAMILJARE

Nga Bashkim Saliasi

tyre.

ë varësi nga koha,
edukatorët kanë qenë e
janë të shumtë, mësues,
instruktor dhe mjeshtër,
prindër e familjar të tjerë të
rritur, veprimtarë kulturorë e
shoqërorë.

Në takimin me prindërit që
zhvillohej një herë në muaj
në përgjithësi vinin gratë dhe
as një herë ato nëna dhe
baballarë që kishin problem
me fëmijët e tyre.

N

Midis të gjithë këtyre një rol të
veçantë ka zënë gjithëmonë
nëna. Ajo dallohet për misoinin
e amvisisë. Por instikti mbetet
një një dukuri, madje, mund të
themi, një ligjësi objektive që i
shërben vijimësisë së llojit.
Ndryshe është te femra
njerëzore. Ai është kthyer
në motiv të përjetshëm. Në
shtratin themelor të këtij
motive, nëna qëndron më afër
familjes fizikisht e shpirtërisht
sidomos kur është i vogël, por
përkujdesja vazhdonë gjatë
gjithë jetës. Kujdesi i nënës
spikat më shumë në moshën e
vogël dhe gjatë adoleshencës.
Nëna i ngulit fëmijës reflekset
natyrore, shprehit dhe zakonet
më të para, i jep gji dhe
ushqim, e lanë dhe e shplanë,
e vesh dhe e zhvesh, i këndon
dhe e vë në gjumë, e mëson të
ec dhe të flasë.
E thënë ndryshe nëna e pais
me atributet fillestare si qënie
e pavarur njerëzore që do të
thotë që fëmija edukohet që
me qumshtin e nënës. Paisja
e nënave në ditët e sotme me
kulturë shëndetësore, bënë që
fëmija të trajtohet me kujdes që
në barkun e saj.
Mosha më delikate për paisjen
e fëmijës me elementet e
edukatës është ajo deri në tre
vjeç. Është mosha kur fëmija
qëndron më shumë pranë
nënës dhe ndikimi i saj është
i jashtëzakonshëm, vendimtar,
dhe me synim të largët. Është
nëna ajo që para të gjithëve
mbjell e kultivon te fëmija,
mirësjelljen, ndershmërinë,
korrektësinë, , bujarinë,
dashurinë për punën, njerëzit,
patriotizmin, virtytet dhe
zakonet e popullit.
Në ditët e sotme shumë burra
nuk interesohen për fëmijët e

Në ditët tona mendojmë se
nënat janë më të lira për
t’u marrë me fëmijët. Edhe
pse shumica e grave nuk
shkojnë në punë prapë janë
të mbingarkuara me punët e
shtëpisë, furnizimet, kujdesin
për fëmijët etj.
Të gjitha këto shtojnë te nëna
jo vetëm ngarkesën fizike,
por dhe atë psikologjike dhe
frytet e edukimit të fëmijës nuk
arrihen në shkallën e duhen.
Por nuk duhet të harrojmë

se shumë gra intelektuale
kanë një pjesëmarrje të gjerë,
pothuajse ashtu sikundër dhe
burrat, në veprimtarit politike
e shoqërore në të gjitha
fushat. Por e keqa është se
edhe shumë burra intelektual
jo vetëm që nuk i ndihmojnë
gratë në punët e shtëpisë,
por pengojnë pjesëmarrjen e
fëmijëve të tyre në kryerjen e
këtyre punëve në familje.

brezin që po rritet. Në radhë
të parë ne na duhet edukata,
të edukojmë qytetar të denjë
se sa të vrasim mendjen
dhe t’i shkollojmë kur nuk
arrijmë të ngulitim te fëmijët
tanë rregullat elementare të
edukatës qytetare.

Nuk më shqitet nga mendja
kur ndodhesha larg në vendin
fqinjë, Greqi, dhe më takojë që
vetshërbimin ta bëja vetë. Unë
kisha bërë jetë konviktori prej
7 vjetë dhe nuk i përtohesha
as gatimit dhe as vetëshërbimit
për të mbajtur një higjenë të
pastër edhe pse në kushte të
vështira.
Por me mua ishin dhe disa,
që punoja me tad he përtonin
të lanin dhe sytë, pa le të

Të gjitha punët në familje i
kryen gruaja dhe pse në familje
ka një ose dy vajza dhe, ato,
apo dhe djali, nuk ngren as
shtresat në dhomën e gjumit.
Tavolinën presin t’ja u shtrojë
nëna dhe nuk marrin mundimin
as të ngren pjata, pa le t’i lajnë
ato.

gatuanin. Pra, ja u solla këtë
shëmbull nga jeta ime që
të mendojmë dhe të gjejmë
rrugët se si t’i edukojmë për të
ardhmen sepse ata do marrin
stafetën në vitet që do vijnë
dhe do bëhen vet prindër.
Shpesh te të rinjtë dëgjojmë
shprehjen: -Pse më duhet të
lajë, të pastrojë e të gatuajë,
kur në ditët e sotme mjaftonë
t’i biesh telefonit dhe t’i sjellin
në shtëpi ushqimet të gatuara,
apo i gjen në supermarket
gjysmë të gatshme.Kurse për
të larë e pasturar marrim një
pastruese ose i çojmë rrobat
në pastrim kimik. Harrojnë që
njeriu duhet të punojë dhe të
mendojë për një ditë të keqe,
si i thonë fjalës.

Pasojat e një “edukate” të
tillë është mjaftë e rënd për

Shpesh në ditët tona ndeshemi
dhe me mentalitete përsa i

përketë edukatës familjare
për punën e femrave dhe të
meshkujve. Zgjatja e shkollimit
të fëmijëve, në një farë mënyre
ka çuar në mënjanimin në
mënjanimin e fëmijëve nga
punët e shtëpisë.
Jo rrallë ndeshim që nanat
në familje nuk lejojnë vajzën
gjimnaziste apo dhe student
të merren me pastrimin, larjen,
gatimin dhe punët e tjera
në shtëpi. Ideja që shprehin
mendoj se është shumë e
gabuar duke trumbetuar “ veç
të marri dhjetë”, “mos u lodh
xhani i mamit”, se punët i bëjë
vet, “mos u lodh”, po shi vetëm
shkollën ti” etj, etj.
Vajzat i kushtojnë më shumë
rëndësi nisjes e stolisjes se sa
vetshërbimit dhe ndihmesën që
mund të japin në familje. Por
ju të dashur prindër, harroni që
vajza e juaj, nesër do të bëhet
nënë dhe, do krijojë familje dhe
i duhet t’a mbajë atë me të larë
e gatuar.
Mendojmë se pjesëmarrja e të
gjithë pjesëtarëve të familjes
në punët e shtëpisë, është një
nga problemet më të mprehta
dhe aktuale të shoqëris sonë.
Po të marrim pjesë të gjithë në
punët e familjes, i edukojmë
fëmijët tanë me frymën e
punës dhe të vetshërbimit për
të mos qënë të përtueshëm
për të kryer punë dhe mos të
bien pre e të qënit dembel dhe
parazitizmit.
Përsër po ju sjell një shëmbull
nga jeta ime e emigracionit.
Pronari ku unë punoja në
Greqi ishte një specialist e
shtëpiak shumë i mirë dhe pse
djal i vetëm dhe i rritur midis
dy motrave. Një ditë kur po
kthehesha nga plazhi e gjej
duke gatuar dhe gruaja duke
hekurosur rrobat, kurse fëmija
i vogël tetë vjeç ndihmonte të
atin.
Nuk u habita me punën që
bënte por e ngacmova për
të bërë humor. “T’i paska
vënë gruaja dy këmbët në një
këpucë”, -i them. Me shaka
ma ktheu dhe ai: -Pse ti nuk e
ndihmon gruan?
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RASHID AND RASHID
SOLICITORS PËR LIGJIN E RI
TË EMIGRACIONIT

M

bretëria e Bashkuar
po hap rrugë të reja
drejt nënshtetësisë
britanike për mijëra që
mund të mos kualifikoheshin
më parë. Rregullat e reja
nënkuptojnë leje më të
shpejtë të pacaktuar për të
qëndruar për fëmijët dhe të
rinjtë. Qeveria e Mbretërisë
së Bashkuar njoftoi së
fundmi një sërë ndryshimesh
në Rregullat e Imigracionit,
duke përfshirë futjen e një
Shtojce të re Jeta Private,
e cila do të hyjë në fuqi më
20 qershor 2022 dhe do të
përfitojë kryesisht të rinjtë që
jetojnë në MB.
Rregullat e imigracionit do
t’i shtohet një ‘koncesion i
hershëm i pacaktuar për të
qëndruar (ILR)’ për nën-25
vjeç, disa të rinj të lindur
në MB mund të shkojnë
direkt në ILR dhe ekziston
mundësia për të aplikuar për
viza më të gjata, që do të
thotë më pak aplikime do të
dorëzohet.
Shtojca e re Jeta Private
do të riformulojë rregullat e
“jetës private” të Mbretërisë

së Bashkuar - dispozitat që
tregojnë se sa kohë duhet të
ketë jetuar dikush këtu (me
ose pa vizë) përpara se të
lejohet të qëndrojë, bazuar
vetëm në kohëzgjatjen e tyre
në MB.

Si ndikon Shtojca Jeta
Private te të rriturit?
Nuk ka asnjë ndryshim real
në dispozitat e jetës së të
rriturve. Duket se ata mbi
24 vjeç do të presin një ditë
shtesë përpara se të bëhet
aplikimi i parë për ‘qëndrim
të gjatë’ - formulimi i ri kërkon
që ata të kenë jetuar në MB
për ‘më shumë se 20 vjet’ në
vend të ‘të paktën 20 vjet’ si
aktualisht.

Si ndikon Shtojca Jeta
Private tek fëmijët dhe
të rinjtë?
Për të rinjtë, periudhat e
qëndrimit mbeten të njëjta
(shtatë vjet për moshat nën
18 vjeç dhe gjysma e jetës
së tyre për 18-24 vjeç), por
ka ndryshime të tjera.
Së pari, dispozitat kanë

marrë një ‘koncesion’ të
vitit 2021, sipas të cilit
aplikantët më të rinj mund të
konsideroheshin për një leje
të parakohshme të qëndrimit
të pacaktuar dhe e bënë ligj.
Rregullat tani thonë se një
aplikant me vizë për jetën
private që është nën 25
vjeç (ose që ishte nën 25
vjeç kur aplikoi për vizën e
fundit) do të kualifikohet për
ILR pas pesë vjet qëndrimi të
ligjshëm në MB, në vend që
të duhet të presë dhjetë vite
si të rriturit në këtë rrugë.
Kalimi nga një politikë
në një dispozitë të qartë
brenda Rregullave të
Emigracionit mund të mos
duket e rëndësishme, por
ka rëndësi. Aplikantët që
përdornin koncesionin u
përballën me një rezultat
të pasigurt pasi procesi
ishte teknikisht një proces
diskrecional, duke kërkuar
që punonjësit e çështjeve
të Home Office të shikonin
historinë e përgjithshme të
individit, duke peshuar ‘pro
dhe kundër’ e një granti
të ILR. Dispozitat e reja
nënkuptojnë se aplikantët
do të kenë të drejtën për ILR,
me kusht që të plotësojnë të
gjitha kërkesat.

Implikimi tjetër është
kostoja.
Aplikantët që përdorin
koncesionin mund të
kërkonin vetëm konsideratë
për ILR si pjesë e një aplikimi
për një vizë dyvjeçare e
gjysmë – kjo do të thoshte

se ata duhej të paguanin
shtesën e shëndetit të
imigracionit mbi tarifën e
aplikimit (d.m.th. 2,608 £ në
total). Ata tani thjesht mund
të paguajnë tarifën (ende të
kushtueshme) të ILR prej
2,404 £.
Ndryshimi i dytë i madh është
se fëmijët e lindur në MB
mund të aplikojnë për ILR
kur të mbushin shtatë vjeç,
në vend që të aplikojnë për
një vizë dyvjeçare e gjysmë.
Ky është një lajm i madh,
pasi është e rrallë që Home
Office t’i japë ILR kujtdo që
nuk ka tashmë vizë. Ashtu
si me dispozitat ekzistuese
të jetës private për nën 18
vjeç, vendimmarrësit mund
të refuzojnë aplikime të tilla
nëse mendojnë se është
‘e arsyeshme’ që fëmija të
largohet nga MB. Ideja se
do të ketë ndonjëherë situata
ku është e arsyeshme të
detyrosh një fëmijë të lindur
në Britani të largohet nga
MB është e diskutueshme
- por megjithatë është një
koncept i vendosur në ligjin
e imigracionit në Mbretërinë
e Bashkuar. Kjo ka rëndësi
sepse do të thotë se rezultati
nuk është i garantuar dhe do
të varet nga situata e familjes
në përgjithësi.
Është
gjithashtu
e
rëndësishme të mbani
mend se fëmijët e lindur
në Mbretërinë e Bashkuar
kualifikohen për shtetësi
gjithsesi kur mbushin
moshën dhjetë vjeç. Në
këtë... (vijon në faqen 13)
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(vijon nga faqja 12) ...drejtim,
kujdestarët që nuk kanë një
vizë të tyre në MB duhet të
marrin parasysh sa vijon kur
peshojnë opsionet e tyre:
Ju nuk keni nevojë të tregoni
se do të ishte e paarsyeshme
që fëmija të largohej nga MB
në një aplikim për shtetësi.
ILR mund të humbet nëse
një fëmijë largohet më vonë
nga MB ose kryen një vepër
penale, ndërsa shtetësia
është e përjetshme (me
përjashtim të rrethanave
shumë të rralla).
Një aplikim ILR kushton
aktualisht 2,404 £ krahasuar
me 1,012 £ për një aplikim
për nënshtetësinë e fëmijëve.
Aplikimet për shtetësi
kërkojnë që fëmija të jetë me
‘karakter të mirë’.
Aplikimet për ILR mund
të bëhen kur fëmija është
shtatë vjeç, potencialisht që
do të thotë siguri familjare
tre vjet më herët sesa me një
kërkesë për shtetësi.
Sigurisht – përveç kostos
– nuk ka asgjë që i ndalon
kujdestarët të aplikojnë për
ILR kur fëmija është shtatë
vjeç dhe nëse aplikimi është
i suksesshëm, më vonë t’i
regjistrojnë ata si britanikë
në moshën dhjetë vjeç.
Ndryshimi i tretë lejon
disa aplikantë më të rinj të
aplikojnë për një vizë që

zgjat pesë vjet në vend të
standardit dy vjet e gjysmë
sipas dispozitave ekzistuese.
Koncesioni ‘i hershëm ILR’
kishte sugjeruar gjithashtu
që punonjësit e rastit mund
të jepnin viza më të gjata,
por nuk shpjegoi se si
funksiononte kjo - aplikantët
duhej të ‘siguronin arsyet’
se përse duhet t’u jepej një
vizë më e gjatë dhe kjo ishte
në dëshirën e punonjësit
të rastit. nëse do ta japë
atë. Rregullat tani thonë
se aplikantëve nën 25 vjeç
(ose atyre që më parë kishin
lënë jetën private si dikush
nën 25 vjeç) do t’u jepen 60
muaj nëse e kërkojnë. Me
sa duket tarifa e aplikimit do
të jetë e njëjtë pavarësisht
(1,048 £), por tarifa shtesë e
shëndetit të imigracionit do
të dyfishohet nga 1,560 në
3,120 £ - vetëm kjo ndoshta
do të parandalojë shumë që
të kërkojnë një periudhë më
të gjatë, edhe pse do të jetë
më e lirë në afat të gjatë.
Shkurtimisht, Shtojca Jeta
Private është një zhvillim
pozitiv për aplikantët më të
rinj dhe është e vështirë të
shihet një anë negative për
zhvendosjen e periudhës
pesëvjeçare të kualifikimit
nga një koncesion në
rregulla. Dy ndryshimet e
tjera - ILR për shtatëvjeçarët
dhe periudha më të gjata
pushimi - vijnë me të meta
të mundshme, por këto
janë të menaxhueshme.
Në përgjithësi, nga këto
ndryshime do të përfitojnë

shumë njerëz që jetojnë
këtu, dhe si të tilla janë për
t’u mirëpritur.
Ekipi ynë i Emigracionit,
Azilit dhe Kombësisë mund
t’ju këshillojë për çështjet e
ngritura në këtë artikull.

Fëmijët e lindur brenda
Britanisë së Madhe
Një fëmijë që ka lindur dhe
ka jetuar në Mbretërinë
e Bashkuar vazhdimisht
për 7 vjet, tani do të mund
të aplikojë për zgjidhje
menjëherë në vend të lejes
së kufizuar për të qëndruar.
Kjo shmang nevojën që
fëmijët të aplikojnë për zgjatje
në mënyrë të përsëritur.
Një fëmijë i lindur në MB i
cili ka jetuar në MB për më
pak se 7 vjet mund t’i shtohet
një personi në ngarkim në
një rrugë të jetës private
në rrethana të caktuara për
t’i lejuar ata të rregullojnë
statusin e tyre të imigracionit.

Fëmijët e lindur jashtë
Britanisë së Madhe
Një fëmijë që ka lindur jashtë
MB-së, por që ka jetuar në
MB vazhdimisht për 7 vjet, do
të jetë në gjendje të aplikojë
për vendbanim pas 5 vjetësh
dhe jo 10 vjetësh siç është
aktualisht.

Ndryshime të tjera
Aplikantët e tjerë në rrugën
e jetës private do të duhet

13
ende të përfundojnë 10 vjet
qëndrim në MB pasi t’u jepet
leja përpara se të mund
të vendosen. Megjithatë,
në mënyrë më pozitive,
aplikantët do të jenë në
gjendje të kombinojnë kohën
në rrugët familjare dhe të
jetës private drejt periudhës
kualifikuese, në vend që
të ‘rivendosin orën’ në
periudhën kualifikuese nëse
rrethanat e tyre ndryshojnë
(megjithëse do t’u duhet të
plotësojnë të paktën 1 vit
në rrugën e tyre aktuale).
Rregulli aktual është që 10
vjet pushim të vazhdueshëm
duhet të jetë shpenzuar
vetëm në rrugën e jetës
private.
Aplikantët për zgjidhje
do të jenë në gjendje të
mbështeten në GCSE,
Nivelet A ose kualifikime
të larta skoceze në gjuhën
angleze pas shkollimit në
një shkollë në Mbretërinë e
Bashkuar për të treguar se
plotësojnë kërkesat e gjuhës
angleze. shtetësia britanike/
Fëmijët (pavarësisht nëse
kanë lindur brenda/jashtë
MB) do të mund të aplikojnë
për t’u regjistruar si shtetas
britanikë pas 12 muajsh
nga marrja e statusit të
vendbanimit.
Kur hyjnë në fuqi ndryshimet?
Këto ndryshime do të hyjnë
në fuqi nga 20 qershor 2022.
Çdo aplikim i bërë përpara
kësaj date do të konsiderohet
sipas rregullave aktuale.
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MENTALITETI I ZYMTË KOZMOPOLIT
Raporti, nga ana tjetër,
argumenton se “nocioni se
Britania e Madhe mbetet
një vend në rënie është
i rrënjosur thellë në elitat
britanike, veçanërisht në
Ëhitehall dhe Ëestminster”.
Raporti thuhet se me të
drejtë kritikon ‘mentalitetin
e zymtë kozmopolit’ që
dominon botëkuptimin e
elitave qeverisëse britanike.
Kjo shprehet, argumenton
raporti, përmes një ndjesie
të dukshme urrejtjeje ndaj
Britanisë dhe historisë së saj.
Raporti, i titulluar Përcaktimi i
Rolit të Britanisë në Botë pas
Brexit, përfundon se “Britania
duhet të rivendosë një qëllim
koheziv kombëtar [që është]
respektues për të kaluarën
dhe traditat tona, dhe [është]
patriotik pa qenë xhingoist”.
Autorët e raportit thuhet se
kanë të drejtë që theksojnë
rolin e kulturës së elitës
britanike në krijimin e
sëmundjes që tani mbizotëron
në shoqëri. Identifikimi
i problemit është hapi i

parë drejt trajtimit të tij, jo
më pak pasi shumë prej
atyre që veprojnë brenda
institucioneve qeverisëse dhe
kulturore të Britanisë mohojnë
se janë madje pjesë e një
elite. Ky qëndrim i mohimit
është i qartë në një artikull që
mbulon raportin Përcaktimi i
Britanisë në The Times. Në
artikull, fjala ‘elita’ është e
rrethuar me thonjëza, sikur
ekzistenca e elitave të tilla
është thjesht një pohim dhe
jo një fakt.
Megjithatë, pak mund të
mos e kishin vënë re se një
përfaqësim negativ dhe madje
armiqësor i Britanisë dhe

britanikëve tani promovohet
gjerësisht edhe nga mediat
e Mbretërisë së Bashkuar,
institucionet e arsimit dhe
kultura popullore. Kjo është
ndoshta më e qartë në
mënyrën se si historia e
Britanisë pothuajse gjithmonë
përshkruhet si një burim
turpi dhe turp. Ndërsa në të
kaluarën, fëmijëve të shkollës
u mësuan për ‘ditët e vjetra
të mira’, sot ata kanë shumë
më shumë gjasa të mësojnë
për ‘ditët e vjetra të këqija’. Si
rezultat, arsimi tani i inkurajon
fëmijët të largohen nga
komuniteti i tyre kombëtar dhe
nga trashëgimia e tij kulturore.

15 YE
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jë situatë ndryshe
po prezantohet pa u
kuptuar nga disa media
në Mbretëri të Bashkuar.
Gazeta britanike The
Times shkruan se ekziston
një raport i publikuar nga
Qendra për Politikat e Brexit
i cili argumenton se elitat
qeverisëse të Britanisë janë
bërë ‘të fiksuara me dogmën
e “zgjuar” dhe po bëjnë çmos
për të penguar Mbretërinë
e Bashkuar nga realizimi i
potencialit të saj. Tek raporti
dikutohen elitat. Elitat tona
kulturore vazhdimisht vënë
në pikëpyetje legjitimitetin
e Britanisë si komb dhe
vlerat që janë integrale në
mënyrën tonë të jetesës
demokratike – duke përfshirë
lirinë, tolerancën, guximin dhe
marrjen e rrezikut. The Times
thekson se pavarësisht
përqendrimit të raportit
te elitat, ai nuk jep “asnjë
shembull se kush [janë] këta
njerëz, ose se si ndikimi i
tyre [ka] ndikuar në politikën
publike”.
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“ARYA FOOD CENTRE” NË
GRAVESEND DUKE SIGURUAR
KËRKESAT PËR SHQIPTARËT

P

avarësisht nëse është
ushqimi tradicional, ose
një nxitje më moderne e
të ushqyerit, nuk ka dyshim se
ne jemi një komb që e duam
ushqimin. Por, ndërsa shpesh
ndjehet sikur nuk mund të
ecësh 10 metra pa hasur në
një supermarket, një dyqan në
cep apo ushqim për ushqim,
supermarketi “Arya Food
Centre” në Gravesend është
një derë e hapur për të gjithë
shqiptarët nga të gjitha trojet
etnike, pasi ai është gjithnjë
mes pronarit të tij, Salman
Şiringül një derë e hapur dhe
korekte.
Përveç njerëzve që jetojnë në
këtë zonë dhe atyre që luftojnë
për të paguar faturat duke
përdorur kursimet e kohës, të
tjerët mbështeten në ushqimin
që do është i gatshëm t’u
rezervohet atyre, si p.sh. të
moshuarit që nuk mund të
shkojnë shpesh jashtë nga
shtëpia. Nevoja e shtuar për
ndihmë ndaj moshave të treta
ka bërë shumë presion mbi
bamirësitë dhe shpresa për

të dhënë mbështetjen shumë
të nevojshme është skema
e Arya Food Food, e cila po
shpërndahet në tërë ambientin
e Gravesend dhe lançohet në
dyqanin në Gravesend.
Nga pronari Salman Şiringül
mësohen mjaft ide dhe
përkushtime. Thhet se
ekzistojnë një numër i madh
iniciativash që synojnë, në
një mënyrë ose në një tjetër,
të adresojnë thelbin e aksesit
në ushqim të shëndetshëm
dhe të përballueshëm. Për
secilën ngabiniciativat për
ushqimin e komunitetit që kemi
të anketuara, ka disa të tjera
që përshtaten me kriteret, që
i ka mjat të seleksionuar ky
supermarket.

Këto janë të udhëhequra nga
kërkesat që ka vetë komuniteti
shqiptar e më gjerë, dhe që
mungojnë në biznese të tjera
të kësaj zone, ose që diku
janë thjesht vetë fitimprurëse;
ato mund të synohen për një
nëngrup njerëzish me nevoja
specifike ose të hapura për të

gjithë; ato mund të jenë
të bazuara në ndërtesa
ose mund të mos
kenë një vendndodhje
fizike; ato mund të
ofrojnë vetëm fruta
dhe perime, një gamë
më të gjerë sendesh
ushqimore
ose
ushqime të përgatitura;
ata mund të paguajnë
ose jo një tarifë. “Arya
Food Centre” në
Gravesend si rezultat
është krejt ndryshe
nga supermarketet e
tjera të komunitetit,
ku për këtë ka mjaft
shembuj, në një listë
që përfshin kërkesat
ditore, javore, mujore
në rritje të komuniteteve, dhe
të komunitetit shqiptar në
përgjithësi.
Para disa javësh ne vizituam
me një familje “Arya Food
Centre” në Gravesend dhe
ndoqëm nga afër blerjet dhe
kërkesat e tyre. Në momentin
që kontaktuam pronarin
Salman Şiringül dhe ia

parashtruam kërkesat e kësaj
familjeje, natyrisht ai rendi te
blloku i shënimeve dhe tashmë
aty janë të gjitha ato produkte
që ndoshta më parë nuk ishin
fiksuar si të tilla. E thënë më
qartë dhe më saktë “Arya
Food Centre” në Gravesend
është gjithnjë në kërkim të
ideve dhe metodave të reja,
dhe natyrshëm duke siguruar
kërkesat për shqiptarët. Të
gjithë familjeve shqiptare në
Gravesend dhe të gjithë atyre
që jetojnë dhe punojnë në atë
zonë ky supermarket u afron
çmime speciale, që sa herë
që ata bëjnë blerje të shumta
aty. Me këtë rast kompania
në fjalë do të bëjë zbritje të
menëhershme të sasisë në
një masë të konsiderueshme,
që shkon deri në 10 për qind.
Gjithashtu jeni të lutur që të
jepni dhe ju një kontribut
në mbarëvajtjen e kësaj
kompanie duke sugjeruar
dhe për atë që ju dëshironi
dhe që dëshironi të jetë e
pranishme aty.
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MËNYRA SE SI ËSHTË
ORGANIZUAR NHS PO
NDRYSHON NGA KORRIKU 2022

G

jatë viteve të fundit
ne kemi ndryshuar
mënyrën se si punojmë
dhe planifikojmë shërbimet
në Londrën verilindore për t’i
afruar shërbimet shëndetësore
dhe sociale për të mirën e
komuniteteve tona, thuhet
zyrtarisht nga NHS. Ne kemi
një histori të fortë partneriteti
duke punuar në Londrën
verilindore falë Sistemit tonë të
Kujdesit të Integruar të Londrës
Verilindore (NEL ICS). Kjo
theksohet nga përgjigja
jonë e vazhdueshme
e koordinuar ndaj
Covid-19, ku Grupi i
Komisioneve Klinike të
Londrës Verilindore (NEL
CCG), ofruesit, këshillat
lokalë dhe grupet e
komunitetit po punojnë
të gjithë së bashku për
të ofruar kujdesin që i
nevojitet komuniteteve
tona në mënyrë efikase,
efektive dhe të bashkuar.
mënyrë. Kjo jo vetëm që
ofron përvojën më të mirë për
popullatën tonë, por gjithashtu
siguron që ne po i përdorim sa
më mirë burimet jetike.
Ne po bëjmë plane për të
zyrtarizuar këto mënyra
të punës në përputhje me
Projektligjin e ri të Qeverisë
për Kujdesin Shëndetësor dhe
Social, i cili përshkruan planet
për të bashkuar shërbimet
e kujdesit shëndetësor dhe
social për të përmirësuar
shëndetin e komuniteteve
tona dhe përvojat e tyre të
kujdesit. Kjo do të nënkuptojë
disa ndryshime në organizatat
e NHS në verilindje të Londrës.
Nga korriku 2022*, NEL ICS

do të jetë termi kolektiv për:
Bordin e Kujdesit të Integruar,
Partneritetin e Kujdesit
të Integruar, partneritetet
e bazuara në vend dhe
bashkëpunëtorët e ofruesve.
ICS është mënyra se si ne
i përshkruajmë të gjithë
partnerët në të gjithë sistemin
që punojnë së bashku për të
mirën e popullatës verilindore
të Londrës.

*ICS-të tani do të bëhen
plotësisht funksionale në të
gjithë vendin nga data e re e
synuar e 1 korrikut 2022 – ky
është një ndryshim nga data e
synuar e mëparshme e 1 prillit
2022. Vonesa është që të
lejojë kohë të mjaftueshme për
fazat e mbetura parlamentare
të Shëndetësisë dhe Fatura
e Kujdesit dhe vlen për të
gjitha CCG-të në të gjithë
vendin. Lexo më shumë këtu:
“Udhëzimi thotë se për të lejuar
kohë të mjaftueshme për fazat
e mbetura parlamentare të
Projektligjit për Shëndetin dhe
Kujdesin, është rënë dakord
një datë objektivi e rishikuar e 1
korrikut 2022 që marrëveshjet
e reja të hyjnë në fuqi dhe

Bordet e Kujdesit të Integruar
(ICB) të jenë ligjërisht dhe
operacionalisht. themeluar. Ky
është një ndryshim nga data e
mëparshme e synuar e 1 prillit
2022.”

shtatë partneritete të bazuara
në vende - City dhe Hackney,
Barking dhe Dagenham,
Havering,
Redbridge,
Newham, Tower Hamlets dhe
Waltham Forest.

Partneritetet e bazuara
në vend janë marrëveshje
bashkëpunuese që përfshijnë
organizatat përgjegjëse për
organizimin dhe ofrimin e
shërbimeve shëndetësore

Një Partneritet i Integruar
i Kujdesit për Londrën
verilindore do të krijohet si një
aleancë formale e partnerëve
me një rol në përmirësimin
e shëndetit dhe mirëqenies
së banorëve tanë. Së
bashku ne do të krijojmë
një plan të përbashkët për
përmirësimin e shëndetit
për komunitetin tonë dhe
se si shërbimet do të
ofrohen në një mënyrë më
të bashkuar. Ne tashmë
punojmë në këtë mënyrë
përmes Partneritetit të
Shëndetit dhe Kujdesit të
Londrës Verilindore.

dhe të kujdesit në një lokalitet
ose komunitet. Ato përfshijnë
NHS-në, qeverinë vendore
dhe ofruesit e shërbimeve
të kujdesit shëndetësor dhe
social, duke përfshirë sektorin
vullnetar, komunitetin dhe
ndërmarrjet sociale, njerëzit
dhe komunitetet.
Në shumë raste ato përfshijnë
partnerë të tjerë të komunitetit
me një rol në mbështetjen e
shëndetit dhe mirëqenies së
popullatës dhe adresimin e
pabarazive shëndetësore, të
tilla si shoqatat e strehimit,
shërbimet e aftësive dhe
arsimit, dhe bizneset lokale.
Në Londrën verilindore ne kemi

Me kusht që Projektligji i
Qeverisë të bëhet ligj, nga
1 korriku 2022 NEL CCG
nuk do të ekzistojë më dhe do
të krijohet një organizatë e re
statutore - një Bord i Kujdesit
të Integruar (ICB) - i cili presim
që të quhet NHS Veri-Lindore
e Londrës.

ICB do të marrë përsipër
funksionet e komisionimit të
NHS të CCG-ve, si dhe disa
nga funksionet e komisionimit
të NHS Anglisë. Ai do të jetë
përgjegjës për buxhetin e NHS
dhe performancën brenda
sistemit. Në korrik 2021, Marie
Gabriel CBE, u konfirmua
zyrtarisht si kryetare e caktuar
për NHS në Londrën VeriLindore.
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AMBASADA E SHQIPËRISË EVENIMENT
INTERESANT AKADEMIK KUSHTUAR
VEPRËS SË FUNDIT TË ALPION

N

ë
mjediset
e
Ambasadës
së
Republikës
së
Shqipërisë në Londër, nën
drejtimin e vetë Shkëlqesisë
së Tij, Ambasadorit të
Shqipërisë në Londër,
Qirjako Qirko, u bë një
prezantim i autorit Prof Dr
Gëzim Alpion dhe veprës
së të të fundit akademike,
kushtuar “Nënë Terezës” me
titullin “Nënë Tereza: Shenjti
dhe Kombi i saj” (Mother
Teresa: The Saint and Her
Nation). Me një prezencë
të ndjeshme intelektuale të
rrjetit akademik në BM dhe
të trupit diplomatik të të dy
ambasadave, Shqipërisë
dhe Kosovës, me një qasje
të përfaqësuesve të gjerë të
shoqatës Anglo-Albanian, që
drejtohet nga ish-Ambasadori
i Mbretërisë së Bashkuar në
Tiranë, Stephen Nash, dhe
atyre të Komunitetit shqiptar
paraqitja ishte me një interes
të jashtëzakonshëm.
Vepra e Profesorit të
mirënjohur të Universitetit
të Birminghamit, Gëzim
Alpion, u paraqit më tej nga
vetë autori. Në fjalën e tij që
në fillim u duk se ajo është
tashmë më shumë se një
arsye simpatike ndaj temës
së saj. Sukrse e shpjegoi
vetë Alpion kjo ka ndodhur
krejt ndryshe në rrugëtimin e
tij kërkimor të thelluar, pasi ai
me shumë vështirësi, por me
një këmbëngulje akademike

ka arritur të sigurojë
më shumë ka akses në
informacione dhe burime të
reja. Alpion për këtë foli në dy
kënde. I pari si një vëzhgim
nga aspektualiteti Celebrity
dhe i dyti nga nocioni Kombi,
ku të dy anët në këtë vepër
i kushtojnë një rëndësi të
madhe pjesës së hershme të
jetës së Terezës. Kjo pjesë
ravijëzohet, tha Alpion, që
nga lindja e saj në prag të
pavarësisë së Shqipërisë
në 1912 deri në vdekjen e
babait të saj kur ajo ishte
12 vjeç. Në këtë kontekst
mësohet nga fjala paraqitëse
se të dyja shpjegojnë thirrjen
dhe përkushtimin e Terezës
ndaj Zotit si mënyrën e saj
për të menaxhuar pikëllimin
e saj. Por ndërsa “Celebrity”
kurrë nuk e vuri në dyshim
angazhimin fetar të Terezës,
konteksti akademik i trajtuar
mjeshtërisht nga Alpion,
i “Nation” e përshkruan
besimin e saj si të munduar
dhe të rrënuar nga dyshimi.
Përpara audiencës së
pranishme, Dr Alpion tregoi
se në këtë këndvështrim
është dhe një ndryshim në
perspektivë. Ky ndryshim në
perspektivë, sipas tij, është
kryesisht rezultat i zbulimit
të një anëtari të familjes të
panjohur më parë për Alpion.
Kushërira e parë e Terezës,
Filomena, e cila humbi
prindërit dhe vëllezërit e
motrat e saj nga gripi spanjoll,

e që u mor si e adaptuar (ose
në përkujdesje) nga nëna e
Terezës në vitin 1922. kështu
kjo ishte një qasje e panjohur
për audiencën, të cilën autori i
veprës e sqaroi më në detaje.
Alpion tha se Filomena dhe
Tereza më pas ndanë një
dhomë për gjashtë vjet dhe
u afruan mjaftueshëm për
ta konsideruar njëra-tjetrën
si motra. Këtë e sqaroi,
pasi autorit vetë iu desh të
udhëtonte e të intervistonte
për në Melburn anëtarët
e mbijetuar të familjes së
Filomenës. U mësua se
ajo u vendos në Australi në
1952 dhe vdiq në Melburn në
1979. Autori i “Nënë Tereza:
Shenjti dhe Kombi i saj”
(Mother Teresa: The Saint
and Her Nation) tregoi se
ishte gjithashtu në gjendje
të rishikonte dokumentet
arkivore me detaje të reja
rreth historisë së Terezës,
si dhe korrespondencën
personale midis Terezës
dhe Filomenës. Në sqarimin.
Emëtejshëm të Alpion, u
dëgjua se ky material i ri ka
rezultuar në disa ndryshime
faktike. Për shembull, në
“Nation”, Tereza përmendet
me emrin e saj të fëmijërisë,
Gonxhe, dhe jo Agnes, si te
“Celebrity”. “Nation”, sipas
autorit shpjegon se Gonxhe
ishte emri që Tereza besonte
se i kishte vënë babai i saj
dhe ishte emri me të cilin u
rrit dhe ai që përdorte, atë
emër që familjarët e saj e
kishin quajtur thuajse gjatë
gjithë jetës.
Duke vazhduar më tej bisedën
mjaft interesante, Alpion
zbuloi për të pranishmit,
gjithashtu një material të ri në
lidhje me gjyshërit e Terezës,
ku “Nation” me të vërtetë fillon
të largohet nga “Celebrity”.
Sipas autorit “Celebrity” e
inkuadroi Terezën si një
produkt të ‘kulturës së të
famshmëve’ dhe eksploroi

se si ajo e ndërtoi në mënyrë
aktive statusin e saj të
famshëm. Po sipas autorit
“Kombi”, veproi në të kundërt,
kërkoi ta kuptojë atë për sa
i përket trashëgimisë së saj
kulturore dhe gjenetike.
Në libër tha autori shpjegohet
prej tij, se paraardhësit
shqiptarë të Terezës ishin në
mesin e shumë katolikëve
romakë të dëbuar me forcë
nga Kosova në vitin 1690,
gjatë periudhës së sundimit
osman. Alpion shpjegoi se
shumë prej tyre refuzuan
të ‘harronin vendet që ishin
detyruar të linin pas në
Kosovë’. Dhe kështu, kur
ishte relativisht e sigurt për
ta bërë këtë, ata migruan
përsëri. Gjyshërit e Terezës e
bënë pikërisht këtë në mesin
e shekullit të 19-të. Lëvizja
nuk do të zgjaste. Gjyshi
nga babai i Terezës, Ndue,
ishte pothuajse me siguri i
përfshirë në një gjakmarrje
pas vrasjes së babait të tij,
pas së cilës ai ndoshta u
shpagua për t’i dhënë fund
çdo hakmarrjeje. Megjithatë,
çdo pagesë nuk ka gjasa të
ketë qenë e mjaftueshme
për të financuar shtëpinë e
madhe që Ndue ndërtoi në
Kosovë. Thashethemet u
përhapën për një gjakmarrje
të dytë, së bashku me
pretendimet më të çuditshme
se Ndue ishte ndërmjetës i
familjeve të konfliktuara, apo
edhe vrasës me pagesë. Në
fund të të gjashtëdhjetave,
Ndue u hakmor për vdekjen e
babait të tij dhe më pas u vra
vetë si hakmarrje. Gjakmarrja
vazhdoi përmes djalit
16-vjeçar të Ndue-së, i cili u
hakmor shpejt për vdekjen e
babait të tij dhe u vra vetë pak
më vonë. Gjyshja e Terezës
dhe dy fëmijët e saj të mbetur
u larguan nga Kosova dhe u
kthyen në Shqipëri në fillim të
viteve 1890...
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“BIG BOSS SERVICES UK LTD” VLERA DHE RRITJE

N

ga koha në kohë “Big
Boss Services UK
Ltd” ka vlera dhe rritje.
Janë dhe fjalët e tjera që
përcjellin mesazhin e qartë
të një pune të shkëlqyer e
të vlerësuar nga kompanie
shqiptare “Big Boss Services
UK Ltd”, fjalë
që vijnë nga
menaxhmenti
drejtues
i
institucionit në
zë në Britaninë
e Madhe, për të
cilën kompania
e drejtuar nga
G a z m e n d
Cufaj ishte e
kontraktuar për
ounën e duhur.
Është si të thuash
më në fund, lajmi
i mirë që pritej është në
këtë mesazh vlerësues nga
drejtuesit e Kishës Metodiste
në East Finchley. Kjo është
dita që gëzon të gjithë ata
specialistë që angazhoi zoti
Cufaj vetja e tij si specialist

që i qëndroi në kokë punës,
dhe kjo është vërtetë dita
e një vlere të merituar, në
punën e kryer me zemër
e profesionalizëm. E në
gjithë këtë mesazh të bukur
që lavdëron publikisht
kompaninë thuhet se ka të
ngjarë që ju
të ndjeni një
gamë të gjerë
emocionesh
në
këtë
ditë,
nga
nervozizmi
në padurim,
por nuk mund
të mohohet
eksitimi që
vjen me një
tranzicion të
tillë jetësor,
pasi
ju
e
meritoni këtë mesazh që
mbështetet në punën tuaj
profesionale, dhe në atë që
lidhet edhe me ndriçimin
perfekt.
Nga ana tjetër duket se
thuhet “Mbani të njëjtën

energji
ndërsa
shkoni në punë”
pasi angazhime dhe
përkushtime të tilla
ju sjellin vlerat dhe
aftësita tuajaperfekte
për një ditë të mbarë,
motivuese
dhe
frymëzuese. Ndaj jo
më kot në këtë pikë
Theodore Roosevelt
do të thoshte “Larg
dhe larg çmimi më
i mirë që jeta mund
të ofrojë është
mundësia për të punuar
shumë në punën që ia vlen
të bëhet.”
Drejt është kur vetë drejtuesi
i kësaj kompanie Gazmend
Cufaj shprehet se “Unë
ende shqetësohem sa herë
që filloj një punë të re! Më
pëlqen - të bëj atë që ndjej,
dhe të ndihem i gjallë në
angazhime gjithnjë të reja.”
Dhe suksesi vjen pasi Cufaj
gjithnjë u thotë punonjësve
të vetë se në çdo punë që
bëni, ju duhet të rrisni lojën

tuaj të angazhimit. Ambicia
ime është që të bëhem
gjithnjë e më i mirë çdo
punë që bëni, nuk duhet të
ndaloni kurrë përpjekjen për
t’u përmirësuar. Ju duhet t’i
mësoni vetes gjëra të reja
të reja, nuk mendoj se i
mësoni domosdoshmërisht
nga njerëzit e tjerë sepse
keni stilin tuaj të të bërit të
gjërave, por shpresoj se do
të përmirësoheni gjithnjë
duke qenë mjeshtra të
angazhimeve profesionale.
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SHKOLLA KA NEVOJË PËR
DREJTUES BASHKËKOHORË
Nga Fran Gjoka

N

ë gjithë këto vite
demokraci, arsimi
shqiptar natyrisht që
ka bërë hapa përpara, ai
është integruar më shumë
dhe suksesshëm me arsimin
bashkëkohor
europian,
ndërkohë që është shkëputur
nga shumë hallka dhe
përvoja strikte e shabllone
të së kaluarës, duke u
vendosur në shina të reja,
duke u reformuar përherë
e më shumë. Ndryshimet
e shkollës i ka bërë më të
domosdoshme edhe fakti se
në shkollë është brezi më
energjik dhe më aktiv i vendit,
fëmijët dhe të rinjtë, të cilëve
u takon e ardhmja; janë ata
që do të jenë nesër pararoja,
lokomotiva e jetës dhe e
zhvillimeve demokratike,
social-ekonomike, shkencore
e kulturore të vendit. Arritjet
janë të padiskutueshme, por
të atilla janë dhe problematikat
që shoqërojnë këtë zhvillim
të arsimit e që kanë të bëjnë
veçanërisht me zbatimin dhe
aplikimin e vazhdueshëm
të reformave e risive, me
mbështetjen e gjerë dhe
të shumanshme, por edhe
me gjetjen e mjeteve dhe
metodave sa më efektive,
materiale,
shkencore,
kulturore e pedagogjike.
Arsimin dhe shkollën e
përbëjnë shumë komponentë
të rëndësishëm, mjafton të
çalojë njëri e pastaj edhe
të tjerët çalojnë. Janë
komponentë të njohur, që
kanë parësor: mësuesin si
figurë qëndrore të shkollës,
drejtimin e saj modern, por
dhe vet nxënësit, që janë
kryesorët, sepse, në radhë
të parë, misioni i shkollës ka
të bëjë me ta, gjithçka bëhet

që ata të tregohen sa më
aktivë dhe të interesuar që
të përvetësojnë sukssshëm
programet
mësimoreedukative, përmbajtjen e
teksteve bazë të çdo lënde
mësimore, por dhe të
shkathtësohen me vetveprim
aktiv për të fituar kurdoherë
dije dhe njohuri të gjera e të
gjithanshme.
Natyrisht që asgjë nuk arrihet

nëse roli dhe drejtimi i shkollës
nuk është në lartësinë e
duhur, kjo dhe për faktin
e thjeshtë se një program
bashkëkohor realizohet nga
drejtues bashkëkohor, e,
nëse ka mospërputhje midis
drejtuesit dhe programit që
duhet të zbatohet, atëherë
gjithçka është e dështuar
që në nisje. Kjo hallkë e
rëndësishme, pra drejtimi
bashkëkohor i shkollës, merr
vlerë e rëndësi të dorës
së parë sidomos sot kur
reformat e ndërmarra synojnë
standarde të reja të shkollës,
duke filluar nga godinat e
tyre të pajisura me të gjitha
aksesorët dhe kushtet e
duhura e moderne: me klasat,
kabinetet dhe laboratorët,
infrastrukturën e nevojshme

për zhvillimin e procesit
mësimor, përzgjedhjen e
teksteve të lëndëve, të cilat
duhet të përmbajnë arritjet
më të thella të shkencave
sociale, shkencore, teknike
dhe ekonomike, ndërkohë që
gjithçka duhet të shoqërohet
me zbatimin e kërkesave
bashëkohore pedagogjike,
me bashkëpunimin e shkollës
me komunitetin etj. E gjithë
veprimtaria drejtuese në

shkollë me përmbajtje të
shëndoshë, me strukturë
dhe standardet e nevojshme,
detyrmisht kërkon të zbatohet
nga drejtues dhe pedagogë
të përgjegjshëm, të aftë
profesionalisht, nga njerëz që
ecin me hapat e kohës dhe
që i përkushtohen shkollës
me të gjitha energjitë dhe
fuqitë e tyre intelektuale, që
udhëheqin me shembullin e
tyre, duke përdorur forma të
larmishme e të zhdërvjellëta
gjatë gjithë procesit mësimor
e veçanërisht gjatë zhvillimit
të orës së mësimit.
Nga ana tjetër, zbatimi
korrekt dhe pa i koklavitur
gjërat artificialisht, por duke
vënë gjithçka në fuksion
të përcjelljes te nxënësi të

grumbullit të njohurive që
janë programuar për një vit
shkollor. E bënë efektive një
shkollë, veçanërisht drejtimi
me plane dhe programe të
studiuara mirë dhe të kapshme
nga nxënësit, të lehtësuara
nga pesha e tepërt e teorive
dhe frazelogjive boshe, por
edhe bashkëkohësia që ka
në bazë metodologjinë dhe
pedagogjinë më të avancuar
e më moderne, ashtu dhe
zbatimin e lirive dhe të
drejtave
demokratike të
nxënësve dhe të mësuesve.
Një drejtues bashkëkohorë,
i pajisur me cilësitë e
kërkuara sociale, shkencore
e pedagogjike, natyrisht që
është në gjendje t`i kryej
me sukses këto detyra dhe
mund të themi se, në arsmin
shqiptar janë mundësitë
për një përzgjedhje sa
më realiste dhe objektive,
jashtë paragjykimeve apo
ndikimeve e praktikave
partiake, nepotike e liberale.
Besojmë që, sot, të gjithë janë
të ndërgjegjshëm për këtë
seriozitet dhe përkushtim ndaj
shkollës, i cili duhet të vijë në
radhë të parë nga shteti, por
edhe nga e gjithë shoqëria,
deri nga çdo familje shqiptare,
ashtu dhe nga vetë fëmijët
dhe të rinjtë që studiojnë në
bankat e shkollës. Arritjet apo
mos arritjet e deritanishme na
bëjnë që të jemi shumë herë
më kërkues për vendosjen e
shkollës në baza gjithnjë e
më të shëndosha shkencore
e moderne, duke larguar nga
drejtimi kuadro të paaftë,
të vendosur aty nisur nga
interesa partiake, miqësore
apo nepotike, që, megjithse
mund të kenë dëshira të mira,
s`mund të përmbushin dot
kërkesat që ka drejtimi i një
shkolle moderne.
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“REA’S PLACE” SJELL TRADITËN E KOSOVËS
NGA DUART E AVNI DHE JEHONA SOPA

“

Rea’s Place” është një
kafe-restaurant e tipit Parkafe në mjedisin egjelbër
dhe mjaft të frekuentuar dhe
nga shqiptarët në Child’s Hill
Park. Avni Sopa në bazë të
ligjeve përkatëse e ka marë në
përdorim. Kjo e ka lejuar falë
aftësive të tij ta transformojë
atë në një model të një tradite
të vogël kosovare në Londrën
e rrethuar nga komunitete të
ndryshme, ku në atë zonë
dominojnë hebrenjtë. Ai ka
një mjeshtëri në prodhimin
dhe përgatitjen speciale
të kebapave tradicionalë
të Kosovës. Bashkë me
zonjën e tij, Jehona Tmava
Sopa, tashmë e ka bërë atë
një vend mjaft të dëshiruar
e të efektshëm për mjaft
evenimente.
Duke shërbyer kafe mjaft
të shijshme dhe ushqime të
bëra vetë, kjo është kafeneja
që drejtohet nga mjeshtri i
këtij profesioni, Avni Sopa, me
pamje të mrekullueshme nga
në Child’s Hill Park, vetëm
disa minuta nga stacioni
i Undergroundit Golder’s
Green. Në fakt nga vëzhgimi
i parë i detajuar ky ambient,
kjo kafe-restaurant duket
qartë se është një hapësirë
e re, me të njëjtat standarde
të mrekullueshme. Dhe jo
vetëm kaq klientët thonë se
ne mjaft të kënaqur që gjejmë
kafenë tonë me shije, e cila
merr kokrrat e cilësisë më të
mirë nga pronat e vetme në
mbarë botën, duke përfshirë
Panamanë, Xhamajkën,

Brazilin dhe Guatemalën.
Çdo kulturë zgjidhet për
rrallësinë dhe përsosmërinë
e saj, duke sjellë aroma dhe
shije të shkëlqyera në çdo
filxhan në “Rea’s Place”.
Kështu është dhe me mishin
e përzgjedhur me të cilin
realizohen kebapat e shijshëm
dhe të pandryshueshëm nga
ata që realizohen në Kosovë.
Krahas kafesë artizanale të
zotët ofrojnë edhe sanduiçe,
sallata, fruta, një përzgjedhje
ëmbëlsirash të bëra vetë,
kek, pasta dhe fudge, trileçe,
të gjitha të paraqitura në
ambalazhin special dhe me
një estetikë dhe kulturë në
shërbim.
Kjo është një jetë dhe aktivitet
i përditshëm, plotë pasion
dhe zell tek “Rea’s Place” në
Child’s Hill Park. Ndërsa kjo e
bën të dallueshëm respektin
për këtë çift të përkushtuar,
ajo që i bën akoma më
shumë të respektuar është
se ata kanë dhe fëmijë të
dalluar në shkollë, dhe në
aktivitete të ndryshme. Djali
i parë i tyre, me rezultate të
shkëlqyera përfundoi një
nga universitetet më në zë
të Britanisë së Madhe dhe
menjëherë, ndërsa ende
po graduohej gjeti thirrjen e
Dubait, ku vazhdon të mbetet
një zë shqiptar dhe me mjaft
perspektivë në profesionin e
tij atje. Kur Medoni po bëhej
gati të bënte surprizën e këtij
emërimi në Dubai në sytë e dy
prindërve biznesmenë kishte
vetëm lotë gëzimi. Po kështu

të talentuar e të vlerësuar
për rezultatet e tyre janë dhe
djali tjetër dhe vajza që është
model në mësime. Ata gjithnjë
në kohë të lirë ndihmojnë
në biznesin e prindërve të
vetë, ku dhe mësojnë bukur
traditën.
Ndaj jo më kot një nga revistat
prestigjioze të Londrës për
ushqimin e ka cilësuar si
numrin një këtë restaurant
përsa i përket ushqimit
tradicional ballkanik. Ja si
shkruan kjo revistë: “Rea’s
Place, Child’s Hill Park në
adresën 33 Hodford Rd;
Londër, MB është një vend në
pronësi të familjes në Golders
Green që shërben pasta
dhe ëmbëlsira të shijshme
ballkanike. E vendosur në
cep, ose në parkun Child’s
Hill (shtëpia e Eagles United
FC), kafeneja ofron një tortë
me sfungjer qumështi të
mbushur me karamel (trileçe)
dhe copa shurupi kokosi
(sheqerpare) me kafe, si dhe
djathë tradicional dhe burek i
grirë - një formë e pastë fileto
të mbushura. Ashtu si me
shumicën e pikave ushqimore
në pronësi të Ballkanit,
ofrohet gjithashtu një gamë
e gjerë opsionesh të pjekura
në skarë. Rea’s ka suxhuk
pikant të pjekur në skarë,
petë të grira të mbushura me
djathë (bombica), si dhe kofta,
ushtipka dhe pleskavica të
zakonshme.
Ky restaurant u paraprin
disa restoranteve të tjera
ballkanike dhe shkon në
gjurmët e hershme të traditës
shqiptare në Londër.

Restoranti i parë shqiptar i
regjistruar në Londër u hap
në vitin 1908 nga Tony Preça i
lindur në Kosovë, i cili vazhdoi
të zotëronte një trio kafenesh
që shërbenin pjata kombëtare
si petulla me shtresa (flija)
dhe byrekë pastiçerie (pite)
në Ëalbrook, Gresham Street
dhe Rruga e Kullës së Madhe.
Është një fakt argëtues, duke
marrë parasysh se gjetja
e më shumë se një grushti
restorantesh shqiptare në
2018, ose, në të vërtetë,
ndonjë restorant nga vendet
fqinje në Ballkanin Perëndimor
– Shqipëria, Kosova, Mali i Zi,
Bosnja, Maqedonia, Kroacia
dhe Serbia – është një detyrë
veçanërisht e mundimshme.
Kjo nuk është rastësi; talenti
i gatimit të rajonit të Ballkanit
është vënë kryesisht në
punë
duke
prodhuar
kuzhinën e komshinjve më
të frekuetueshëm: Italisë,
Greqisë dhe Turqisë. Thuaj
‘miredita’ (dita e mirë në shqip)
kamerierit në një restorant të
pavarur italian dhe përgjigja
mund të jetë një surprizë. Për
ngrënësit aventurierë, dikë
që ka vizituar rajonin, ose një
anëtar i diasporës, ka ende
vende për të gjetur atë aromë
tradicionale mesdhetare me
një trajtesë ballkanike. Dhe
këtë e gjeni mrekullisht tek
“Rea’s Place” e pronarëve
Avni dhe Jehona Sopa. Ne i
vizituam në një ditë të bukur
të qershorit dhe e ndjemë
thjeshtësisnë e mikpritjes,
shërbimin e mrekullueshëm
dhe shijen e gatimit tipik.
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GRAMSHI, NJË QYTET, QË MUND TË RIVITALIZOHET
Nga Albert Avduli

T

ë udhëtosh për në
Gramsh, për çfarëdo
arsye, është një
lehtësim nëse shkon për punë
dhe kënaqësi e posaçme, kur
qëllimi i udhëtimit është vizita
në pikat turistike natyrore të
zonës.
Qyteti i vogël juglindor
pati lindur si një ngrehinë
kodrinore dhe në moshën e
pjekurisë së plotë, pra gati 60
vjeçare, befas, e gjeti veten
si një qendër urbane me
liqen, por pa humbur kodrat e
origjinës.
Gramshi u shpall qytet me
dekretin nr 3060 të Presidiumit
të Kuvendit Popullor më 18
shkurt 1960.
Distanca nga Tirana për në
qendër të Bashkisë Gramsh
është rreth 100 km.
E në këto kilometra, 18 janë
buzë liqenit të Banjës.
Sapo del nga territori i
Cërrikut dhe futesh në “kufirin”
gramshiot, pikërisht aty nisin
peizazhet e mrekullueshme
të liqenit, kodrave, korijeve e
pemishteve.
Është rrugë që do kujdes,
sepse është aq bukur sa të
huton, më mirë me thënë
që kjo nuk është bukuri për
shofer, por për pasagjer.
Ka pika buzë liqenit, ku mund
të ndalësh për të kundruar e
për foto, por mos lodhni sytë
të gjeni lumin Devoll brenda
asaj mase gjigande uji. Lumi
është tretur brenda liqenit dhe
nga tretja e tij, liqeni jeton,
gjallon e gjelbëron.
Një simbiozë e çuditshme kjo,
nga njëra anë, prurjet e lumit
janë si një proces transfuzioni

për liqenin, por ama është
prita-digë, që vrullin e lumit a
akumulon dhe pastaj e çliron
në energji.
E duke ecur në transhenë
buzë ujit, mund të hasni me
një tufë delesh a dhish, por
ju duhet të gjeni tabelën, që
lexon “Drizë”.
Po, tashmë jeni vetëm 12
a 13 km larg nga qyteti, por
kthehuni për në fshatin, që
sapo lexuat. Asnjë drizë nuk ju
gjembon gomat e makinave,
jeni futur në rrugën për te
Kanionet e Holtës.
Mbas 15 km do të mbërrini
në një mrekulli natyrore
mahnitëse.
Pastaj, nga e njëjta rrugë,
kthehuni për në qytet,
buzë liqenit, ju mund të pini
kafen apo të hani diçka, te
“Etjoni”, një pikë shplodhëse
e cila është ideuar nga
administratori i saj, si një
vetull mbi liqen.
Dhe tjetër..., një specie të
rrallë e të çuditshme lepuri
do t’a gjeni aty dhe në foton
e këtij shkrimi.
Gramshi është qytet i ri, nga
mesi i viteve 1950, regjimi
komunist filloi të ndërtonte
uzinën e armëve dhe për
arsye të tjera praktike e
propogandistike lindi qyteti,
që këmbët i lagte në lumin
Devoll e kryet i freskonte te

Mali Tomorr.
Pikërisht, në shpatin
verior të malit të
shenjtë, si një bekim,
lind e jehonë ujvara
më e madhe në
vendin tonë, Ujëvara
e Sotirës, 18 km nga
qendra e qytetit.
Jeni që jeni në
Gramsh, mos lini
pa vizituar Liqenin e Zi dhe
Liqenin e Dushkut.
Qyteti, në letra ka 12 mijë
banorë, por aq pak njerëz
sheh në lëvizje, sa më ngrihet
dyshim i madh për vërtetësinë
e letrave.
Qyteti është plakur, nuk shohë
të rinj...
Miqtë, me të cilët pi kafe,
më thonë, se ka vite që
nga djemtë dhe vajzat që
shkollohen në Tiranë, askush
nuk rikthehet në qytetin e
origjinës.
Bashkia Gramsh ka 37000
mijë banorë dhe 9 njësi
administrative jashtë qytetit.
Nga këto njësi, veç Kodovjati
ka rrugë të asfaltuar, të tjerat
janë me infrastrukturë rrugore
katastrofike.
Ndër njësitë pa rrugë është
Lenia, e cila ndodhet 40 km
larg qendrës së bashkisë.
Fshatrat po braktisen nga
brezi aktiv dhe në ato pak
banorë që kanë mbetur në
disa shtëpi, mosha mesatare
është 65 vjeçare dhe kjo
është kambana e trishtimit.
Fshatrat që janë më pranë
qytetit, jetojnë më mirë dhe
dikush ka një tufë delesh a
dhish, dikush një baxho të
vogël, dikush pemëtari e janë
dy fabrika vaji që punojnë me
sezone.

Të gjitha këto grimca
agroushqimore janë biznese
të vogla familjare.
Po qyteti, me çfarë jeton qyteti
?
Administrata lokale, arsim,
shëndetësi, polici dhe
agjencitë e enteve shtetërore
mbajnë peshën kryesore në
ekonominë e qytetit.
Dy a tre hotele që lumturojnë
recepsionistët, kur aty ndal
ndonjë bujtës, kafenet e
shumta që shkëmbejnë
klientët, dyqanet e vogla
dhe dy a tre markete më të
mëdhenj nga “mini” e më të
vegjël nga “super”.
Tre a katër restorante
me gatime të shkëlqyera,
tradicionale e nga recetat më
të reja, prodhime të zonës
më së shumti dhe shërbim aq
miqësor sa veç në këtë qytet
e gjen.
Tezgat po, frymojnë dhe ato
me prodhime nga kopshtet
apo ndonjë lopë, qindarkat e
djersës ditore vërtiten mbi ato
sy e duar të lodhura.
Ka disa punonjës në fasoneri,
disa të tjerë në një fabrikë të
prodhimit të ambalezheve të
ricikilueshme dhe një filial i
fabrikave të akuakulturës.
Sigurisht që në qytet ka
bojaxhi, hidraulik, gomist,
mekanik, rrobaqepës etjer.
Dhe sigurisht, ka edhe kryetar
bashkie.
Bukuria është në Gramsh,
por qyteti po plaket, aty
të papunët dinë targat e
makinave të gjysmës së
qytetit, por harrojnë ku e kanë
marr borxhin e fundit.
Gramshi ofron kaq shumë
mirësi njerëzore, bukuri
natyrore, kulinari të shkëlqyer,
afërsi me kryeqytetin...
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“HILAL FOOD CENTRE”
RESPEKTI RECIPROK
N
ë thelb duket si një
vend që hyrjet dhe
daljet e blerësve janë
me gjuhë të përbashkët, edhe
pse në këtë supermarjet gatigati fliten të gjitha gjuhët e
botës. Por, jo rastësisht aty
dëgjon në të gjitha momentet
e ditës të flitet shqip. Shqip
dhe ndjeshëm dëgjon
respektin që ata kanë për
këtë ekip të mrekullueshëm
që gjithnjë është në shërbimin
ndaj tyre.
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
konkurruese, ka ushqime të
freskëta 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 destinuara 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. Tek “Hilal Food
Centre” respekti reciprok.
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