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E DASHURA REVISTË “ALBANIAN POST”

E

dashura revistë “Albanian
Post”!
Unë nuk jam
thjesht botuesi dhe
përkujdesësi yt në këta vite
të emigrimit në Mbretëri të
Bashkuar, por si një simtër e
“Fjala e Lirë” në Londër, kam
qenë vetvetiu dhe një lexues
i zjarrtë i juaji. Kam qenë me
Ju e dashur Revistë, me ditët,
javët, muajt duke bërë bletën
që të seleksionojë nektarin e
duhur për mjaltin e një shoqërie
të nderuar dhe punëtore,
fisnike, zemërmadhe, duke
seleksinouar helmet dhe
poshtërsitë, duke shkuar në
gjumë i qetë dhe gjithnjë duke
të lexuar ty.
E dashura revistë “Albanian
Post”. Në disa nga këto
.momente kam qenë bashkë
me disa lexues miq dhe
sponsorizues (për të cilët do...
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...flas veçanërisht), reklamues
të bizneseve të veta dhe
dashamirës, duke u ngjitur
me ju gjatë çdo shkrirjeje të
yndyrës, krijimit të kurbës,
“të testuar shkencërisht”,
mbushjes, spërkatjes, rrallimit
... larg një trupi të gënjeshtërt
dhe një angazhimi kot dhe
bosh.
E dashura revistë “Albanian
Post”. Isha me ty në faqet e
tua me çdo arritje, me të gjitha
mirësitë e prindërve, familjeve
dhe pozitivitetit, si në çdo
modë, çdo fazë, çdo dietë…
dhe tani, është tani, vetëm tani,
që e kuptoj se kemi pasur një
rrugë të gjatë dhe mendoj se do
ta kemi sërrish më shumë e më
shumë kohë bashkë.
E dashura revistë “Albanian
Post”. E kuptoj që edhe pse
isha aty për të gjithë dhe në
kohën time më të bukur, jo të

gjithë kanë qenë aty për mua,
por ti më ke lehtësuar me
uratën tënde dhe të familjes
sime të respektuar duke më
mbështjellë ëmbëlsisht në
faqet e tua. Mendova se ishe
një batanije ngrohtësie dhe
solidariteti në një botë që vetëm
sheh qejfin e vet, rehatin dhe
shpërfill mundin e përkushtimin
e Tjetrit ndaj komunitetit dhe
Gjuhës së bukur shqipe. E
gjitha shtrydhet vetëm në
parada, reklama, mburrje dhe
kafene…, por ti ishe puna dhe
përkushtimi, profesionalizmi
dhe pasqyrimi pa fonde dhe
ndihma. Me kursime dhe
brenda Ligjit.
E dashura revistë “Albanian
Post”. E mbështjell gjithnjë
zemrën në faqet e tua për të
thithur atë që do të më bënte
të dashur me të gjithë, sepse
nuk mund të isha kurrë ky
që jam, a mund të bëja pa

ndihmën e Zotit dhe Familjes
ime, shoqërisë, këtë projekt
kaq real dhe një realitet?
E dashura revistë “Albanian
Post”, na ke dhuruar një
album të pastër për të parë
Njeriun, shkrimtarin, krijuesin,
profesionistin, Shqiptarin model
dhe udhën e nderuar.
E dashura revistë “Albanian
Post”. Unë si mjaft të tjerë
jam dhe do të jem, pra edhe
kam qenë një lexues i zjarrtë
i joti, dhe do të qëndroj me ty
edhe pse jam bashkëjetuesi yt
shpirtëror dhe metaforik. Unë e
mbështjell besimin tim në faqet
e tua dhe ti e gëlltit me dhëmbë
të bardhë të qeshur duke ua
dhuruar brezave.
E dashura revistë “Albanian
Post”. Unë vetëm dua t’ju
falënderoj që edhe këtë muaj
të Gushtit 2022 ju dolët në
dritë falë kursimeve të familjes
sime dhe disa reklamimeve.

02
Sponsorët?! Edhe ata do
të zgjohen një ditë sigurisht
sikurse të tillët nuk mungojnë
dhe njihen edhe ligjërisht me
Ligjin Britanik. Faleminderit
me copëzat e tua të shtrira në
dyshemenë time të dhomës së
gjumit dhe të punës se janë
bashkë gjithnjë me rrahjet e
zemrës sime për të gjithë.
Unë vetëm dua t’ju falënderoj!
Dhe e di pse? Thjesht, për të
më treguar se si është të jetosh
si një sakrificë e vetes dhe e
familjes në përkushtimin ndaj
të mirës dhe Njeriut, falenderimi
ndaj Zotit!
Shënim: Miq të nderuar
përveçse në print ju jeni të
lehtësuar ta lexoni dhe në
arkivën e saj online, në Pdf:
https://www.fjalaelire.com/
albanian-post.

DHE I GJITHË KY DET
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uke i ndriçuar të
gjitha, ndërsa pikëzat
e errëta flashten tutje
largësisë dhe dimensionit të
vlerave që jo pak herë pena
e Doc Odise Çaçit transmeton
qashtër në ndalesat e tij kritike
dhe analitike të krijimtarisë
dhe krijuesve. Dhe kështu
autori dhe poeti, Kristo
Çipa, “Mjeshtër i Madh”
vëmendshëm me zhurmat e
jashtme dhe të brendshme
vrapojnë simetrikisht të
shembin murin që mbart në
izolimin e një vendi të errët
të freskët. Ky izolim i tillë
shkëputet nga bota rreth
vargut dhe vendoset në
heshtjen që flet, pasi sikurse
thotë Çaçi “Pena e këtij poeti
është ngjyer në bedenat
e Bregut Jonian dhe në
valët që përplasen mbi këta
shkëmbinj mijëravjeçarë,
sa
dhe
vetë
jeta.”
E aty poeti qashtër e ka
lënë mendjen të kërkojë
frymëzimin dhe imagjinatën
dhe të endet në imagjinatën e
trësisë absolute që konkuron
me fjalën e bukur. E thith
hiçin ndërsa i lë shqisat e tij
të mos ndjejnë asgjë. Në një

pezullim të thjeshtë kohe,
ripërtërin të gjitha gjërat rreth
vargut, iseve, mesazheve,
figuracionit, ndërsa rinovon
edhe vetë shpirtin frymëzues
poetik. Poeti i fjalës së bukur
zhytet në një det qetësie
ndërsa turbullira e të gjitha
gjërave ndërpritet, dhe gjen
qendrën e vlerës së vlerave që
të mund të kthehet në të qenit
vetvetja e vërtetë e realitetit,
që aq bukur poeti i ndjeshëm
Ilirjan Zhupa dhe i pavdekshmi
Petrit Ruka e kanë thënë që në
hyrje të vëllimit të bukur poetik.
Dhe i gjithë ky det i tilllë i
vlerave dhe i qetësisë (nëse
ekziston qetësia për detin)
shtrydhet “Në pikën e lotit”
që e bënë këtë poezi të
tillë të jetë me kostumin e
merituar anembanë Globit.
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POETJA ORALDA LAHE ËSHTË THJESHT
VETVETJA, NË NJË VERSION TË SAJ

D

içka për të menduar dhe
gjithnjë në një mendim
të thellë të sjell poezia e
Oralda Lahes. Në të ka skena
të cilat nuk duhet t’i bëjmë
kurrë fotografi për t’i mbajtur
mend, sepse ato janë më të
paharueshme dhe mendohen
më mirë kur jemi duke i lexuar
personalisht. Po kështu, në
dashurinë që sjell ajo mes
vargut ndonjëherë fjalët nuk
mjaftojnë dhe më mirë lihen
ashtu disi pa stiluar, për të
thënë të pathënën. Ja si rrjedh
vargu i Oralda Lahes në këtë
poezi: “Me flokë/të shpupurisur/
vij drejt teje/E shëmtuar/
dua të takoj/Pa zbukurime/e
veshje/magjepëse./Me
flokë/të shpupurisur./A do
më dashurosh?!/E mbyta
moralin/E një shoqërie/Flokët
nuk prishen lehtë/As në të
përtejmen/Botë të Vogël/Me të
shpupurisurat/flokë vij/Dje, Sot,
Nesër …”
Kjo është vërtësia, nëse
ajo ndodh të jetë më afër
reales, dhe nëse ajo ekziston,
por sipas vargut të tillë
nënkuptohet mes thjeshtësisë
dhe se vetëm në heshtje mund
të shprehim ndjenjat tona të
dashurisë. Sytë tanë mund të
flasin një milion fjalë më shumë
çdo sekondë, sesa kordat
tona vokale, sesa zbukurimet,
veshjet, magjepsjet. Fjalët e
tilla që vijnë nga e folura janë
thjesht në mënyrën që ndan
dy shpirtra. Pse të flasim kur
sytë tanë mund të na bëjnë
një, dhe buzët tona mund të
puthen? Këtu nuk nevojiten
fjalë. Këtë e ka një arsye
më shumë, poetja Lahe, në
tërësinë e saj të stiluar vëtëm
në varg. Me këtë nëkuptojmë
se fjalët mund të zbehen, por
kujtimet e asaj që bëmë ato
ditë të heshtura do të mbeten
për ne për t’i menduar në ditë
të qeta, sikurse është vetë jeta
në mosstilimin e saj. Dhe jeta
është një simbolikë e tillë ku
diskursi shkon tek simbolika e
trëndafilave dhe dashurisë. A e
dini se trëndafilat bëhen të kuq
kur shikojnë një grua të bukur?

Ato janë rozë sepse kanë rënë
në dashuri me buzët tuaja të
ëmbla dhe rozë. Dhe zbardhen
sepse kështu është bërë e
pastër dashuria e sinqertë. E
kështu me radhë janë sytë që
hipnotizojnë dhe zëri i butë që
dominon në vetminë e ftohtë,
e më pas përqafimi, i butë dhe
i ngrohtë, zbut ajrin e ftohtë.
Pikërisht me puthjet e ëmbla
bie në dashuri thelbi i shpirtit
të njeriut. Me të ëndërron nga
larg. Janë kujtimet që mbahen
kudo.
E në rastin e Oralda Lahes
“Të lind dëshira/të lutesh/
për përqafimin/e njerëzve të
tu/Një frikë/Turbullim/Habi/
Të lind dëshira/Të ndezësh
qirinj/Të përulesh/Të ndalësh/
Të kërkosh/Të falësh/Në
mungesa/Në mendje të qeta/
Si pak herë/Të lind dëshira/
Të përqafosh/Njerëzit e tu të
dashur/Si dikur me naivitetin
e/një fëmije…” diksursi të
ndryshon dhe të ka ndryshuar.
Kjo sepse filozofia emesazhit
të përqafimit tashmë ka kaluar
në kornizë tjetër, në kornizës
që thurret me normativin e
vetë jetës. E në këtë diskurs
krijon me kuptimin e thellë
diçka më thelbësore, diçka
për të menduar, ndoshta
dhe buzë të paharrueshme.
E ti shkon më tej se leximi
i vargut, tek memorja, tek
sinteza e memorjes dhe tek
perceptimi. Natën e parë që
të takova, shkova për të fjetur
duke u përpjekur të kujtoja
fytyrën tënde, por nuk munda
ta dalloja.
E vetmja gjë, e vetmja
karakteristikë që më erdhi kaq
gjallë në mendje ishin buzët e
tua, të bukura siç janë, siç e
di që je. Buzët që ma puthin
shpirtin. Janë buzët që dua
të puth. Buzët tuaja,. Aq të
ngrohta sa që shkrijnë buzët e
mia. Buzët që më pëshpëritin
në vesh. Buzët që dua të
dëgjoj. Buzët tuaja. Buzët me
të cilat dashurohem. E gjitha
është një emetim me një
etiketë që vjen nga mesazhi.

Tashmë buzët shkojnë
në udhëjetë, në
nivelin që ata duhet
të përfaqësojnë, e
kështu Oralda ka të
drejtën filozofike të na
delegojë mesazhin se
tashmë “përqafimi”
nuk është më ai
primari, nuk është më
ai përcaktori i Fjalorit
të Gjuhës Shqipe, por
diskursi që rreket të
përfaqësojë vlerën ku
udhëjetën e tjerr vetë
njeriu dhe gjithnjë
nëpërmjet një diçkaje
për të menduar.
Dhe kështu mesazhi i këtij
formati diskursiv të Oralda
Lahes është edhe për një
jetë të re, një katalog më
vete, një udhërrëfyes filozofik
për një të paardhur, me të
cilin vetëm poetja dhe vargu
i saj komunikon. Për këtë
ajo zgjedh këto vargje “Nëse
nesër vendos/të lindësh ti/
krijesë e re/Mos kujto se/do
të buzëqeshin/njerëzit/Ata do
të puthin, tallen/do të bëjnë/
çdo gjë me ty/Mos lind nesër
zgjidh/kohën e ardhjes/të ikjes
nuk dihet/Nëse lind nesër uro/
nënën dhe mallko veset/kjo
është jeta biri apo bija ime..”
Oralda Lahe në këtë strukturë
të veçantë të mendimit të saj
poetik ka dhe një “Siluetë”. E
për këtë ka shumë e më shumë
gjëra që agravohen duke bërë
që mendimi të shkojë në një
pikë të domosdoshme. Duket
sikurse kërkon të thotë se dua
të shkoj në një mënyrë, por
rryma më çon në një tjetër. Në
fund, mendon se janë të gjitha
rrathë, spirale. Kështu mendon
vetëm kur ka shkuar shumë
larg, pasi nuk mund ta shihte
që ishte një rreth që në fillim.
E tek poezia e saj “Siluetë”
Oralda Lahe në formën më të
ndjeshme saktëson “Silueta
merr/formën që ke ti/Nuk
më tremb/Silueta/E ikjes/
Po ajo e ardhjes/Në ç’ëndërr
sheh?!/Në çfarë mirazhi?!/A

ka shkretërirë/më të frikshme/
se kjo e jona?!/Gamiljet u
shfaqën/E ti jo/Në ç’ëndërr/U
pamë ?!/U fshehëm/Ne.”
Edhe rikthimi tek çmimet
poetike që ka marrë Oralda
Lahe flet për të veçantën e
poezisë së saj. Pak kohë më
parë ajo ishte në një konkurim
me disa emra të njohur të
poezisë, kur rrëmbeu çmimin
e tretë të poezisë, me temë
“Ulliri”, të organizuar nga
Libraria ARTI në Ulqin. Edhe
në disa konkurime të tjera ajo
ka treguar ritmin e saj drejt
lartësisë dhe kulmit të vargut.
Duke parë thelbin strukturor që
poetja përdor për të rrëshqitur
përgjatë një vargu fjalish dhe
figurash poetike derisa…
arrin… në një verandë të
mundshme zgjidhjeje… e
treguar kryesisht përmes
ndryshimit të dallueshëm
të çelësit dhe pauzave të
programuara nga ana tjetër
është pak e zakonshme, nëse
jo një pikë që dallon poezinë
e Oralda Lahes. Poetë nga
të gjitha kampet, skenat dhe
traditat estetike e bëjnë këtë,
por Oralda Lahe është thjesht
vetvetja, në një version të saj.
Dhe pas një sërë leximesh
kam ndjerë mjaft mirë zërin
e poetes për të menduar se
vërtet ka diçka në këtë melodi
të zakonshme të poezisë së
saj që lidh me dashamirësi
thelbin e mesazhit diskursi.
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RASHID & RASHID

Solicitors,
Advocates
Immigration Specialists
Commissioners of Oaths

Këshilla
ligjore
FALAS
Specialist i azilit të
trafikimit njerëzor

Dokumente udhëtimi
Procedura për leje qëndrimi
dhe viza
Kur jeni kotigjent per t’u
riatdhesuar ose të ndaluar
nga organet e emigracionit
Mbulojmë të gjitha aspektet
e emigracionit
Zgjatje vizash
Leje pune
Rishikim jurdik

24/7 orë linjë emergjence

07878335000

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

Apelim Tribunali
Rastet e trashëgimisë
RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street,
Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02085401666
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EAGLES UNITED FC: NJË ROL MODEL QË FORCON
EDHE KOMUNITETIN SHQIPTAR NË LONDËR

N

isma “Sport for Good
Cities”, e nisur nga
Laureus në SHBA,
fuqizon partnerët lokalë për
të krijuar ndryshime pozitive
sociale në komunitetet e tyre,
duke bashkuar koalicionet e
liderëve të komunitetit të cilët
identifikojnë sfidat kryesore me
të cilat përballet zona e tyre
lokale dhe zhvillojnë një vizion
të përbashkët për t’i trajtuar ato
përmes sportit. Kështu është
bërë dhe me disa anëtarë
aktivë të komunitetit shqiptar
në Mbretëri të Bashkuar që
ndihmojnë moshat e reja të
ushtrojnë talentin e tyre në
sport.
Kështu ndodh dhe me atë
që bën Eagles United FC, i
cili është një Klub i Zhvillimit
Standard i Kartës së FA me
bazë në Golders Green, dhe
që ofron futboll konkurrues për
të rinjtë për fëmijët nga mosha
7 deri në 15 vjeç. Sipas asaj që
afron ky klub mësohet se Klubi
është i përkushtuar të ofrojë
trajnim cilësor në futboll për të
gjithë të rinjtë në Londër. Klubi
numëron sot më shumë se 80
të rinj të moshës 7 -15 vjeç, të
cilët ndjekin aktivitete stërvitore
dhe luajnë ndeshje kampionati
dhe kupa në liga të ndryshme
në Londër.
Drejtuesit aktivë dhe mjaft
të përkushtuar të këtij klubi
shprehen se “Mirëpresim të

gjithë ata që janë të interesuar
nga mosha 7-15 vjeç,
pavarësisht aftësive të tyre në
fushë. Ne ofrojmë programe
stërvitore për të gjitha moshat,
të ofruara nga trajnerë me
kualifikime përkatëse të marra
nga Federata Angleze e
Futbollit.”
Të
gjitha
ushtrimet
përqendrohen në aftësitë
individuale, teknikat, punën
në grup, por gjithmonë duke
pasur si objektiv kryesor
gëzimin dhe mirëqenien e
fëmijëve. Çdo fëmijë ka topin
e tij për të zhvilluar teknikat
e pasimit, goditjes, goditjes
me kokë dhe shpejtësinë
përmes ushtrimeve dhe
lojës. Stërvitjet në shumicën
e rasteve përfundojnë me
lojën, ku fëmijët inkurajohen
të shprehen dhe të japin më të
mirën e tyre për ekipin. Seancat
e trajnimit janë edukative,
argëtuese për fëmijët dhe
promovojnë një mënyrë jetese
të shëndetshme.
Sipas
drejtuesve
dhe
mjeshtërve me emër të këtij
klubi mësohet se “Është
qëllimi ynë që të përpiqemi
të zbatojmë një filozofi futbolli
të praktikuar nga disa prej
klubeve më të respektuara në
botë, si Barcelona, Manchester
United, Ajax, etj., ku secili lojtar
mund të zëvendësojë tjetrin
në çdo pozicion në fushë, dhe

TRIKOJA E
BASKETBOLLISTIT ELVISI
DUSHA SHITET PËR 200
STËRLINA NË EBAY

T

rikoja e basketbollistit
Elvisi
Dusha,
që
është basketbollist
profesionist shqiptaro-britanik
për Plymouth City Patriots të
Ligës Britanike të Basketbollit
është shitur për gati 200
stërlina në Ebay. Lajmi vjen
menjëherë pasi tifozët dhe
dashamirësit e tij në Plymouth

kanë marë vesh se ai do të
rikthehet këtë sezon tek ta.
Një media online ka deklaruar
se ky është një gëzim dyfish
për fansat e tij. Plymouthlive
shkruan “Njoftimi përfundimtar
i shtatë nënshkrimeve nga
Plymouth City Patriots këtë
javë, do të sjellë gëzim për
tifozët Patriots në të gjithë

zhvillojnë një mentalitet
fitues në çdo gjë që
bëjnë.” Në njoftimet etyre
zyrtare është përzgjedhur
kjo thënie: “Suksesi nuk
është rastësi. Është punë
e vështirë, këmbëngulje,
mësim, studim, sakrificë
dhe mbi të gjitha dashuri
për atë që po bën ose
mëson të bësh.” E
natyrshëm e thënë nga
i Madhi dhe Legjenda
Pele.
Në fakt ky angazhim i pavarur
i Eagles United FC në plan të
parë duket se është dhe një
model më vete, për të integruar,
ndihmuar dhe aktivizuar
moshat që përcaktohen aty,
por dhe një afërsi me atë
që në vitin 2018, bazuar
në mësimet nga iniciativa
në SHBA, Laureus pilotoi
programin Model City London
në partneritet me Kryetarin e
Bashkisë së Londrës dhe Nike.
Qëllimi i kësaj qasjeje unike
të bazuar në vende është të
përmirësojë integrimin social
për londinezët, duke përdorur
sportin dhe aktivitetin fizik për
t’i fuqizuar ata që ta bëjnë
komunitetin e tyre një vend
të integruar, gjithëpërfshirës,
aktiv dhe të shëndetshëm,
natyrshëm njësoj sikurse
synon prej kohësh Eagles
United FC.
Gjatë rrjedhës së programit

Plymouth dhe në të vërtetë
tifozët e basketbollit në të
gjithë vendin. Elvisi Dusha,
veterani ndërkombëtar
shqiptar dhe i Ligës Britanike
të Basketbollit (BBL), do
të rikthehet në Plymouth
për sezonin e tij të dytë me
Patriots, duke e bërë atë
një dekadë mbresëlënëse
të basketbollit në BBL”
Elvisi Dusha, luan për
kombëtaren e Shqipërisë.
Është i lindur në Londër, dhe
ai njëkohësisht ka luajtur
edhe për Surrey Scorchers,
Plymouth Raiders, Ëorcester
Ëolves dhe Prishtinën.

pilot tre-vjeçar, Ekipi Kombëtar
i Zhvillimit për Përfshirje (NDTi)
u ngarkua të evidentonte
ndikimin që programi pati
në tre komunitete londineze
në Barking, Haringey East
dhe Hounsloë Ëest dhe nuk
dihet nëse ata kishin ndonjë
informacion dhe për këta
mjeshtra shqiptarë dhe këta
talentë që përbëjnë mrekullinë
e Eagles United FC.
Partneritetet dhe koalicionet
që janë krijuar janë të
pabesueshme për t’u parë dhe
akoma më frymëzuese duke
pasur parasysh se ato janë
formuar dhe mbështetur gjatë
pandemisë. Ata janë drejtuesit
e kësaj pune dhe ne jemi
krenarë që i kemi mbështetur
herë pas here, dhe teksa
nisma e qytetit Model London
hedh hapat e saj të ardhshëm,
edhe pse jo duhet marë si
model pozitiv edhe Eagles
United FC me shembullin e tij
të mirë e të vlerësuar.
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MINISTRI PELESHI NË LONDËR PËR RINOVIMIN E FLOTËS
AJRORE SHQIPTARE ME HELIKOPTERË BLACK HAWK

M

inistri Niko Peleshi
është parë në Londër,
në një kohë që ka
shënuar në faceboook: “Një
vatër zjarri është raportuar
në një sipërfaqe pyjore pranë
zonës së mbrojtur në Bërzanë,
në njësinë administrative
Zejmen në Lezhë. Helikopteri
Cougar ka shkuar në ndihmë
të aksionit për shuarjen e
vatrës që rrezikon të marrë
përmasa të mëdha për shkak
të erës së fortë. Në terren po
punojnë forcat e emergjencave
civile, janë angazhuar 60
efektivë të FA, forca të policisë
dhe vullnetarë.”
Ky është shënimi i tij në
Facebbok, ndërsa burime të
sigurta thonë se ai ka ardhur
për të takuar dhe biseduar
me “Lockheed Martin” të cilët
janë duke e asistur Shqiprinë
për ngritjen dhe mirëmbajtjen
e sistemit të monitorimit te
hapësirës ajrore dhe detare.
Vetë Niko Peleshi shkruan
“Transformimi dhe modernizimi
i Forcave të Armatosura
në partneritet të ngushtë
me aleatët tanë strategjikë.
Pamjet e shpërndara janë nga

gga takimi me Z. Jonathan
Hoyle, zv. president i gjigandit
“Lockheed Martin”, të cilët janë
duke e asistur vendin tonë
për ngritjen dhe mirëmbajtjen
e sistemit të monitorimit te
hapësirës ajrore dhe detare.
Ministri shprehet se “Diskutuam
për projektet e përbashkëta
për pajisjen e FA me sistemin
kundërtank “Javelin” si dhe
rinovimin e flotës tonë ajrore
me helikopterë Black Haëk, të
pajisur me sistem të posaçëm
për fikjen e zjarreve.”
Gjatë vizitës në Mbretërinë e
Bashkuar ai pati një takim me
z. James A. Hursch, Drejtor i
Agjencisë për Bashkëpunim
në Siguri dhe Mbrojtje të
SHBA (DSCA). Marrëdhënia
ushtarake me SHBA vijon

përmes zbatimit të projekteve
të përbashkëta për sistemet
e mbrojtjes kundërtanke
“Javelin”, rinovimit dhe
modernizimit të flotës sonë
ajrore me helikopterë “Black
Haëk”, rritjes dhe përmirësimit
të sistemeve dhe pajisjeve
për mbrojtjen kibernetike,
apo mbështetja për
transformimin
e
Akademisë së Forcave të
Armatosura sipas modelit
Ëest Point.
Rritja dhe përmirësimi i
kapaciteteve të sigurisë
dhe mbrojtjes së vendit
tonë, e nevojshme për
të përmbushur kërkesat
e Aleancës së NATO-s.
Niveli i bashkëpunimit
mes Shqipërisë dhe

ShBA dhe numri i projekteve
te përbashkëta të modernizimit
të Forcave të Armatosura të
RSH, sot është në nivelet
më larta. I bindur se ky takim
do të intensifikojë jetësimin e
projekteve.

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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VËRTETËSIA ËSHTË E LIRË…

L

exojmë poetin Noke
Abilekaj. “Lakmia-udhë
karvani” vjen nga lindja
rrëzë mali, udhëton majë një
karvani. Dhe udha rrëshqet
nëpër mijëra labirinthe.
Labirinthe të një jete. Një jete
me miliona identitete. Identitete
që mbesin pyetje të strukura
pas yjeve në vetvete: “Ku janë
yjet tanë? Në ç’kontinent?
Në ç’ëndërr? T’i shohim dhe
njëherë./A do t’i gjejmë? /Po të
ndjekim gjurmët e lakmisë, do
t’i gjejmë patjetër./Shtrëngoje
dorën time!/Shtrëngoje!” Dhe
shkojmë tutje në thellësi të
një bote ku autori poet e gjen
“Si akull”, ku vargjet gati në
përsëritje na sjellin se “Si akull
vezullonin mermerët e bardhë
ku shkelnin njerëzit e kësaj
bote” dhe më tej “Sot gjendemi
mbi këtë ajsberg gjigand.
Akulli vezullon si mermerët
e bardhë të botës që pas e
lamë. Mbi ne qielli. Në të katër
anët oqeani i thellë, i kaltër, i
zi, zhurmëmadh.” E në këtë
gjendje udha që poeti Noke
Abilekaj përshkruan është
një gjendje sa racionale, aq
filozofike, sa dimensionale, aq
dhe tërësore, gjithëpërfshirëse.
Aty mbetet gjithkush.

Aty janë e vërteta dhe
gënjeshtra, dhe e vërteta
dhe qenësia e universit.
Gënjeshtrat janë gënjeshtra,
ata ju mohojnë të vërtetën.
E vërteta është e vërteta, ju
mohon gënjeshtrën. Por kur
shqyrtohen nga afër të dyja
janë saktësisht të njëjta. Ato
janë të këmbyeshme. Njerëzit
që ju thonë “të vërtetën” po ju
mohojnë gënjeshtrat. Sa të
mërzitshëm, të rrezikshëm dhe
keqdashës janë njerëzit plot të
vërtetë. Zgjidhni të vërtetën
tuaj dëshiron të delegojë
mesazhin e tij poeti, duke
diktuar se “ne u radhitëm tek
të shumtët./U lehtësonim jetën
zotërinjve tanë për mbijetesën
tonë” dhe kjo e vërtetë është

ajo që duhet kuptuar se
njerëzit që ju thonë gënjeshtra
po ju mohojnë vërtetësinë. Sa
të mërzitshëm, të rrezikshëm
dhe keqdashës janë njerëzit
plot gënjeshtra, ndërsa e
vërteta nuk është as e vërtetë,
as gënjeshtër. Ajo ekziston më
vete.

Vërtetësia është e lirë nga
Dualiteti i së Vërtetës dhe
Gënjeshtrës. Mes të dyjave
lind lakmia. Lakmia që trajton
në këtë poemë Noke Abilekaj.
Pra lakmia individuale.
Lakmia individuale ekziston
në gjendjen e Veçantë dhe
e shkrirë me Lakminë e
Universit. Ne e ndjekim pas,
duke u bërë kopjacë, prandaj
poeti na urdhëron “Hap sytë!
Shushurijnë frikshëm roitjet
në të gjitha anët. Pas nesh,
u ça në mes tërë ai mal
akulli shëndritës. Shëndritja
u shndërua në grope të
zezë. Ariun e bardhë, që
na drithëronte zemrën tek
afrohej, e përpiu ajo zgavër
bark katran.” E kështu vjen dhe
shumohet pamendësia.
Pamendësia e përhershme
është dashuri e pakushtëzuar
- thjesht pyesni çdo qen ose
mace. Mendja na ndan nga
Lakmia e Universit. Mendja
krijon Dualitet, i cili drejtohet
nga Dashuria e Kushtëzuar.
Lakmia individuale krijon
Dashurinë e Pakushtëzuar
(Ndërgjegjen) e cila është
jashtë Dualitetit. Mendja
nuk mund të krijojë dashuri
të pakushtëzuar. Nëse keni
mendje dhe identitet të
kushtëzuar, nuk mund të
shkriheni me qenësinë e
universit. Nëse jeni të pamend
dhe pa identitet të kushtëzuar,
ju jeni shkrirë me Lakmisë e
Universit. Prandaj Dashuria e
kushtëzuar thotë të dua me
kusht që mund të të urrej. E
në këtë pikë poeti shkruan
“Për më shumë liri dhe drejtësi,

morëm rrugën e gjatë, atë të
pafundmen./Shpërngulën
plaçkë e laçkë, kuç e maç
dhe, pëlltuq, i lëshuam në
mes të vendit./S’qe e thënë,
e dashur./Kryeqendra qenkej
plot e përplot me shpella
e guva. Mali i kishte më të
rralla. Shumë më të rralla.
Mospërfillje atmosferike. /Midis

mashtrohen nga Mendja duke
besuar se duhet t’ia lënë
mendjes funksionimin e trurit
të tyre dhe rrjedhimisht jetën
e tyre.

turmave mizëri ndiheshim më
të vetmuar!!! /As vëmendjen
e shpendëve dhe kafshëve
të pyllit nuk e gjetëm midis
fqinjëve. /Ca prej tyre (sa
shumë fqinjë rreth nesh!)
mbartnin pamëshirësinë e
kuçedrave.”

e Lakmisë së Universit që
njerëzit e kontrolluar nga
Mendja mësohen ta quajnë
Shpirt dhe Fat. Shpirti është
thjesht një tjetër Identitet
i Kushtëzuar i krijuar nga
Mendja. Fati është thjesht një
tjetër identitet i kushtëzuar i
krijuar nga Mendja. Lakmimi
individual formohet nga një
pjesë e vogël, por e barabartë
e thelbit të Lakmisë së
Universit dhe mishërohet në
një Trup Njerëzor të gjinisë
– mashkull, ose femër, të
çdo ngjyre lëkure. Shkurt ne
lexuam poetin, Noke Abilekaj:
“Pse?/Sepse atje do gjejë
truallin e vet lakmia jonë.

E ku shkoi shkoi dashuria?
Dashuria e kushtëzuar
është selektive, vlen vetëm
për familjen dhe miqtë dhe
anëtarët e tjerë të kësaj bote
brenda ku udhëton “Lakmiaudhë karvani”. Sepse,
Dashuria e pakushtëzuar nuk
është selektive, ajo vlen për
çdo qenie të gjallë, njerëzore
ose ndryshe. Dashuria e
pakushtëzuar nuk i sheh
njerëzit si miq dhe armiq.
Dashuria e pakushtëzuar i
sheh njerëzit të mishëruar në
trupa. Njerëzit mashtrohen
nga Mendja për të besuar se
Identiteti i Kushtëzuar është
identiteti i tyre i vërtetë dhe

Lakmimi individual është një
individ i vogël por i barabartë
i pavarur, pa emër, pa formë,
pa gjini, pjesë autonome

Jo, jo! Mos artikulo fjalën
lakmi! Kurrë!/Vetëm, mos
gabo ta braktisësh. Është yll
karvani./Yll karvani për vesin,
/për ambicjen, rrëmbimin, /
për shtytjen, /për asgjësimin e
jetëve.”
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E PALEXUARA E PROTESTËS
SË 7 KORRIKUT 2022

P

rotesta e djeshme e
Opozitës shqiptare foli
shumë. Foli dhe sqaroi
mjaft detaje, dhe nga ata më të
ndjeshmet, më të komentuarat,
më të prekshmet, që lidhen me
situatën aktuale në PD, por
dhe me emrin e Sali Berishës.
Folën, komentuan, u habitën
nga masiviteti i një proteste të
tillë, por ata që u morën vetëm
me PD-në dhe Sali Berishën,
me shkas nuk përmendën
faktin kryesor. Ai ishte shkaku
që duhej theksuar. Ai ishte
më lajmi, se lajmi i protestës
masive, me të cilën u habit
edhe Baton Haxhiu, edhe
vetë Ambasada e SHBA-së,
që ishte shumë e shqetësuar
për ndonjë veprim antiligjor të
protestuesve.
Në orët e Protestës masive
të Opozitës shqiptare, por
dhe në orët e tij të lemerisë si
kryeministër, në përpjekjet e tij
të kamufluara, të mistershme
për t’u kapur në tërheqje
vëmendjesh, Edi Rama, u
kujtoi me karshillëk pjesës
ndjekëse të tij disa pamje nga
Vlora, duke bërë me gaz edhe
votuesit që e vendosën atë
në detyrë. Ai këmbënguli me
këtë rast se kishte një mandat
personal nga rrëshqitja e
zgjedhjeve të përgjithshme
të kaluara, duke lënë të
nënkuptohet se shfaqja e tij si
lider, tha ai, do të nënkuptonte
luftime të brendshme majtiste
dhe ‘kaos’ drejt një zgjedhjeje
tjetër të mundshme. Pra ai
ishte i pazëvendësueshmi!
Ndryshe ndodhte në Londër,
në orë thuajse afër-afër,
ku kryemistri i Britanisë
së Madhe, Boris Johnson,
ndërsa deklaronte tërheqjen
nga detyra, të deklaronte
se “në poltikë, askush nuk
është i pazëvendësueshëm,
ashtu sikurse dhe për një
kryeminstër”.
Duke
shkuar
tek
e
rrëndësishmja, natyrisht
me shkas të protestës tejet
masive, që provoi ndryshe

mendimin e të tjerëve, sjellja
e djeshme e kryeministrit Edi
Rama, tregoi dhe një herë se
inskenimet e tij janë hedhur
poshtë gjerësisht në rastin
më të mirë dje, ku shqiptarët
zgjedhin me votë parlamentin,
jo me inskenime dhe puçe, as
me para të pista nga kanabisi
masiv i mjaft përfolur në media,
por kjo sjellje shtirëse ishte
dhe demagogjike në rastin
më të keq. Pra, kryemistri
ishte i gatshëm të inskenonte,
por kësaj radhe i mbeti bosh.
Kështu ai ka luajtur dhe
kartën e tij të fundit. E fundit,
se duket mjaft mirë dhe bën
pastër faktin se ai tashmë e ka
humbur jo vetëm mbështetjen,
por dhe besimin tek ata që
sollën në pushtet. Në fund të
fundit, kjo shkon tashmë tek
paralajmërimi për një zgjedhje
të parakohshme.
Por në një aspekt të tillë,
duhej protesta e djeshme
të sillte këtë vëmenjde të
nëpërkëmbur. Tek kjo ka një
pikë të ngrirë. E ajo pikë me
këtë protestë tashmë është e
shkrirë. Jo, një kryeministër
nuk duhet të jetë në gjendje
të ulet në kolltukun e tij
pafundësisht, edhe pse mund
të favorizohet nga shumë arsye
të tjera. Dhe jo, Rama nuk
ka ndonjë mandat personal
mistik që vë në gur dashurinë
e pavdekshme të njerëzve për
udhëheqësin e tyre të dashur.
Por ai duhet të kërkojë vetë,
madje me një mënyrë të qetë
bindëse se duhen tashmë
zgjedhje të përgjithshme.
Populli duhet të thotë
sa më parë fjalën e tij
për kryeministrin e ri
që i duhet një vendi që
po shkon përditë e më
shumë eknomikisht,
makubërisht, hajdutërisht
vetëm në greminë.
Kushdo që e kupton
tronditjen e protestës së
djeshme masive, po aq
dhe inskenimet futuriste
të kryemistrit Rama,

duhet të thërrasë e bërtasë me
forcë përditë e më shumë për
Zgjedhjet e Përgjithshme.

kuptuar se nuk duhet të jenë
më vëzhgues pasivë të kësaj
psikodrame.

Kjo është tashmë e qartë
dhe mjaft bindëse edhe në
krahun e majtë, edhe mes
atyre që ishin të pabindur nga
revolta e strukur popullore.
Shumë mbështetës të së
majtës e kanë bërë të qartë se
problemet e tyre me Ramën
shkojnë përtej të metave të tij të
personalitetit ose prepotencës
së tij tejet intrigante. Ata duan
një ndryshim në drejtimin e
vetë PS-së, dhe më tutje dhe
në ndryshimin e qeverisjes së
vendit. Kjo vjen nga shumë
arsye, por më e ndjeshmja, më
e kuptueshmja është se ata po
e kuptojnë realitetin dhe faktin
kryesor që zbuloi protesta
masive e popullit të revoltuar
se qeverisësit e sotëm nuk
kanë më mandat popullor.

Në primare shkon dhe fjalia
e urtë nga urtia popullore, se
nuk shkohet më i përçarë për
fitore në një llogore, gjë që
nënkupton kthsesën që duhet
bërë mes vetë demokratëve.
Atyre u duhet tashmë tryeza
dhe biseda kokë më kokë,
po aq dhe ajo me kuptimin
e sinqertë e të hapur. Bëhet
fjalë për Shqipërinë, jo thjesht
për PD-në, sikurse ishte dhe
motoja e vetë Protestës.
Koha e mosmarrëvehsjve
inatçore është në dëmin e vetë
demokracisë, sepse ndryshe
janë mendimet, por bindjet
janë të njëta.

Dhe e fundit në këtë pikë është
ajo që nuk është më arsye
dhe dilemë për “fatin” e Sali
Berishës. Të gjithë deri dje
ishin mes fjalisë të shkojmë
apo të mos shkojmë tek Sali
Berisha, sot janë tek tjetra,
paskemi nevojë të na vijë e të
na rikthehet Sali Berisha. Dhe
nuk mendoj se janë vetëm të
djathtë, nuk mendoj se janë
vetëm PD-ista, por dhe të
lëkundur dhe mjatista.
Edhe pse deri dje shumë do të
kenë menduar se ishte e drejtë
që Sali Berisha të largohej,
protestuesit dhe ata që ishin
në hamëndje, tashmë e kanë

Tani është koha që kjo të
ndryshojë. Tek ndryshimi është
vetë zëri. Zëri nuk duhet të
mbetet një kritikë e vogël nga
një politikan sikurse e quajnë
të vogël, Erjon Braçen, kritikun
më të denjë të poltikës, por
dhe nga ata që bëjnë servilin
tash e mot, si majtas dhe
djathtas (e të tillë ka plotë).
Tashmë nuk mund të lejohet
që tallja dhe arroganca e Edi
Ramës si kryeministër të jetë
një çështje e ngjashme e
fshehtë e përditësisë që vuan
faturën më të egër të çmimeve
marramendëse. Nuk duhet
që tashmë e tutje që fati i
qeverisjes dhe atë që prodhon
poltika të jetë e vendosur
kryesisht nga klikat paralije të
prapaskenistëve të pasur që
godasin me thikë.
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FLETA E TË DHËNAVE: KOHËT E
PËRPUNIMIT TË PASAPORTAVE DHE
NIVELET E PAPRECEDENTË TË KËRKESËS

K

ohët e fundit ka
pasur një mbulim të
konsiderueshëm në
shtyp të njerëzve që përballen
me anulime pushimesh ose
ndërprerje të udhëtimit për
shkak të kohës së pritjes për
pasaporta. Ne po shohim një
kërkesë të paprecedentë, pasi
më shumë se pesë milionë
njerëz vonuan aplikimin e
tyre për pasaportë gjatë
pandemisë për shkak të
kufizimeve në udhëtimet
ndërkombëtare. Zyra e
Pasaportave të Madhërisë së
Saj parashikon që 9.5 milionë
aplikime për pasaporta
britanike do të bëhen këtë vit
(2022).
Zyra e Pasaportave HM
po përpunon më shumë
aplikime se kurrë më parë,
me përpunimin e rreth
një milion aplikacioneve
që përfundon çdo muaj.
Që nga prilli 2021, Zyra e
Pasaportave HM ka këshilluar
njerëzit që të lejojnë deri në
dhjetë javë kur aplikojnë për
pasaportën e tyre britanike.
Në gjashtë muajt e parë të
vitit 2022, 97.7% e aplikimeve
nga Britania e Madhe u
përfunduan brenda 10 javësh.
Një pasaportë mund të
lëshohet vetëm pasi të gjitha
kontrollet të jenë përfunduar
në mënyrë të kënaqshme
dhe do të zgjasë më shumë
nëse aplikimet dorëzohen me
informacion të munguar ose
të paplotë.
Çfarë po bën Zyra e
Pasaportave HM për të
përmbushur këtë kërkesë
të shtuar?
Zyra e Pasaportave HM
është përgatitur gjerësisht
për këtë rritje të kërkesës

dhe ka rritur kapacitetin –
njerëzit dhe sistemet – në të
gjithë elementët e procesit
të prodhimit. Prioriteti është
të sigurohemi që mund të
vazhdojmë të përpunojmë
sa më shumë aplikime për
pasaportë.
Për ta bërë këtë:
1. Ne kemi rritur numrin e
stafit me 850 që nga prilli
2021 dhe jemi në proces të
rekrutimit të 350 të tjerëve. Në
total, që nga 1 qershori 2022
ka mbi 4500 staf në role të
prodhimit të pasaportave. Kjo
na ka ndihmuar të trajtojmë
më shumë aplikacione se
kurrë më parë.
2. Staf shtesë po rekrutohet
për të ndihmuar me pyetjet
e klientëve në linjën e
këshillimit të pasaportave, e
cila aktualisht drejtohet nga
Teleperformance

3. Ne kemi futur në bord më
shumë kompani shpërndarjeje
për të siguruar që pasaportat
dhe dokumentet mbështetëse
t’u dorëzohen në kohë
klientëve
4.Ne
kemi
rritur
disponueshmërinë
për
takime të shpejta, duke
zgjatur orët e punës nëpër
sportelet publike të Zyrës
së Pasaportave HM dhe
duke ofruar disponueshmëri
të mëtejshme takimesh në
një vendndodhje shtesë në
Birmingham. Takimet e reja
lëshohen çdo ditë, tre javë
përpara.
5. Kur një aplikim nga
Mbretëria e Bashkuar ka
marrë më shumë se 10 javë
dhe klienti mund të dëshmojë
se do të udhëtojë brenda dy
javëve të ardhshme, atëherë
rasti i tyre do të ketë përparësi
pa kosto shtesë.

Çfarë mund të bëjnë klientët
për t’u siguruar që nuk ka
vonesa?
Ne u bëjmë thirrje njerëzve që
kanë nevojë për një pasaportë
të re që të aplikojnë për një
të tillë sa më shpejt të jetë e
mundur, për t’u siguruar që
pasaporta e tyre të arrijë në
kohën e duhur.
Klientët mund të ndihmojnë
për të siguruar që aplikimi
i tyre të mos ketë vonesa,
si p.sh. aplikimi në internet
dhe dërgimi i një fotografie
dixhitale duke përdorur një
kod fotografie nga një dyqan
ose kabinë.
Dhe është e rëndësishme
të theksohet, nuk duhet të
rezervoni udhëtime derisa
të keni një pasaportë që
plotëson nevojat tuaja të
udhëtimit.
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REGJISTRI I SUBJEKTEVE JASHTË
SHTETIT NË FUQI MË 1 GUSHT: SI MUND
TË ZBATOJNË AVOKATËT E PRONAVE

Q

everia do të prezantojë
regjistrin e subjekteve
jashtë shtetit (ROE)
më 1 gusht 2022. Nëse keni
një transaksion jashtë shtetit
aktualisht në proces, do t’ju
duhet të konsideroni nëse
mund t’i plotësoni këto sipas
ROE. Mosrespektimi është
potencialisht një vepër penale.
Më 12 korrik 2022, qeveria
njoftoi se regjistri i ri i
subjekteve jashtë shtetit (ROE)
i krijuar sipas Aktit të Krimit
Ekonomik (Transparenca dhe
Zbatimi) 2022 do të hyjë në
fuqi më 1 gusht 2022. Është e
rëndësishme që ju të kuptoni
se verifikimi për qëllime ROE
është një detyrë shumë e
ndryshme nga qasja e bazuar
në rrezik për kujdesin e duhur
ndaj klientit sipas rregulloreve
për pastrimin e parave.
Ndoshta, kryesisht, nuk është
për avokatët e pronave që ta
ofrojnë këtë.
Për kë do të aplikohet?
Klientët tuaj ka të ngjarë të
ndikohen nëse jeni duke
vepruar në transaksione
pronash që përfshijnë entitete
jashtë shtetit. Nëse jeni duke

vepruar për subjekte jashtë
shtetit, Ju duhet të inkurajoni
klientët tuaj që:
mbledhin
informacionin
e kërkuar nga Shtëpia
e Kompanive në lidhje
me pronarët përfitues të
subjekteve
vendosin se cilën palë të
tretë do të përdorin për të
ofruar deklaratën e kërkuar
të verifikimit në Shtëpinë e
Kompanive dhe për të marrë
miratimin e tyre për ta bërë
këtë
merrni konfirmimet e kërkuara
nga pronarët përfitues
Kjo duhet të reduktojë vonesat
në përfundimin e regjistrimit
ROE dhe të mundësojë që
aplikimi në Regjistrin e Tokës
HM të bëhet në kohë.
Nëse jeni duke vepruar për
klientët që nuk janë entitete
jashtë shtetit, por po blejnë
ose i japin me qira një entiteti
jashtë shtetit
Ju dhe klientët tuaj do të
përfshiheni në regjimin e ri.
Disa nga rezultatet
mundshme përfshijnë:

e

subjekti jashtë shtetit nuk
është në gjendje të marrë
ID-në nga ROE në Shtëpinë
e Kompanive. Ata nuk do të
jenë në gjendje të regjistrojnë
interesin e tyre në Regjistrin
e Tokës HM, kështu që klienti
juaj, shitësi, do të mbetet
pronari ligjor
një kufizim mund të shfaqet
në regjistrin e titullit pas
shkëmbimit. Nëse data e
përfundimit bie pas përfundimit
të periudhës kalimtare në janar
2023, regjistrimi i transaksionit
nuk do të jetë i mundur pa
respektimin e kufizimit
nëse shitësi ia transferon
pronën blerësit në kundërshtim
me aktin (ku shitësi është një
ent jashtë shtetit i pa regjistruar
në ROE në Companies
House), atëherë kjo është një
vepër penale nga shitësi dhe
paratë e përfundimit mund të
jenë të ardhurat e krimi.
Po sikur të mos respektoj?
Mosrespektimi
është
potencialisht një vepër penale
si për njësinë ashtu edhe
për zyrtarët e tij, (si objekt
i dispozitave zbutëse dhe

kalimtare) e dënueshme me
gjobë dhe/ose burgim.
Çfarë ndodh tani?
Së shpejti do të nxjerrim
informacion më të plotë, duke
përfshirë aspektet e verifikimit.
Qëllimi i këtij shënimi është të
paralajmërojë ata që aktualisht
veprojnë në transaksionet e
pronave që përfshijnë subjekte
jashtë shtetit për ndryshimet
që po futen.
Udhëzimet teknike priten
nga BEIS dhe Regjistri i
Tokës HM, por kjo mund të
mos jetë e disponueshme
deri pas prezantimit të ROE
më 1 gusht. Ne e kuptojmë
se Regjistri i Tokës HM nuk
do të presë aplikime për të
regjistruar pronat e prekura
që përmbajnë një numër ID
të subjektit jashtë shtetit deri
më 5 shtator. Ekzistojnë disa
dispozita kalimtare për të
lejuar regjistrimin në ROE në
Shtëpinë e Kompanive deri në
fund të janarit 2023, ku subjekti
jashtë shtetit tashmë ka pronë
të regjistruar në Regjistrin e
Tokës HM.
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SHOFERI SHQIPTAR I LONDRËS QË
NDIHMON NJERËZIT E PAMUNDUR

A

të e quajnë thjesht
dhe shkurt Diku. Është
baba i dy fëmijëve dhe
thuajse edhe gjysh. Në punën
e tij të përditshme është
shofer i një prej autobuzëve
në një zonë shum ëtë
ngarkuar të Londrës. E thënë
më shkurt Ismail Kryeziu, në
atë linjë që ai operon njihet si
shoferi më miqësor i autobusit
në Londër. E quajnë kështu,
pasi ai jo vetëm i ndihmon
pasagjerët e tij, por dhe i
ndihmon të plotësojnë me
kënaqësi udhën e tyre të
destinuar.
Ishte rasti i parë që e shikoja
këtë. Shoferi i autobusit me
numër 345 ndaloi autobusin
e tij për të ndihmuar një
pasagjere të moshuar në
derën e saj hyrëse që kishte
mbushur duart me blerjet e
saj. Shoferi në fakt për mua
ishte misterioz dhe nga
zemra ishte për tu lavdëruar
për gjestin e tij të ëmbël.

Shoferi parkoi autobusin e
tij aty pranë këbëve të mia,
përpara se të ndihmonte
pensionisten, e cila ishte dhe
me paterica, që të zbriste.
Më pas ai mori pazarin e saj
dhe e çuar në destinacionin e
saj më të mundshëm. Por jo
vetëm kaq ai u mundua që ajo
të gjente dhe ndihmën tjetër
të duhur, duke i afruar dhe
mundësinë tjetër.
E ndërsa e ndoqa me sy, nuk
më la ndërgjegjja të afrohesha
dhe të flisja me të. Fliste mjaft
mirë anglisht, por pas një
minute telefoni e tradhëtoi,
pasi pas thirrjes ai u përgjigj
në sy të mi, “Zemër të flas më
vonë!”
“Ishte gruaja juaj? - e pyeta në
gjuhën shqipe.
Ai tundi kokën dhe buzëqeshi.
Është vajza ime dhe pastaj ia
nisëm shqip.

Ndjeva kënqësi të dyfishtë.
E kështu më dukej vetja se
po mburesha me këtë shofer
shqiptar në një udhëtim nga
Chelsea në Clapham Junction
të Londrës. Mësova se ai ka
rreth njëzetë vjet në timon
me autobuzat e Londrës dhe
thotë se ndjen kënaqësi kur
ndihmon njerëzit e pamundur.

“Kështu i kam mësuar dhe
fëmijët, familjen time” – më
thotë ai, ndërsa shton me
krenari, “se vetëm kështu ne
u japim paksa britanikëve pak
nga ajo që kanë bërë për ne
shqiptarët. Britania e Madhe
është mikja më e mirë e
shqiptarëve në këto kohë dhe
ne duhet ta duam me zemër”
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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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INFERMIERI QË GËZON RESPEKTIN E ELBASANIT

I

shte vetëm një telefonatë.
Dhe zëri nga larg m’u duk
sikur oshëtiu në veshë.
Qielli u duk se ishte larush, me
shumë ngjyra dhe dielli sikur
po shkëlqente përtej reve të
dendura të këtij ishulli tipik ku
ndodhem prej vitesh. Të gjitha
gjërat, ndodhitë, gjendjet dhe
gjendësitë dukeshin se ishin
në atë çast vetëm paqësore
dhe të gjitha luftërat e grindjet,
ulërimat dhe zërrat e çjerrë
dukej se ishin lindur në atë
moment për të qenë vetëm të
qeta. Eh, pëshpërita me vete,
ndërsa kisha harruar se celulari
ende përcillte zërin e ardhur në
veshët e mi. U përhumba duke
menduar se dashuria paska
zëvendësuar urrejtjen dhe
toleranca paska zënë vendin
e mospajtimit. Tashmë thashë
me vete se të gjithë njerëzit
mund të ulen së bashku dhe
të bisedojnë në të njëjtin vend.
Dallimet inkurajohen dhe nuk
mendohen si diçka që na bën
javë e tërë e lodhshme. Të
gjitha pikëpamjet dëgjohen
dhe ne mund të biem dakord
të mos pajtohemi. Uria është
zëvendësuar me bollëk dhe
fëmijët mund të luajnë në
vend që të fshihen nga frika.
Të gjithë jemi të bashkuar si
një njerëzim nën një qiell ylber.
Ishte thjesht një telefonatë.
Dhe zëri ishte mjaft i njohur për
mua… Ai nuk sillte panjohje,
nuk mundohej të shtonte
shqetësim. Vetëm sytë e
ndiqnin sikur ta kishin pranë.
Sytë menjëherë kapën qiellin.
Qiellin më pas, thjesht pas
vetëm tre orësh e kishte palitur
pjesa metalike e makinerisë që
transportonte trupin tim, teksa
mendja kishte orë të tëra që
shëtiste atje, pikërisht atje
ku qëndronte e shtrirë dhe e
sëmurë nëna ime e shtrenjtë.
Sakaq kisha harruar kohën
ndërsa koha më kishte prurë
në një rekord pranë krevatit
të saj. Ajo, e shtrenjta ime, që
përballej me disa sëmundje,
lëvizi vetëm dorën, pastaj
lehtas dhe kokën dhe kërkoi
që ta ngrinim paksa mbi dy
jastëkë bardhë borë.
“Erdhe bir!” – më kishte marë
malli. “Unë jam më mirë. Nuk

kam asgjë unë, jam e fortë,
pastaj more bir këtu më vijnë
të gjithë këta shokët e tu,
mjekë, doktora, infermiera. E
ky që është pranë tashmë, që
ndodhet fare afër meje këtu,
më është bërë si ju, djemtë
e mi të dashur. Më qëndron
gjithnjë pranë meje. Më
ndihmon me gjithë mundësitë
që ka…
Nuk mund ta fshihja respektin
që mund të shumëzohej
qindrafish me atë fjalë, ndërsa
e dija që dhe për babain tim
të shtrenjtë, ai ishte gjithnjë i
gatshëm, i gatshëm të gjendej
aty, orar e pa orar, edhe në atë
kohë të mallkuar me Covid-19të, ku vështirë të gjeje mundësi
dhe qasje bluzash të bardha
në shtëpi. E kështu respekti
natyrshëm bëhet një arsye më
shumë të kërkosh e të gjesh
në këto fjalë të stampuara
nga gojëmjata ime e shtrenjtë,
nëna ime e paharruar, Njeriun
mbi të gjitha. Është nga ata
njerëz profesionistë dhe me
shpirt e përkushtim që jetën
dhe aktivitetin e tij profesional
e ndan me Qendrën Spitalore
Elbasan, ku ai punon me orar
të plotë, Pedagog i Jashtëm
në Universitetin e Elbasanit,
Fakulteti i Infermerisë, Sekretar
i Urdhërit të Infermierëve të
Qarkut të Elbasanit, e duke
shtuar dhe dozën e kohës
së lirë me të cilën ai gjendet
dhe ndodhet i gatshëm për
të ndihmuar sadopak njerëzit
në nevojë. Këtë Njeri, këtë
Profesionist të fushës së
mjekësisë e njohin tashmë
të gjithë në Elbasan. Dhe
të gjithë e thonë për të një
fjalë. Një fjalë që shkon në
respektin dhe përkushtimin e
tij të radhë. Natyrisht, ndoshta
krejt ndryshe në këtë shkrim
të dedikuar për këtë Njeri dhe
Profesionist, emri u radhit nga
fundi, por ai që qëndron në
krye, ai që mbetet frymëzim
për mjaft të tjerë është Kujtim
Isufi.
Kujtim Isufi është aktiv, i
gatshëm dhe i gjendshëm, i
lidhur mjaft mirë me mjekët
e të gjitha kualifikimeve
dhe kështu ai ka formuar

një rrjet, që do ta kishin zili
mjaft qytete. Duke ditur se
marrëdhënia midis mjekëve
dhe infermierëve është një
marrëdhënie e ndërlikuar, ai
gjithnjë e ka prioritet mënyrën
e komunikimit, gjetjen e gjuhës
me ta dhe më së shumti
dhe respektin e merituar
për bluzat e bardha. Dhe
kështu mirëkuptohet se të
dy, mjek dhe infermier, janë
atje në kohën dhe vendin e
duhur, për t’u “Kujdesur për
pacientin”. Secili ka rolin e
vet. Mjekët janë padyshim
përgjegjës për “kujdesin e
pacientit të tyre”. Sidomos në
një sallë operacioni. Dikush
duhet të jetë përgjegjës kur
gjërat po shkojnë në një
kahje më të vështirë. Nuk
është koha për debat, por
koha për të vlerësuar atë që
ndjeva dhe pashë me sytë
tek ky profesionist elbasanas,
në rastet që më dhimbën
shumë, që më parë mjaft
herë falë tij u bënë dhe më
pak të dhimbshme për mua
që ndodhesha larg prindërve,
po aq dhe për fëmijët dhe
familjen time, ndërsa shërbimi
shembullor i familjes së vëllait
tim nuk ka të llogaritur, pasi
prindërit e mi ishin me fat që
kishin dy mbesa të fushës së
mjekësisë pranë tyre.
E fjala tashmë në këtë
shkrim është tek Kujtim Isufi,
profesionisti dhe humansist
që di të gjejë gjuhën me
specialistët e tjerë të mjekësisë
në momente mjaft kritike për
jetët njerëzore. Kjo qëndron në
një pikë, aty ku marrëdhëniet
mes profesionistëve krijojnë
fuqi. Në jo pak raste doktorët
janë disi më ndryshe. Ndaj
kjo “fuqi” më shumë se herë
pas here u shkon në kokë
dhe ata nuk i trajtojnë shumë
mirë infermierët me të cilët
punojnë. Dhe ndonjëherë ata
janë të tmerrshëm për ta! Kjo
është toleruar për një kohë të
gjatë. Nuk është aq e keqe
sa ishte dekada më parë, por
është akoma më e përhapur
sesa duhet. Pse është kështu?
“Jam i bindur se shumë mjekë,
veçanërisht kirurgët, janë të
këqij me të gjithë ata me të

cilët punojnë, sepse përpiqen
ta bëjnë veten të ndihen më të
mëdhenj duke nënçmuar ata
që i rrethojnë” – më thotë një
qytetar i rastësishëm, ndërsa
pres të takojë Kujtim Isufin.
Ndoshta për shkak të
pasigurisë, mendoj t’i kthej
ndonjë përgjigje qytetarit që
më flet sikur të ishim dita-ditës
bashkë. Dhe ai vazhdon me të
vetën në shkallët e Poliklinikës
“Për vite me radhë mjekët kanë
toleruar sjelljen e tyre të keqe,
veçanërisht në qendrat ku ata
caktohen shefa dhe drejtorë
nga poltika. Pavarësisht nëse
janë “kapiten i anijes”, ata
e çojnë atë në një ekstrem.
Hedhja e instrumenteve,
bërtitja dhe sjellja e keqe
ndaj stafit.” Unë vetëm tund
kokën…
Por sjellja, përkushtimi dhe
angazhimi profesional e ka
bërë tashmë Kujtim Isufin
në këtë lidhje të kuptojë, se
pasqyrimi më i mirë i karakterit
të një personi është mënyra
sesi ai trajton ata përreth tij
që mendojnë se nuk mund
të bëjnë asgjë për ta. Shumë
njerëz janë të mirë kur ka
diçka në të për ta. Dhe këtë
e ka kuptuar me kohë Kujtim
Isufi, infermieri që kohën,
familjen, detyrimet jetike i lë
pas dorë për të shpëtuar jetë
njerëzish, dhe jo vetëm, por
me mënyrën e tij efikase të
karakterit që bën shokë dhe
doktorët më arrogantë, dhe
që pastaj me profesionalizmin
që i karakterizon të shpëtojnë
jetë njerëzish e të lehtësojnë
dhimbje të sëmurësh.
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BRITANIA PARALAJMËROI SHPALLJE NON GRATA
Nga: Zyra e Jashtme,
Commonëealth dhe Zhvillimi
dhe Shefi i Ajrit Marshalli Sir
Stuart Peach GBE KCB ADC
DL

T

hyerja e lidhjeve mes
politikës, biznesit dhe
aktivitetit të paligjshëm
në Ballkanin Perëndimor
I dërguari i posaçëm i
kryeministrit për Ballkanin
Perëndimor
thekson
përpjekjet e shtuara të
Mbretërisë së Bashkuar
për të trajtuar krimin dhe
korrupsionin në Ballkanin
Perëndimor dhe në mbarë
botën.
Kryeministri i Mbretërisë së
Bashkuar më ka ngarkuar me
forcimin e marrëdhënieve të
Mbretërisë së Bashkuar me
gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor – përmes
më shumë tregtisë dhe
investimeve, rritjes së sigurisë
energjetike, bashkëpunimit
kulturor, sigurisë dhe
mbrojtjes dhe luftimit të krimit
të organizuar së bashku. Unë
jam një mysafir i shpeshtë në
vendet e rajonit dhe sapo jam
kthyer nga Tirana, Shkupi dhe
Podgorica, ku kam dëgjuar
një mesazh me zë të lartë
dhe qartë nga njerëz të të
gjitha shtresave: të rinjtë
po largohen, të dëbuar nga
mungesa e mundësitë, duke
ndjerë se nuk mund të kenë
sukses nëse nuk kanë lidhje
politike dhe të frustruar nga
korrupsioni i rrënjosur. Ata
na kërkojnë të ndihmojmë në
ndërtimin e një shoqërie më

të mirë dhe t’i kërkojmë liderët
e tyre të japin llogari për të.
Institucionet, shoqëria civile,
gazetarët dhe zyrtarët e
drejtësisë penale po punojnë
për të ndërtuar demokraci
të begatë dhe të sigurta.
Shumica e përpjekjeve reale
do të jenë në terren, në të
gjithë Ballkanin Perëndimor
– përpjekje nga prokurorë
të ndershëm, gazetarë
të guximshëm, policë të
përkushtuar, udhëheqës
vizionarë. Në Shqipëri,
me reformën në drejtësi,
Agjencinë e Posaçme Kundër
Korrupsionit (SPAK) dhe
Byronë Kombëtare të Hetimit
(BKI), kemi një erë bishti për
ndryshim.
Mbretëria e Bashkuar është
me ju në këtë përpjekje. Është
duke u bërë përparim. Disa
njerëz që më parë mendonin
se ishin të imunizuar tani
janë në burg. Por të tjerët
ende veprojnë sikur të mos
ndëshkohen për keqbërjet,
sikur shteti i së drejtës të mos
zbatohet njësoj për të gjithë.
Dhe kështu ne po shtojmë
përpjekjet tona për të prishur
lidhjet midis politikës, biznesit
dhe aktivitetit të paligjshëm, si
në mbarë botën ashtu edhe
në Ballkanin Perëndimor. Ne
kemi caktuar 27 individë të
përfshirë në korrupsion serioz
në mbarë botën nën regjimin
tonë të sanksioneve globale
kundër korrupsionit që nga
fillimi i tij. Një regjistër i ri i
subjekteve jashtë shtetit, që
kërkon që ata që qëndrojnë
pas kompanive të huaja
që zotërojnë prona në
Mbretërinë e Bashkuar
të zbulojnë identitetin
e tyre, do të krijohet
sipas Aktit të Krimit
Ekonomik. Dhe ne
kemi krijuar një “Qelizë
të Kleptokracisë” të re
me bazë në Agjencinë
Kombëtare të Krimit,
për të synuar evazionin
e sanksioneve dhe
asetet e korruptuara
ruse të fshehura në MB.
Këtë

javë,

ne

ndërmorëm
v e p r i m e
përçarëse
kundër
disa
individëve
s h q i p t a r ë
me lidhje të
publikuara dhe
të dokumentuara
mirë
me
kriminalitetin dhe
korrupsionin.
Kjo është vala
e parë e një sërë veprimesh
që synojnë të inkurajojnë
llogaridhënien dhe t’i
japin fund mosndëshkimit.
Mbretëria e Bashkuar ka një
sërë mjetesh në dispozicion
për të penguar individët me
lidhje me kriminalitetin dhe
korrupsionin, duke përfshirë
emigracionin dhe përçarjen
ekonomike. Detajet e këtyre
veprimeve mund të mos jenë
gjithmonë publike.
Mbështetja
që
disa
personazhe publike marrin
nga kriminelët në këmbim
të korrupsionit të tyre mbyt
zërin e popullit shqiptar. Siç
tregon raporti i OSBE-së për
monitorimin ndërkombëtar të
zgjedhjeve parlamentare të
vitit të kaluar, blerja e votave
dhe keqpërdorimi i fondeve
publike vazhdojnë të jenë një
problem madhor në politikën
shqiptare. Për sa kohë që
politikanët janë në gjendje
të punojnë me kriminelët për
të blerë, shantazhuar dhe
frikësuar votuesit, demokracia
shqiptare do të mbetet e
brishtë dhe e paplotë. Tani
nevojiten ndryshime të
mëtejshme dhe reforma
zgjedhore.
Krimi i organizuar dhe
korrupsioni në Shqipëri
– dhe më gjerë në rajon –
nënkuptojnë gjithashtu se
shuma të mëdha fondesh
shtetërore, të mbledhura nga
taksapaguesit e zakonshëm,
nuk arrijnë kurrë në shkollat,
spitalet dhe rrugët që
shqiptarëve u duhen për
të ndërtuar një shoqëri të
shëndetshme dhe të begatë.
Për të gjithë ju në Shqipëri
dhe rajon që përpiqeni për

reforma, kam gjithashtu
një mesazh: ne do t’ju
mbështesim në reformat
tuaja në drejtësi, të cilat kanë
ndihmuar në eliminimin e
zyrtarëve të korruptuar dhe
kanë çuar në ndjekjen penale
të figurave të fuqishme.
Ne do t’ju mbështesim në
reformimin e zgjedhjeve tuaja
dhe në të gjitha përpjekjet
tuaja për transparencë,
llogaridhënie dhe demokraci.
Ne do të ndihmojmë në rritjen
e angazhimit qytetar për të
kërkuar llogari nga qeveria.
Ne përshëndesim ata
gazetarë të guximshëm
investigativë që kanë
ekspozuar korrupsionin
dhe lidhjet midis politikës,
biznesit dhe krimit – shpesh
përballë dhunës dhe frikësimit
nga kriminelët. Ata duhet të
vazhdojnë ta bëjnë këtë me
mbrojtjen e plotë të qeverive
dhe agjencive të zbatimit të
ligjit dhe me mbështetjen e
atyre që e vlerësojnë lirinë.
Ne jemi me ju në rrugëtimin
tuaj për të ndërtuar shtetin që
populli juaj meriton.
Mesazhi i Mbretërisë
së Bashkuar për ata që
janë të përfshirë në krim
ose korrupsion është ky:
promovimi i krimit ose
korrupsionit – qoftë në
Ballkanin Perëndimor apo
gjetkë – nuk do të shkojë pa
pasoja dhe nuk do të jeni të
mirëpritur në MB. Ata individë
që e bëjnë këtë dëmtojnë
shoqërinë dhe shtetin e tyre.
Qoftë nëpërmjet sanksioneve,
veprimeve të imigracionit apo
politikave të mosangazhimit,
MB do të veprojë për të
çrrënjosur korrupsionin dhe
krimin e organizuar.
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“BIG BOSS SERVICES UK LTD” ME SYNIME TË REJA

“

Big Boss Services
UK Ltd” është një
kompani ndërtimi dhe
çatie shumë e respektuar
dhe progresive me vlera
tradicionale të shërbimit dhe
profesionalizmit. I formuar
disa vjet më parë nga
Gazmend Cufaj, qëllimi i “Big
Boss Services UK Ltd” ka
qenë të krijojë një reputacion
për shërbimin dhe ofrimin e
cilësisë së lartë. Me themelet
e Shërbimit, Cilësisë,
Sigurisë dhe Ekspertizës,
gjithçka që ofron “Big Boss
Services UK Ltd” bazohet në
“Sigurinë sipas Dizajnit” të
modelit dhe projektit.
Drejtuesi i kësaj kompanie,
Gazmend Cufaj, thotë se
“Projektet tona variojnë nga
shtëpitë e reja të ndërtuara
dhe pronat komerciale deri
te ndryshimet dhe rinovimet
e ndërtesave, duke përfshirë
ndërtesat e listuara. Disa
nga klientët tanë të përsëritur
përfshijnë NHS Trust, Health
NHS Foundation Trust, disa

kompani me UK Limited,
Property Services dhe
Property Services (UK) Ltd,
disa kisha dhe institucione
publike etj.
“Big Boss Services UK
Ltd” synon kështu që të
fitojë çmimin kombëtar për
përsosmërinë e zinxhirit
të furnizimit në ofrimin
e projekteve të kujdesit
shëndetësor gjatë pandemisë
COVID 19. Çmimet për
të njohur partnerët tanë
kryesorë të Zinxhirit të
Furnizimit, të cilët kanë
shkuar më lart dhe përtej
në mbështetjen e ekipeve
tona në vijën e parë. Drejtori
i ndërtimit, Gazmend Cufaj
tha, “Kjo është një synim dhe
do të jetë një arritje fantastike
për “Big Boss Services UK
Ltd” dhe faleminderit të
gjithëve për mbështetjen që
na keni dhënë gjatë vitit.
Një nga specialistët e kësaj
kompanie tha “Ndërsa
punuam gjatë një viti
sfidues, performanca jonë

dhe ekipeve ka
qenë absolutisht
e nivelit të parë,
duke u siguruar
që ne kemi qenë
në gjendje të
ofrojmë një cilësi
të lartë shërbimi
klientët kudo.”
Projektet private
të banimit shpesh
kërkojnë metodat
dhe materialet
e ndërtimit me
specifikimet më
të larta në të
gjithë sektorët
e
ndërtimit.
Zhvillimet tona
të kompletuara
dhe me cilësi
të lartë janë
dëshmi e aftësisë së “Big
Boss Services UK Ltd” për
të tejkaluar pritshmëritë e
klientëve privatë.
“Big Boss Services UK Ltd”
ka ofruar me sukses një
gamë të gjerë projektesh të
shitjes me pakicë duke filluar

nga zhvillimet e reja të shitjes
me pakicë, ndryshimet dhe
punimet e rinovimit deri te
njësitë operacionale të shitjes
me pakicë dhe punimet e
modifikimit dhe përshtatjes
brenda qendrave të shitjes
me pakicë.
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LAVAZHI I VIPAVË BRITANIKË

N

uk është hera e parë
që makinat e ishportierit të famshëm
të Kombëtares së Anglisë,
David Seaman (MBE)
të shihen në mjediset e
kompanisë së biznesmenit
shqiptar Nazmi Muceku.
Shihen aty se ai vetë ka
preferuar punën e shkëlqyer
dhe respektin që i tregohet
atij duke ia larë dhe pastruar,
madje duke i bërë dhe
shërbime të cilat e kanë bërë
atë që të krenohet dhe në
vend që të thotë në anglisht
“Thank You” ai përgjigjet
në gjuhën e bukur shqipe
“Faleminderit!”. Kjo ndodh
në mjedisin ku kompania e
Nazmi Mucekut ka lavazhin
e ngritur për një shërbim
mjaft të pëlqyer nga klientët
e shumtë. I tillë është edhe
Roger De Courcey që madje
ka pozuar në krahë të
biznesmenit shqiptar, i njohur
si ventrilokuisti britanik, më i
njohur për performancën
me Nookie Bear. Ai ka qenë
fituesi i finales së madhe
të konkursit të talenteve
televizive në vitin 1976 të
njohur si “Fytyrat e Reja”
(New Faces).
De Courcey që ka performuar
në skenën West End, në
prodhimet e muzikaleve
Sweet Charity, Two Cities
and Company është një
klient mjaft i rregullt dhe
tashmë mik i shqiptarëve,
falë respektit dhe sjelljes së
pronarit të lavazhit, Nazmi
Muceku, në atë zonë. De

Courcey është shfaqur
shumë herë në Palladiumin
e Londrës, duke përfshirë
performancën e Varieteteve
Mbretërore të vitit 1976
në prani të Mbretëreshës
Elizabeth,
Nënës
Mbretëreshë. Duhet thënë
se në vitin 1978 ai publikoi
‘Nookie’s Song’, në labelin
Pye Records. De Courcey
është edhe një mason, ai
është një anëtar i Chelsea
Lodge Nr. 3098, anëtarësia
e së cilës përbëhet nga
argëtues. De Courcey
është gjithashtu një agjent
muzikor dhe përfaqëson
muzikantin Rick Wakeman
dhe transmetuesin David
“Kid” Jensen. Në vitin 2008,
De Courcey dhe Nookie
u shfaqën në Episodin 7,
Seria 1, e “Ashes to Ashes”
në BBC One.
Një tjetër klient i rregullt
i
shërbimebe
mjaft
profesionale të Nazmi
Muçakut është dhe Martin
Kemp, aktori, muzikanti dhe
regjisori anglez, i njohur si
basist në grupin neë ëave
Spandau Ballet dhe për
rolin e tij si Steve Oëen në
EastEnders. Ai është vëllai
më i vogël i Gary Kemp, i cili
është gjithashtu një anëtar
i Baletit Spandau dhe një
aktor.
Jo pak herë shërbimet
profesionale në lavazhin e
tij i kanë marë dhe makinat
e Darren Robert Anderton
që është një ish-futbollist

dhe ekspert anglez.
Si lojtar, ai ishte
një mesfushor i cili
veçanërisht luajti në
Premier League për
Tottenham Hotspur
dhe
Birmingham
City. Periudha e tij
dymbëdhjetëvjeçare
me Spurs dha 299
paraqitje në ligë, duke
shënuar 34 gola.
Këta e mjaft të tjerë,
deputetë, anëtarë të
pushtetit qendror dhe
lokal, janë klientë të
biznesit që drejtohet
nga Nazmi Muceku,
por dhe dashamirës
të Shqipërisë dhe
shqiptarëve. Shumica
e tyre kur mbarojnë
punën ikin gjithmonë duke
thënë shumë mirë dhe
faleminderit. Vetë Nazmi
Muceku i kontaktuar nga ne
në biznesin e tij na thotë se
është një nder dhe kënaqësi
të shërbesh profesionalisht,
dhe të marrësh një fjalë të
bukur shqipe si lvadëruese
dhe si lavdërim nga pas në
zemrë të Anglisë.
Në
kohën
që
po
komntaktonim
me
biznesmenin Muceku mjaft
të tjerë që kanë bizneset e
tyre rreth e qark na shprehën
fjalët më të mira për të.
Ai tashmë është dhe një
përkujdesës i ndjeshëm i
mjedisit dhe zonës ku ai
operon. Me këtë rast ai
tashmë është dhe një aktivist
për një mjedis të pastër, dhe
për një shërbim më të mirë
nga klientit. Dhe e gjitha
pse? Se Nazmiu kërkon një
shërbim të mirë në larjen me
dorë të makinave të klientëve
dhe për më shumë për të
mbajtur pastër dhe mjedisin.
Larjet me dorë janë bërë
një mënyrë e përshtatshme
për të larë makinën tuaj në
këtë biznes, na thonë të
tjerët që kontaktojmë. Nëse
ka një të tillë është pikërisht
ky biznes, dhe nuk e keni

problem me makinë drejt
tij dhe ndonjëherë të vini
në radhë komoditetin për
të kryer larjen brenda 5-10
minutave ndërsa prisni dhe
në përgjithësi për më pak
se njëzet paund mund të
jetë e vështirë t’i rezistoni. E
drejtë? Por ju mund të pyesni
se cili është ndryshimi me një
shërbëtor makine gjithsesi?
Gjëja e parë dhe më e
dukshme është se shumë
valeter profesionistë do të
ofrojnë një shërbim celular
që ju vjen. Për njerëzit e
zënë, kjo kursen kohë pasi
mund të përshtatet në jetën
tuaj dhe jo anasjelltas.
Fushat e dyta më të mëdha
të ndryshimit janë rreth
procesit dhe produkteve
të përdorura për pastrimin
e makinës. Për shembull,
zakonisht gjëja e parë që i
ndodh një lavazhi dore është
aplikimi i heqësit të filmit të
holluar të trafikut nëpërmjet
një spërkatës pompe. Ky
proces mund të ketë dy
efekte. E para është se ky
kimikat i fortë kaustik është
shumë i mirë në heqjen e
papastërtive, por gjithashtu
mund të heqë çdo mbrojtje
nga dylli që ka boja juaj,
duke e lënë atë të ekspozuar
ndaj konsumit të përditshëm
dhe elementeve. Dallimi...
(vijon në faqen 21)
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(vijon nga faqja 20) ...Dallimi
i dytë dhe më domethënës
është se nëse kjo zgjidhje
aplikohet në një sipërfaqe të
thatë, do të ketë një formë
dëmtimi në shtresën e
sipërme të bojës me forcën e
hollimit që dikton ashpërsinë.
Kovat e mëdha me ujë nga
të cilat shihni lavazhet e
dorës duke punuar janë
shpesh e njëjta kovë me ujë
që mund të jetë përdorur për
të pastruar 4x4 me baltë,
jashtë rrugës që mund
të ishte pastruar përpara
makinës suaj. Valetistët
profesionistë të biznesit
të zotit Nami Muceku
përdorin vetëm degreasers
jo-kaustike, të buta ose
shkumë bore neutrale ph
dhe vetëm në automjete të
lagura paraprakisht. I njëjti
skenar vlen për rrotat, ku një
shërbëtor i këtij biznesi do
të përdorë një pastrues të
specializuar të rrotave ph, i
cili është më i sjellshëm me
rrotat e prera me diamant
prej alumini.
Shampo e përdorur këtu
është vendimtare. Ajo jo
vetëm që duhet të jetë sa
më afër ph neutralit që të

jetë e mundur,
në mënyrë që të
mos ndikojë në
asnjë mbrojtje
në bojë, por
gjithashtu duhet të
sigurojë lubrifikim
të shkëlqyeshëm
për të ndihmuar
në
heqjen
e
papastërtive me
mikrogërvishtje
m i n i m a l e .
Shampot më të
lira të përdorura në
larjen e makinave
me dorë nuk do
ta ofrojnë atë
mbrojtje, na thotë
Nazmiu.
Larja e bojës me sfungjerët
ose leckat tradicionale të
verdha është identifikuar
si një nga fajtorët më të
mëdhenj për dëmtimin e
bojës së makinës suaj.
Sfungjerët në përgjithësi
do të bllokojnë papastërtitë
midis sipërfaqes së bojës
dhe sipërfaqes së sfungjerit
duke krijuar një efekt të butë
zmerile që çon në gërvishtjet
e imëta, mjegullimin e
sipërfaqes dhe shenjat
e rrotullimit që shihni në
automjetet me
ngjyrë më të
errët. Valetistët
profesionistë
të këtij biznesi
do të përdorin
lecka larëse të
buta prej leshi
të qengjit dhe
mikrofibër, ose
dorashka
që
ndihmojnë për
të zbutur këtë
problem dhe për
të mbajtur në
minimum çdo
gërryerje.
Të
kuptuarit
e
mënyrës
së saktë të
pastrimit
të

një makine mund të duket
qesharake, por ekziston një
proces i studiuar mirë për
të arritur rezultatin më të
mirë. Përdorimi i teknikës
së duhur do të minimizojë
mikrogërvishtjet dhe shenjat
e rrotullimit, do të sigurojë që
të gjitha zonat të pastrohen
me profesionalizëm dhe
do të zvogëlojë rrezikun
e problemeve të tjera të
zakonshme si tharja e
parakohshme e shampos.
Natyrisht, të kesh një kohë
të përshtatshme të dedikuar
për të përfunduar shërbëtorin
do të thotë që një shërbëtor
mund t’i zbatojë teknikat siç
duhet. Shpejtësia dhe koha e
lejuar në një lavazh tipik dore
nuk e lejojnë këtë.
Tharja e automjetit është
zona tjetër e ndryshimit
përsëri ku dëmtimi mund
të ndodhë në varësi të
metodave të përdorura
dhe zgjedhjes së pajisjeve.
Edhe pasi një makinë
është pastruar, shanset që
të ketë ende disa grimca
të vogla papastërtie ose
zhavorri në disa panele
janë jashtëzakonisht të
larta, kështu që përdorimi
i mënyrës më të sigurt
për tharje është më i miri.
Lëkurat e egëra priren
të sillen në mënyrë të
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ngjashme me sfungjerët në
lidhje me kapjen e zhavorrit
dhe më pas zvarritjen e
tij. Valeters do të përdorin
peshqirë të butë dhe të
pastër me mikrofibër për
t’u tharë, gjë që minimizon
mundësinë e dëmtimit. Dyllët
dhe lustrimet e përdorura
në larjet e makinave janë
shpesh me bazë silikoni dhe
priren të ofrojnë pak mbrojtje
dhe qëndrueshmëri aktuale.
Valetistët e stërvitur të këtij
lavazhi përdorin dyllë dhe
finitura të specializuara të
dizajnuara për të mbrojtur
makinën tuaj nga elementët.
Në dimër kjo është
veçanërisht e rëndësishme
për shkak të papastërtisë,
kripës dhe zhavorrit në
rrugë.
Së fundi, fusha tjetër e
ndryshimit ka të bëjë me
brendësinë e makinës së
klientëve të këtij lavazhi.
Makina juaj do të marrë një
fshesë me korrent dhe do të
fshihet me kujdes dore, gjë
që mund të jetë mirë nëse
ka papastërti minimale.
Por këtë ky lavazh ofron
pastrim të thellë për të hequr
papastërtitë dhe njollat dhe
produkte të specializuara
që do të mbrojnë materialet
e brendshme si lëkura, ose
pëlhura.
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I TILLË MBETI PANO TAÇI

L

otët u telendisën në
korr. Lëreni të shkojë.
Po mëson artin e të
harruarit. Po mëson artin e
të lëshuarit udhë për Tjetrin.
Po (ri)ngrihet. E ulta e godet
si baticë. Duke kujtuar valët e
baticës dhe krahët e mykura të
goricës së oborrit me gardhe
dhe me roje të përforcuara,
me inatin të mbështjellë rreth
fytit si kravatë kostumi të
ndonjë biznesi të paparë.
E shihni, ai u përhumb, edhe
një herë, në botën kaq të
vogël, të komplikuar dhe kujtoi
se liria nuk është sinonim i

jetës. Por më tepër me nënën.
Me nënën e tij të dashur ai
luan duart. Luan me duart.
Duart që i puthte nëna (Kur
të m’i heqin telat nënë,/nga
duart ngjyrosur mavi,
xhepat, duart nuk do m’i
nxënë,/s’do di se ku t‘i fus,
s‘do di!) Kampi Beden Kavajë,
1947.
Dhe ashtu u përfshi, sikurse
përfshihen shpirtrat e gjallë në
një lojë me duart e nënës. E
shfru. Tha: luajtëm me duart
tona të pastra nga balta në
shtëpi së bashku. Ndërkohë
që hëna i zhveshi gjysmën e
veshjes. Dhe vetëvetiu qeshi
me poezinë e tij të klasës së
tretë. Dhe nuk u pendua për
asgjë, si Edith Piaf, në divanin
e saj, në errësirë, duke hyrë
në botën që i kishte copëtuar.
E ndjente… “I fus në xhep të
ngrohen pak,/Polici vjen m’i
lidh me tel./Teli më hyn në
mish, në gjak,/pastaj m’i varin

në çengel.”
Ishte ëndrra, e para dhe e
fundit që e pyeti në shtratin e
saj. Dhe ai i tha, në vend që
të më çoni në shtratin tim, gjë
që vërtetoi se profecia ishte
e gabuar, dhe e gabuar, dhe
e gabuar ju më shputë në
shtratin tuaj. Prisja puthjen, si
njolla të kuqe flakë, që të më
kërkonte të them: “Po si na
ndanë më dysh moj nënë?!/
Dy gisht më e gjatë nga unë
lopata./Thellimi brisk. M’i lodhi
balta,/duart e thara lyer hënë.”
Ti nënë më sillje ëndrrën. Unë
isha i gatshëm t’i tregoja. Unë

isha i gatshëm të paguaja. Por
në vend të kësaj, ne e lëmë
verën të na ndajë dhe të na
mbushë në shishe në veprim
që nuk e bëmë, duke mbyllur
diçka të përsosur tani, me
gënjeshtrën se do të bëhet
më mirë me kalimin e kohës.
Dhe e bleva në një ëndërr si
kjo e papara ndonjëherë. Si
duart e ngritura në lutje. Dhe
putha dy detet e Atdheut tim
të shtrenjtë, por dhe oqeanet
nga faqet e tua, një.. i kripur..
pikë.. një herë më zuri me një
peri në derë.
Ky ishte krimi im. Unë i fola
krimit që e veshën policët me
rroben e ndyrë. I fola…
Dhe ti. Ti u ktheve, duke
menduar se mund të ndotësh
rrjedhën time. Një virus
mbërtheu zemrën time,
duke më ngrirë si ditët e
ftohta të lagështa kur era më
pret si lamtumirë. Ejani të
tingëlloni si një sirenë. Dhe

ju endoni se këndoni me këto
revolucionaret e tilla? Shpifje!
Por unë nuk mund ta dëgjoj
këngën tuaj. Nuk më luan
më në vesh. E kam futur me
forcë përsëri në shkumën që
ngre kreshtat e valëve dhe e
kam mbytur veten në mish e
në mish të tretur. Pra, shkoni
përpara. Shkoni përpara.
Dhe ne. Ne do të kishim natën
tonë dhe kjo do t’ju çonte në
një mrekulli të supozuar.
Harmonia jonë u prish. Tani
një akord i vogël, i ngathët
është si një si një qengj i
destinuar për therje.
E torra fjalën. Por e lashë në
atë që mendova. E ëndrra
fliste nga errësira…Nuk e
desha kurrë shpirtin tënd.
Thjesht doja që të mos
largoheshe menjëherë pasi të
kishim mbërritur me ëndrra të
tjera. Gjë që po bëhet gjithnjë
e më pak e vërtetë ndërsa më
mbarojnë linjat në fytyrë dhe
duar. Doja që një, vetëm një
dashuri, një peri, një liri e tillë
me bukuri e ndjenja, të ishte
aty në mëngjes dhe më pas të
largohesha.
Por unë jam marrëzi. Dhe
dhëmbët e perëndive dridhen
si famullitarë në një kishë
që po shembet ndërsa gjej
rrugën time për t’u kthyer te
poeti që jam bërë nga liria e
shpirtit.
E dukej sikur fliste. Fliste
… Konsideroni këto fjalë
si mërkuri, kur ndodh një
rritje e paparashikuar e
temperaturës.
Dhe ju them të lexoni poezinë
e pano Taçit, aty ai thotë
qartë “si kam bërë kurë ato
gabime!”. Në shkretëtirat e
errëta. Në duar merr me vete
një kurriz të vogël. Në mitingje
të mbushura me shi. Pranë
zjarrit. Në anë të unazës.
Në ujë të ftohtë dhe të nrirë.
Në zgjuarsi. Në përpjekje
të përsëritura. Në përpjekje
të përsëritura. Përpjekje të
përsëritura.
Unë kam bërë gabime.
Por më merr në gjirin tënd,
pavarësisht nga gabimet e
mia, Dashuri. Vetëm deri në
agim. Por kini kujdes. Agimi

shpërthen kaq lehtë. Kështu
që rri e qetë me mua.
Kur dielli të mbushë ndonjë
dhomë jehone, do ta përkthejë
gjithë këtë varg të pasur në
shkatërrim. Metri tronditës
i Pano Taçit do të jetë një
busull orientuese.
Dhe si duhet të përfundonte
poeti?
E shihni, tani ai është
më shumë se më parë. E
megjithatë, nuk ka qenë kurrë
Ai që mund të ishte.
Mos. Mos e lësho librin e tij
nga dora. Që të mos harrojmë
jetën, veprën, modelin dhe
arsyen e një poeti që dashuroi
në ëndërr, dhe u dashurua me
ëndrrat. I tillë mbeti Pano Taçi.
Poetja Oralda Lahe është
thjesht vetvetja, në
një
version të saj
Fatmir Terziu
Diçka për të menduar dhe
gjithnjë në një mendim
të thellë të sjell poezia e
Oralda Lahes. Në të ka
skena të cilat nuk duhet t’i
bëjmë kurrë fotografi për t’i
mbajtur mend, sepse ato
janë më të paharueshme dhe
mendohen më mirë kur jemi
duke i lexuar personalisht. Po
kështu, në dashurinë që sjell
ajo mes vargut ndonjëherë
fjalët nuk mjaftojnë dhe
më mirë lihen ashtu disi
pa stiluar, për të thënë të
pathënë. Ja si rrjedh vargu i
Oralda lahes në këtë poezi:
“Me flokë/të shpupurisur/
vij drejt teje/E shëmtuar/
dua të takoj/Pa zbukurime/e
veshje/magjepëse./Me
flokë/të shpupurisur./A do
më dashurosh?!/E mbyta
moralin/E një shoqërie/Flokët
nuk prishen lehtë/As në të
përtejmen/Botë të Vogël/Me
të shpupurisurat/flokë vij/Dje,
Sot, Nesër …”
Kjo është vërtësia, nëse ajo
ndodh të jetë më afër reales,
dhe nëse ajo ekziston,
por sipas vargut të tillë
nënkuptohet mes thjeshtësisë
dhe se vetëm në heshtje
mund të shprehim ndjenjat
tona të dashurisë.
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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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