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Suksesi...

(100 vjet nga marrëdhëniet
Shqipëri-Britani)

P

ara disa ditësh në
ambientet e Ambasadës
së Republikës së
Shqipërisë në Londër,
ishte i ftuar të fliste rreth
marëdhënieve shqiptarebritanike në 100 vjetorin e tyre,
Ambasadori i jashtëzakonshëm
dhe Fuqiplotë i Mbretërisë së
bashkuar në Tiranë, Alistair
King-Smith. Takimi me një
prani të zgjeruar intelektuale,
britanike dhe shqiptare, ishte
organizuar nga Shoqata
Anglo-Albanian, dhe drejtuesi
i saj ish Ambasadori britanik
në Shqipëri, Stephen Thomas
Nash dhe me prezencën e
Ambasadorit të Republikës së
Shqipërisë në Londër, Qirjako
Qirko.
Në fjalën e tij Ambasadori
Alistair
King-Smith
u
përqëndrua në situatën...
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RASHID & RASHID

Solicitors,
Advocates
Immigration Specialists
Commissioners of Oaths

Specialist i azilit të
trafikimit njerëzor
RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street,
Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02085401666
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aktuale në Shqipëri dhe në
rajon, marrëdhëniet mes dy
vendeve, interesat britanike
në Ballkan, interesat e
përbashkëta, rolin e tij si
a m b a s a d o r,
rrugëtimin
diplomatik dhe mjaft probleme
të tjera, përpara se të theksonte
se ishte mjaft e rrëndëishme të
organizoheshin dhe silleshin në
vëmendje fakte dhe dokumente
të periudhës 100 vjeçare mes
dy vendeve. Natyrisht kjo
përbën interes dhe në një kohë
që arkivat britanike flasin mjaft
qartë, por akoma me një arsye
të mbyllur nga kohërat dhe
arsye të tjera.
Po këto ditë Kryeministri i
Britanisë së Madhe, Boris
Johnson, ka emëruar një
të dërguar të posaçëm për
Ballkanin Perëndimor si pjesë
e angazhimit të vazhdueshëm
të Mbretërisë së Bashkuar
për stabilitet dhe prosperitet
në rajon. Sir Stuart Peach ka
marrë rolin pas dorëheqjes si
Kryetar i Komitetit Ushtarak
të NATO-s në fillim të këtij viti,
një rol që ai e mbajti që nga
viti 2018. Më parë ai shërbeu
gjithashtu si Shefi i Shtabit të
Mbrojtjes të MB. Si i dërguar
i posaçëm i Kryeministrit, Sir
Stuart do të punojë me liderët
e Ballkanit Perëndimor, të tjerë
në të gjithë rajonin dhe aleatët
tanë në SHBA dhe Evropë
për të mbështetur dhe forcuar
stabilitetin rajonal. Puna e
tij do të përfshijë gjithashtu
promovimin e institucioneve
të forta demokratike dhe
shoqërive të hapura, duke
ndihmuar në trajtimin e krimit
të rëndë dhe të organizuar dhe
sfidave të tjera të përbashkëta
të sigurisë dhe inkurajimin
e zgjidhjes së çështjeve të
trashëguara si krimet e luftës
dhe personat e zhdukur.
Kjo dhe mjaft gjëra të tjera flasin
qartë dhe saktë për interesat e
vazhdueshme, sigurisht më të
shtuara britanike pas Brexit në
rajonin e Ballkanit, ku natyrisht
janë një pjesë dërrmuese dhe
shtetformuese shqiptarët, me
Shqipërinë dhe Kosovën dy
shtete në këtë rajon. Dhe për
këtë natyrshëm, 100 vjetori i
marrëdhënieve britanike ka
dhe rëndësinë e vet të madhe,

për të cilën kanë folur dhe
flasin mjaft të dhëna, fakte
dhe angazhime intelektuale.
Për këtë mjaft arkiva gazetash
sjellin në dritë fakte mjaft
interesante shqiptaro- britanike,
japin interesime të ndjeshme,
sikurse janë gazetat britanike
të periudhës 1920-30, apo dhe
më pas e më herët në kushte
të tjera.
Një nga artikujt interesant është
botuar tek gazeta britanike
“Illustrated London Neës”
(E martë 01 qershor 1976 )
nga autori Stuart Arnold. Në
fakt shkrimi është një formë
letre dhe diktimi i tillë është
si pasojë e asaj që mund të
shihet nga brendësia e tij,
si pasojë e kushteve që në
kohën e botimit, shteti shqiptar
kishte rregulla të strikta për të
huaj dhe mjaft të tillë dhe për
artikujt që dërgoheshin jashtë
Shqipërisë. Sidoqoftë ky artikull
me titullin seleksionues “Letër
nga Shqipëria” vëtëkupton
kohën, e cila është në
kohën e marrëdhënieve të
mëdha shqiptaro-kineze,
dhe kur në atë kohë shihen
qartë dominimet kineze në
Shqipëri, që nga transporti,
mallrat, dyqanet dhe parrullat
propogandistike që citon autori.
Artikulli “Letër nga Shqipëria”
sjell kohën kur Shqipëria
kishte lënë pas festimet për 30
vjetorin e sundimit komunist
dhe tashmë dominohej nga
“lufta e klasave”. Artikulli
në fjalë nënkupton vërtet
faktin e asaj që po ndodhte
aktualisht në vend, ku thuhej
se “Shqipëria mbetet një nga
vendet më të varfra në Evropë”,
dhe ku “çdo gjë është nën
kontrollin e Sekretarit të Parë,
Enver Hoxha, i cili themeloi
Partinë Komuniste Shqiptare
në vitin 1941 dhe që ka qenë
vazhdimisht Kryeministër
dhe Sekretar i Parë që nga
viti 1944.” dhe shkon më
tej fakti real për të kuptuar
dominimin kinez në vend kur
“Përmirësimet kapitale janë
shtyrë në kurriz të mallrave
të konsumit. Ndërsa Albturist,
organizata zyrtare turistike, do
të tregojë me krenari fabrikat e
qilimave dhe fabrikat e tekstilit
Mao Tsetung.
Shqipëria ndjek linjën maoiste

leniniste dhe hapësira e
kontaktit me shqiptarët
e
zakonshëm
është
jashtëzakonisht e kufizuar.“
Artikull sjell në vëmendje se
në vitet e fundit disa vizitorë
të huaj janë lejuar, por vetëm
me kushtet e Shqipërisë, ku
mësohet se ata shkonin në
festa, jo individualisht, dhe
duhet të qëndroninsë bashku,
dhe vetëm me qendër në
kompleksin e hotelit dhe
plazhit në Durrës në bregdetin
e Adriatikut.
Sipas këtij informacioni
mësohet se në vitin 1975,
500 anglezë vizituan vendin.
Shumë prej tyre ishin të
lidhur me Partinë Komuniste
Britanike, dhe përveçse do
të shijonin plazhet, peizazhet
dhe ushqimin mjaft origjinal
vendas, ishin vërtet të
interesuar të shihnin se si
funksionon komunizmi në
një shoqëri të vogël e të
mbyllur. Artikulli thotë se „Ata
u përballën me probleme
në daljen dhe takimin me
vendasit. Vizitorët nuk lejohen
të bisedojnë me shqiptarë,
përveç guidave Albturist.

02
Gjuha,
shqipja është
përfaqësuesi i vetëm modern i
një dege të veçantë të familjes
së gjuhëve indoevropiane,
por që krijon më shumë
vështirësi.“
Udhëtimet për të huajt dhe
sidomos për britanikët janë
vetëm me autobuz, ku vetëm
kështu ishte e mundur të
shihet një pjesë e madhe
e vendit ku terreni ofronte
disa pamje spektakolare:
liqene, male dhe një fushat e
kultivuara. Kur bëhet fjalë për
turizmin, thuhet se ai mbetet
në fillimet e tij dhe ndërkohë
që sjell monedhë të fortë
të mirëpritur, nuk ka gjasa
që ndonjëherë të lejohet të
zgjerohet mjaftueshëm për të
ndryshuar seriozisht mënyrën
e jetesës komuniste.
Artikulli vazhdon kështu:
„Edhe në qytetet kryesore, në
Shkodër në veri, në Korçë në
jug-lindje dhe në Elbasan në
qendër, popullata vendase
është vërtet e befasuar kur
sheh të huajt, ndërsa gratë
e veshura me rroba të stilit
perëndimor shikohen me habi.
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„Gusto 272 Italian“ Restoranti i munguar në Londër.
Gjithsejt: 110 persona. Dy salla moderne.
Salla kryesore: 75 persona, për festa, gëzime, ditëlindje,
fejesa dhe martesa, takime të ndryshme.
Salla e dytë: 35 persona, për të gjitha okazinet festive.

„Gusto 272 Italian“ kombinim i përsosur: tradicional, modern dhe me porosi.

Kualitet

Cilësi

Konkurrues

Garanci

Adresa: vetëm dy minuta larg nga stacioni i trenit Preston Road,
272 Preston Road; Harrow; London; HA3 0QA

Siguri

Pastërti

Respekt

Tel: 020 8904 7775
Email: info@gustoitalian.co.uk
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“GUSTO 272 ITALIAN” RESTORANTI I
MUNGUAR NË LONDËR

“

Gusto 272 Italian” është
restoranti e biznesmenes
Flora Osmani. Dhe me
këtë rast mund të themi me
plotë gojën se Restoranti
që ndodhet vetëm dy minuta
larg nga stacioni i trenit
Preston Road, në adresën,
272 Preston Road; Harrow;
London; HA3 0QA, është
padyshim restoranti i munguar
në Londër. “Gusto 272 Italian”
është një kombinim i përsosur
profesional, tradicional,
modern dhe me porosi. Ai ka
një kapacitet të kënaqshëm
dhe me një pamje tejet të
bukur, në rrugën kryesore,
plotë dritë dhe me mjaft arsye
për qetësi. Kapaciteti i tij është
gjithsejt për 110 persona.
Ka Dy salla moderne. Salla
kryesore: 75 persona, për
festa, gëzime, ditëlindje,
fejesa dhe martesa, takime
të ndryshme. Salla e dytë: 35
persona, për të gjitha okazinet
festive. Në këtë restorant, që
mbetet një nga konkurrentët
për të fituar çmimin e madh të
vitit, ka Kualitet; Cilësi, është
Konkurrues, ka Garanci, Siguri,
Pastërti, Respekt. Sikurse e
thamë ai ndodhet vetëm dy
minuta larg nga stacioni i trenit
Preston Road, tek Adresa:
272 Preston Road; Harrow;
London; HA3 0QA. Për të
kontaktuar këtë restorant të
biznesmenes shqiptare, Flora,
Telefoni është 020 8904 7775
dhe kontakti me Email është:
info@gustoitalian.co.uk.
Gjithnjë në këtë restorant ka
disa gjëra që dallojnë, por
më kryesorja është ajo që të
afron një zemër fisnike, një
staf model dhe i kualifikuar,
një qasje artistike e e një
panoramë mjaft dekoratike.
I bukur, i denjë për kënaqësi
familjare, i hapur për vërrejteje
e sugjerime, i mirëpritshëm
për të gjithë. Në këtë restorant
natyrshëm ke mikpritjen
shqiptare që delegohet nga
zonja Flora, e përkushtuar
dhe mjaft e denjë për të
fituar respektin e të gjithë
komuniteteve. Për më tej në

këtë restorant e gjitha është
vlerë. Vlerë që vjen nga një
brez që transmetim traditën
shqiptare të mikpritjes, por
dhe vlerën e kualifikimeve dhe
traditës britanike të kulturës
dhe qasjes së biznesit. Ne
do të jemi përsëri dhe përsëri
do të sjellim të rejat më të
fundit të këtij restoranti të
mrekullueshëm shqiptar me
risi nga bota e përparuar
Perëndimore e kulinarisë.
Doni diçka ndryshe, vizitoni
këtë investim të bukur të Flora
Osmanit. Doni një picë me
dru dhe të shijshme, natyrisht
duart profesionale ju a sjellin
në tryezën tuaj sikurse e keni
ëndërruar. Të tjerat… ngadalë
dhe me radhë. Ju vetëm
viziotjeni dhe do të na kujtoni!
ENGLISH
“Gusto 272 Italian” the missing
restaurant in London
“Gusto 272 Italian” is the
restaurant of a very successful
Albanian businesswoman,
Flora Osmani. And on this
occasion, we can say with
full mouth that the Restaurant
located just two minutes
away from Preston Road
train station, at the address,
272 Preston Road; Forget it;
London; HA3 0QA, is definitely
the missing restaurant in
London. “Gusto 272 Italian”
is a perfect combination of
professional, traditional,
modern, and custom. It has a
satisfactory capacity and with
an extremely beautiful view,
on the main road, full of light
and with plenty of reason for
tranquillity. Its capacity is a
total of 110 people. There are
two modern rooms. Main hall:
75 people, for holidays, joys,
birthdays, engagements and
weddings, various meetings.
Second room: 35 people, for
all festive occasions. In this
restaurant, which remains one
of the competitors to win the
grand prize of the year, there is

Quality; Quality, is Competitive,
has Guarantee, Safety, Purity,
Respect. As we said it is
only two minutes away from
Preston Road train station, at
Address: 272 Preston Road;
Harrow; London; HA3 0QA.
To contact this restaurant of
the Albanian businesswoman,
Flora Osmani, Phone is 020
8904 7775 and contact by
email is: info@gustoitalian.
co.uk.
There are always some
things in this restaurant that
are different, but the most
important thing is that it
brings you a noble heart, a
model and qualified staff,
an artistic approach, and a
very decorative panorama.
Beautiful, worthy of family
fun, open to remarks and
suggestions, welcome to all.
In this restaurant you naturally

have the Albanian hospitality
delegated by Mrs. Flora,
dedicated and worthy enough
to gain the respect of all
communities. For further in this
restaurant all is worth it. Value
that comes from a generation
that transmits the Albanian
tradition of hospitality, but also
the value of qualifications and
the British tradition of culture
and business approach. We
will be again and again to
bring the latest news of this
wonderful Albanian restaurant
with innovations from the
advanced Western world
of cuisine. Want something
different, visit this beautiful
investment of Flora Osmani.
Do you want a woody and
delicious pizza, of course
professional hands bring you
to your table as you dreamed?
Other things slowly and in
turn. You just visit and you will
remind us!
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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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EMRAT QË MBANIN GJALLË TRADITËN
ELBASANASE TË BOLLOKUMES

D

isa emra dhe emërtime
lagjesh në Elbasan janë
ngjizur dhe trashëguar
memorjeve më së shumti
nga emrat e mjeshtërive që
ndodhnin dhe zhvilloheshin
në gjeografinë e tyre.
Kështu përshembull lagjet e
vjetra të qytetit, Karavelije,
Dylgjerhysen, Xhamiqebire,
Spajkore,
Qevanbeje,
Namazgja, Belerbej, Gjjurma
e Mushkës, Fusha e Loparit,
Tre Urat, Shënkoll, Sulejmania,
Azinhajdare (Alejdine), Pusi
që lahet vetë, Gurabardhi,
Haxhias e të tjera shquheshin
nga emrat e grave mjeshtre,
që kishin trashëguar nga
brezat e mëprashëm gatimin
dhe përgatitjen e veçantë
e të mrekullueshme të
bollokumeve. Themi kështu
se këto gra të spikatura e të
dalluara për bollokumet, që
punoheshin sipas një formule
të veçantë, i jepnin zë dhe
emër lagjes, i jepnin jetë dhe
shpirt arsyeve që më të rrinjtë
të mbanin gjatë në memorje
emrat e lagjeve

që në vite u rikonsideruan
dhe u riemëruan. Dhe pse
ndodhi kështu këto lagje u
mbajtën mend për fatin e
mirë të duarshkathtave gra
të Elbasanit që transmetuan
mrekullisht bollokumen e
vërtetë në familjet elbasanase.
Një nga këto gra në morinë
e disa emrave të tjerë që
mbahen mend është dhe e
paharruara Makbule Furxhiu
Palloshi e njohur shkurt si Bule
Palloshi, të cilën pata nderin ta
takojë në vitet e fundit të jetës
së saj në shtëpinë e berberit të
dëgjuar elbasanas, Ali Palloshi,
me djalin e të cilit, Artin jemi
baxhanakë prej disa vitesh. Ajo
ishte në mes më të dëgjuarave
dhe të përmendurave në
këtë trashëgimi të bukur e të
vlefshme, sikurse ishin Emine
Biza, Fatushe Osmani, Qamile
Dinçi, Zenepe Bylyku, Hamide
Arapi, Banu Leka, Hamide
Shyti, Beje Bumçi, Zaje Shehu
(Tabaku) e shumë të tjera.
Por, në Elbasan, sikurse

thuhej në çdo rrugicë a rrugë
do t’i gjeje emrat e grave që
kishin trashëguar dhe mbanin
në memorje këtë arsye të
ndjshme në formulën tipike të
bollokumeve.
Mom Buli Palloshi vinte nga
lagjja Sulejmania në lagjen
Spajkore në një derë të fisme
dhe kështu shtëpija duhej të
mbahej mbushur plot e përplot,
që sikurse thuhej atëkohë, të
mos kishte ku të hidhje kokrrën
e mollës. Ajo kishte trashëguar
nga gjyshja e saj dhe po aq
edhe nga nëna traditën e bukur
të pasurimit të shtëpisë dhe të
përgatitjes së bollokumeve
në mënyrë mjeshtërore. Ajo
siguronte me kohë “zahiretë”
kryesore si: vezë e tëlynë
fshati, majanë e miellit të misrit
për bollokumet, miell gruri për
revaninën, sodë e finj, e të
tjera.
Ndërkohë që kishte vendosur
në duart e pjesëtarëve
të shtëpisë veroren dy-tri

ngjyrëshe, ajo gjithnjë mbante
“pranverë” në sytë e familjes.
Këtë e kishte natyrisht
një traditë të hershme të
trashëguar nga duart dhe
mendja e nënës së saj, ashtu
sikurse ndodhte dhe nga
disa gra të tjera, nëna dhe
bashkëshorte të nderuara
elbasanase, si Rabie Tare, që
shquhej dhe ajo për bollokumet
e Elbasanit.
Sot emrat që mbanin gjallë
traditën elbasanase të
bollokumes kanë mbetur
diku në albume fotografish,
kaseta dasmash dhe memorje
familjarësh, ndërsa tradita
është transmetuar dhe këputur
diku mes tradicionales dhe
modernes, gjë që kërkon një
zgjim, kërkon një vëmendje
më të madhe dhe pse jo edhe
institucionale. Kombet e tjera
dihet se shpenzojnë mjaft
për të mbajtur gjallë tradita të
hershme, për arsye që tashmë
dihen. Këtë duhet ta bëjë dhe
Elbasani!
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PROFESOR MUSTAFA DEMIRI I DORËZOI ELBASANIT
200 LLOJE TRËNDAFILASH NGA FRANCA

M

egjithëse jetoi dhe
punoi në Tiranë,
Profesor Mustafa
Demiri, asnjëherë nuk e la
pasionin dhe dashurinë e
tij për qytetin e trëndafilave
në një cep të thjeshtë të
memorjes së tij. Ai gjithnjë në
udhën e tij të përditësisë dhe
atë të studimeve praktike dhe
teorike arsyetonte dhe gjente
forma, mundësi dhe gjetje të
mundshme për të realizuar
një dëshirë të tij të vjetër, për
ti shtuar Elbasanit morinë
e trëndafilave modernë, që
kishte në gjirin e kopshteve të
saj Europa, dhe Bota mbarë.
Ndaj këtë synim ai e ngjizi ë
shumë kur një mik i tij i solli
disa revista të kohës nga
Franca…
Dhe ai e dinte, ndërsa lexonte
aty, se Bota i përkulet prej
shekujsh jo vetëm bukurisë
dhe traditës së ngjizur
me petalet e trëndafilit në
kozmetikë, por dhe me
atributet e tij medicinale dhe
për qëllime dietetike. I ardhur
në sytë e njeriut si dhuratë
hyjnore nga Rosa Gallica, e
cila më vonë rezulton të jetë
përdorur nga farmacistët, që
në shekullin e 13-të, llojësia e
shumtë e tij shkon në shifra me
rreth 40,000 lloje trëndafilash,
që rriten pothuajse në çdo
kontinent si në kopshte, ashtu
edhe në mjedise urbane. Në
këtë mori rrjedhin Trëndafilat
modernë. Dhe të gjithë nga
disa lloje, si dhe nga një pjesë
e vogël e hibridëve shumë të
vjetër të rritur që nga lashtësia.
Ky ishte materiali i hershëm që
ndodhej para syve të Profesor
Mustafa Demirit, në një kohë
që yshtja e tij profesionale
shkonte më tej.
Ishte një revistë franceze që
shënonte risinë në rritje të
llojeve të trëndafilave, po aq
dhe arsyetimet shkencore të
përshtatjes dhe rritjes së tyre
pa problem në tërë mjedisin
shqiptar, sidomos në territorin
e Shqipërisë së Mesme.
Ndërsa shikonte shifrat
që kalonin mbi 200 lloje të
trëndafilëve modernë, të cilët

shkenca franceze e rritjes së tij
dhe shumimit të Rosa Gallica
në kushtet moderne i shtonin
etjen për synimet e tij teorike
dhe praktike të realizueshme.
Shifra 200 lloje ia kapërcente
njohuritë që kishte për 200
lloje të egra të cilat gjenden
vetëm në hemisferën veriore,
madje dallonte mjaft mirë
formën e tyre të egër, që e
kanë me lule të thjeshta, me
pothuajse gjithmonë pesë
petale (vetëm katër në disa
lloje të Himalajeve).
Këto lloje dhe varietete të
shumta natyrore dhe moderne
të prodhuara e të kryqëzuara
nga shkëncëtarët në jo pak
raste formojnë kopshtet
botanike nëpër botë. Profesori
i mirrënjohur shqiptar, Et’hem
Ruka thotë se “Historia e
grumbullimit të bimëve në
kopshte botanike është mjaftë
e vjetër. Nëse Faraoni i gjashtë
i dinastisë së 18-të të Egjiptit,
Thoutmosis, grumbullonte
bimë për qëllime mjekësore,
në shekujt në vijim motivet
e krijimit të kopshteve ishin
shumë më tepër se kaq.” Sipas
tij “në pothuajse gjithë qytete
e mëdha të Europës u ngritën
një sërë kopshtesh botanike.
Të tillë ishin ai i Hamburgut
në vitin 1540, i Zyrihut në
vitinvitin 1560, i Vjenës në
vitin1573, i Berlinit më 1573,
i Kopenhagenit më 1600,
Edinburgut më 1670 e kështu
me radhë. Kopshtet botanike
u bënë jo vetëm qendra të
rëndësishme për studime
e kërkime shkencore, por
edhe qëndra që shërbyen e
shërbejnë për qëllime didaktike
e edukative.” Ndaj dhe forca
dhe përkushtimi i botanistit të
pasionuar dhe mendjendritur
të Katedrës së Botanikës në
Fakultetin e Shkencave të
Natyrës, Profesor Mustafa
Demirit, do të ishin ajo që
Ruka e cilëson “arkitekti i
konceptimit e realizimit të
Kopshtit Botanikë të Tiranës,
që mori formën e plotë në vitin
1971. U deshën jo pak, por
7 vite punë intensive e plotë
pasion.”

Pas kryeqytetit,
ndoshta me një
arsye më të fortë
të kahershme,
P r o f e s o r
Mustafa Demiri,
natyrshëm
kërkonte
të
bënte realitet
atë zell, pasion
dhe dëshirë që
ta bënte dhe
Elbasanin
e
njohur si qytet
të trëndafilave
me një risi më
të avancuar.
Kështu ai i
dorëzoi qytetit
të Elbasanit
rreth 200 lloje
trëndafilash, që
i siguroi dhe i
solli nga Franca.
Por, jo vetëm i dorëzoi këto
trëndafila me një përkujdesje
shkencore nga Franca, por i
këshilloi shkencërisht mësuesit
e biologjisë Xhevahir Gani,
Flladin Burburija dhe Mustafa
Curri, që të krijonin kushte dhe
ambientin e përshtatshëm për
zhvillimin dhe shtimin e tyre
në kushte të njëjta me ato që
kishin përcaktuar shkencëtarët
francezë.
Disa nga këto lloje trëndafilash
u mbollën në Kopshtin
Didaktik të qytetit dhe më
to njiheshin nxënësit e
shkollave, ndërsa disa të
tjerë iu përcollën fidanishtes
dhe pjesës gjeografike ku
rriteshin lulet për zbukurimin
e qytetit. Kështu tradita e
hershme e luledashësve,
trëndafilakultivuesve si Shefqet
Balliçi, Petër Caku, Skënder
Sejdini, Dhimitër Kapedani,
Lahja e Duhanxhiut, Beja e
Dylgjerit, Tushi i Jolldashit, Isuf
Ekmekçiu, Qamil Çeliku, Nebi
Xhyra, Eqerem Abdihoxha,
Hyqmet Bumçi, Nexhmije
Kardhashi, Tajar Behluli,
Stefan Pupleku e shumë të
tjerë, u shtua dhe me këtë
risi të prurë me vullnetin dhe
angazhimin e Profesor Mustafa
Demirit.
Në

kohën

që

drejtoja

Televizionin “Dardan” një
intervitë e realizuar me
mjeshtrin e luleve, Isuf
Ekmekçiu, ende më sjell në
memorje këtë fakt të bukur
e mjaft të domosdoshëm
në historinë e luleve dhe
trëndafilave të Elbasanit.
Trëndafilat më së shumti,
pikërisht ato që ishin kultivuar
në Elbasan për vite e vite
me radhë kishin origjinë
nga ato që ishin pjesë e
trashëgimisë në Evropë dhe
Azinë perëndimore, ku ato u
rritën kryesisht për aromën e
tyre dhe prodhimin e attarit, një
njohuri që ka shumë të ngjarë
të jetë marrë nga Persia (Irani
i sotëm). Varietete të tilla si
trëndafili Damask (kloni i një
varieteti që daton 2000 vjet
më parë), trëndafili Alba (i
cili rrjedh nga Rosa canina)
dhe trëndafilat Centifolia
(nga të cilët rrjedhin shumica
e trëndafilave të myshkut)
ishin dhe në kopshtet e
elbasanllinjve të vjetër. Rosa
centifolia rritet edhe sot në
disa familje elbasanase,
duke vazhduar kështu një
traditë të gjatë, me atë që të
dashuruarit pas trëndafilave e
bënë traditë dhe trashëgimi, që
ka mbetur ndoshta diku mes
tradicionales dhe modernes
së luleve të tjera, të sjella për
komercializëm.

P

Nr. 41 JANAR /
JANUARY 2022

08

DIU – TALENTI QË
NGRITI PESHË TETOVËN

N

dërsa rezet e fundit
të diellit u strukën
matanë Ladorishtës,
një tufë të tjera të argjendta
të përziera me strëkalat e
Liqenit të Ohrit shkriheshin
dhimbshëm në faqen e gjelbërt
e mbushur me larushi lulesh
ku varrej pankarta e madhe
që lajmëronte këtë ardhje
të shumëpritur. Në sallën e
madhe ku shfaqeshin filmat
e ndryshëm dhe bëheshin
herë pas here risi të ndryshme
kulturore së pari hynë ata që
kishin zënë radhë që në orët e
para, të ardhurit nga Frangova,
Livadhia, Zaeci, Llabunishta,
Popradniku, Radika, Leskoeci
dhe tërë rrethinat e Dibrës së
Madhe. Më pas organizatorët
dhe personat e ftuar. Nga
ana tjetër ku ishin vendosur
flamujt në fillim si për mbarësi
iu drejtuan më të riut, të bënte
kapërcimin e parë në atë
prag të pashkelur nga ana
tjetër e kufirit, për kushedi sa
vite. Kënga dhe vallja shqipe
tashmë do të ishin aty dhe në
raste të tilla dihej entuziami
dhe zhrma që përcillej deri në
sheshin e madh nga përpjasjet
efuqishme të duarve. Kjo
shfaqje ishte e paparashikuar.
Dhe pse e tillë ajo i kishte lënë
njerëzit e pranishëm me gojën
hapur.
Dhe kështu më pas 30 km
rrugë nuk u ndjenë deri ata
kaluan përpjetën malore që të
shpie në Tetovë, nga ku kishte
ardhur dhe ftesa zyrtare. Kur
ansambli artistik amator “Isuf
Myzyri” i Shtëpisë së Kulturës
dhe Krijimtarisë Populore të
Elbasanit vizitoi në qershorin
e vitit 1980-të disa qytete të
Maqedonisë së Veriut, në
përbërjen etij ishte dhe Diu
i vogël, Ruzhdi Veshi që nuk

ishte më shumë se 15 vjeç.
Dy shfaqje njëra pas tjetrës
bënë që emri i Diut të mësohej
jo thjesht nga mosha e tij, por
nga zelli dhe talenti me të cilin
ai mbajti gjallë tërë sallën, që
mbushej e zbrazej pa pushim
për të kënaqur artdashësit e
shumtë të folkut shqiptar të
Shqipërisë së Mesme.
“Interesimi i tetovarëve” –
më thoshte në një intervistë
të hershme, i paharueshmi
i shtypit dhe medias,
publicistikës së Elbasanit e më
gjerë, Mefail Pupuleku, “dhe i

artdashësve të Gostivarit,
qyteti i dytë ku u dhanë
koncerte të tjera brenda ditës
ishte i jashtëzakonshëm”.
Këngët dhe vallet popullore
të mbledhura me kujdes nga
gurra popullore dhe daullja e
mjeshtrit të talentuar, Ruzhdi
Veshi, bënë për vete ciilindo.
Atëherë, jo vetëm nga malli i
dyfishtë i izolimit, por dhe nga
dashuria artistët elbasanas
dhe Diu në veçanti u bënë yjet
e netëve të paharruara festive.
Një distinktiv me dedikim
Diut, një fletë programi një

autograf, ishin dhurata shumë
të çmueshme për ta.
Më tutje mbi 1500 spektatorë
nga Shkupi shkruan histori.
Kur doli Diu në skenë ata
bërtisnin… “Edhe një, edhe
një…herë”. Në këtë rast Diu
dukej se ishte në një vijë
respekti me Zeliha Sinën,
Flutura Hidën, Albert Tafanin,
etj. Kështu u bë dhe në
Shtip dhe Titovelesh. Kështu
ndodhi dhe në Prilep, Resnjë,
Kërçovë, Manastir, Dibër…
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KU JANË MËSUESIT E
ALEKSANDËR XHUVANIT?!

P

rofesor Aleksëndër
Xhuvani thuajse tërë
jetën e tij aktive ia
përkushtoi mësuesisë. Puna
e mësuesit ishte më tej
vazhdimësia dhe konsiderata
e tij, ku ai ndoqi vazhdën
e mësuesve të Rilindjes si
Petro Nini Luarasi, Pandeli
Sotiri, Nuçi Naçe, Papakristo
Negovani etj., madje ai e çoi
më tej punën e tyre.
Le të kujtojmë se si ai
shkruante: “Mësuesi nuk
është farkëtar, a argjendar, a
këpucar, a ku di unë, por një
punëtor i mendjes dhe i tillë
duhet të qëndrojë gjithmonë,
të plotësojë kulturën e vet tue
u interesue për jetën shkollore,
tue studjue … mësuesi i
pagatitur është si ai kallami që
e lot era dhe i dejuni që s’din
me i hudhë kambët”.
Në tekstin e didaktikës ai
përcaktonte vetitë fizike,
mendore dhe morale që duhet
të zotërojë mësuesi:
1. Trup të shëndoshë

2. Të jetë i shkallët
3. I gjallë
4. Fytyrëçelur
5. Pa ndonjë sëmundje
6. Pa ndonjë të metë fizike
7. Logjikë të mprehtë
8. Gjykim të shëndoshë
9. Fantazi të gjallë
10. Kujtesë të mirë
11. Inteligjencë të ndritur
12. Kuptim të mirë
13. Praktik
14. Kulturë të plotë
Ai kritikon ashpër formalizmin.
Nuk kërkon zbatimin e formave
shabllone. Kërkon kulturë
pedagogjike. Kërkon dhe
dashuri të zjarrtë për Atdheun.
Mësuesin e do që të ketë
dashuri të madhe për fëmijët.
Etj…Po ku janë sot mësuesit
e Aleksandër Xhuvanit, dhe
ata apo ato me mësimet dhe
përqafimet e asaj që udhëzoi
Xhuvani?! Këto ide Aleksandër
Xhuvani i shtroi në dhjetorin e
vitit 1947 dhe i parashtroi heraherës edhe më shumë në vitet
më pas….

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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TEK LIPI, ELBASANI SHKON MË TEJ NË
DRITËN E ERRËSIRËS SË NDRIÇUAR

K

uptimi i rrjedhës së
Shkumbinit, pemëve
dhe frutave në gurët
e varreve kanë një lidhje të
hershme në zonën e Elbasanit.
Këngët dhe trashëgimet gojore
e kanë dhënë këtë në forma
të ndryshme. Sakaq tekstet e
këngëtarëve popullorë në vite,
sikurse Filip Papajani (LIPI) na
japin më shumë kuptim dhe
pikëmbështetje mes kërkesës
në tekstin e tyre:
“…Kur të vdes, shokë, t’më
shtini
n’Elbasan afër Shkumbinit,
n’hije t’arrës vend t’më gjini,
pranë t’jetë druja e ullinit.”
Kjo ndodh jo më shumti, por
kur ndjen tekstin dhe kur viziton
varrezat e Elbasanit. Ndoshta
këtë gjë Gjenealogët që kanë
filluar të vizitojnë varrezat për
të vazhduar kërkimin e tyre
ka të ngjarë të kenë parë disa
gjëra të çuditshme. Ndërsa
shumica e gurëve të varreve
përmbajnë emrin, datën e
lindjes dhe datën e vdekjes së
të ndjerit, jo të gjithë gurët e
varreve ndalojnë këtu. Mund të
ketë mbishkrime poetike, ose
një portret të personit. Shumë
gurë varresh kanë gjithashtu
imazhe të gdhendura ose të
përshkruara në to. Nuk është
shumë e vështirë të merret me
mend se një engjëll simbolizon
rilindjen, ose një lidhje midis
Zotit dhe njeriut. Të gjithë e
dinë se kafkat ose skeletet
simbolizojnë vdekjen.
Por, po në lidhje me imazhet
që janë bimë, lule dhe
ngarkesa emocinale me fruta?
Rezulton se ato simbole kanë
gjithashtu kuptime specifike.
Mani simbolizon mikpritjen
dhe dashurinë e sinqertë. Një

mollë është simboli i mëkatit,
sepse i referohet historisë së
Adamit dhe Evës në Kopshtin
e Edenit. Ullinjtë përfaqësojnë
paqen. Shegët janë simbol
i pavdekësisë, ringjalljes
dhe ushqimit të shpirtit. Nuk
mund të mos mendojmë për
mitin grek për Persefonin.
Luleshtrydhet janë simbol
i drejtësisë. Një hardhi me
fruta mbi të është simboli i
Jezu Krishtit dhe i kishës së
krishterë. Unë mendoj se kjo i
referohet verës që është pjesë
e masave të krishtera, e cila
shpesh quhet “gjaku i Krishtit”.
Po sikur të shihni një grupim
të madh frutash në një gur
varri? Dhe këtë ta dëgjoni nga
një këngë të kënduar më herët
nga ju?
“Mani, kumbulla, dhe qershija
përmbi varr t’ma tundin degën,
me kto bashkë t’jet’ zerdelia
t’mos harroni
shegën.”

ftuen

dhe

Kjo mori frutash simbolizon
që personi do të ketë një
përjetësi të bollshme. Një
pemë e papërshkrueshme
përfaqëson besimin dhe jetën.
Mund të simbolizojë gjithashtu
Pemën e Jetës, e cila është
pjesë e shumë besimeve
fetare. Nëse shihni një trung
peme që është rrëzuar, ai
simbolizon vdekshmërinë. Një
pemë lisi është simboli i fuqisë
dhe forcës së mbinatyrshme.
Palmat, ose gjethet e palmave,
simbolizojnë martirizimin
ose një fitore shpirtërore
mbi vdekjen. Pemët e kedrit
simbolizojnë besimin e fortë të
të ndjerit. Selvitë simbolizojnë
pikëllimin dhe ishin simboli
romak i zisë. Bimët me
gjelbërim të përhershëm janë
simboli i pavdekësisë.

Lulet zakonisht
gjenden në
shërbimet
funerale dhe
janë ato që
shumica
e
njerëzve sjellin
për të vendosur
mbi varrin e
një njeriu të
dashur. Nëse
shihni një lule
të gdhendur në
një gur varri,
ajo simbolizon
shkurtësinë e
ekzistencës tokësore. Unë
mendoj se kjo është për shkak
se lulet nuk zgjasin shumë,
veçanërisht pasi ato janë
mbledhur. Ata shpejt thahen.
Nëse lulja në gurin e varrit
është thyer, kjo tregon se
personi ka vdekur me vdekje të
parakohshme. Ndoshta kanë
vdekur të rinj, ose kur ishin
ende fëmijë. Lulet e lulëkuqes
janë simbol i gjumit. Ne shpesh
i referohemi vdekjes si një
“prehje përfundimtare”, kështu
që është e kuptueshme që
lulet e lulekuqes simbolizojnë
gjithashtu vdekjen. Një
trëndafil Tudor do të thotë
se i ndjeri ishte me origjinë
angleze, dhe një gjembaç
do të thotë se personi ishte
me origjinë skoceze. Gjemba
gjithashtu
përfaqëson
pashmangshmërinë e vdekjes
dhe kujtimit. Trëndafilat, në
përgjithësi, janë simboli i
pikëllimit dhe ngushëllimit.
Tek Lipi, Elbasani shkon më
tej në dritën e errësirës së
ndriçuar, aty pranë selvive dhe
rrjedhës së Shkumbinit ku janë
dhe sot varrezat e Elbasanit,
kur ai shkruan:
“Kush e di, i vdekjes gjumi
s’do t’më duket fort i randë,

kur t’këndoj pran meje lumi
dhe kur t’kemi pemët pranë…”
Kështu dhe liria e shpirtit i
përket asaj që Njeriu i gjallë
e ka në ndjesinë e tij në këtë
begati që pason jeta dhe ikja,
në këtë dritë në thellësi të
errësirës, kur ai, pra autori
kërkon:
“Përmbi vorr t’mos vini rrasë,
Gurë t’randë të Elbasanit,
Veçse shkrueni n’ni dërrasë:
“Ktu fle Lipi i Papajanit”.
Filip Papajani lindi në
Elbasan më 1878 dhe vdiq në
Pogradec më 1945. Në vitin
1921, Papajani themeloi dhe
botoi gazetën e përjavshme
Shkumini, me shtojcën për
letërsi Shkumini letrar, ku
trajtonte tema të iluminimit
nacional dhe emancipimit
modern. Gjithashtu, shkroi
libra me poezi, prozë, drama,
ese dhe autobiografi, shumica
prej të cilave mbetën në
dorëshkrim. Veprat e tij më të
njohura janë: Osman – Marija
(1913), Moisi Golemi (1928),
Bardhushi, letra atdhetare
(1930), Fatbardhi (1934) dhe
Proka (1936).

P

Nr. 41 JANAR /
JANUARY 2022

11

NJË REALITET I DHIMBSHËM
SHQIPTAR, QË ENDE RRËNKON!

P

ak-kush, dhe vetëm
disa numra penash, të
quajtura dhe të cilësuara
intelektualë „patriotë“ kanë
kërkuar me shkrimet e tyre
të gjëjnë një ‘ilaç’, sado të
mundshëm për të shërruar një
dhimbje shqiptare që vjen nga
shekujt, e që ende i kërkon si
fëmija nënës ndihmë.
Nënë?
Ndihmë!
Kjo nuk është një thirrje e
sotme. Nuk është asapk vetëm
e ditës, por e disa shekujve me
radhë. Është thirrje shekullore.
Dhe kjo thirrje si në përrallat e
vjetra me stimulin për të vënë
në gjumë fëmijët ka kohë
që jepet e ritransmetohet
politikisht, diplomatikisht, me
shprehjen e vazhdueshme
„nuk ka ndryshim kufijsh!?“.
Historia thotë se prej shekujsh
është bërë një luftë e ashpër
kundër popullit shqiptar.
Si rezultat i kësaj lufte ne
shqiptarët kemi humbur disa
mijë mijë km2 troje mijëvjeçare
shqiptare me disa milionë
banorë të zhvendosur, të
emigruar, të transformuar, të
harruar e të kërcënuar.
Me egërsi edhe më të madhe,
sundimtarët dhe diplomatët
modernë po bëjnë një luftë
të hapur shekullore kundër
shqiptarëve në trojet e veta
etnike. Dhe vetëm për shkak
të Rusisë dhe politikës së
saj, pjesa më e madhe
e konsideruar faktikisht
shqiptare ra nën skllavërinë
e përgjakshme dhe barbare
të serbëve dhe grekëve të
gjoja të krishterë ortodoksë,
që rezultuan se ishin tiranë
miliona herë më të egër se
pesë shekujt e skllavërisë

otomane.
Dhe kush i shkeli të gjitha ligjet
njerëzore dhe të krishtera
në luftën për plaçkitje dhe
shkatërrim maksimal të
shqiptarëve nga Trojet eveta
etnike. Si rezultat i kësaj
robërie “ortodokse” serbe dhe
greke, qindra mijëra shqiptarë
u vranë, qindra mijëra u
dëbuan, ndërsa të tjerët u
grabitën, u terrorizuan dhe
iu nënshtruan gjenocidit të
egër dhe barbar. Cili gjenocid
aktualisht gëzon mbështetjen
ekskluzive të shtetit rus në të
gjitha drejtimet: Diplomatike,
shkencore,
politike,
ekonomike, propagandistike,
ideologjike. Pavarësisht fjalës
së ëmbël të sundimtarëve
dhe diplomatëve rusë për
“miqësinë e përjetshme
sllave, të krishterë ortodokse”,
shigjeta shkon më gjerë e
më gjatë në trungun shqiptar,
që kurë nuk ka pranuar të

ndahet e të përçahet vetvetiu,
dhe kurë s’ka pasur gjë më të
shenjtë se Shtëpia, ku feja e
tij e përjetshme ka qenë vetëm
Shqiptaria.
Nënë?
Ndihmë!
Ndaj kjo thirrje është ende
një dhimbë, një dhimbje sa
aktuale dhe aq historike,
kur mjaft shtete, qeveri
dhe politika të hapura e të
mbyllura të kësaj Europe, po
synojnë të rikuperojnë plane
të tjera agresive, dhe kur
thelbi është se gjoja ata do
të jetojnë të „paqtë“ brenda
një familje. Atëherë pse
ndodh kjo me heshtën dhe
kreshtën që përdoret për të
krijuar vazhdimisht „pakica“
nacionalitetesh në Shqipërinë
e sakatuar, kur sakatimi më i
madh i shekujve i ka ndodhur
Shqipërisë? Përse heshtin

krerët e Diplomacive? Nëse kjo
zgjohet dhe dikush, sadopak
shqiptar që është që të ndodhë
ta hapë gojën apo të ngrejë e
të zgjojë problemein, të Tjerët
e kullave të mëdha do të sulen
e do të quajnë „Çmenduri e
Shqipërisë së Madhe!?“
Por nëse kjo është vetëm për
shqiptarët dhe Shqipërinë, pse
po favorizohen përditë e më
shumë shtetet e tjera, që në
rrugëtimin e tyre historik kanë
pasur gjithnjë synim agresionin
dhe gllabërimin e territoreve
të të tjerëve. Shqiptarët
gjithnjë janë njohur për paqe,
mirëkuptim dhe stabilitet në
Rajon e më gjerë. Dikush nga
këta të Tjerë, gjithnjë ka synuar
të vendosë thëngjillin në duart
e shqiptarëve, kur historikisht
dihet se nga ndizet zjarri dhe
kush e vendos atë në Ballkan
e më gjerë.
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FORCA FILOZOFIKE E NARRATIVIT

R

omani
“Përjetësi
pa kohë” (2021) i
shkrimtarit Robert
Martiko zbret në një kohë,
hapësirë dhe vend filozofik,
të formojë diskursin e
civilizimit në territorin dhe
hapësirën e pakohë të një
kohe që bën sfidën narrative
në pakohën e zgjedhur prej
tij. Në këtë pakohësi është
thelbi. Eleminimi dhe joekzistenca. Fshirja dhe shtirja
e një ekzistence. Shkrimi
në një pakohë të tillë është
vetë abstrakti i këtij civilizimi,
si faza e zhvillimit dhe
organizimit social dhe kulturor
të njeriut, që konsiderohet më
e avancuara.
Ky lloj civilizimi i prirur të
destinohet në pakohën e
romanit nuk është thjesht
një shoqëri komplekse që
karakterizohet nga zhvillimi
urban, shtresimi social, një
formë qeverisjeje dhe sisteme
simbolike të komunikimit, por
një civilizim që i mungon
dëshira e qëndrueshme, apo
dhe “konstante”, sikurse e
quan autori, për të tërhequr
mendimin intelektual shqiptar
drejt asaj që nuk është foluar
asgjë deri më sot, historikisht.
E ajo është një arsye më
shumë në këtë diskurs ku
mungon
ndjeshmërisht
forma dhe forca inspiruese
e një “rilindje shpirtërore” tek
forma kolektive e kërkimit në
shqip, pasi kjo sipas asaj që
mendon autori “në Evropë”,
u zgjua dhe u përfaqësua
me “protagonistë filozofë si
Augustini e Tomas Akuini,
dhe nxorri shoqërinë nga
Mesjeta.
Narrativi dhe udha e civilizimit
Në këtë pakohë udhën
e bëjnë ngjarjet. Ngjarjet
sfiliten nga karakteret, që
anasjetas sfilisin dhe kohën

në pakohën e saj. E kështu
përveç ngjarjeve në diktaturë
dhe sakrificën e skajshme të
heroik kryesor, gjendet në
roman edhe sekreti. Ky sekret
rrjedh nga një mendim tejet i
thukët i autorit, që shkon në
skutat e errësirës shekullore
të zhbirrojë faktin se
“ndonëse njerëzimi ka origjinë
të përbashkët nga xhungla”.
E nëkëtë arsye shkon më
tekj filozofia e shkrimtarit kur
citon se “disa shoqeri rilindin
shpirtërisht, ndërsa të tjerave,
si Shqipëria, nuk iu ndahet në
shekuj lufta Civile.” Është ajo
që shkrimtari me emër Niall
Ferguson e quan në librin e tij
mjaft të shitur “Perëndimi dhe
pjesa tjetër” (THE ËEST AND
THE REST). Niall Ferguson
argumenton se, duke filluar
nga shekulli i pesëmbëdhjetë,
Perëndimi zhvilloi gjashtë
koncepte të reja të fuqishme
që u mungonin pjesës tjetër:
konkurrenca, shkenca,
sundimi i ligjit, konsumizmi,
mjekësia moderne dhe
etika e punës. Këto ishin
“aplikacionet
vrasëse”
që lejuan Perëndimin të
kërcejë përpara pjesës tjetër,
duke hapur rrugë tregtare
globale, duke shfrytëzuar
ligjet shkencore të zbuluara
rishtazi, duke evoluar
një sistem të qeverisjes
përfaqësuese, më shumë se
dyfishimin e jetëgjatësisë,
duke lëshuar Revolucionin
Industrial dhe duke përqafuar
një etikë dinamike të punës.
Qytetërimi, ose forma më e
avancuar civilizimi, tregon
se kjo bëri që më pak se
një duzinë perandorie
perëndimore
arriti
të
kontrollonte më shumë se
gjysmën e njerëzimit dhe
katër të pestat e ekonomisë
botërore. Ndaj dhe autori
nuk dikton më kot se “në
Perëndim e njohin këtë sekret
vetëm profesorë të caktuar
filozofie.”

Dhe çdo gjë e ka
një fillim, një zhvillim
dhe një fund. Me
këtë shkojmë nmë
tej në paralelen mes
romanit të martikos
dhe asaj që dikton
Ferguson kur ky i
fundit argumenton se
“ditët e mbizotërimit
perëndimor janë të
numëruara, jo për
shkak të përplasjeve
me
qytetërimet
rivale, por thjesht
sepse pjesa tjetër
tani ka shkarkuar
gjashtë aplikacionet
vrasëse që dikur u
monopolizuan nga perëndimi,
ndërsa Perëndimi fjalë për
fjalë ka humbur besimin në
vetvete.” Qytetërimi bën më
shumë sesa tregon historinë
magjepsëse të ngritjes së
ngadaltë dhe rënies së
papritur të Perëndimit; ai
gjithashtu shpjegon historinë
botërore me guxim, qartësi
dhe zgjuarsi. E diskutueshme,
por bindëse dhe bindëse,
Civilization është Ferguson
në më të mirën e tij. Po
këtë zgjim dhe vëmendje të
domosdoshme e bën dhe
narrativi i “Përjetësi pa kohë”,
ku Martiko ndjen forcën e
brendshme dhe ndikuar
nga njohuritë e gjëra të tij të
shtjellojë bukur.
Ndërsa rikthehemi tek
paralelja ndikuese, natyrshëm
kërkojmë të rimarrim thelbin
tek narrativi dhe fatura
e mbizotërimit global të
qytetërimit perëndimor. Rritja
e mbizotërimit global të
qytetërimit perëndimor është
fenomeni i vetëm historik më
i rëndësishëm i pesëqind
viteve të fundit. Në të gjithë
botën, një pjesë e habitshme
e njerëzve tani punojnë për
kompani të stilit perëndimor,
studiojnë në universitete të
stilit perëndimor, votojnë për

qeveritë e stilit perëndimor,
marrin ilaçe perëndimore,
veshin rroba perëndimore
dhe madje punojnë me orë
perëndimore. Kjo ndodh
tashmë dhe në Shqipëri,
ndodh dhe në mjedisin rus,
ku autori ndalet me një intuitë
të madhe. Me këtë Martiko
shton se jo më kot “Zgjodha
Rusinë për të trajtuar
problemin pasi është një
mushkëri shumë e madhe.”
Megjithatë, gjashtëqind vjet
më parë, mbretëritë e vogla
të Evropës Perëndimore
dukeshin të pamundura për
të arritur shumë më tepër
sesa një luftë e përhershme
e brendshme. Ishte Kina
Ming apo Turqia Osmane që
kishte pamjen e qytetërimeve
botërore. Si i kapërceu
Perëndimi rivalët e tij lindorë?
Dhe a ka kaluar tani zeniti i
fuqisë perëndimore? Ndërsa
këto pyetje janë në një
narrativ të shumëshitur dhe
të një autori të pëlqyer, pjesa
tjetër ngjashëm shkon apriori
përshtashëm tek romani i
Martikos, që sfidon kështu
mjaft dhe sjell faktorin kohë
tëperceptohet që nga fillimi
i një shkrimi të tillë mjaft
tërheqës që në fillim: “Sot
është ditë e shtunë, 5 nëntor
i vitit 1932...

P

Nr. 41 JANAR /
JANUARY 2022

13

PARALELE UDHE QË SJELLIN EMRAT NË SKENËN E SHKRIMIT

T

ë shkruarit të shpien
tek shkrimi. Shkrimi
tek talenti. Talenti tek
zhanret e ndryshme. E kështu
fjala dhe theksi sjellin në
skenë shkrimtarin. Shkrimi jo
më kot thuhet shpesh herë
është si një ‘virus’ që i ngjitet
shkrimtarit në jetë e sipër. E
më pas ky si të gjitha ‘viruset’
e tjera nuk i ndahet. Nuk i
ndalet. Madje shkon më tej
teksa ngjizet dhe ngjitet tek të
tjerët. Jo pak herë kemi parë
situata dhe ngjashmëri të tilla.
Dhe kjo, dihet pse? Sepse,
është aq thjesht? Krijimtaria
tërheq krijimtarinë. Vërtet
është kështu sikurse e cituam,
por ka dhe diçka tjetër që lind
dhe forcohet, madje tërhiqet
pso njëra-tjetrës, gjatë një
bashkësie në jetë. Është
e vërtetë: mendjet krijuese
shpesh tërheqin njëra-tjetrën.
Ndoshta kjo është arsyeja
pse nuk është e pazakontë të
shohësh çifte të formuara e të
lidhura me shkrimin dhe artin
e tij, pasi dy njerëz bashkohen
në një dëshirë të përbashkët
për të krijuar diçka kuptimplote,
të rëndësishme dhe të
qëndrueshme. Kemi një listë
e shkrimtarëve të famshëm
dhe krijues, marrëdhëniet e
të cilëve me bashkëshortet e
tyre u krijuan nga një dashuri
e ndërsjellë për gjithçka, nga
jeta deri te efektivja e jetës.
Nuk janë pak dhe në mesin e
letrave shqipe. Kanë filluar më
herët e s’kanë të ndalur dhe
sot.
Ndërsa nuk sjellim emra të
shumtë, mjafton të dallojmë
udhët që hapen dhe bëhen më
të kuptueshme, ndërsa mosha
dhe vitet riformatojnë atë
pasuri të talentit që hera-herës,
ose për arsye të ndryshme
shpërthen në një moshë tjetër.
Nëse do të shkruanim për të
tillë, natyrisht jo thjesht se
njëri apo tjetri, njëra apo tjetra
kanë një risi të ndjeshme, më
të dallueshme, natyrisht do

të citojmë atë
që ndjejmë, kur
shohim se penat
bëhen paralele
në këtë udhë të
bukur të librit.
Paralelja nuk ka si
qëllim të vendosë
masën e dallimit,
kapërcimit të
mjeshtërive
dypalëshe, apo
dhe ndikimit mes
njëri-tjetrit, por
udhën që shkon
për të riformatuar
ndoshta dëshira
të
strukura,
vullnet dhe talent
të domosdoshëm
në një jetë, që të
gjithë kur vjen një
ditë e kuptojnë le
të themi më saktë e më shkurt”
“të bëjmë e të lëmë mesazhe
për brezat që vijnë!” Dhe ku ka
më bukur kur mesazhet lihen
të shkruara. Mbetet të botuara
mes librave.
Kohët e fundit krahas mjaft
shembujve të tillë në mjedisin
tonë krijues të “Fjala e Lirë” ka
ardhur dhe libri i shkrimtares
Adriana Myrtaj, “Ditë që ikin,
për ditë që vijnë” (shënime:
botoi “UEGEN” e shkrimtarit
dhe botuesit Xhevair Lleshi,
tetor 2021). Dhe sipas
shënimeve të saj në këtë libër
lexohet: “E shtunë, 5 Maj,
2018” Ëndrra është thuajse po
ajo: biletë avioni, që blihet në
momentin e fundit, përgatitje
nxitimthi të kap një avion…”
Ëndrra e fundit?! Kjo është
udha e nisur herët, por që
pikëtakon paralelen tjetër,
tashmë të mirënjohur në
letrat shqipe, po aq të dashur
në krahët e saj, shkrimtarin
Faruk Myrtaj. E në këtë pikë
tashmë ajo nuk është thjesht
bashkëshortja e shkrimtarit,
por shkrimtarja me emrin e saj.
Të tillë ka mjaft. Kanë qenë me
kohë dhe vazhdojnë të mbesin
në udhët e tyre krijuese si në

mjedisin shqiptar, po aq dhe
më gjerë. Udhë të bëra bashkë
mes shkrimit, artit, fotografisë,
filmit, apo dhe në kënde të tjera
ka mjaft, dhe janë shembuj që
kërkojnë hapësirë tjetër. Me
këtë ndalesë mjafton. Mjafton
ky shembull. Tjetri është në
mjedisin anglishtshkrues.
Tabitha King, nëse nuk do
të botonte romanin e saj “I
mbijetuari” (1977), gjithkush
do ta dinte dhe do ta njësonte
atë vetëm si bashkëshortja e
shkrimtarit të njohur Stephen
King. Por në vitin 1977 thuajse
romani i saj fikshën me 433
faqe solli në skenë emrin e
saj, pasionin paralel të saj me
shkrimtarin bashkëshort dhe
kështu udha dhe emri u qasën
në këtë risi. Romani i saj u bë i
prekshëm dhe mjaft interesant,
pasi ajo tashmë nuk ishte më
thjesht gruaja e shkrimtarit
me emër, por po bëhej gruaja
shkrimtare me emrin e saj
në udhën e gjatë të shkrimit.
Tashmë duket e panevojshme
të përmendet se Stephen
King është ndoshta shkrimtari
komercial më i suksesshëm
i kësaj epoke. Për fansat e
mjeshtrit të horrorit, gruaja e

tij, Tabitha King shkoi më tej,
kur ajo u bë më e njohur për
nxjerrjen e dorëshkrimit të tij
të hedhur Carrie dhe për t’u
siguruar që ai ishte përfunduar
dhe botuar.
Megjithatë, ajo dhe King janë
disi ndryshe, ato fillimisht u
takuan në një klasë shkrimi
krijues, në të cilën ai ishte
shumë i impresionuar me
poezinë e saj, duke e parë atë
si më të aftën e kursit. Dhe me
siguri, ata janë të dy shkrimtarë
të famshëm në vetvete. Zonja
King ka botuar tregime të
shkurtra, novela dhe poezi.
Shumë nga tregimet e saj
zhvillohen në qytetin imagjinar
të Nodd’s Ridge, i cili është
i krahasueshëm me qytetin
Derry, Maine të Stephen King.
King ka fituar çmime si për
letërsinë e saj ashtu edhe për
kontributin e saj në shkrimleximin në Maine, shteti më
verilindor i SHBA-së, i cili
është i njohur për bregdetin e
tij shkëmbor, historinë detare
dhe zonat natyrore të Parkut
Kombëtar Acadia.. Djemtë e
saj, Joe Hill dhe Oëen King,
janë gjithashtu shkrimtarë.
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‘DREDHA E DYFISHTË’
.
.. shkoi. Dhe ja kështu u
mbajt mend. Shkoi. Shkoi
në kërkim të një arsyeje
më të fortë ... arsyeja mbetet
gjithnjë një arsye. Arsye fund
e këput pa krye. Spirale.
Dredhë. Dredhë dyshe.
‘Dredha e dyfishtë’ rrotullohet
rreth njëri-tjetrit në një shkallë
të përdredhur. Thuajse
e pandashme.
Shtyllat
kurrizore të radhitura si ajo
‘poemë e vjetër’ përplasen
midis rreshtave... Ndërsa
spektri zbardhet, vetëm një i
verbër mund t’i gjejë sytë dhe
të shohë të vërtetën e shkruar
në erë.
Botë e çmendur, e çmendur!
Si mund të harrohet era,
furtuna, shtrëngata. Ë,
pra si? E ne u rritëm me
të. U zmadhuam me të.
U vetëlexuam me të. E
mbushëm dijen tonë me
të. E mbetëm triumfatorë
në ëndrrën tonë. E ëndrra
na mban ende në gjumin e

saj. Gjumi i saj tashmë ka
një ndryshim. Nuk është
më poetik. Nuk është më
as melankolik. Nuk qesh
më Rinia si në ato dhjetorë
të ngarkuar e të deformuar.
Nuk qesh. Nuk e kërkon më
as Migjenin që t’ia rikujtojë
“Qeshu, Rini, qeshu, se Bota
është e jotja!” E jotja?! E kush
Bota?!

Natyrshëm zgjohesh dhe e
sheh rininë në të katër cepat
e botës. I mësyn Botës me të
gjitha format e torbës. Është
duke rendur, por fare pak,
fare pak duke qeshur. Botë
e çmendur! E përkryer midis
aseteve të frymëmarrjes!
Liri, ose në pamundësi, krejt
afër një gjë e tillë! Të kesh
përjetuar lirinë herë pas here
është çmenduri! Si mund ta
përjetojë ndokush ‘lirinë’ i
lirë fare! Është thjesht një
sfond... Në të cilën të gjitha
përvojat ndodhin herë pas
here si bredhja e pambarruar
e rinisë nëpër Botë, me vetëm

një torbë.

E ëndrra e zgjon. E zgjon dhe
në këtë 8 Dhjetor!

E ëndërron një kryqëzues
ëndrrash... 8 Dhjetori prehet
në tehun e tij të zakonshëm
me një ‘mendje’ të grimuar
imët! Është thjesht i tillë,
thjesht një 8 Dhjetor në
shkrim. Në heshtje, pasioni
i ëndrrës rinore në këtë ditë
përshkon faqet boshe të
autorit të tij anonim.
Është 8 Dhjetori i Rinisë. Në
të kaluarën, demokratët në 8
dhjetor zhvillonin homazhe
në monumentin e heroit të
demokracisë Azem Hajdari,
në Qytetin Studenti në Tiranë.
Mirëpo në këtë 8 dhjetor, te
Qytetin Studenti do të jetë
vetëm Lideri historik i PDsë Sali Berisha ku dhe do
të mbajë ‘Foltoren’ e fundit.
Nga ana tjetër kreu aktual
i PD, Lulzim Basha është
“detyruar” që të zhvendoset

në ambientet e ArTurbinës.
“Lufta” e brendshme mes
Bashës dhe Berishës ka bërë
që disa tradita të së kaluar të
thyhen e të mos respektohen.
Ai, Tjetri, dhe vetëm Ai fërkon
duart me kornizën e madhe
të një çmimi anonim në
vendin e lirive në një ditë të
tillë. Më saktë të një dite të
mëparshme për ta varur në
murin e lirisë së lëvizjes dhe
mikpritjes shqiptare. E gjitha
një dredhë e dyfishtë. Ikje dhe
vetëm ikje rinore. E askush
nuk shqetësohet. Pritje, dhe
vetëm lajthitje në … traditën
e moçme shqiptare. E fundja
ku shkruhet se rinia ka halle!?
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KUJT I INTERESON SHQIPËRIA POLICEFALE

K

oncepti i një shoqërie
policefale u krijua nga
Bierschenk dhe Olivier
de Sardan në kërkimin e tyre
mbi qeverisjen lokale. Në një
kuptim të tillë ajo që mungon
është pjesëmarrja, dhe ajo që
dikton si jo e munguar sërrish
është pjesëmarrje. Po si?!
Kur lexon këtë nocion kupton
qartë se aty ku supozohet
të
zhvillohet
procesi
pjesëmarrës, policefalia
rezulton në fleksibilitet dhe
plasticitet për institucionet e
strukura në mëngë të dyfishta
dhe të tyre që varen nga dy
lloj politikash: njëra që vjen
nga domosdoshmëria e
demokracisë dhe tjera nga
jashtë si diktim i demokracisë.
E njëjta duket në politikë, e
njëjta ndodh në qeverisje, e
njëjta në teorinë e ‘adaptuar’
dhe e njëjta thuajse dhe në
praktikë. Në Shqipëri pas
zgjedhjeve të fundit lokale,
të abandonuara nga Opozita
shqiptare, kemi pushtet
lokal, por në fakt kemi,
vetëm një pushtet gjeneral.
Shembujt janë të shumtë,
ndërsa mjafton të kuptohet
sjellja e Kryeministrit Rama
me kryetarin e Bashkisë
së Vlorës, apo dhe më
tutje. Kjo është thuajse
ngjashëm me nocionin e
policefalisë të prezantuar
nga Bierschenk (1999), ose
shkon edhe tek koncepti i
Lund-it për institucionet e
mugëtirës (Lund 2006). Por
ky nuk është thjesht një fakt.
Është një realitet, edhe pse
heshtet duhet të jetë dhe të
mbetet debat. Në debatin e
tillë, konceptet e përdorura
variojnë nga ‘policefalia’
(Bierschenk dhe Olivier de
Sardan 2003, origjina në
frëngjisht 1997) dhe ‘parasovraniteti’ (Parastaatlichkeit)
(Trotha dhe Rösel 1999) tek
‘institucionet e mugëtirës’
(Lund
),
‘heterarkia’
(Bellagamba dhe Klute 2008)
dhe ‘mënyra të ndryshme të
qeverisjes’ (Olivier de Sardan
2011b). Autorë të tjerë kanë
përshkruar delegimin e
funksioneve shtetërore te
aktorët privatë (Hibou 2004).

Duke parë atë që ndodh
sot me politikën shqiptare,
sidomos atë në radhët e
hallakatura të forcës më të
madhe opozitare, PD-së,
natyrisht mendja të shkon tek
forma, dhe formatimi tekstor,
që në fakt duket se apriori nuk
mungon, por në thelb dikton,
se koha kërkon që e gjitha të
përshtatet më mirë me një
realitet shqiptar, dhe jo më me
adaptime dhe psikologji të të
Tjerëve. Literatura është, por
është e të Tjerëve. Statutet
janë, por janë ndërthurje
me të Tjerët. E gjitha që ka
nisur dhe që vazhdon duket
qartë se është gatuar gabim
më herët. Më saktë, duhet
thënë me plotë bindje, se
një e tillë ka qenë e gabuar
që në lindje. Pra a bëhet fjalë
vetëm për tekst? A bëhet fjalë
për literaturë mbështetëse,
akademike,
identitare,
kuturale, tradicionale… e
komb-formuese? Po aparatet
shtetërore?
Pavarësisht literaturës së
bollshme akademike mbi
simbolikën,
identitetin,
kulturën, traditën, gjuhën dhe
mjaft nocione të tjera kombformuese, për Shqipërinë
dhe shqiptarët, pak vëmendje
empirike i është kushtuar
‘aparateve shtetërore’ aktuale
(në kuptimin e Althusser
1970/1976). Hulumtimet e
fundit antropologjike të shtetit
përshkruajnë se si ‘ideja’ e
shtetit përhapet në strukturën
shoqërore, ose eksploron
kufijtë dhe interstiksionet e
shtetit. Sa i përket shkencave
politike, ajo është e pasur
me studime që nxjerrin në
pah mosfunksionimet e
shërbimeve publike në vend,
por kryesisht theksojnë
devijimet nga normat
zyrtare të frymëzuara nga
modelet burokratike. Këto
devijime shpjegohen shpesh
në terma të koncepteve
të tilla si klientelizmi dhe
neopatrimonializmi , dhe
shpesh me një prirje
kulturaliste.
Duke u shkëputur nga
këto qasje, ajo që duhet të
fokusohet në funksionimin

e përditshëm të shërbimeve
shtetërore, si shembull, si
e kalojnë kohën nëpunësit
publikë, si trajnohen dhe
socializohen mësuesit në
punën e tyre, gjyqtarët, policët
dhe mësuesit, si e përcaktojnë
rolin e tyre në shoqëri, si e
shohin ata të ardhmen dhe
se si ata i negociojnë të gjitha
kërkesat kontradiktore të
bëra ndaj tyre, nga klientët e
tyre, të afërmit dhe eprorët e
tyre, si dhe nga agjencitë e
jashtme që kanë përcaktuar
gjithnjë e më shumë një
rol për veten e tyre në
disiplinimin e nëpunësve
publikë sipas normave të
tyre, thuajse mungon, ose
dhe kur është mbetet e
diktuar, e ritransmetuar, e
detyruar dhe afruar vetëm
me qëllimin të kënaqë ata
që janë të interesuar në
transmetimin e saj. Nga kjo
pikë situata aktuale e ndan
këtë fokus me një numër
faktesh të publikuara e të
heshtuara, që janë njohur
gjatë dekadës së fundit. Në
të vërtetë, megjithëse shteti
dhe burokracia janë një
fushë kërkimore e lënë jo pa
qëllim pas dore prej kohësh,
pavarësisht nga disa thirrje
programore për më shumë
kërkime, studime të ndryshme
empirike mbi këtë temë vitet e
fundit, edhe kur kanë ndodhur
shumë prej tyre përvetësojnë
të njëjtën perspektivë.
Në
këtë
situatë,
domosdoshmërisht duhet
të eksplorohen dhe të
rievidentohen praktikat e
zakonshme të shtetbërjes nga
tre pika kyçe, të ndërlidhura:
së pari, etnografia e
nëpunësit të publikut (kulturat
burokratike dhe normat
praktike, rutinat operative
në zyra, modelet e karrierës
dhe mënyrat e emërimit etj.);
së dyti, ofrimi i shërbimeve
dhe mallrave publike (si vetë
burokratët i perceptojnë dhe
ofrojnë mallrat dhe shërbimet
për të cilat departamentet
e tyre kanë përgjegjësi dhe
si ndërtojnë marrëdhëniet
e tyre të përditshme me
përdoruesit e shërbimeve);

dhe së treti, akumulimi i
reformave të administratës
publike (si reagojnë trupat e
ndryshme burokratike ndaj
diskursit të ‘qeverisjes së
mirë’ dhe politikave të reja të
menaxhimit publik; pasojat e
këtyre reformave për punën
e përditshme të burokracive
shtetërore dhe për identitetin
dhe mënyrat e nëpunësve
civilë të llogaridhënies,
hapësira që ekziston për
mikroreformat nga poshtë-lart,
që bazohen në risitë lokale,
ose marrëveshjet joformale).
Përgjatë kësaj dhe asaj
që ndodh si pasojë e joekzistencës së Opozitës, e
cila është e zhytur në një
debat policefal, natyrisht një
përkufizim i gjerë i shërbimit
publik që mbulon tërësinë e
punësimit në sektorin publik,
p.sh. personat e punësuar
nga administratat shtetërore,
ose agjencitë shtetërore për
të ofruar një shërbim publik
është vetëm një arsye më
shumë që shton ujë në
mullirin e Pozitës, e cila në
ushte të tilla po garanton
dhe një mandat të katërt.
Në faktin që dikton dhe që
në fakt është i ndërvarur në
mënyrë policefale, shërbimi
publik përfshin jo vetëm
shërbimin civil në kuptimin
më të ngushtë të termit (p.sh.
punonjës të administratave
qendrore), por edhe shërbimet
publike si mësimdhënia,
policia, profesionistët e
kujdesit shëndetësor etj., dhe
për më tepër, pavarësisht
nga institucionalizimi ai ka një
gozhdë në murin e poltikës.
Dhe këtë e dimë të gjithë,
edhe pse diku syfaqësisht
qaset një shpalosje online si
e-Albania, prapë marrëveshjet
sipas të cilave ata janë të
punësuar (p.sh. qëndrimi
kundrejt kontratës) janë të
qarta e të kuptueshme, se
janë plotësisht seleksionuese
dhe të kontrollueshme.
Atëherë kujt i intereson një
Shqipëri policefale? Nisur
nga identiteti ynë Kombëtar
janë të gabuar. Shqiponja ka
qenë prej kohësh një simbol i
fuqisë dhe sundimit..
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BIZNESMENI I KARRIGEVE

I

shte biznesi i parë që bënte
në jetën e tij. Kurë s’kishte
menduar se tërë ato karrige
do të hynin aq shumë në
punë. Të vjetra, të dala nga
moda, të fshira nga boja.
Druri i tyre dukej që kishte
qenë me fat. Fundja, a thua
mjaftonte të thuhej kaq?
Më saktë kurë në jetën e tij
nuk kishte dëgjuar kaq fjalë.
Fjalë që përfundonin me një
urim të gjatë “Faleminderit!”
E gjitha pasohej si një
dëshirë e përzemërt, si të
thuash, për fjalë të nderit.
Prej vitesh kishte punuar në
marangozanën kryesore të
Kombinatit të Drurit dhe kurë
nuk e kishte ditur se karriget e
tilla, edhe si këto të dorës së
dytë, do të duheshin aq shumë
në qytetin e tij të lindjes.
Nga duart e tij kishte nxjerrë
mjaft karrige në vite. Kishte
prodhuar marangozana e tij
edhe cilësore, edhe skarco,
edhe kishte qenë në krye të
reparteve të dalluara, sikurse
shkruhej asokohe e meritoi
Flamurin e Emulacionit “de
facto”. Thuhej se kishte raste
që duart e tij kishin përgatitur
karrige, që ishin destinuar e
porositur dhe për anëtarët e
Byrosë Politike, anëtarët e
Komitetit Qendror dhe për
mjaft sekretarë të parë të
komiteteve të rretheve. E kur
prodhoheshin për to s’kishte
as gjumë, as pushim. As…dhe
qetësi. Se ishe i kontrolluar
orë e çast. Thua të gjithë e
kishin atë punë shumë merak.
Dhe ndodhte që në ato
karrige të ishin ulur njerëz
të bëshëm në zyra, burra
me poste zyrtare, zyrtarë të
lartë të kohës e madje në
disa raste thuhej se i kishin
eksportuar dhe në disa
vende të Botës. Por matanë
dyerve të Kombinatit, Ymer
Krasta, nuk mund ta dinte
se cila prapanicë ulej në ato
karrige, ku gishtat e tij kishin
lënë me dhjetëra herë shenja
gjaku. Megjithatë, ndonëse
i dashuruar me punën, me
skeletimin dhe formatimin e
tyre, tutkallin që i bashkonte,
gozhdët që i fiksonte në
atë dimër të egër shqiptar, i

erdhi keq kur turmat iu turrën
magazinës ku ndodheshin ato
dhe tentuan t’u vënë zjarrin. Ai
gati u përplas me turmat dhe
ia doli mbarë që t’i mbronte
tërë ato karrige të ngjeshura
njëra mbi tjetrën në atë
magazinë, që mund t’i kishte
në gjirin e saj thuajse për herë
të fundit. Se si u ndje, kur fjeti
në atë magazinë bashkë me
dy djemtë e tij, për gati tre javë
me radhë. Fundja ai i shpëtoi
ato nga zjarri i atyre njerëzve
që nuk dinin se çfarë bënin
nga inati i strukur në thellësi
të tyre për shkak të diktaturës
së gjatë. Dhe thoshte me vete
se tashmë i meritonte t’i kishte
pronë të vetën. Kështu i ishte
fiksuar në kokë.

E kështu ai thuajse u bë palë
me ta në atë magazinë, që
dukej se nuk kishte asnjë zot
në ato ditë rrëmuje kolektive.
E ai e ndjente përditë e më
shumë se u përkiste tashmë
atyre. E karriget i përkisnin
atij. Nganjëherë përpiqej ta
hiqte mendjen prej tyre. I
dukej si dikur, se ai kishte bërë
vetëm atë që gjithkush do ta
bënte për të shpëtuar pronën
e përbashkët, njësoj sikurse i
ishte lexuar gati javë për javë
në format e edukimit masiv. E
tashmë, a ishin më ato pronë
e përbashkët socialiste? E
pse duhej ta ndjente ende një
mendim të tillë? Ky ishte një
shërbim si gjithë të tjerët dhe
mbrojtja e tyre ishte një gjë
e zakonshme dhe thuajse e
pavëmendshme, pasi askush
nuk e kishte më mendjen tek
gjëra të tilla të dala mode,
fundja jashtë gjithë asaj që
paraqisnin reklamat televizive
në kanalet e huaja, që tashmë
kishin hyrë e kishin mbirë si
kërpullat pas shiut, në vetëm
pak muaj. Sa etje kishin pasur
njerëzit për gjëra të tilla. Edhe
ai vetë. Sytë i kishin ngelur
nga ekrani. Kështu përpiqej të
ndante errësirën nga brenda
me dritën që i shfaqej në
sy. Por e kishte të vështirë
të ndante njëherazi atë që i
pllakosej në mes të ditës e
që i qëndronte si një perde e
trashë tyli para syve.

Pak a shumë këto gjëra sillte
në mendje Ymer Krasta, sa
herë që gjerbte kafenë dhe
bënte destinat e kërkesave
të njerëzve për karrige në
magazinën tashmë ku ai e
kishte bërë të vetën. Ishin
qindra karrige, të lidhura
ndonjëherë nga këmbët e tyre
në një varg të madh e të gjatë
bri mureve të ftohta, e që
dukej sikur ishin në torturën e
radhës, më saktë sikur ishin
destinuar të paguanin ndonjë
mëkat për të tjerët, më saktë
sikur ndodheshin përpara
një skuadre pushkatimi, e
ndonjëherë të shtrira me një
kapje pas njëra tjetrës e që
përfundonin deri në tavanin
plot rrjeta merimangash. Me
një zë monoton, i punësuari
i parë në këtë biznes të tij,
magazinieri, Dylber Musa,
shfrynte nëpër dhëmbë
dhe inatosej me kërkesat e
shumta, sa që nuk i mbetej
kohë të dridhte qoftë dhe një
cigare. Karriget porositeshin
gati dhjetë herë në ditë. Vinin
i ngarkonin në dum-dume
dhe zuqe të hallakatura
dhe i sillnin mbrapa duke
treguar se ishin në rregull e
të padëmtuara, sa mbaronin
punë. Koha e mbajtjes ishte
e qartë, përcaktohej në
destinë, dhe pas saj ishte dhe
çmimi total për sa kohë që i
interesuari, apo porositësi i
donte karriget për hallin e tij.
“Qofshin vetëm për gëzime”
– thoshte një shprehje të
përsëritur, Dylber Musa. Dhe
sa herë që e pëshpëriste atë
Ymer Krasta gati e gllabëronte
në sy. “Hiq dorë nga këto
paragjykime, hiq dorë! Mua
nuk më hyn në punë se përse
e për çfarë. Ky është biznes,
fundja akoma nuk kanë
vdekur të gjithë? E mortjet i
bashkojnë më shumë njerëzit,
bëhen më shumë bashkë
e kështu më shumë karrige
do të kërkohen”. Kështu
hera-herës defteri i faturave
dridhej në dorën e Dylber
Musës. Treqind karrige, foli
me vete Ymer Krasta. Kush
e di se çfarë gëzimi do të
kenë këta kërkues? E si do
t’ia bëjë hallit? – turfullohej

Dylber Musa, i cili në fakt ishte
ai që mbante përgjegjësi për
të gjitha faturat e prera. Nëse
ndodhte ndryshe, problemi
shkonte deri në flakjen e tij
nga puna. Kishte shkarkuar
nga kjo punë disa të tjerë
më parë, Ymer Krasta. “Nuk
do të prish biznesin tim për
mosaftësinë tuaj!” – bërtiste
pronari i këtij biznesi të
panjohur më parë, Ymer
Krasta.
E tani në kokën e tij kishte
lindur ideja tjetër. Të
riorganizonte një repart
të vetin për prodhimin e
karrigeve. E tërë verës
e kishte në kokë këtë.
Mendonte se do t’ia dilte
në krye. Por murmurimat
e atyre që ishin punësuar
në repartin e tij, ishin më
të mëdha se ofshamat që
dëgjonte sa herë që vinte
pesëmbëdhjetëditëshi.
Askush nuk ishte i kënaqur.
Nuk ishin të kënaqur me
punën, orarin, kushtet,
pagesën e mjaft gjëra të
tjera. Por nuk kishin më ku
të ankoheshin. Ofshanin dhe
vetëm kaq. Mallkonin nëpër
dhëmbë dhe po aq. Ku do të
shkonin nëse mbeteshin pa
punë? Ku? Malet ku kalohej
natën në shtetin fqinj ishin
mbushur me rreziqe dhe
kufoma, deti kishte përpirë
dhjetëra të tjerë, kur kishin
synuar të largoheshin me
gomone, dhe kështu ulnin
kokën e pranonin të punonin
orar dhe pa orar që të
plotësonin kërkesat në rritje
për karriget e Ymer Krastës.
Kurë vetë ata nuk ishin
ulur ndonjëherë në karrige.
Stola provizorë prej dërrase
ishin ngulur për të pushuar
sadopak dhe për kohën e
drekës. Në atë biznes kishte
vetëm punë, rregullat ishin të
pashkruara, por u ishin bërë
të qarta, dhe thuaj a mund të
ishin rregulla në fakt. Por ende
shpresonin. Shpresonin se
gjërat do të ndryshonin. Dhe
tani ata ndoshta imagjinonin
se një ditë do të vinin dhe
bythën e vet në karrige të
atilla, ndoshta dhe akoma më
të mira, (vijon në faqen 17)
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(vijon nga faqja 16) ...pasi
përditë e më shumë do të
kishin mundësi për prodhime
më të reja e më të kohës.
Mendonin se tashmë do të
vinte koha dhe këto karrige të
shkonin e të konkurronin edhe
matanë kufirit, drejt botës.
Kështu mendonin disa, por
disa të tjerë thoshin se ishte
më mirë të merrnin atë rrogë
dhe të shkonin të shikonin
hallet e familjeve. Le të
mendohej më gjatë vetë
Ymer Krasta. E vazhdonin
ama të shfrynin në vetvete.
Kush punoi me vite të tëra e
kush po i gëzon këto karrige.
Vazhdonin të ofshanin me
keqardhje për ata qindra të
tjerë që ishin rrugëve e kishin
mbetur pa punë e në pikë të
hallit. Të mjerët punëtorë e
punëtore të dalluara të cilët
kishin dhe fotografitë e tyre
në Këndet e Emulacionit
socialist, ku thuhej se ishin
duarartë dhe të palodhshëm.
Ymer Krasta, jo se nuk i
dëgjonte këto pëshpërima,
por ishte përpjekur që t’i
kalonte anash vëmendjes
pëshpërimat e këtij lloji.
Ai as që e kishte menduar
ndonjëherë se do të bëhej
biznesmen, e në fakt ai që me
qindra herë e kishte sharë e
mallkuar pronën kapitaliste
nëpër mbledhjet e organizatës
bazë të partisë, tashmë
do të bëhej i dashuruari i
pronës kapitaliste, dashnori i
përkushtuar i saj. Ishte njësoj
sikur ta mendoje kohën
tashmë të ishte vetëm një
dritare e madhe, dhe ku aty
nuk kishte më errësirë, aty
sillej drita si një tufë rrezesh
me kolonën e fryrë, por ama të
mpirë. E kështu e mendonte
dhe fatin e shkruar nga Zoti:
pakica do të kishte shancin,
e pjesa tjetër, shumica do
të endej si gjithnjë për të
rikërkuar fatin. Habitej Ymer
Krasta, si po kalonte dhe
shkelte me këmbët e tij nëpër
udhë mendimesh, që më
parë mund t’i kishin dhuruar
me siguri dëme të mëdha për
jetën e tij. E ku mund ta bënte
një gjë të tillë në kohën kur
ai si komunist duhej të ishte
i pari në sakrifica dhe i fundit
në pretendime.

Ymer Krasta as që e kishte
menduar ndonjëherë se
tashmë prapanicat e këtyre
njerëzve do të uleshin në ato
karrige. Ku e kishte menduar
më parë një gjë të tilllë. Në
fillim ishte disi i tronditur. Tërë
ato prodhime të destinuara
për autoritetet e larta të kohës
së tij të përdoreshin për bythët
e njerëzve të thjeshtë, të atyre
që rropateshin gjithë ditës
për një copë bukë, i dukej
mjaft absurde. Absurditet.
Kështu shkrafanjiste me
vete kalkulimet e pamatura
të mendimeve pa mendim
të thekur. Por një miku i tij
që i njihte punët e biznesit
atje lart, e kishte qetësuar
duke i thënë se tashmë këto
karrige nuk janë më si dikur
për bythë të veçanta, ka
forma dhe mënyra të tjera, që
do t’i mësosh ngadalë. Le të
bëhen për bythët e tyre, se
ato bythë nuk mund të kapin
pushtet, edhe pse mund të
ulen në to. Pushteti tashti
nuk do më thjesht karrige
të tilla! Ishte i njëjti mik që i
kishte treguar kohët e fundit
për luftën që bëhej atje lart
me valutën dhe pasuritë e
ngjashme, kërkesat për të
privatizuar dyqane, magazina,
e gjëra më të mëdha. Dhe kjo
bëhej jo thjesht për para, por
për karrige. E i kishte folur
gjerë e gjatë se ai që do të
ketë karriget, pra ai klan që
do të dominojë ato, do të
kontrollojë dhe fatet e tjera,
edhe fatet e këtyre bythëve
të ulura së fundi në karrige. E
kjo nuk ishte thjesht një lojë,
apo që grindje e vogël. Ishte
luftë e paparë klanesh. Klanet
tashmë luftonin papushim për
të ulur dhe për të zënë sa më
shumë karrige me prapanicat
e tyre. Si përherë mbetej në
krye të vëmendjes klani i
fuqishëm i së djeshmes që
në ditët e para të kësaj lirie
i ishte vënë nga pas me
kërcënim dhëmbësh klanit
më të ri të ardhur me sinjalin
e demokracisë.
Dhe klanet si klane. Njihej e
nuk njihej kjo lloj lufte mes
tyre. E panjohura ishte se
tashmë në lojën e tyre çdo
gjë diktohej, kopjohej dhe
zbatohej me urdhër nga jashtë
vendit. Njëri klan ishte kundër

P

dekretimit të përdorimit të
gjerë publik të karrigeve dhe
tjetri kërkonte që karriget të
ndryshoheshin nga forma
të tilla dekretimesh. Në atë
vit gjërat ndryshonin sikurse
kurset e valutave. Edhe puna
e karrigeve kishte marë forma
të tjera. Në mbledhjen e parë
të qeverisë së re, duke parë
se era po frynte për të, klani i ri
u ishte drejtuar biznesmenëve
të rrinj, në këtë rast edhe
Ymer Krastës, për të marë
mendime të hapura për punën
dhe biznesin e karrigeve. Këto
karrige, bashkë me ato të
mbeturat do të shpëtojnë tërë
këto bythë nga kallot e viteve
të mëparshme, e bota e tyre
do të çlirohet nga xhindet që
u kanë zënë mendjen nëpër
vite mosbesimesh. Tashmë
të ulur e të rehatuar do të
kenë mundësi më të madhe
të rimendojnë për Zot e të
sjellin në sy fatin e shkruar në
errësirën e kaluar.
Dekreti kishte dalë më
në fund: çlirohej biznesi i
karrigeve, bëhej festë në
magazinën e errët të Ymer
Krastës, ishin lëshuar çiftelitë,
fizarmonikat, dajret e daullet,
cyrlat e deri tek mjetet më
profesionale dhe rrugët
tashmë ndjenin një shije
tjetër. Dielli dukej se po dilte
nga korniza e tij e afrohej disi
më afër në atë kënd ku kishte
muaj që jetonte me sikletin e
biznesit të ri Ymer Krasta.
Ymer Krasta nuk u besonte
syve. I kishte dëgjuar e
ridëgjuar këto lajme për
dekrete të tilla të mëdha
presidenciale me miratime
të ndjeshme e mallëngjyese
parlamentare. Ja, kështu
kishin rrjedhur ngjarjet. Po
rridhnin menjëherë ndryshe
punët. S’mund të kishte më
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tashmë hamendësi në qeveri,
as ndonjë mëdyshje tjetër. E
gjitha duhej bërë hapur dhe
me letër. Paq dhe qartë. E
gjitha duhej shkruar dhe bërë
e saktë. E për këtë gjithnjë
iknin e vinin, ngjiteshin e
zbrisnin në ajër ekspertë të
lartë e qeveritarë të aftë.
Ymer Krasta e la pas
rrugën që kalonte nga zyrat
qeveritare dhe prapë iu
kujtuan murmurimat tipike të
të punësuarve të tij, që dikur
ishin të gjithë ata mjeshtra dhe
punonjës specialistë të dalluar
me fotografi të mëdha në
këndet e emulacionit socialist.
Ai kalonte nëpër mend të
gjitha shifrat e kërkuara dhe
pastaj i dukej se ishte pranë
një makine llogaritëse teksa
menjëherë kalonte faturat,
ndërsa mendja i shkonte tek
magazinieri që ai e kishte
punësuar, se mos kalonte me
stilin e tij në atë kohën tjetër
kur ua shisnin fshehurazi
tutkallin njerëzve për një
shishe raki, apo dhe për
ndonjë kavanoz, apo shishe
me vaj ulliri. Por mendonte se
ai nuk do të guxonte tashmë
ta bënte, se këtë e kishin bërë
disa herë bashkë atëherë.
E shifrat e kërkuara të
karrigeve e shastisnin akoma
më shumë. Kur mendonte
se tashmë kjo shifër e
madhe ishte kërkesa e parë
qeveritare dhe parlamentare
asfiksohej. Eh sa bythë
ndryshe do të ulen në ato
karrige që do të prodhoj unë?
Kështu mendoi me vete dhe
iu duk sikur tashmë e gjitha
ishte tjetër gjë në mesin e
kësaj rrjedhe. E bota do të
kishte sy e mendje në ato
rende. Ndaj dhe karriget për
ulësit e rrinj duhet të ishin me
më shumë sqimë.
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FESTOHET FUNDVITI ME
HISTORI SUKSESI PËR “BIG
BOSS SERVICES UK LTD”

“

Big Boss Services UK Ltd”
festoi angazhimin e saj të
punës në tregun britanik të
ndërtimeve dhe konstruksionit.
Të pranishëm në një festë për
anëtarët e kësaj kompanie,
të ftuarit specialë, miqtë dhe
angazhuesit, të afërm dhe të
tjerë, ishin edhe përfaqësuesit
e drejtuesit e kompanisë,
përfshirë Gazmend Cufaj,
drejtues i kësaj kompanie; dhe
mjaft të tjerë që kanë treguar
tashmë e disa vite se janë në
mesin e profesionistëve të
kësaj fushe dhe fushave të
tjera ku operon kjo kompani.
Të ftuarit special ishin klientë
të huaj dhe kontraktorë që
bashkëpunojnë me këtë
kompani.
Që nga koha kur kjo kompani
u angazhua në këtë drejtim,

ajo përfaqësonte investimin
e saj të përkushtuar me një
ide dhe angazhim të qartë e
të përkushtuar të z Cufaj. Sot,
kompania ka disa dhjetëra
punonjës të drejtpërdrejtë
dhe mbi dhjetëra të tjerë jo të
drejtpërdrejtë, si dhe një rrjet
të shkëlqyer bashkëpunuesish
dhe specialistësh me kontratë
të rregullt. Kompania ka ngritur
një biznes të klasit britanik që
ka përjetuar zgjerim dhe rritje
të qëndrueshme dhe ka plane
ambicioze për të ardhmen e
saj.
Në vitin e kaluar, performanca
e kompanisë kapërceu të
gjitha parametrat e vitit të
mëparshëm, duke siguruar
disa të ardhura të mëdha në
turnover, një rritje prej 3.9%
në volum, si dhe një rritje prej

42% në të ardhura neto. Kur
kompania u përfshi në krizën
e gjithëanshme të Covid-19,
ajo kishte plane të tjera që i
realizoi me sukses dhe mjaft
angazhim, madje u bë një
nga kompanitë shqiptare në
BM që dhuroi dhe ndihmoi jo
pak njerëz në nevojë. Në këtë
fundvit, investimet në total
kanë kapërcyer disa milionë
pound. Duke u përqendruar
pa pushim tek novacioni dhe
tek ekzekutimi i përsosur i
planeve komerciale, kompania
shkëlqen edhe në prezantimin
e planeve të reja. Një prej
projekteve më të fundit synon
të sigurojë angazhimin e ri dhe
më të madh për vitin 2022.
Gazmend Cufaj drejtuesi i
‘“Big Boss Services UK Ltd”’,
i cili përfaqësoi këtë angazhim

të madh dhe në vitet e
pandemisë, ndau mesazhin
e tij ku ka shprehur besimin e
madh se kompania që drejton
do të vazhdojë të jetë model
dhe konkurruese në tregun
britanik, duke demonstruar
një trajektore mbresëlënëse
rritjeje në vitet e fundit. Jam
krenar që kam qenë pjesë e
kësaj rritjeje prej ditëve të para
dhe jam i privilegjuar të them
se kam ndihmuar në fillimin
e këtij biznesi. Forca e një
kompanie është e barabartë
me forcën e njerëzve të
saj dhe unë besoj që ekipi i
përkushtuar të profesionistëve
në “Big Boss Services UK Ltd”
që është çelësi i suksesit.” Të
tjerët e pranishëm thanë se
kjo është një histori suksesi
për “Big Boss Services UK
Ltd”.
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“BIG BOSS SERVICES UK LTD” URON
TË GJITHËVE GËZUAR VITIN E RI 2022

E

dhe pse 2021 me
pandeminë, Brexit
dhe mungesat e
materialeve dhe fuqisë
punëtore goditën industrinë
e ndërtimit në përgjithësi,
kompania shqiptare “Big
Boss Services UK Ltd.”
E drejtuar nga Gazmend
Cufaj, pruri risi dhe ide
të reja dhe u bë kështu
modeli i angazhimit dhe
përkushtimit dhe në kushte
të tilla. Regjistrimi i vendeve
të lira të punës dhe i kostove
pasoi një rritje të fortë –
megjithëse të pabarabartë.
Ndërsa largohemi më shumë
nga epoka e bllokimeve të
plota, epoka e kryeministrit
të ‘Ndërtoje më mirë’ duhej
të ishte mbi ne, megjithatë
ulja e planeve të saj të
infrastrukturës nga ana
e qeverisë për Anglinë e
Veriut nuk ishte një shenjë e
mirëpritur. nga shumë njerëz

në fund të nëntorit.
Megjithatë, ndërsa mendohet
se vlera e projekteve të reja
të ndërtimit mund të mos
kthehet në nivelin e tyre
para pandemisë deri në vitin
2023, kjo nuk e ka penguar

këtë kompani ambicioze të
ndërtimit të synojë rritjen
në vitin e ardhshëm. Duke
festuar mes fushekzjarrëve
dhe trokitjes së gotave kjo
kopmani do të fillojë vitin
2022 me ide e përkushtime

të reja, ndërsa vlera dhe
përkushtime të tjera janë gati
të shtojnë status quo-në. Me
këtë rast “Big Boss Services
UK Ltd” u ron të gjithëve
Gëzuar vitin e ri 2022.
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KRIZA E KARAKTERIT
D
he ajo po ndodh. Po
shihet, po zvarritet, po
ngjitet, po kapërcen
salla e sheshe, po mbush
stadiume. Po bëhet si të
gjitha, edhe tradicionale,
edhe dixhitale. Po fryhet
Postmoderne. Është kriza
e karakterit. E shohim. E
dëgjojmë. E besojmë?! Këtë
më duket se ende nuk e
kuptojmë. Nuk e kuptojmë
edhe pse asgjë nuk flet më
thellë për krizën e karakterit,
sesa fraza, “Unë identifikohem
si ...”.
Në të kaluarën, individët
ishin thjeshtë anëtar të
bindur të statutit, ndikues
të tij, pjesëmarrës aktivë,
dëshirues. Ishin dhe s’ishin
thjesht të rrjeshtave. Sot
janë anëtarë të kushteve,
të dilemave, të sfidave, të
arsyeve e të mos-arsyeve.
Dhe secili ka një arsye të
tillë. “Unë jam një themelues
e nënshkrues i PD-së.” “Unë
jam një nga tridhjetë, treqind,
tremijë të parët.” “Unë jam një
nga ata qëndrestarët.” “Unë
jam… jam… jam.”
Po dje? Dhe dje kjo kishte

një besim. Kishte një kuptim.
Kishte një risi, një siguri, në
ndjenjën e tyre të identitetit
dhe në deklaratën e tyre për
të. ‘Unë jam.’ Fundja e kishin
të gjithë një Krenari! Sot?!
Sot, individët identifikohen si
diçka. ‘Dikush identifikohet
si pjesë e Një PD-je
të rithemeluar ’ ‘Dikush
identifikohet si anëtar i
strukturave që lidhen me
godinën, kryetarin aktual,
apo dhe me atë që quhet
“e ligjshme”. Dikush quhet
“Berishian”, dikush “Bashist”…
e dikush i përjashton të dy
kahjet. Ose, në rastin më
diktues të një militanti nga
zonat e thella të Pogradecit,
një njeriu të shumëvuajtur, si
dje dhe sot, që kurë nuk ka
qenë në politikë, që u doli para
kamerave dhe u tha: ‘Unë
identifikohem si ri-themelues
i PD-së’.
Dhe kjo sjell frazën edhe për
atë që nuk duket. Rritja e
fjalës “Unë” në përkufizimin
tonë për veten, epërsia e asaj
që quhet “vetëidentifikimi”,
është një nga zhvillimet më të
dukshme të ditëve të fundit në

mesin e asaj që ndodh në PD,
si një ngjarje e pandodhur e
shekullit të 21-të deri më tani.
Kjo flet për një zhvendosje
të njeriut të rrjeshtimit, nga
të qenit në kalim, nga një
ndjenjë e qartë e pranisë
në botë në një ndjenjë
kalimtare, nga identitetet që
ishin të rrënjosura në bindjen
demokratike, në identitete
që janë tashmë tentative, të
pasigurta, të dyshimta.
Por kur vetëindentifikohen
karakteret ka një risk tjetër.
Këto fjalë “Unë identifikohem
si” - qofshin ato që shkojnë në
një kahje, apo në një tjetër, apo
dhe ato në dilema kahjesh,
mosbesim, apo dyshim,
ndjehen jashtëzakonisht
të kushtëzuara. Ata flasin
për
ndryshueshmëri.
Nëntonimi, ose saktëkuptimi
i tyre momental është “Unë
identifikohem si i tillë dhe
i tillë tani për tani”. Në të
vërtetë, këto “identifikime
si” shumë të personalizuara
ndonjëherë vijnë me një
pranim se identifikimi mund të
ndryshojë me kalimin e kohës
dhe të ndryshojë në mënyrë

dramatike. Një shkrues,
analist, apo dhe idealist i
këtyre ditëve shkruan dhe i
identifikon si të tillë, sikurse
thuhen, sikurse deklarohen,
por më pas thotë: ‘Nuk e di…
kë do ta identifikoj si të tillë në
të ardhmen.’ Mediat në Atdhe,
raportojnë përditë tashmë,
për rastet e tilla më karakterin
aktivist që identifikohet si
një gjë e ndryshme në baza
ditore.
E kjo nuk është thjesht në
dilemën e asaj që ndodh diku,
por në dilemën e një Opozite,
të dalë për të kryer rolin e
saj historik në politikë. Një
ditë ai/ajo është “Berishian”,
që mbush “Foltore” dhe
“Stadium”; tjetri ai/ajo është
“Bashist” – ‘një njeri që ka
destinën të kalojë lehtas nga
një kahje në tjetrën’.
Dhe duket mjaft qartë se ku
ka shkuar karakteri dhe kriza
e tij. Në fakt. “Unë jam” nuk
funksionon këtu, sepse vetë
baza e qenies së tij/saj mund
të ndryshojë në harkun e
orëve.
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BALLKANI PERËNDIMOR NË SYRIN
BRITANIK PAS 26 VJETËSH TË DPA-SË

S

ikurse e kemi cituar,
Mbretëria e Bashkuar
emëroi të dërguarin e
ri të posaçëm për Ballkanin
Perëndimor në fillim të këtij
muaji. Marshalli Sir Stuart
Peach u emërua i dërguar
i posaçëm në Ballkanin
Perëndimor. Kujtojmë se
emërimi i Marshallit, Sir Stuart
Peach, u bë në një kohë që
marrëveshja e Paqes së
Dejtonit (DPA) ka hyrë në 26
vjetorin e saj të nënshkrimit.
Marrëveshja Kornizë e
Përgjithshme për Paqe në
Bosnjë dhe Hercegovinë,
e njohur gjithashtu si
Marrëveshja e Paqes së
Dejtonit (DPA), Marrëveshja
e Dejtonit, Protokolli i Parisit
ose Marrëveshja e DejtonParis, është marrëveshja
e paqes e arritur në bazën
ajrore Ëright-Patterson pranë
Dejtonit, Ohajo. Shtetet e
Bashkuara, në nëntor 1995
dhe u nënshkruan zyrtarisht
në Paris më 14 dhjetor 1995.
Këto marrëveshje i dhanë
fund Luftës së Bosnjës
3 1⁄2-vjeçare, një nga
konfliktet e armatosura në
ish-Republikën Federative
Socialiste të Jugosllavisë.
Kushtetuta aktuale e BosnjëHercegovinës është Aneksi
4 i DPA-së (Dayton Peace
Agreement).
Britania sikurse dihet ka
kohë që ka një sy të fortë
në rajonin e Ballkanit
perëndimor. Në muajin
korrik 2018, ndërsa liderët
Ballkanit Perëndimor dhe
partnerët evropianë u takuan
në Londër për të diskutuar të
ardhmen e rajonit në Samitin
e Ballkanit Perëndimor, u
diskutua atëherë gjerësisht
në ambiente të shumta
profesionale dhe akademike
edhe rolin që Mbretëria e
Bashkuar mund të luajë në
rajon pas Brexit. Tematika

e asak kohe ishte se është
ky “Një rajon i trazuar që
duhet të shikohet qartë nga
e ardhmja”. Kështu, MB
mblodhi së bashku krerët
e vendeve të Ballkanit
Perëndimor dhe partnerët
evropianë për të diskutuar
forcimin e bashkëpunimit të
sigurisë, rritjen e stabilitetit
ekonomik dhe inkurajimin e
bashkëpunimit politik.
Por duke pasur parasysh
sfidat me të cilat përballet
rajoni, çfarë roli duhet të luajë
Mbretëria e Bashkuar në
Ballkanin Perëndimor?
Njëzet e tre vjet pas
shpërbërjes së dhunshme
të Jugosllavisë, vendet
e Ballkanit Perëndimor
mbeten të trazuara dhe
të pambrojtura. Sfidat
ekonomike janë të ndërthurura
me ato politike dhe socioekonomike, duke filluar nga
korrupsioni i përhapur, shteti i
dështuar i ligjit, ekonomitë dhe
institucionet e dobëta dhe një
normë në rritje e papunësisë
tek të rinjtë. Këtë temë të
gjerë e diskutoi në mjediset
e Ambasadës së Republikës
së Shqipërisë, pak kohë
më parë vetë Ambasadori
i Jashtëzakonshëm dhe
Fuqiplotë i MB në Shqipëri,

Alistair King-Smith.
Një nga sfidat më të mëdha
me të cilat përballet rajoni
është mungesa e mundësive
për të rinjtë. Vendet e Ballkanit
Perëndimor regjistrojnë disa
nga normat më të larta të
papunësisë së të rinjve në
botë (Shqipëria ka një numër
mjaft të lartë me të rrinj të
papunësuar dhe pa shpresa,
një shifër zyrtare nuk bëhet e
qartë, BiH renditet si numër
një me 62.8%, Maqedonia
e katërta me 53.1%, Serbia
e shtata me 49.9% dhe Mali
i Zi i njëmbëdhjeti me 41,
1%). Problemi i “rritjes së
papunësisë” - një hendek
midis krijimit të vendeve të
punës dhe numrit të njerëzve
që kërkojnë punësim - është
rritur në mënyrë dramatike
dhe tregu i punës po vuan nga
një mospërputhje e madhe e
aftësive.
Kushtet
e
këqija
socio-ekonomike
dhe
paqëndrueshmëria politike po
largojnë shumë të rinj, duke
shkaktuar një ikje të trurit në
shkallë të gjerë. Megjithëse
është e vështirë të gjurmohen
të dhënat e sakta, shpesh
vërehet se mesatarisht mbi
100,000 të rinj kanë emigruar
nga Shqipëria, Kosova,

Serbia, BiH dhe Maqedonia në
vitet e fundit. Të ballafaquar
me perspektiva të dobëta
punësimi, të rinjve që mbeten
në rajon u mungojnë rrugët
konstruktive dhe kjo mund
t’i bëjë ata të bëhen më të
ndjeshëm ndaj ekstremizmit
dhe radikalizimit.
MB duhet të vazhdojë të
investojë në të menduarit
kritik, zgjidhjen e problemeve
dhe aftësitë dixhitale në
rajon, pasi kjo ka rezultuar e
paçmueshme për punësimin
e të rinjve. Në periudhën
afatmesme dhe afatgjatë, kjo
mund të ndihmojë në mbylljen
e hendekut të aftësive në
sektorin e teknologjisë së
informacionit, i cili është një
tjetër shqetësim i rëndësishëm
i politikave të mbledhjeve të
qeverive në Samit. Investimi
prej 10 milionë funtesh i
shpallur në samit për forcimin
e aftësive bazë dhe dixhitale
në rajon është si rrjedhim një
fillim i mirëpritur.
MB mund të ofrojë gjithashtu
ekspertizë në reformën e
arsimit dhe sipërmarrjen. Kjo
do t’u jepte të rinjve aftësitë
për të krijuar mundësi për
veten e tyre dhe për të
mbështetur një rritje më...
(vijon në faqen 22)
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ekonomike. Ai gjithashtu
mund të ndihmojë në
zhvillimin e kapaciteteve të
qendrave, bizneseve fillestare
dhe ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme që punojnë,
për shembull, në teknologji,
së bashku me ndarjen e
ekspertizës së Mbretërisë
së Bashkuar në krijimin e
modeleve të qëndrueshme
të biznesit. MB mund të luajë
gjithashtu një rol në zhvillimin
e industrive krijuese në
Ballkanin Perëndimor, duke
krijuar mundësi për të rinjtë,
duke shfaqur ekspertizën e
Mbretërisë së Bashkuar dhe
duke krijuar lidhje afatgjata
kulturore me rajonin. E gjithë
kjo ka potencialin të ketë
një ndikim real pozitiv në
prosperitetin në rajon, dhe
nga ana tjetër në tregtinë e
tij me Mbretërinë e Bashkuar
dhe stabilitetin e tij.
Kohët e fundit me disa
mosmarrëveshje në sferën
politike, sidonos me faktorin e
shpalljes non-grada të liderit
historik të PD-së, Prof Dr.
Sali Berisha, një pikë shumë
nevralgjike mbetet dhe syri
ndaj sigurisë në vend dhe
në Ballkan. Siguria mbetet
një shqetësim i lartë në
rajon dhe Britania e Madhe
natyrisht kërkon të luajë një
rol në përgjigjen ndaj saj,
duke krijuar rrugë alternative
pozitive për të rinjtë në rrezik
radikalizimi, por dhe ndaj
vetë poltikës aktuale në vend
të dominuar thuajse vetëm
nga Pozita e Kryeministrit Edi
Rama, në një kohë që shihet
qartë se në Shqipëri vetë
problemet e Opozitës mbesin
një faktor mjaft problematik.
Fokusi tek të rinjtë është
thelbësor për stabilitetin dhe
prosperitetin afatgjatë. Është
në interesat dhe aftësitë e
Mbretërisë së Bashkuar të
forcojë nismat konstruktive
bazë, të fuqizojë të rinjtë
dhe të forcojë median dhe
shoqërinë civile.
Në një kohë kur rajoni

po përjeton një fazë të re
paqëndrueshmërie, me tkurrje
të mundshme të hapësirës
politike dhe të shoqërisë
civile në Shqipëri dhe në
të gjithë rajonin, MB mund
të mbështesë ndryshimet
pozitive duke krijuar mundësi
për të rinjtë, duke përmbushur
kështu kërkesën për arsim
cilësor dhe aftësitë. Mund
të ndihmojë gjithashtu në
krijimin e shtigjeve dhe
mundësive pozitive për të
rinjtë përmes projekteve të
shoqërisë civile. E gjithë kjo
mund të bëjë mrekulli për një
rajon që ende po përpiqet të
heqë prangat e një të kaluare
të trazuar. Interesi britanik
gjithashtu mund të synohet
dhe në krijimin e lidhjeve
të forta midis atij rajoni dhe
Mbretërisë së Bashkuar, të
cilat do të përfitonin të dyja në
afat të gjatë.
Në një raport të House
of Commons thuhet se
“Mbretëria e Bashkuar ka një
histori të gjatë angazhimi në
Ballkanin Perëndimor, duke
kujtuar operacionet ushtarake
të MB-së në rajon që nga viti
1992, në të cilat 72 personelë
të forcave të armatosura kanë
humbur jetën dhe janë bërë
gjithashtu investime të shumta
diplomatike dhe humanitare.”
Ky raport vazhdon ta cilësojë
rajonin “Si një rajon që
mbetet një burim jostabiliteti
në Evropë dhe në të cilin
forcat e armatosura britanike
janë dislokuar vazhdimisht,
është jetike që MB të
mbetet aktive në Ballkanin
Perëndimor. Përfshirja në
rajon do t’i lejojë gjithashtu
Mbretërisë së Bashkuar të
demonstrojë përkushtimin
e saj të vazhdueshëm për
sigurinë evropiane dhe për
një partneritet të ngushtë me
BE-në.”
Më 14 Dhjetor 1939 BRSS
u përjashtua nga Lidhja e
Kombeve
Më 14 Dhjetor 1939 BRSS
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u përjashtua nga Lidhja e
Kombeve. Bashkimi Sovjetik
u përjashtua nga Lidhja
e Kombeve për shkak të
kërkesave agresive ndaj
Finlandës. Vlerësimi nga
qarqet autoritative sovjetike
të rezolutës së 14 dhjetorit
të Këshillit të Lidhjes së
Kombeve
ishte se, ky ishte një vendim
absurd i Lidhjes së Kombeve
ku theksohej më tej se
marrëdhëniet midis Bashkimit
Sovjetik dhe Finlandës janë
rregulluar me Traktatin e
Ndihmës së Ndërsjellë dhe
Miqësisë të lidhur më 2
dhjetor ndërmjet Qeverisë
Popullore të Republikës
Demokratike të Finlandës
dhe Qeverisë së BRSS. Ky
traktat siguron plotësisht
marrëdhëniet paqësore midis
BRSS dhe Finlandës dhe
në mënyrë miqësore zgjidh
në kënaqësinë e të dyja
palëve problemet e sigurimit
të pavarësisë së Finlandës
dhe sigurisë së Leningradit,
si dhe problemet e zgjerimit
të territorit të Finlandës në
shpenzimet e territorit të
BRSS përmes ribashkimit
të rretheve kareliane me
Finlandën. Dihet se në bazë të
këtij traktati BRSS i transferon
Finlandës një sipërfaqe prej
70,000 km2. me një popullsi
mbi 100,000 Në këmbim të
më pak se 4,000 km katrore
të territorit të Finlandës me
një popullsi prej rreth 25,000.
Nëse kapja e territorit të huaj
dhe nënshtrimi me forcë ose
popullsia e këtij territori ndaj
një shteti të huaj përbën
elementin kryesor të idesë
së agresionit, nuk mund të
mos pranohet se traktati
midis BRSS dhe Republikës
së Finlandës dëshmon jo për
agresion, por përkundrazi,
ndaj politikës paqësore,
miqësore të BRSS ndaj
Finlandës, një politikë që
synon të sigurojë pavarësinë
e Finlandës dhe të rrisë fuqinë
e saj duke zgjeruar territorin
e saj.”
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Dihet se që në formimin
e Lidhjes së Kombeve,
pavarësisht formulimit të
konceptit dhe nënshkrimit
të Konventës, Shtetet e
Bashkuara nuk u bashkuan
kurrë me të. Shumica e
h ist o r ia n ë ve
mendoj në
se Lidhja ka funksionuar
shumë më pak në mënyrë
efektive pa pjesëmarrjen e
SHBA-së, sesa do të ishte
ndryshe. Megjithatë, edhe
duke refuzuar anëtarësimin,
presidentët republikanë të
periudhës dhe arkitektët e
tyre të politikës së jashtme,
ranë dakord me shumë nga
synimet e saj.
Ndërmjet viteve 1920 dhe
1939, gjithsej 63 vende u bënë
shtete anëtare të Lidhjes së
Kombeve. Pakti për formimin
e Lidhjes së Kombeve u
përfshi në Traktatin e Versajës
dhe hyri në fuqi më 10 janar
1920. Lidhja e Kombeve u
shpërbë më 18 prill 1946, kur
asetet dhe përgjegjësitë e saj
iu transferuan Kombeve të
Bashkuara.

Dy psikologji, që shprehnin dy
mentalitete të kundërta
Fatmir Terziu
Ne jemi ende. Jemi, sikurse
e dimë dhe ndoshta nuk e
dimë, ende në një poezi të
viteve ‘50, të shkruar nga
poeti Vangjush Ziko. Jemi
në vargun e tij. Jemi në një
fenomen të (f)ikur, që u quajt
asokohe “fenomen i ri”. Një
fenomen që kërkonte “të
përgjithësonte një realitet të ri
të fshatit shqiptar” por që sillte
në paralelen me njerëzit e rinj
dhe me dashurinë për fshatin
“dy psikologji, që shprehnin
dy mentalitete të kundërta,
pak vargje që pasqyronin
atë transformim të madh që
ndodhte në jetën e fshatit
tonë”.
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“HILAL FOOD CENTRE”
URON GËZUAR 2022!
S
upermarketi “Hilal Food
Center” dhe pronari z.
Mahmud uron të gjithë
klientët, miqtë dhe të tjerët
“Gëzuar Vitin e Ri 2022”.
Uron që pandemia të largohet
dhe njerëzit të shpëtojnë nga
Covid-19. Ky supermarket
prej kohësh është bërë një
qendër ku gjendet respekti
ndaj shqiptarëve. Pronari
i këtij supermarketi, është
thuajse një mik i pandashëm
me të gjithë. Mahmudi mbetet
simboli i Njeriut dhe tregëtarit
të dashur për shqiptarët.
Njeriu gjithnjë e ka një arsye
në tërë udhën e tij të fiksojë atë
që lidhet me përditësinë, me
ushqimin, si bazën krysore të
qasjes së një detyrimi familjar
për një shëndet dhe jetë më
të mirë, më cilësore. Dhe
këtë në Londër, natyrshëm e
krijon nga lidhjet dhe sjelljet,
cilësia dhe kultura e sërbimit
tek “Hilal Food Center” në
Kilburn High Road. Ai tashmë
është Supermarketi i dashur i
shqiptarëve. Dhe këtu pronari
i tij Z. Mahmud gjithnjë është
i gatshëm dhe mjaft human
në ndihmë të të gjithëve. Ndaj
këtu çmimet konkurrojnë,
cilësia është e garantuar.
Ndaj, Supermarketi “Hilal
Food Center” është i
rëndësishëm për komunitetet
që u shërben. Ushqimi është i
nevojshëm kudo për të gjithë
dhe këtu hyjnë supermarketet.
Sa më shumë që keni në
qarqet apo provincat tuaja, aq
më shumë konkurrencë keni,
gjë që ul çmimet (sidomos
për artikujt me cilësi më të
lartë që gjithashtu tregtohen
mirë). Ekipi që keni bashkuar
do të përcaktojë nivelin tuaj
të shërbimit ndaj klientit,
mënyrën se si menaxhohet
inventari në të gjithë dyqanin

dhe kulturën e përgjithshme
(si ndihen të gjithë në dyqan
për menaxhimin e sipërm,
punët e tyre etj). Shumica e
supermarketeve tani shesin
të njëjtat produkte organike / konvencionale kështu që ju
duhet të keni një ndryshim në
lidhje me biznesin tuaj sesa
konkurrentët tuaj.
Shumica e bizneseve
përqendrohen në zinxhirët e
furnizimit dhe kërkesës. Por
“Hilal Food Center” tregon
se gjithmonë do të ketë
klientë (të gjithë duhet të

hanë). Nevojat e “Hilal Food
Center” drejtohen nga dy
faktorë kryesorë: koha dhe të
ardhurat e disponueshme.
“Covid 19” u dha njerëzve
më shumë kohë sesa
para, kështu që të gjitha sa
më sipër u ndryshuan në
vetë-shërbim. Komunikimi
modern ka rikthyer sistemet
e porosisë dhe shpërndarjes.
Shërbimet tek “Hilal Food
Center” përqendrohen në
bërjen e njerëzve për të blerë
me ta dhe jo në dikë tjetër.
Ata kanë prodhime si buka

dhe qumështi afër kostos në
mënyrë që të mos humbasin
klientët. Kuponë për t’i bërë
njerëzit të ndihen mirë me
blerjet e tyre. Shumica e
njerëzve nuk kanë kohë të
bëjnë pazar. Të kesh një
supermarket që mbart fruta
dhe perime të freskëta është
treguesi numër një i shëndetit
të një lagjeje. Dhe këtë e gjeni
tek “Hilal Food Center”, ku
shërbimet dhe produktet e tij
janë tregues i rëndësishëm të
shëndetit financiar dhe fizik.
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