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Flora Osmani... Bashkim Rina... Fatmira Musa Lushi...

Dy vitet që kaluam, na 
bërnë që të qëndrojmë 
larg të dashurve tanë, 

familjes, miqve dhe komunitetit 
në jo pak raste. Nuk mundeshim 
të mblidheshim si më parë, 
dhe kur ndodhi të mblidhemi 
nuk ishim si më parë, nuk 
ishim si dikur. Mjaft njerëz na 
mungonin, mjaft të tjerë ende 
lëngonin nga pandemia e 
disa ende kanë frikën që na 
shoqëron në raste të tilla.  Por, 
pavarësisht distancës, dashuria 
gjithmonë gjen mënyrë të na 
afrojë! Dashuria është me ne, 
është me të gjithë, si një nocion 
e mirëbesim për një të ardhme 
më të mirë.

DASHURIA NA MBAN AFËR

(vijon në faqen 02)
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(vijon nga faqja 1) ...Ne 
tashmë jemi të vaksionuar 
shumica, edhe pse ende ka 
rregullla të reja, modele dhe 
shfaqje virusale të ndryshme, 
ne përsëri do të dimë të jemi 
bashkë, me dashurinë tonë 
të sinqertë njerëzore. Jemi 
në këtë udhë që kemi ndjekur 
për të qenë të bashkuar, të 
integruar e si gjithnjë në garën 
tonë për të qenë një komunitet 
më i organizuar, më i disiplinuar 
në të gjitha drejtimet. Dhe këtë 
do ta bëjmë gjithnjë bashkë. 
Edhe me mediat tona, Fjala e 
Lirë online dhe revistën, tashmë 

të dashur për Ju, “Albanian 
Post”, ne do të jemi gjithnjë 
pranë jush, dhe kurdoherë 
do të përcjellim pozivitetin që 
na karakterizon. Dhe Ju jeni 
gjithnjë pranë e pranë, me 
kërkesën e angazhimin tuaj të 
ndjeshëm. 
Si shenjë falënderimi për 
bashkëpunimin tonë, duam të 
ndajmë me ju urimet më të mira 
për festat e Fundvitit!
Ju urojmë një Vit të Ri të qetë, 
e mbi të gjitha urojmë që ju dhe 
familja juaj të jeni shëndoshë e 
mirë.

ËNDËRRUESHËM
Ndoshta jo shumë larg nga rinia 
e tij. Ndoshta. Rinia kapërcen 
ëndërrueshëm kolmave zanore 
të Bruçit dhe i jep jehonën e 
kahershme të britmës zanore 
të foshnjës që preku ditën e 
parë të shkurtit 1961 ajrin e 
vendlindjes. Në këtë prehje 
ëndërrueshëm, poeti matjan 
Fatmir Gjestila, kërkon që rinia 
e tij të shfaqet „shtigjeve me 
erë/këmbë e duar vrarë/korije 
eprerë/si gjethe e tharë“ dhe 
më tej me vbesimin se rinia e tij 
„imban sytë tek ai vetë/nuk gjen 
dot kthim…“ të shkojë tutje duke 
psherëtirë në ëndërr në thellësi 
të një nate të trazuar jetike. E 
kjo mbetet më se e qartë ndërsa 
e gjitha thuhet në varg „unë,/
varrit yt/ti,/epitafi im“. I vlerësuar 
me çmimin „Skënder Hasko“ me 
romanin „E fshehta e Kështjellës 
së Zezë“ (2013-2014), si proza 
më e morë për fëmijë dhe më 
pas nga revista „Emathia“ 
me „Pena Budi 2010“ dhe si 
bashkëhartues dhe redaktor në 
Antologjinë mbarëkombëtare 
për fëmijë „Lule për fëmijët“ 
(200-2014), natyrisht është një 
zë i ndjeshëm në Antologjinë e 
poezisë matjane „Udhëtare me 
pranverën“ (Naconal, 2015). 
Më pas është dhe një emër 
tjetër, Naim Berisha (12 Dhjetor 
1959), ai që me të gjitha zhanret 
e tij krijuese ecën me penë e 
mendje mbi të gjitha retë, mbi 
të gjitha problemet e tjera jetike 
të vogla, ku mes një brenge 
që e bren parreshtur sheh yjet 
të shkëlqejnë. Dhe ai e njden 

largësinë ndaj shprehet „kur të 
kam larg, unë flas me ty/dhe, 
befas, hesht kur më je pranë“, 
për të gjetur se nuk është trill 
kur ai më tej i shkruan nënës 
„Një flutur llampës përreth i 
shkon,/tempullit të vet i rri në 
skaj,/një trill më thotë: është 
nëna jonë,/është shpirti i saj…“. 
Emrie Krosi me një oshëtimë të 
thellë shpirti që buron në mesin 
e Tetorit 1971 me një ritual 
tradite të thekur në qelizën e 
saj të origjinës në Bel të Klosit 
hyn në fletët e kësaj antologjie 
me pritje, hezitime kthimesh, 
„duke kërkuar në shkretëtirën 
e bardhë/mirazhin e fundit 
bohèm“. E duket se ikjet para 
agimit të shqetësimeve të 
veta, pa lamtumirë janë një 
ritëm i prerë „më mirë mos u 
kthe!’, por me një hapësirë 
të qashtër në shpirtin e saj 
poetik ku kërkon që e gjithë të 
shkëlqej. Shkëlqe mbi pikën 
blu, duket se thotë krijimtaria 
e saj poetike, pothuajse në 
të gjitha arsyet e saj, edhe 
kur arsyeja vjen me rrekjen 
e saj të pakuptimtë, që ne e 
quajmë vetë përhumbjen tonë, 
sferën e mbushur me dhuratën 
e jetës dhe surprizat e saj. 
Është armëpushimi i një 
mendjeje të vënë në trazira 
dhe të gjitha ato shqetësime, 
që trazojnë poeten Zamira 
Korançe, me „Lutem shpirtit“; 
„Trëndafil i çelur“ apo dhe 
„Pasqyra më e bukur“. E janë 
mendimet e poetes që japin dritë.
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“Way2Save” prej disa 
muajsh është bërë një lider 
i kontrollit dhe prurjes së 

ushqimeve turke, mesdhetare, 
europiane dhe shqiptare në 
të gjithë zonën e Harlesden 
në Mbretërinë e Bashkuar. 
“Way2Save” vazhdimisht 
teston shijet e përzgjedhjes në 
rritje të produkteve fantastike 
turke, mesdhetare, europiane 
dhe shqiptare në gamën e 
ushqimeve dhe pijeve dhe 
është shumë i veçantë në 
lidhje me markat që ka në 
supermaketin e tij. Rregulli 
është i thjeshtë, nëse nuk e 
pëlqejnë dhe nuk e shohin si një 
mall konkurent, nuk e shesin.
Nga markat më të njohura deri 
te prodhuesit e vegjël artizanal 
të ushqimeve më të mira turke, 
mesdhetare, europiane dhe 
shqiptare, të gjitha bazat janë 
të mbuluara, duke përfshirë 
bukën dhe të gjitha produktet 
e ëmbëlsirave turke. Ju mund 
t’igjeni të gjitha menjëherë. 
Djathëra turke të shijshëm dhe 

të pjekur Ezine dhe Kaşar, mish 
me erëza turke si Pastırma 
(pasturmah), Sucuk me lëng 

(soujouk), bishtajore dhe 
kokrra të shëndetshme 
nga Turqia, turshi turke, 
ushqime turke, erëza 
dhe barishte turke, 
ullinj dhe vajra turq, 
grek, italian, salca, 
reçelna dhe makarona 
nga të gjitha llojet, 
mish dhe produkte 
mishi dhe akoma më 
shumë djathra feta 
dhe produkte bulmeti.
“Way2Save” monitoron 
vazhdimisht cilësinë e 
të gjitha produkteve në 
gamën e vet ushqimore. 
“Way2Save”, riprovon 
markat e preferuara 
për t’u siguruar që të 
merren produktet më të 
mira turke, mesdhetare, 
e u r o p i a n e  d h e 
shqiptare, të shijuara 
dhe të pëlqyera në 
derën tuaj. “Way2Save” 
lideri i supermarketeve 
k o m u n i t a r e  n ë 
Harlesden kurdoherë. 

“WAY2SAVE” LIDERI I SUPERMARKETEVE 
KOMUNITARE NË HARLESDEN
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„Gusto 272 Italian“ Restoranti i munguar në Londër. 

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

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.

 

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

 

Tel: 020 8904 7775
Email: info@gustoitalian.co.uk

Kualitet Cilësi Konkurrues Garanci Siguri Pastërti Respekt
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MODELI I BIZNESMENES SHQIPTARE 
TEK “GUSTO 272 ITALIAN”
“Gusto 272 Italian” është 

restoranti i biznesmenes 
mjaft të suksesshme 

shqiptare, Flora Osmani.
Kjo zonjë shqiptare, që rrit 
dhe edukon në mënyrë të 
suksesshme fëmijët e saj, po 
ashtu dhe me një pasion dhe 
ide investimin dhe përkushtimin 
ndaj kulinarisë, tashmë është 
bërë një emër frymëzues për 
mjaft gra të tjera. Ka krijuar një 
biznes model. Jo se është e 
panjohur kjo iniciativë femërore 
në kulinari, por se është një ide 
e mrekullueshme, që nis me 
dizajnin e sallave të restorantit, 
me mënyrën se si perceptohet 
dhe shërbehet në këtë mjedis 
që gjen të gjithë mirësinë dhe 
ngrohtësinë shqiptare dhe 
moderne. Flora Osmani ka në 
krah të saj tashmë të gjithë 
familjen, fëmijët e saj janë në 
krah të saj, të përkushtuar 
e bëjnë të gjithë shërbimin 
më të kulturuar e më efikas. 
Ndryshe, kjo biznesmene 
ka ditur të zgjedhë dhe të 
komunikojë me një staf mjaft 
profesional. Ekipi që punon 
në guzhinë është një ekip i 
kompletuar me disa kualifikime 
dhe mjaft eksperiencë italiane 
e më gjerë. Të gjitha janë 
një arsye më shumë për një 
vlera kaq reale. Ajo e ka të 
qartë një biznes plan, se 
një model biznesi është një 
plan për krijimin e një biznesi 
fitimprurës. Modeli paraqet 
produktet dhe shërbimet e 
kësaj kompanie, planin e saj të 
marketingut dhe parashikimet 
financiare. Modeli i biznesit i një 
restoranti të tillë shihet qartë se 
është i saktë, i disponueshëm 
që të të përfshijë menunë dhe 
propozimin e tij unik të vlerës, 
atë që ai u ofron klientëve 
që të tjerët nuk e bëjnë.
Modeli i biznesit të restorantit 
“Gusto 272 Italian” sillet rreth 
projektimit, zhvillimit dhe 
kanalizimit të një biznesi të 
restorantit që përgatit dhe 
u shërben ushqimeve dhe 
pijeve përdoruesve brenda 
ambienteve të restorantit, plus 
ofron gjithashtu shërbime të 
ndryshme dhe speciale së 

ushqimit. Sikurse dihet, sipas 
disa fakteve historike, termi 
restorant u bë i përhapur 
në shekullin e 18-të kur 
një kuzhinier francez, A. 
Boulanger, filloi një biznes 
të shitjes së supave dhe 
“restoranteve” të t jera 
(restorante). Kjo ofroi shërbimin 
e ofrimit të një menuje me 
opsione të disponueshme 
për klientët. Restoranti i parë 
i vërtetë quhet “La Grande 
Taverne de Londres” në 
Paris, i cili filloi nga Antoine 
Beauvilliers në vitin 1782 ose 
1786. Ishte modeli i parë i 
biznesit të restorantit me katër 
elementë thelbësorë të një 
restoranti, Dhomë elegante, 
Gatim Superior, Bodrum 
i zgjedhur, Kamerierë të 
zgjuar, gjë të cilën natyrshëm 
e gjen dhe në fokusin dhe 
angazhimin e këtij restoranti 
shqiptar të biznesmenes 
mjaft të angazhuar në këtë 
drejt im, Flora Osmani. 
Le të shkojmë pak në histori 
të ngjashme. Ndërsa flasim 
për origjinën dhe përhapjen 
e restoranteve, autori Ëyatt 
Constantine në artikullin e tij 
“Un Histoire Culinaire: Careme, 
The Restaurant, and the 
Birth of Modern Gastronomy” 
shkruan: “Restoranti, siç 
kuptohet bashkëkohor, nuk 
ka ekzistuar deri në fund të 
shekullit të 18-të. Të ulesh në 
një restorant publik posaçërisht 
për një vakt, me një kamarier 
dhe një menu fikse është 
një koncept relativisht i ri në 
historinë e kuzhinës.” Në 
ditët e sotme, restorantet 
janë pjesë dhe pjesë e jetës 
sonë të përditshme. Modelet 
e biznesit të restoranteve 
ndryshojnë shumë në 
shërbimet dhe paraqitjet e tyre, 
pasi ato përfshijnë një gamë 
të gjerë gatimesh, kuzhinash 
dhe strukturash shërbimi.
Ky artikull do t’ju çojë thellë 
në modelin bashkëkohor 
të biznesit të një restoranti 
shqiptar dhe me të gjitha 
konturet bashkëkohore për 
t’ju ndihmuar të kuptoni 
parakushtet që duhet t’u 

kushtoni vëmendje 
kur planifikoni të 
filloni biznesin tuaj 
të restorantit. Pra, 
pa u vonuar më tej, 
le të hyjmë direkt në 
botën e restoranteve 
të suksesshme, 
s i k u r s e  d h e 
“Gusto 272 Italian” 
i  b isnesmenes 
shqiptare, Flora 
Osmani, tashmë 
përbën një arsye 
më shumë për 
ta vizituar atë. 
“Gusto 272 Italian”  
p ë r f s h i n  d h e 
modelet e atyre që 
quhen restorante familjare, 
atyre me emërtesën restorant 
etnik, restorante me ngrënie të 
shkëlqyera. Ashtu sikurse janë 
në fakt restorantet familjare, 
që janë të përshtatshme për 
familjet me fëmijë, edhe ky 
është një model i ngjashëm 
dhe perfekt. Familje të tilla 
kanë nevojë për vende me 
kosto efektive për të pasur 
ushqim. Megjithatë, ata 
kërkojnë që ushqimi të jetë i 
mirë, i shijshëm dhe i sigurt 
për fëmijët e tyre, ndaj duhej 
dhe duhet një restorant i tillë. 
Prandaj, pikat thelbësore që 
janë marrë parasysh gjatë 
planifikimit të një modeli biznesi 
për një restorant të tillë është 
se ai mbetet i përballueshëm 
dhe i gatshëm të ofrojë ushqim 
të mirë. Në menunë e këtij 
res torant i 
mund të 
përfshihen 
pjata që 
t ë r h e q i n 
fëmijët. I 
g a t s h ë m 
të mbetet 
dhe n jë 
Restorant 
etnik, pasi 
k y  l l o j 
res torant i 
ë s h t ë 
shumë i 
njohur në 
mesin e 
t u r i s t ë v e 
d h e 

vizitorëve që vijnë nga 
rajone të tjera. Ushqimi dhe 
kuzhina e çdo vendi ndikohen 
kryesisht nga kultura dhe 
traditat e atij vendi, natyrisht 
tradita shqiptare dhe italiane 
e bëjnë atë të mbetet jo 
vetëm për vendasit, por 
dhe për të gjithë të tjerët.
Punonjësit dhe ekipi drejtues 
janë mjaft të kualifikuar dhe 
të respektueshëm. Punonjësit 
dhe menaxhmenti i “Gusto 
272 Italian” përbëjnë shtyllën 
kurrizore të një restoranti 
të mirë.  Kuzhinierët janë 
të trajnuar mirë dhe dinë 
plotësisht llojin e kuzhinës 
që po shërbejnë. Gjithashtu, 
ekipi menaxhues punon 
në mënyrë profesionale në 
menaxhimin e brendshëm të 
restorantit që drejtohet nga 
biznesmenja Flora Osmani.
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FATMIRA MUSA LUSHI DHE 
SHKËLZEN LUSHI ÇIFTI QË 
MERITON RESPEKT 
Jo pak herë festimet e 

ndryshme komunitare në 
Londër kanë dhe risitë e 

veta të padiskutueshme. Pos, 
efektivitetit të tyre të njohur, 
ato kanë dhe risinë e takimeve 
me miq e intelektualë, familjarë 
e njerëz të përkushtuar të 
komunitetit, aktivistë të dalluar 
që i japin vlerë dhe kolorit 
gjithë pamjes. Të tillë janë 
me praninë dhe angazhimin 
e tyre të gjithëanshëm dhe 
Fatmira e Shkëlzen Lushi. 
I kam njohur kohë më parë, 
Shkëlzenin në efektivitetin 
e tij aktiv në komunitet dhe 
Fatmirën në raste të tilla dhe 
në përkthime zyrtare, si kolege 
në disa vende, ku natyrshëm 
e ndjen më shumë se kudo 
respektin për njeriun e mirë. 
Në raste të tilla, ajo që e bën 
më të respektueshme është 
ana profesionale dhe mënyra 
se si ajo realizon një atsye 
më shumë që të fitojë më 
shumë respekt duke kryer 
punën e saj profesionale. Në 
raste të tilla të dy nga kënde 
të ndryshme, kemi parë tek 
profesionlizmi atë që duhet 
gjithnjë si një stysë e respektit.
Edhe në angazhime të tjera, 
si në rastin konkret për 
Pavarësinë e Shqipërisë, çifti 
Lushi është dhe mbetet gjithnjë 
prezent dhe aktiv për të bërë 
më të mirën e një dite festive. 
Fatmira Musa Lushi në krah 
të të shoqit të saj, Shkëlzenit 
janë natyrshëm vetë modeli 
që reflekton në komunitetin 
shqiptar, arsyeja për një familje 
të shkëlqyer, që kanë rritur 
dhe edukuar fëmijë të bukur 
integruar në jetën britanike. 
Vetvetiu, një qasje e tillë, me 
vëmendjen e domosdoshme 
është meritore, respektuese 

dhe natyrisht një pasqyrë 
për mjaft të tjerë, për mjaft 
familje të tjera shqiptare. 
Fatmira Musa Lushi dhe 
Shkëlzen Lushi janë kudo dhe 
kurdoherë të pranishëm dhe të 
respektuar. Janë një model në 
komunitet, në bashkësi. Fjala 
bashkësi është, pa diskutim, 
qendrore në përvojën njerëzore

Të qenit pjesë e një komuniteti 
tërheqës na jep një ndjenjë 
përkatësie. Na mundëson 
të ndajmë lidhjet personale 
dhe të mbështesim rritjen e 
vazhdueshme të njëri-tjetrit, 
vetes dhe mjedisit tonë. Një 
komunitet mund të jetë çdo 

gjë nga një vend fizik ku 
njerëzit lidhen gjeografikisht, 
ose nëpërmjet një hapësire 
virtuale si grupet e mediave 
sociale ose platformat private 
të komunitetit. Komunitetet 
bashkojnë njerëz me mendje 
të njëjtë me karakteristika 
të ngjashme dhe interesa 
të  përbashkëta .  Çdo 

komunitet operon me kufij 
specifikë për të përmbushur 
nevojat e atij komuniteti.
Duke pasur një ndjenjë të 
komunitetit, natyrisht ke dhe 
një ndjenjë për tu ndalur tek 
këta njerëz të respektuar. Dhe 
natyrisht, të kesh ndjenjën e 

komunitetit përfshin shpirtin, 
karakterin, imazhin dhe 
krenarinë dhe është një 
element jetik i një komuniteti 
të shëndetshëm. Është një 
ndjenjë që njerëzit brenda 
komunitetit kanë rëndësi për 
njëri-tjetrin me një besim të 
përbashkët se nevojat e tyre 
do të plotësohen përmes 

përkushtimit dhe bashkimit. 
Të qenit pjesë e një komuniteti 
mund të na bëjë të ndihemi 
sikur jemi pjesë e diçkaje më të 
madhe se vetja, nënkuptojmë 
me këtë qasje për këta dy 
komunitarë të mrekullueshëm. 
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Shqiptarët e Tunbridge Wells

Të dy janë tashmë 
shqiptarët më të 
dashur të zonës ku 

jetojnë me familjen e tyre 
të mrekullueshme. Mimoza 
Ramazan Sinani dhe Julian 
Baftjar Bekteshi thuajse 
ndjehen si në qytetin e tyre 
të lindjes. Në restorantin 
ku punojnë si specialistë 
të kuzhinës natyrshëm 
respekti shumëfishohet… E 
ndjen teksa komunikon me 
kolegët e tyre nga gjeografi 
të ndryshme, e ndjen teksa 
dëgjon nga mjaft klientë dhe 
miq që i njohin tashmë nga 
afër. Flasin me respektin më 
të madh për ta, për punën 
e tyre, për fëmijët e tyre. 
Dhe fjalët janë në një qytet 
sikurse është dhe mbetet 
qyteti historik spa i Royal 
Tunbridge Wells. Këto fjalë 
janë tashmë dhe një mesazh 
i gjerë komunitar. 
Mesazhin e bëjnë vlerë 
dhe model shefat dhe 
klientët e tyre, që flasin me 
respektin më të sinqertë. Ata 
tashmë janë bërë banorët 
e padiskutueshëm të këtij 
qyteti të mrekullueshëm, që 
ka një mirëpritje thuajse të 
ngjashme me shqiptarët. 
Royal Tunbridge Wells është 
një qytet në Kent, Angli, 30 
milje në juglindje të Londrës 
qendrore, afër kufirit me 
Sussex-in Lindor në skajin 
verior të High Weald, 
gjeologjia e gurëve ranore të 
të cilit ilustrohet nga formimi 
shkëmbor i Lartë Rocks. Në 
një hapësirë prej disa metrash 
nga restoranti ku ata punojnë 
me profesionalizëm ndodhet 
dhe BBC e Kentit studiot e 
BBC-së për juglindjen janë 
në Mount Pleasant Road, 
Tunbridge Wells, që i japin 
këtij qyteti histrik dhe një 
kërshëri më shumë. 

 Qyteti historik spa i Royal 
Tunbridge Wells

Qyteti historik spa i Royal 
Tunbridge Wells ka mirëpritur 
vizitorët për më shumë se 
400 vjet. Shfletoni midis 
dyqaneve elegant të pavarur 
të Pantiles dhe High Street, 
me kafene të zhurmshme, 
bare, muzikë dhe dyqane 
unike. Drekoni në një nga 
restorantet e shumta, aty ku 
punojnë shqiptarët e talentuar 
dhe pastaj shkoni në qytet 
duke përfshirë Thackerays. 
Qëndroni në akomodimin 
me cilësi të lartë të qytetit, 
ka diçka për të gjithë. Hotel 
du Vin ofron ushqim francez, 
verëra të shkëlqyera dhe 
një gjumë luksoz të natës, 
ndërsa ka luks elegant me 4 
yje në Hotel Spa dhe rehati të 
zgjuar në Mercure Tunbridge 
Wells. Ose zgjidhni nga 
hotelet e tjera individuale 
dhe ambientet e rehatshme të 
Bed & Breakfast në ose afër 
qendrës së qytetit.
Royal Tunbridge Wells 
shtrihet në zemër të zonës 
së bukur High Weald me 
Bukuri të jashtëzakonshme 
natyrore. The High Weald 
ka shumë qytete dhe fshatra 
piktoreske mes 
kodrave, pyjeve 
të lashta dhe 
vatrave të hapura. 
Të gjitha për t’u 
shijuar kur hipni 
në hekurudhën 
e Spa Valley; 
duke paraqitur një 
destinacion unik në 
çdo stacion. Qyteti 
i bukur mesjetar i 
Cranbrook, i njohur 
dikur si Kryeqyteti i 
Ëeald, ishte qendra 
e industrisë së 
rrobave të rajonit. 
Vizitoni Mullirin 

e Unionit; një mulli tymi 
i regjencës me vela, me 
ngjyrë të bardhë-të ndezur, 
me dërrasë moti. Shijoni 
përzgjedhjen e madhe të 
dyqaneve, kafeneve dhe 
restoranteve të pavarura, 
duke përfshirë Apicius.

Pikat kryesore të zonës

Pikat kryesore të zonës, 
përfshijnë Benenden, me 
kopshtet aty pranë në Hole 
Park, një nga xhevahiret e 
fshehura të zonës. Akomodimi 
mund të gjendet në të gjithë 
zonën në fshatin e bukur ose 
mjediset rurale. Zona është e 
mirënjohur për kopshtet e saj 
me famë botërore, kështjellat 
e përrallave me hendeqe 
dhe pallatet e buta të fshatit; 
mos e humbisni Kështjellën 
romantike të Scotney-t 
me unaza ose kështjellën 
dhe kopshtet magjepsëse 
Sissinghurst, ish-shtëpia e 
Vita Sackville West dhe një 
frymëzim për kopshtarët në 
mbarë botën. Dhe fëmijët e 
duan pyllin e mrekullueshëm 
të zgjeruar në Groombridge 
Place, ku Conan Doyle 
krijoi mistere për Sherlock 
Holmes. Ka shumë për të 
bërë në fshatin e bukur të 

Weald, duke përfshirë ecjen, 
çiklizmin dhe kalërimin. Në 
Bedgebury National Pinetum 
and Forest eksploroni një 
nga koleksionet më të mira 
në botë të halorëve, dilni për 
një shëtitje ose një xhiro me 
biçikletë malore ose fluturoni 
nëpër majat e pemëve në 
shtegun e aventurës me 
litarë të lartë Go-Ape. Për 
më shumë argëtim familjar, 
një vizitë në Bewl Water aty 
pranë ofron peshkim, sporte 
ujore dhe çiklizëm.

Pasioni dhe jeta

Këta të fundit janë dhe pasioni 
tjetër i familjes shqiptare, 
pasi Julian Baftjar Bekteshi, 
ose shkurt sikurse e njohin 
vendasit sportin e ka në 
gen, ku i ati ka qenë mundës 
dhe ai vetë e ka ushtruar në 
forma të ndryshme stërvitore. 
Kështu Tunbridge Wells, 
duket qartë se aty ku ka punë 
e përkushtim, modeli shqiptar 
ndjehet nga puna e mirë e një 
familjeje, sikurse është ajo e 
lartëcituar. Dhe natyrisht kjo 
të jep nder e krenari. Sporti, 
përkushtimi ndaj familjes dhe 
e gjitha puna, janë arsyet e 
detyrës së përditësisë tek 
fëmijët e tyre.

TUNBRIDGE WELLS, ATY KU MODELI NDJEHET 
NGA PUNA E NJË FAMILJEJE SHQIPTARE
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Ndërsa e shtuna ka 
shënuar mësimin 
normal në shkollat 

suplementare të Gjuhës 
Shqipe në Londër, të 
shoqatës “Ardhmëria” që 
drejtohet nga z. Lutfi Vata, 
“Ambasador i Kombit” 
surprizë ka qenë dhe vizita 
zyrtare që Kreu i grupit 
parlamentar të PS-së, Taulant 
Balla, Kryetari i Bashkisë së 
Tiranës, Erion Veliaj dhe 
deputeti i PS-së, që ka qenë 
dhe kryetar i Bordit të kësaj 
shoqate, Lavdrim Krashi, të 
shoqëruar nga Ambasadori 
i Shqipërisë SH.T. Qirjako 
Qirko dhe Drejtoresha për 
Agjensinë Kombëtare të 
Diasporës, znj. Sonila Hysi 
dhe mjaft të tjerë. 
Kreu i grupit parlamentar të 
PS-së, Taulant Balla përmes 
një mesazhi në rrjetin social 
‘Facebook’, Balla ka shprehur 
falënderime dhe mirënjohje 
për shoqatën që mundëson 
këtë shkollë si dhe mësuesit 
e këtij institucioni, ku ka 
theksuar: “Londër Në shkollën 
ku mësohet gjuha shqipe 

për fëmijët nga Shqipëria, 
Kosova, Maqedonia e Veriut 
dhe Mali i Zi. Mirënjohje 
shoqatës “Ardhmëria” për 
këtë organizim perfekt, ku 
çdo të shtunë fëmijët marrin 
mësimin e gjuhës amë të 
prindërve dhe gjyshërve. 
Një falenderim të veçantë 
për mësueset, por edhe për 
Agjensinë Kombëtare të 
Diasporës, e cila ju vendos 
në dizpozicion librat falas për 
të gjitha klasat.”
Në qasjen zyrtare të Agjencisë 
Kombëtare të Diasporës 
thuhe t :  “D re j t o resha 
Ekzekutive e Agjencisë 
Kombëtare të Diasporës, 
znj. Sonila Hysi gjatë ditës 
së sotme vizitoi shkollën e 
mësimit plotësues të krijuar 
nga shoqata shqiptare 
“Ardhmëria” në Londër, Angli. 
“Ardhmëria” kryesuar nga 
Z. Lutfi Vata, njëkohësisht 
“Ambasador Kombi” i 
Shqipërisë në Mbretërinë e 
Bashkuar, punon intensivisht 
në ruajtjen e gjuhës shqipe 
dhe trashëgimisë kulturore 
për komunitetin shqiptar në 

Londër. Të pranishëm në 
këtë vizitë ishin edhe Z. Balla, 
Kryetar i Grupit Parlamentar 
të Partisë Socialiste dhe Z. 
Veliaj, Kryetar i Bashkisë 
Tiranë. Nxënësit shqiptarë 
në Londër ia dedikojnë çdo të 
shtunë mësimit të gjuhës dhe 
kulturës shqiptare ku mësojnë 
dhe kultivojnë gjuhën dhe 
kulturën shqipe si dhe ruajnë 
trashëgiminë kombëtare.”
Ndërsa Shoqta “Ardhmëria” 
në rrjetin social shkruan: “Ditë 
e veçantë në shkollën shqipe 
Ardhmëria. Ajo u përzgjodh, 
në Londër, për të pritur në 
ambjentet e saj personalitetet 
e larta politike: Krytarin e 
Grupit Parlamentar të PS, 
Z. Taulant Balla;  Kryetarin 
e Bashkisë të Tiranës, Z. 
Erion Veliaj;  Deputetin e 
Parlamentit Shqiptar, Z. 
Lavdrim Krashi dhe 
Drejtoreshën Ekzekutive 
e Agjencisë Kombëtare të 
Diasporës, Znj. Sonila Hysi. 
Gjithashtu, na nderuan me 
praninë e tyre shkëlqesia e 
tij Ambasadori i Republikës 
së Shqipërisë në Londër, 

Z. Qirjako Qirko me 
bashkëshorten e tij Znj. 
Anxhela Qirko. Të pranishmit 
u përshëndetën nga Kryetari 
i Shoqatës Ardhmëria, Z. 
Lutfi Vata dhe nga disa 
pjestarë të bordit. Mësuesit 
dhe nxënësit si gjithmonë 
treguan me pasion dhe 
dashuri mikpritjen e tyre të 
ngrohtë. U fol për kontigjentin 
e librave të ardhura nga QBD 
-ja nëpërmjet  Agjencisë 
Kombëtare. Për gadishmërinë 
e Shtetit Shqiptar në ndihmë 
të shkollave shqipe kudo në 
diasporë. Për gjuhën tonë, 
për fëmijët tanë, së bashku 
gjithmonë.”

PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE

ERMAL KARAKUSHI

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA 
NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI

INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ.

ermal_niceic@hotmail.co.uk

Tel: 07568393784

Zyra: 020 8443 3833

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

VIZITOJNË SHKOLLËN E “ARDHMËRISË” KU 
MËSOJNË GJUHËN SHQIPE FËMIJËT SHQIPTARË
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Individëve mund t’u hiqet 
shtetësia britanike pa 
paralajmërim, sipas një 

ndryshimi të propozuar, 
rregull ky i shtuar në heshtje 
në projektligjin e kombësisë 
dhe kufijve. Klauzola 9 – 
“Njoftimi për vendimin për 
heqjen e shtetësisë një 
personi” – projektligjit, i cili 
u përditësua në fillim të këtij 
muaji, e përjashton qeverinë 
nga detyrimi për të dhënë 
njoftim nëse nuk është “e 
arsyeshme” për ta bërë këtë, 
ose në interes të të sigurisë 
kombëtare, marrëdhënieve 
diplomatike dhe interesit.
Kritikët thonë se heqja e 
shtetësisë, si në rastin e 
Shamima Begum, e cila u 
largua nga Britania si nxënëse 
për t’u bashkuar me Shtetin 
Islamik në Siri, është tashmë 
një ceshtje qe ka sjell diskutimi, 
si dhe heqja e kërkesës 
për njoftim do t’i bënte 
kompetencat e sekretares se 
brendshëm edhe më te egra.
Frances Webber, nënkryetar 
i Institutit të Marrëdhënieve 
Racore, tha: “Ky amendament 
dërgon mesazhin që disa 
qytetarë, pavarësisht se janë 
lindur dhe rritur në Britaninë 
e Madhe dhe nuk kanë shtëpi 
tjetër, mbeten emigrantë në 
këtë vend. Shtetësia e tyre, 
dhe për rrjedhojë të gjitha 
të drejtat e tyre, janë të 
pasigurta dhe të kushtëzuara.”
“Kjo eshte bazuar si pasoje e 
masave te mëparshme për t’u 
hequr shtetësinë shtetasve – te 
dyfishtë të lindur në Britani (të 
cilët janë kryesisht nga pakicat 
etnike)teksa ata janë jashtë 
vendit, masa keto të përdorura 
kryesisht kundër muslimanëve 
britanikë. Kjo shpërfi l l 
në mënyrë të pafalshme 
detyrimet ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut dhe 
normat bazë të drejtësisë.”
Kompetencat e Home Office 

për t’i hequr nënshtetësinë 
shtetasve britanikë u futën 
pas bombardimeve në Londër 
të 2005-ës, por përdorimi 
i tyre u rrit nën mandatin e 
Theresa May si sekretare e 
Brendshme nga viti 2010, 
dhe ato u zgjeruan në 2014. 
Kërkesa për të dhënë njoftim 
ishte dobësuar tashmë në 
vitin 2018, duke lejuar Home 
Office të dërgonte njoftimin 
duke vendosur një kopje të 
tij në dosjen e një personi 
– por vetëm në rastet kur 
vendndodhja e tyre nuk dihej.

Deprivimi i kombësisë 
britanike për kosovarët/
shqiptarët
Nga Danielle Cohen, avokate 
për ligjin e imigracionit

Heqja e shtetësisë britanike 
nuk është aq e pazakontë sa 
dikur dhe një mënyrë në të 
cilën dikush mund të humbasë 
shtetësinë britanike quhet 
privim, i cili është një proces 
me të cilin shtetësia privohet 

për arsye të së mirës publike. 
Mënyra tjetër është anulimi 
i cili rezervohet për rastet në 
të cilat dikush pretendonte të 
ishte dikush tjetër me qëllim që 
të pretendonte në mënyrë të 
rreme shtetësinë dhe për këtë 
arsye Sekretari i Shtetit thjesht 
deklaron se shtetësia britanike 
ishte nul dhe nuk ka ekzistuar 
kurrë në të vërtetë dhe ata 
kurrë nuk kanë qenë vërtet 
britanikë. Ne vend te pare.
Në një çështje të quajtur 
Hysaj [2017], Gjykata e Lartë 
vendosi se Home Office kishte 
përdorur gabimisht procesin 
e anulimit në vend të procesit 
të privimit dhe Gjykata e Lartë 
gjeti se shumica dërrmuese 
e vendimeve për anulimin e 
shtetësisë britanike ishin të 
paligjshme. Si rezultat, Home 
Office u kthye në dosjet e tyre 
për të shqyrtuar shumicën 
e vendimeve të anulimit 
dhe ndoqi veprime privimi 
kundër tyre në disa raste.
Në rastin e heqjes së shtetësisë 
së Hysajt Shqipëri 2020, 

vendimi ishte që të njëjtit t’i 
hiqej sërish shtetësia britanike. 
Ai u përpoq të kundërshtonte 
kërkesën për privimin e tij 
bazuar në argumentin se ka 
pasur një vonesë masive që 
nga shqyrtimi fillestar i privimit, 
dhe për këtë arsye ishte e 
padrejtë dhe e paarsyeshme 
që Home Office të ndiqte 
këtë rrugë veprimi pas kaq 
shumë vitesh. Së dyti, Gjykata 
arriti në përfundimin se asnjë 
padrejtësi historike nuk mund 
të lindë në rrethanat kur i 
padituri deklaroi gabimisht 
shtetësinë britanike si nul në 
vend që të kërkonte të privonte 
sipas nenit 40(3) të Aktit të 
Kombësisë Britanike të 1981.
Ne e dimë se klientët tanë që 
preken nga vendimi, humbasin 
shtetësinë dhe statusin e tyre 
të vendosur. Nuk ka ndonjë 
udhëzim të veçantë se çfarë 
do të ndodhë me individët 
pas pasojave të privimit, duke 
përfshirë nëse individët do të 
detyrohen të largohen nga MB.

HOME OFFICE MUND TË HEQ SHTETËSINË 
BRITANIKE PA PARALAJMËRIM!
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Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë 
avokatët e tjerë në praktikë në Angli dhe 
Uells, është Kompani e autorizuar dhe e 
rregulluar nga Autoriteti i Rregullimit të 

Aplikantëve.

RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street, 

Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk

Tel: 02085401666

Mbulojmë të gjitha aspektet 
e emigracionit

Rastet e trashëgimisë

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

Rishikim jurdik

Apelim Tribunali

0787833500007878335000
Dokumente udhëtimi

Zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi 
dhe viza

Leje pune

24/724/7  orë linjë emergjenceorë linjë emergjence

Këshilla
ligjore
FALAS

Specialist i azilit të 
trafikimit njerëzor

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

emigracionit dhe ligjit të azilit. 
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Është e vështirë të 
bësh një krahasim 
me festiven dhe 

atmosferën që reflekton 
festivja e organizimeve të 
shoqatës “Ardhmëria”, që 
drejtohet nga Lutfi Vata. Edhe 
një ditë e tillë, sikurse ishte 
sot 28 Nëntori, natyrshëm 
me një sallë të mbushur 
plot e përplot në Londër, 
foli shqip me një prani të 
madhe intelektualësh, të 
ftuarish thuajse nga të gjitha 
shoqatat shqiptare. Fëmijët 
dhe grupmoshat e ndryshme 
të shkollave plotësuese 
të arsimit shqip të kësaj 
shoqate sollën emocionet e 
tyre të veçanta me recitime 
të bukura, këngë e valle. 
Më tej intonimi i Hymnit 
Kombëtar, që ngriti në këmbë 
të gjithë sallën natyrshëm 
përcolli mesazhe të qarta se  
shqiptarët kudo që ndodhen 
e kanë frymëzim atë dhe 
Flamurin Kombëtar. 
Fjalët përshëndetëse të 
Lutfi Vatës, Ambasadorit të 
Republikës së Shqipërisë, 
SH.T. Qirjako Qirko, të 
Ngarkuarës me Punë në 
Ambasadën e Republikës 
së Kosovës, Arrita Gjakova, 
Kryetares së Bashkisë së 
Brentit, Alison Cornelins, 
Deputetes së Parlamentit 
Britanik, Karen Buck, dhe 

disa të tjerëve, u duartrokitën 
disa herë. Në sallën plotë 
ishin të pranishëm drejtueset 
dhe drejtuesit e shoqatave 
shqiptare, Dr Zamira Përfundi 
Ruspi, Ruzhdi Jata, Sami 
Islami, Abedin Bajratari, 
intelektualët dhe poetët Prof. 
Hysen Ruspi, Selman Lokaj, 
Xhavit Gasa, Hydai Ismaili, 
Petrit Shahini, Naim Çupi, 
drejtuesi i AlbUK TV, Helidon 
Kastrati, emjaft e mjaft të 
tjerë. 
Salla oshëtiu nga zërrat e 
talentuar të rapsodëve nga 
Dibra dhe Kukësi, Kujdesi 
Muçmataj dhe Hamdi Elezi, 
si dhe nga i talentuari, Arif 
Madana. Këndoi këngë të 
ndryshme Alketa Ratkoceri, 
solli Fishtën në sallë, Xhevdet 
Gashi me “Shqipqëria e Lirë” 
e në fund të mike të vogla 
Heidi dhe Erin Hoxha recituan 
poezinë “Shqiponja”. Ishin 
biznesmenët e komunitetit 
shqiptar, Skënder Përpepaj 
i dekoruar nga Presidenti i 
Republikës me titullin “Nënën 
Tereza”, Xhevat Lita e mjaft 
të tjerë.  Një përshëndetje të 
veçantë dërgoi i sapovotuari 
për kreun e Prishtinës, 
Arkitekti Përparim Rama. Dhe 
një certifikatë nderi komunitar 
nga “Ardhmëria” për poetin 
Xhavit Gasa. 
Në sallë ndodheshin njerëz 

nga mjaft cepa të Britanisë 
së Madhe, kështu festa mori 
një karakter mjaft të bukur e 
gjithëpërfshirës. 

Rreth Festës së Pavarësisë 
së Shqipërisë

Shqipëria ime e dashur, 
ti ishe sot me ne, me të 
gjithë komunitetin shqiptar 
në festimet e bukura 
të “Ardhmërisë”! Ti sot 
festove 109 vjetorin tënd 
të Pavarësisë. Ti sot kishe 
veshur mbarë shqiptarinë 
me rroben e Flamurit tënd 
më të bukur në botë. E kishe 
veshur, fëmijën, rininë, burrin, 
gruan, të gjithë me kostumin 
e lirisë, kuq e zi. Dhe ti 
anembanë këndove me të 
madhe… këndove…. Dhe 
hodhe valle…

Ti festove anembanë 
Br i tanisë së Madhe, 
Amerikës, mbarë Europës, 
si asnjëherë tjetër dhe kënga 
shqiptare dhe vallja e bukur 
u hodh nga mijëra e mijëra të 
tjerë që e duan dhe e çmojnë 
vlerën tënde.
E dashur Shqipëria ime, e 
shtrenjta dhe më e bukura 
në Botë, sot ne kemi festën 
më të bukur në historinë 
tonë.  Gëzuar Shqipëria 
ime. Gëzuar!  28 Nëntori yt 
ndryshe njihet edhe si Dita 
e flamurit. Kjo ditë është një 
ditë e veçantë për shqiptarët 
në mbarë botën (jo vetëm 
në Shqipëri) sepse në këtë 
datë të vitit 1912 u shpall 
Pavaresia e Shqiperisë nga 
Ismail Qemaili në Vlorë... 
(vijon në faqen 13)

KUR FESTOHET MADHËRISHËM 
PAVARËSIA TEK “ARDHMËRIA” 
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(vijon nga faqja 12) ...Si 
çdo popull, edhe ne kemi 
kremten tonë kombëtare. 
Bile mund të themi se Dita 
Jonë e Madhe – 28 Nëntori, 
është diçka më shumë 
se një kremte kombëtare, 
jorastësisht, quhet «DITA E 
SHENJTË ARBËRORE». 
Dikush që nuk e njeh mirë 
historinë tonë kombëtare, 
mund të pyes: pse?! 
Përgjigja është e shkurtër 
dhe shumë e qartë: sepse të 
mirat e rralla, kombit tonë të 
shumëvuajtur, por gjithmonë 
krenar, i kanë ardhur 
mu në këtë ditë. Gëzuar 
Shqipëria ime. Gëzuar! 
28 Nëntori është dita e 
Pavarësisë së Shqipërisë dhe 
e nisjes së rrugëtimit të saj si 
një shtet më vete, i shkëputur 
nga Perandoria Osmane. 
Kjo datë është historikisht e 
veçantë për shqiptarët në të 
gjithë botën pasi shënon dy 
ngjarje historike: shpalljen 
e pavarësisë më 1912 
dhe çlirimin e Krujës nga 
Skënderbeu më 1443.
Të dyja këto ngjarje kanë të 
bëjnë me ngritjen e flamurit të 
arbërit, ndaj edhe 28 Nëntori 
quhet ndryshe Festa e 
Flamurit. 28 Nëntori festohet 

jo vetëm në Shqipëri, por 
edhe në Kosovë, shumica 
absolute e popullsisë të së 
cilës është etnikisht shqiptare. 
Kjo ditë festohet edhe në 
trojet shqiptare në Maqedoni 
e në Malin e Zi.
Shpallja e Pavarësisë më 
28 Nëntor 1912 nga Ismail 
Qemali u deklarua në 
Kuvendin e Vlorës ku morën 
pjesë 83 delegatë nga të 
gjitha trevat shqiptare në 
Ballkan. Menjëherë pas saj, 
Asambleja formoi qeverinë e 
parë të pavarur, të kryesuar 
nga Ismail Qemali, si dhe 
Këshillin e të Urtëve të njohur 
ndryshe edhe si Pleqësia.
Njohja ndërkombëtare e 
pavarësisë së Shqipërisë dhe 
përaktimi i kufijve shtetërorë 
të saj u bë në përfundim 
të Luftës Ballkanike, në 
Konferencën e Londrës, 
gjatë së cilës, për fat të keq, u 
kënaqën shumë nga synimet 
copëtuese dhe aneksuese 
ndaj trevave shqiptare 
të fqinjëve sllavo-grekë.  
Gjithsesi, njohja e Shqipërisë 
si shtet i pavarur e sovran nga 
ana e Fuqive të Mëdha dhe 
dora-dorës, edhe nga shtete 
të tjerë, ishte një akt me 
rëndësi jetike për popullin dhe 

kombin shqiptar. Kjo ngjarje 
shënoi menjëherë një linjë 
demarkacioni në historinë 
shqiptare. Ajo ishte frut i 
emancipimit të shqiptarëve 
si komb dhe i përpjekjeve 
të parreshtura të tyre për të 
qëndruar të lidhur me familjen 
europiane të kombeve të 
emancipuar. Me Aktin e 28 
Nëntorit të vitit 1912 afirmohet 
e drejta e pamohueshme 
e kombit shqiptar për të 
qënë një dhe i bashkuar në 
trojet e tij natyralë, e drejtë 
që mbrohet sot e kësaj dite 
nga Kushtetuta e Republikës 
së Shqipërisë. E drejtë që 
nuk mohon aspak atë të 
popujve dhe kombeve të 
tjerë ballkanikë të jetojnë të 
bashkuar, të lirë e sovranë 
në trojet natyralë të tyre.
Kjo aspiratë dhe kjo 
perspektivë, edhe pse sot 
është transferuar politikisht 
në idenë e integrimit në 
Bashkimin Europian të të 
gjithë popujve dhe vendeve 
të Ballkanit, mbetet ende e 
ushqyer në mendjet dhe në 
zemrat e shqiptarëve kudo 
ku jetojnë, në trevat e tyre 
historike në Ballkan si dhe 
shqiptarëve të shumtë të 
diasporës. Shqipëria është 

tashmë shtet i pavarur dhe 
sovran prej më shumë se 
një shekulli. Ky vend i vogël 
ballkanik ka marrëdhënie 
diplomatike me 39 vende 
të botës dhe shquhet për 
politikën e tij paqedashëse 
në rajon dhe në botë si dhe 
kontribuon në disa misione 
në zona të nxehta të botës, 
në kuadrin e angazhimeve 
ndërkombëtare.

Në mbyllje

Normalisht një arsye më 
tepër është prania e madhe 
dhe e ndjeshme në sallat 
ku feston “Ardhmëria”. Dhe 
më pas kur vallja dhe kënga 
bëhen masive natyrshëm 
Shqipëria dhe shqiptaria janë 
një sinonim pa dallim, ashtu 
sikurse thanë parafolësit 
Qirko dhe Vata. Aty vallja nuk 
njeh kufij dhe në të përfshihen 
të gjithë. Flitet shqip dhe 
mbahen traditat shqiptare, 
ku një daulle një risi e re dhe 
e bukur meton atë që të ngre 
peshë në festën e madhe 
shqiptare të “Ardhmërisë”. 
Falenderimi shkon tek 
mësueset e këtyre shkollave 
dhe sidomos tek përkushtimi 
i tyre tejet profesional 
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DY DOPIO XHIN PËR SARANDËN 
E hodha hapin e parë 

jashtë banesës dhe 
frigëllima dridhëse 

gati e shpoi xhepin tim të 
djathtë. Dora e mësuar me 
këtë komandë ndjesore 
lëvizi menjëherë në detyrën 
e saj të momentit. Preku 
formën e njohur të mjetit dhe 
menjëherë instiktivisht ia 
delegoi veshit…
„Alo? Jam H…Si u gdhive?“ 
„Mirë faleminderit, po Ju?“
„E di përse të mora, në fakt 
të kërkoj ndjesë që i rashë 
kaq shpejt celularit, por jam 
në kafenenë e mëngjesit me 
një shok dhe më pyet për 
një problem, të cilin mendoj 
se ju mund ta dini. Problemi 
është…“
„E kuptova, por jam në rrugë 
e sipër për në punë dhe 
ky problem është larg që 
këtu. Thuajse mjaft larg, në 
Sarandë.“
„Po, e di, por ju keni lidhje 
me Sarandën, nuk e di pse, 
por me thënë të drejtën dua 
të sigurohem që ky qytet a 
e ka marë emrin pos dyzetë 
shenjtorëve…A është i tillë?“
„Historinë e emrit të Sarandës 

e doni?“ 
„Pak, a shumë atë.“
„Përballë gjirit ku ngrihet 
kalaja e Lëkurësit qëndrojnë 
gjurmët e një manastiri 
bizantin, i njohur si Manastiri 
i 40 Shenjtorëve. Manastiri 
mbetet dominues me 
historinë dhe gojëdhënat 
që e lidhin ngushtësisht me 
historinë e Sarandës. Ka një 
strukturë unike, e cila për fat 
të keq u dëmtua në mënyrë 
të parikuperueshme gjatë 
bombardimeve të Luftës së 
Dytë Botërore. Ajo që duhet 
mbajtur mend patjetër nga 
ky manastir, është fakti se 
i ka dhënë emrin qytetit të 
Sarandës. Duke qenë se 
gjuha zyrtare e Perandorisë 
Bizantine ishte greqishtja, në 
fillimet e saj kjo kishë quhej 
Agi Saranda, që do të thotë 
pikërisht 40 shenjtorë, ku me 
kalimin e kohës përcaktimi 
shenjtorë ra, dhe mbeti vetëm 
numri dyzet në emër, pra 
Saranda.“ 
„E, të thashë?!“ – u dëgjua 
zëri i telefonuesit në anën 
tjetër, që me sa dukej ia 
kthente bashkëqëndruesit të 

tij të kafenesë së mëngjesit. 
Kaq ishte. Vetëm kaq atë 
mëngjes… Celulari u mbyll 
enkas. 
E thënë më saktë, një 
„Faleminderit“ e gjatë m’u dha 
pas disa ditësh, kur rastësisht 
u takuam bashkë me H. 
„Faleminder i t !  Shumë 
faleminderit!... Në fakt atë 
ditë ia fitova dy dopio xhin, 
atij qeratait kokëshkretë. Epo, 
ngulte këmbë si mushka…. 
Më lodhi. Më trudhosi me atë 
pyetjen e tij për Sarandën…“
„Ah, po m’u kujtua. M’u 
kujtua… Po ia paske bërë 
mirë.“ – i thashë unë, si 
një shenjë e qartë që doja 
ta harroja atë mëngjes të 

bezdisshëm. 
Po ai vazhdoi. 
„Në fakt ato dy dopio xhin 
ia fitova prej teje“, më tha, 
dhe më shkuli gati krahun që 
të shkoja të pinim një kafe 
bashkë e të më qeraste mua 
tashmë me xhin. 
Hezitova, por nuk refuzova. 
Doja që t’ia bëjë më të qartë 
punën e Sarandës, atij burri. 
Shkova për kafe dhe rrugës 
i thashë se për këtë duhej 
falenderuar një estet dhe 
studiues i sqimtë piluriot, me 
banim në Sarandë. S
„Sikurse të tashë atij i takojnë 
ato dy dopio, jo sepse është 
nga Piluri, por se atë e quajnë 
Timo Mërkuri.“
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MANUSHAQJA
“Mami, mam…, mamkë, 

të keqen mamkë, pse më 
quajte me emrin e kësaj 

luleje?” Lëvrin vogëlushja 
topolake duart e mjoma, teksa 
prek faqëzat e buta të lules që 
mban emri i saj. 
Dhe ajo…, Ajo mamka e saj 
hesht. Ajo hesht gëlltit në 
vetvete dhe shikon në qiell. 
Sytë bëhen një me pikëlzat që 

përcillen nën atë çati të kapluar 
me gri.  
Por vogëlushja nuk shuan dot 
kërshërinë që i vjen nga brenda 
saj. Sërrish në të sajën. Dhe 
atë ditë… 
“Mami, ma… më dëgjon? Më 
dëgjon… e mami moj të keqen, 
më thuaj?”, thuajse përsëriste 
gati ç’do minutë refrenin e 
kësaj retorike atë ditë…, ajo 
vogëlushja ledhatushe, e 
vetmja e Dlirës, ose “jeta e saj”, 
siç shprehej ajo gati përherë. 

Atë ditë. Atë ditë që loti ishte 
bërë rrokadë në sytë e Dlirës…
***
Koha rodhi shpejt. Ikte si një 
pasnajë rresh që shtyhen me 
forcën e një furtune që vjen 
nga diku thellë një ambushtie 
të zjarrtë. Po koha si koha. 
Fjalët si fjalët. Habitë sukurse 
ndodhin në të tilla raste. E të 
Tjerët? 

Të gjithë habiteshin me 
qëndrimin e Dlirës për të bijën. 
Kukull e kaluar kukullës. E 
mbante si një kone për dore. E 
mbante veshur bukur, shumë 
pastër dhe e pikturonte sikur të 
ishte një bustërinë e vockël. Kur 
s’ia prishte për gjë. I përgjigjej 
në çast. Por, kjo pyetje, se si 
kishte ngelur pa përgjigje për 
“dritën e syve të saj”. As vetë 
s’e kuptonte pse s’i kthente një 
pergjigje, qoftë edhe negative, 
ose sa për të fishkur kuriozitetin 

e vajzës…
***
“Jo!” – Tha, duke mërmëritur 
prerë ajo. “Jo! Kurrë…!” - shtoi 
më pas. “Unë s’do të flas për 
këtë emër, s’do të hap gojën?” 
- shtoi më vete, - “jam betuar 
njëherë e përgjithmonë”,- 
ndërsa shihte vogëlushen që 
priste një përgjigje, drejt në sy...
Ca pika loti e tradhëtuan në 

çast. U mundua ta mbante 
veten, teksa e rroku vajzën 
përdore dhe filloi lojën e 
zakonshme mes luleve.
“E më kap? Hajde më kap?” - i 
tha vogëlushes.
Ajo rrinte dhe me brishtësinë e 
saj vëzhgonte të ëmën e gati 
pulsonte ndryshimin e saj, nga 
çasti në çast.
“E vockël, por djallushkë” - 
mendoi Dlira dhe shkundi 
më pas kokën e tërë trupin e 
saj për atë fjalë që tha pa u 

mneduar thellë.
“Djallushkë…?!”, - o çfarë më 
nxjerr kjo gojë. Oh…
“Mami…?” - tentoi të fliste 
prapë vajza, por ajo me një të 
qeshur gati të papërsëritshëm 
e me gishtin tregues drejtuar 
një peme, hijesoi kërshërinë e 
vajzës. Aty, ndanë degëve të një 
peme motake, dy gushëkuqë 
cicëronin dhe pickëliteshin me 

njëra-tjetrën. Zogjtë ishin në 
një botë të vetën, me të tyren. 
Sqepthat e tyre të vegjël e 
delikatë jepnin e merrnin sipas 
së tyres. Qafoheshin e pastaj 
shprishnin rendin e puplave të 
tyre, që mahnisnin e hijeshonin 
nga larg. Sytë u ndritnin si dy 
llambushka të vockla. E kur 
nuk i mbanin dot as degët e 
qershizës kapërcenin shkitazi, 
në ndonjë degëz tjetër më të 
fortë, siç dinë vetëm dy zogj ta 
bëjnë... (Vijon në faqjen 16)
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“I sheh, zemra ime e vockël. I 
sheh ato dy zogj të bukur?” - 
ndërhyri Dlira, duke ndërprerë 
me të qeshurën e saj tipike 
dhe duke treguar me gisht 
andej nga zogjtë. I sheh ata 
luajnë, qeshin e argëtohen. 
Përqafohen dhe… dhe… Nuk 
mërziten. Nuk pyesin. Nuk 
flasin. Vetëm harmoninë e dinë 
ata, cicërrimat e tyre, këngë 
dinë ata. Ah sikur të ishte dhe 
me ne njerëzit kjo punë. Pse ne 
njerëzit jemi më shumë se sa 
duhet të jemi, pse jemi si…, si 
papagallë? Pse ne jemi si…? 
Po si jemi ne vallë?

“E, mamush, mamkë si jemi ne 
vallë?” - pyeti vogëlushja.
“Ah, ne jemi zogjë, nuk jemi si 
zogjtë. Ne jemi njerëz. Ne nuk 
fluturojmë. Ne nuk cicërojmë. 
Ne nuk dimë të luajmë si zogj. 
Ne…” – foli Dlira dhe zëri i 
njomë i vogëlushes e ndërpreu 
menjëherë. 
“Po ne këndojmë o mamkë”. 
- tha vajza. “Ja mami, më 
dëgjo…”, dhe me dy buzkat e 
vockla ia nisi:
“Manushaqe lule jete,
Manushaqe e brishtë
më bëj dhe mua si veten.
të bukur, të qeshur, jo të 
trishtë...”
Dhe më pas ia nisën të dyja, 
mëmë e bijë, si në korr:
“Je lule pranvere
pa trokitur të gjen pas dere
je lule erëmirësie
je sinjali i kësaj gjithësie…”.
E kështu vazhduan disa minuta. 
Vetëm disa minuta…, se vajza 
zor s’e e harroi atë pyetje, që 
i ishte pllakosur atë ditë në 
mendje, e që s’i hiqej dot me 
asnjë arsye tjetër. As me lojën 
e mamit, as me tregimet e saj, 
as me bisedat, as edhe me 
kërshëritë e tjera. Sërish në të 
sajën.
“ Mami, të lutem…?”
“Të lutem bijë,” - ia ktheu ajo. 
“Më mirë le të këndojmë. Ta 
them më vonë. Ta them …”
Tashmë zogjtë kishin ikur nga 

qershiza. Dhe mendja e të 
dyjave ishte diku tjetër…
“Si thashë unë?” - pyeti veten. 
“Si thashë? E çfarë t’i them? 
Mos u çmenda vallë? Unë nuk 
jam në vete?” 
Dhe pastaj u përhumb teksa 
e bija kishte filluar të mblidhte 
e mblidhte tufëza të vockla në 
atë djerinë plot e përplot me 
manushaqe të sapoçelura.

***

Atë ditë sapo kishte mbaruar 
provimet e lirimit në klasën 
e tetëvjeçares së asaj kohe. 
Një bluzë të bardhë. Fjongo të 
kuqe. Fustan me lule të çelura 
në të kuqërremtë e sfond 
bojëhiri. Sandale plastike, nga 
ato të “NISH Goma Durrës” 
dhe një çantë basmaje nën 
sqetull. Të gjitha enkas për 
atë ditë. Dhuratë sa nga njëri, 
aq edhe nga tjetri pjesëtar i 
familjes. Ecte dhe kërcente. 
Ecte pa ndrojtje. Kaloi rrugën 
e Bariut dhe më tej u fut në 
Luginën e Manushaqeve. 
Fresku pranveror i luginës 
dhe flladi paksa shpotitës, që 
frynte i kishin ndarë shtegun 
në mes dhe ca balluke mbi 
ballë i jepnin një lezetim tepër 
joshës femëror. Ishte një yll në 
atë luginë të blertë që vende-
vende shumëzohej tërësisht 
me ngjyrat pafund të stinës.

Sapo u fut mes pemëve 
dëgjoi ca hapa. Pastaj një 
shushurimë. Pastaj një hije. 
Pastaj pa një mëngë xhakete 
pas një trungu të një rrapi të 
moçëm. Vazhdoi rrugën. Po 
zhurma e ndiqte. Nuk i ndahej. 
Më pas nuk dëgjoi gjë. Dikush 
ia kishte zënë gojën nga pas. 
Tentoi por më kot. Më kot. Pas 
disa minutash gjeti forcë të 
lëvizte vetëm duart, ashtu e 
shtrirë në kurriz. Gjeti një gur 
dhe e goditi në kokë.

Pas goditjes shfryu që të lirohej 
totalisht nga ajo peshë, nga ai 
tmerr. Pa atë, fytyrën e atij të 
larë në gjak dhe sikur të ishte 

një drenushë nën grykën e 
shigjetës së gjahtarit u zhduk 
në luginë.
Pas disa minutash u gjet në 
shtëpi. Vendosi të mos fliste 
për çfarë i ndodhi. E mbajti 
sekret. Gati dya tre muaj zgjati 
heshtja e saj, se pastaj shenjat 
e rrobave ishin ato që i sollën 
policinë në derën e shtëpisë. 
Foli e qau. Foli dhe qau me ditë 
e me netë…
Më pas vetë gjeti rrugën 
drejt spitalit. Vendosi të ..., të 
bënte atë qe kish dëgjuar, se 
e kishin bërë dhjetëra gra të 
tjera. E ndërsa gjendej aty 
pranë doktoreshës, mendimet 
i zienin si kazan rakie në kokë. 
Pa debatuar me askënd, as pa 
sqaruar, teksa shihte maminë, 
që përgatiste gërshërë e ca 
pinca, u ngrit dhe fluturoi 
shkallëve. 
“Jo, s’do ta bëjë këtë! Kjo është 
jeta ime.”, - klithi ajo dhe iku 
e fluturoi si era shkalllëve të 
spitalit.

Por kjo i kushtoi mjaft në jetën e 
saj. Një fletërrufe sa një çarçaf 
u ngjit në qendër. Prindërit ia 
kritikuan dhe atë bashkë me 
familjen e internuan vite e vite 
larg nga ai vend. E ashtu ajo 
mori jetë tjetër në udhëtimin e 
saj jetik.
 
***

Kohët ndryshuan dhe pasi 
bebushja e vogël doli në dritë, 
ajo i vuri emrin e atij vendi, 
që i fishku lulëzimin. Emrin 
ku ishin ato lule. I vuri emrin 
Manushaqe. Dhe ashtu në 
sytë e në zemrën e saj që nga 
ajo ardhje në jetë ka vetëm një 
ngjyrë…

***

“Manushaqja ime. Zemra ime 
ku je?” – bërtiti sa të mund 
Dlira, që ndodhej e ulur në 
divan dhe ndiqte një reklamë 
veshjesh për bebe. 
“Ja si ajo ngjyra, si ajo … dua 
të jenë rrobat për bebushkën 

tënde…, më dëgjove?  - Foli 
Dlira.

“Po mamush të dëgjoj, po…” 
– iu përgjigj e bija, që u ngrit 
me  ngadalë nga salloni dhe 
bëri me kujdes nga e ëma. Por 
ajo ecje e ngadalshme tashmë 
e kishte kthyer ekranin në një 
sfond tjetër. Ishte një lidhje 
direkte me një “Konferencë për 
Dhunën ndaj Grave”. E aty… 
Aty fliste dhe ai… Fjalët e tij 
ishin më shumë se një batare 
plumbash në zemër të Dlirës. 
Nuk mund të dëgjonte më. 
Ashtu e përhumbur rra nga 
divani. 

Kur u përmend në sallën e 
spitalit të Qytetit, Manushaqja i 
mungonte në sytë e saj. Ishin të 
gjithë të tjerët. Nuk pyeti dot për 
të …, por nuk nxorri as edhe 
ndonjë lot. Priti që t’i tregonin 
vetë të tjerët. Buzëqeshi në 
vetvete. Dhe ajo u duk se ishte 
përgjigjja që i kishte ardhur 
nga brenda vetes. Ishte dhe 
përgjigjja që tashmë do ti jepte 
pas shumë kohësh të bijës, 
Manushaqes…

***

Tani e bija nuk është me 
enigmën e asaj pyetje. E bija 
e di emrin dhe fatin e emrit të 
saj. Vogëlushja e Manushaqes 
është dritë, jo vetëm në sytë 
e saj. Nuk shqetësohet për 
emrin e saj. Nuk duhet të 
shqetësohet, por duhet ti 
qëndroj pranë e më pranë, se 
e kupton kur e ëma, Dlira, edhe 
kur ajo ishte në Universitet, i 
qëndronte afër thuajse përherë. 
Tani ka të tjera gjëra. Janë 
lidhje të reja. Pyetjet?! Edhe 
tani që është bërë vetë nënë 
i duket habi pse s’i ndahet 
shpirti prej saj. Por ende, vetë 
çuditet për këtë instikt, ndërsa 
të tjerët habiten me këtë mama. 
Habiten me Dlirën, por dhe me 
nënën e Manushaqes.
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Londër 2021. Arkivë. 
Dengje dhe pengje 
frymërash të ndryshme. 

Frymëmarrja dhe frymëikja 
jonë… një Botë që rrënkon. 
Ndoshta është frymëmarrja 
që na ikën kur mendojmë 
për të kaluarën. Kur fshijmë 
sytë me të ardhmen. Por, 
mbi të gjitha kur picëllojmë 
vetveten mes mornicash me 
të tashmen. Ndoshta janë 
mendimet e tmerrshme që 
rrëmbejnë me zë të lartë 
nëpër kokë duke kërkuar që 
të shkruhen në lëkurë. Ose…, 
ose ndoshta është lëkundja e 
pandërprerë, ajo që vendos 
se mund të kontrollohet vetëm 
kur nuk është e nevojshme.
Lëkundja. Mospërqëndrimi. 
Mosvendimi. Mosvendosja…, 
pra e kundërta e asaj që 
shmang dhe përjashton 
një sulm paniku. Ajo që 
është e jona, e pronta. 
Prona. Vetvetja…. Ajo.
Ajo! Shkurt Ajo që na 
u gl labërrua. Ajo që 
duket se u harrua. Dhe 
vjen më pas tretja…
Ndaj, na mungon vetja. Më 
saktë vetvetja. Vetvetja, e ajo 

e jona, vetvevetja jonë që ka 
mbetur e vogël. E vogël. E 
mbrolët. Dromcë në ekulibrin 
e ekzistencës. Ajo që na tkurr. 
Na përhumb. Ajo? Kush jemi? 
a ishim 1912-ta? A jemi 1913-
ta? A mnd të më thuash ti 
që na sheh me sy armiku? A 
mund të na e thuash ore Ti, 
e lum …o lum miku?! Çfarë 
klasifikohet si sulm paniku? 
Kush është kjo, ajo…?! Ajo 
nuk u frikësua nga fjalët, jo. Ajo 
jetoi e frikshme dje. Jo si ne.
Nuk më duket se na intereson. 
Interesimi dhe interesantja nuk 
janë një gjë. Të bërtiturat në 
mendjen tonë, nuk mund të 
mbyten nga muzika e natës së 
vonë. Nuk mundet të ndodh e 
të përsëritet më. Të harrohet. 
Sikurse ka ndodhur, ndodh dhe 
kur kujtohet, dhe kur kujtohemi. 
Presidenti i Republikës 
së Shqipërisë, SH.T. Ilir 
Meta mirëpritet nga qindra 
arbëreshë në Piana degli 
Albanesi dhe heshtja duket se 
shtohet. Heshtet?! Edhe pse 
dihet se tretet. “Të forcojmë 
lidhjet. Kjo trashëgimi meriton 
të mbrohet nga UNESCO!” 
- Thotë kreu i vendit. Por 

kjo nuk duket se është e 
para dhe kryesorja e rendit. 
Kreu i Shtetit u mirëprit 
nga qindra arbëreshë. 
Ata kishin dalë në sheshin 
qendror të komunës dhe pas 
përshëndetjes së përzemërt 
me ta dhe më pas u stacionua 
në sallën e Këshillit Bashkiak, 
nga kryetari i Bashkisë, 
z.Rosario Petta si dhe me 
kryebashkiakët e tjerë të 
Rajonit. Presidenti Meta 
pasi vuri në dukje se ndihej i 
lumtur që po vizitonte Piana 
degli Albanesi, kryeqytetin 
e arbëreshëve, si edhe i 
privilegjuar që ndodhej në 
qytetin e krijuar pesë shekuj 
më parë nga familjet shqiptare, 
fisnikët dhe të afërmit e 
Heroit tonë Kombëtar, Gjergj 
Kastroti Skënderbeut, mbajti 
edhe një fjalë përshëndetëse.
“Këtu është ruajtur figura e 
Heroit tonë Kombëtar, Gjergj 
Kastriotit, kultura shqiptare, 
gjuha, feja, riti bizantin, 
veshjet tradicionale, zakonet, 
muzika. Arbëreshët ishin 
nismëtarë të Rilindjes sonë 
Kombëtare. Ne krenohemi 
që gjuha arbëreshe flitet nga 

tërë bashkësia dhe përdoret 
në gazeta, shkolla dhe radio. 
Këtu lindi letërsia arbëreshe, 
një proces vendimtar për 
historisë letrare të Shqipërisë. 
Për më tepër se pesë shekuj 
me radhë, arbëreshët mbajtën 
gjallë identitetin shqiptar. Hora 
e Arbëreshëve është një model 
integrimi dhe shërben si një 
urë lidhëse e fortë midis dy 
popujve përtej Adriatikut duke 
na paraqitur një model për 
marrëdhëniet e shkëlqyera 
midis Italisë dhe Shqipërisë.” 
- theksoi Presidenti Meta.
Po tjetra? E vërteta është ende 
tek heshtja. Përfjetja. Harresa. 
Kush jemi? Çfarë klasifikohet si 
sulm paniku? A kemi të paktën 
ndonjë gjindje pa dhimbje në 
Histori, ore lum miku? Ndaj 
Buzëqeshni! A do të ndaloni 
së buzëqeshuri tashmë? 
Sigurisht, ja që nuk mundemi. 
Po qeshim. Buqëqeshim 
me jetën dhe kuptojmë sa 
intensive është momentalisht. 
E shoh me sytë e lodhur nën 
një thjerrëz. Unë mendoj se 
kjo përgjigje nga kjo arkivë 
mund të trembë disa njerëz. 

KUSH JEMI? ÇFARË KLASIFIKOHET SI 
SULM PANIKU?
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Një nismë nga Saranda, 
me  emr in  dhe 
angazhimin e studiuesit, 

poet i t  dhe shkrimtari t 
Timo Mërkuri dhe një libër 
monografi nga Janko LL. Pali , 
“Mësues i Merituar” (shkruar e 
sponsorizuar nga i biri, Petraq 
Pali, autor i disa librave) më 
angazhuan të rilexoj dhe të 
përqëndroj vëmendjen time 
mes krijimtarisë dhe emrit të 
veprës së Neço K. Mukos 
(Artist i Merituar). Është 
pikërisht monografia “Feniksi i 
Himarës: Neço K. Muko” që të 
lidh në këtë projekt madhor e 
tepër domethënës të inisiatorit 
Mërkuri. Janë disa hyrje në 
këtë monografi dhe dhjetëra e 
dhjetëra shkrime të përfshira e 
të papërfshira në këtë libër, që 
nisin me paraqitjen e Petraq J. 
Palit (6 shkurt 2004), me “Disa 
fjalë për Neço Mukon e këngën 
e tij, mikun e tij stoik Janko 
Palin dhe nënën time, Teftën” 
shkruar nga Eno Koço (Leeds, 
7 shkurt 2004) dhe “Pak fjalë 
për Neçon” nga Janko Ll. Pali, 
bashkëkohës dhe mik i ngushtë 
i tij të shkëputura nga fletore 
92, viti i shkrimit Prill 1976. 
Dhe mrekullisht vepra e Janko 
Ll. Palit na vjen me një vegim 
të qartë memoriesh dhe 
vlerash të plota ku diskursi 
historik mbetet një materie e 
shëndoshë edhe për diskursin 
ideologjik. Këtë mes penës së 
Koços e mësojmë disi më qetë: 
‘Ky bagazh i akumuluar ndër 
vite e bënte J. Palin të ishte i 
matur në gjykime e vlerësime 
duke luajtur kështu rolin e një 
kronisti autentik, të kthjellët e 
pa pasione. Sigurisht, duke 
patur parasysh kohën kur i 
hodhi përfundimisht në letër 
kujtimet mbi Neçon (1976), 
në to ekziston edhe një fill 
përshkues i “prudencës” 
ideologjike apo i kujdesit 
“profilaktik” (Lenini, “sulltani 
matjan”) që “për çdo rast” 
punimi të ishte “korrekt” e në 
përputhje me kërkesat e kohës. 
Nuk ishin të paktë shkrimtarët 
e periudhës së pasluftës 
që mbruheshin me këtë lloj 
vetkontrolli apo vetcensurimi’ 

(ibid). Por ndërsa autorët e 
deritashëm nëpërmjet punëve 
të tyre të mrekullueshme kanë 
nxjerrë në pah vlerat e autorit 
të këngëve Neço Kristo Muko, 
këngët e tij të krijuara e të 
kënduara, natyrshëm edhe 
biografinë dhe karakterin e tij, 
një këndvështrim disi ndryshe 
rreth tipologjisë së veprës së 
autorit, anës kulturologjike 
dhe shkencore mes së cilës 
ajo si vepër arriti të mbetet 
e gjallë dhe domethënëse, 
eventualisht e kërkon këtë 
ndërrmarje. Në këtë studim 
unë do të argumentoj pikërisht 
nga ky kënd. Së pari do të 
nxjerr në pah tipologjinë e 
saj, dhe së dyti do të forcojë 
bindjen se tekstura e Mukos 
ka një filozofi të veçantë 
të shumëdimensionit dhe 
shumëdrejt imit kulturor.

 Paraqitje

 Sipas Dr Eno Koços mësohet 
se “Monografia mbi N. Mukon 
(1976), ... është punimi 
më autentik e i vërtetë për 
ligjëruesin/këngëtar të Bregut. 
... kjo është e para monografi 
e shkruajtur për Neço Mukon, 
edhe pse të tjerë artikuj e libra 
u botuan për të pas kësaj, të 
ndikuara drejtpërdrejt apo 
tërthorazi nga ky punim, të 
shfytëzuara me lejen apo 
pa lejen e J. Palit.” Dhe 
normalisht në një lidhje të 
tillë historike, pa emrin dhe 
vyrtualitetin human të Petraq 
Palit, autorit sponsorizues të 
momografisë, emrat e shquar 
të mbetura si një gdhendje e 
pavdekshme në ar, nuk do të 
kishin kuptim dhe jetëgjatësinë 
e fituar nga trashëgimia 
kulturore-letrare. Është një 
memorje që vjen nën një 
retushim fantastik të kujtesës 
së grumbulluar të Janko Palit 
dhe meritave të shkëlqyera të 
të birit krijues e dashamirës. 
Dr Eno Koço, shkruan “Janko 
Pali në kujtimet mbi Neçon nuk 
bazohej thjesht mbi kujtesën 
e tij, mbi ngjarje që kishin 
ndodhur kaq kohë më parë të 
cilat me kalimin e kohës edhe 

mund të zbeheshin apo të 
humbnin vërtetësinë. Të qënit 
e një njeriu me kulturë të vyer, 
J. Pali jo vetëm konsultohej 
me materiale të shkruara 
të Neços, të cilat ai kishte 
privilegjin t’i posedonte, por 
bazohej edhe në shënimet/
ditar e tij që kishte mbajtur me 
dekada të tëra.” (Koço, 2004:5-
11). Duke parë këtë arritje të 
ngulur tashmë për brezat dhe 
rrjedhën e saj paksa të njohur, 
gjejmë edhe emrin e Andrea 
Varfit, që në faqet e Nëntorit të 
vitit 1982 do të citonte emrin 
dhe veprën e të madhit Muko. 
Andrea Varfi i lindur në 
Qeparo të Vlorës më 21 
shkurt 1914, njëri ndër 
shkrimtarët përparimtarë të 
viteve ‘30 dhe ndër nismëtarët 
për krijimin e Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve të 
Shqipërisë, vepra letrare e të 
cilit është përmbledhur në dy 
vëllime, nuk duket se ka një 
informacion të veçantë, por 
sipas shkrimit, e gjithë rrjedha 
në heshtje të shpie tek arkiva 
e Janko Palit. Kjo citohet disi 

edhe në disa shkrime të tjera, 
por si një dritë sqarohet nga 
analiza dhe kujtesa e Koços: 
“Ndërkaq, shprehu me pak sa 
zemërim faktin që shkrimin e 
tij për jetën e Neços ia kishte 
dhënë të nipit të këtij të fundit, 
Kiços, që jetonte në Tiranë 
dhe që kish dy muaj që kish 
vdekur, dhe që ai shkrim u 
botua në “Nëntori” nga Andrea 
Varfi ku emri i Janko Palit nuk 
përmendej si autor” (2004: 7).
Kjo paraqitje dhe angazhimi 
i ndjeshëm i disa krijuesve 
të shfaqin interes për veprën 
e Mukos, na lehtëson idenë 
se vepra e tij ka tipologjinë e 
saj, ka veçori të tilla që duhet 
sqaruar nën dritën e teorive më 
të anvancuara të kohës sonë.  
Një nga këto teori është edhe 
teoria e Rothberg në lidhje me 
funksionin shumëdimensional 
të një krijimi me vlera 
kulturologjike. Rothberg tek 
teoria e tij e shumëdrejtimit 
kulturor na afron këndin e 
duhur t’i drejtohemi edhe 
veprës së Mukos nën një 
prizëm të (vijon në faqen 20)

SHUMËDIMENSIONI KULTUROR I 
VEPRËS SË NEÇO KRISTO MUKOS
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Patriotizmi është edhe 

një pjesë e dukshme 
e vëllezërve Cufaj. 

Kudo që janë, dhe kudo që 
ndodhen krahas angazhimit 
të tyre demokratik, krahas 
punës së përditshme e 
kanë në genin e tyre si mjaft 
shqiptarë të tjerë të jenë 
pranë kudo dhe kurdoherë 
me shenjën dashamirëse të 
Kombit. Ata janë një arsye 
më shumë të japin thelbin e 
patriotizmit tek emigracioni. 
Gazmend dhe Shkëlqim 
Cufaj, natyrshëm janë dhe një 
kënd ku pasqyrohen vlerat e 
një shqiptari në emigrim, kjo 
pjesë e Kombit shqiptar. Besoj 
se kjo pjesë e kombit tonë ka 
të njëjtën hartë konceptimi 
sipas orgijinës së tyre, por 
për të mos lodhur durimin e 
lexuesit më duhet të kujtoj 
aktorin e famshëm Shqiptar 
James Belushi i cili përcaktimit 
për të si Shqiptar nga Ardit 
Gjebrea, ju përgjigj: Unë jam 
Amerikan!. Babai im ka qënë 

Shqiptar. Atdhedashuria për 
të ishte Amerika që i ka ofruar 
karrierë, shtëpi, prona, të 
ardhura dhe stabilitet! Nga 
kjo duhet të mësojmë të gjithë 
ne për të qenë atdhetarë të 
dobishëm këtu që nesër këtë 
deklaratë të mos e bëjnë edhe 
të tjerë…
Por ata janë të lidhur me 
mish e me shpirt me Atdheun, 

angazhimin atje, përkushtimin 
dhe kanë mijëra arsye që ta 
bëjnë këtë. Kështu do të 
mund të fillonim të kuptonim 
të gjithë se Atdheu nuk 
duhet konceptuar në mënyrë 
abstrakte, por ka aryet e 
veta racionale të cilat të 
bëjnë ta duash, respektosh 
dhe ndihmosh atë për 
aq sa mundesh… Kjo e 

kuptueshme, sepse shteti 
ynë ka më shumë nevojë se të 
tjerët për Atdhetarë të cilët nuk 
janë thjesht emocionalë dhe 
partiakë, por racional dhe të 
vullnetshëm për të ndihmuar 
funksionimin më të mirë të 
istitucioneve shtetërore të 
cilat janë ndërtuar në favor të 
të gjithë shtetasve!

GJITHNJË ME KOMBIN NË ZEMËR
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(v i jon  nga faq ja  18)

...gjerë dhe me mjaft kënde 
reflektimi (Rothberg, 2009: 
25-34). Sipas Rothberg 
‘memorja shumëdrejtimore’ na 
mundëson të shohim filozofinë 
e komunikimit të mesazhit 
me një sy më të hapur e më 
pak të kundërshtueshëm 
në funksion të historisë dhe 
rruajtjes së vlerave (ibid). 
Duke parë këngën e kënduar 
nga Koço Cakali , me piano 
e dy violina, mes tekstit të 
Neço Mukos, të shkruar në 
Paris në vitin 1923, vetë titulli 
“Shqipëria” komunikon nën 
këtë kënd. Më pas pasohet 
me funskionin vargor që na 
shpie tek multidimensioni i 
kujtesës që pasohet nga disku 
i gramofonit numër 44001. 
Kjo këngë e nxjerrë në dritë 
për publikun nga orrigjinali i të 
atit, mes dëshirës së zjarrtë të 
Petraq Palit, na krijon një ide 
më të qartë kur lexojmë pjesën 
e parë të saj: “Vend i bukur 
vend i lumtur/Plot kujtim e plot 
magji/Shqipëria/Je hyjnore 
qiellore/Paradis i dytë je TI”. 
Në këtë shumëdimension 
dhe shumë drejtim kulturor 
të memorjes kemi në ndihmë 
kombinacionin emër dhe 
mbiemër, duke na lartësuar 
vlerën e Shqipërisë, ‘vend 
i bukur’ dhe ‘vend i lumtur’, 
por kemi edhe plotësuesen 
‘plot kujtim’ dhe ‘plot magji’ 
që forcojnë vargjet më poshtë 
‘je hyjnore’ dhe ‘Paradis e 
dytë je Ti’. Le të ndalemi me 
radhë. Së pari tek e fundit 
me fjalët ‘paradis’ (parajsë) 
dhe përemrin me gërma të 
mëdha ‘Ti’ (Shqipëria-Atdheu). 
Studiuesja Katerina Clark tek 
libri i saj studimor “Novela 
sovjetike: Historia dhe rituali” 
na sjell në vëmendje se 
përdorimi i fjalës së goditur 
hyjnore ‘parajsë’ në tërë 
krijimtarinë fikshën ka një lidhje 
të gjerë shumëdimensionale 
d h e  m e  k a r a k t e r 
shumëdrejtues të funksionit të 
saj. Së pari na fron një sfond 
tipologjik shqiptar të lidhur me 
një periudhë disi akorduese 
të vlerëpraqitjes nga jashtë, 
duke u ndikuar nga emigrimi 
dhe së dyti nga vetë natyra 
që fjala lidhet me përshkrimin 
shpirtëror të dashurisë së 

lidhur me hyjnoren dhe të 
bukurën e patjetërsueshme. 
A nuk lidhet kjo me tekstin e 
“Vajza e valëve”? Pikërisht 
aty ku tipologjia e kësaj 
perle paraqet qashtër: ‘Vajzë 
e valëve, zemra më stë 
mban/Dhe mbi gur nd’anë 
të detit qan, e zeza qan’. 
Kjo ka ngjashëm, tipologjinë 
e saj, mallin, dëshirën, 
dashurinë, prestigjin, respektin, 
hyjnoren dhe tërë dimensionin 
e saj të qartë e të gjerë. Një 
ngjashmëri e tillë gjendet 
tek kapja e Spiro Gjikondit 
(Neë York, tetor, 2004) “Në 
80-të vitet e fundit, sidomos 
gjatë periudhes 14 vjeçare 
pas rënies së komunizmit në 
Shqipëri që u shoqërua me një 
ikje masive të shqiptarëve në 
rrugët e kurbetit, shumë poetë 
e artistë i janë kthyer këngës 
popullore himariote dhe motivit 
tragjik të “Vajzës së Valëve”… 
Gjatë po këtyre viteve, pra në 
80 vjetëshin e fundit, nuk do të 
ketë mbetur njeri në Shqipëri, i 
ri a i moshuar, që të mos ketë 
kënduar apo, të paktën, të mos 
e ketë dëgjuar këngën e njohur 
qytetare “Korçarja e bukur” 
me vargjet e saj brilante; “ O 
moj Korçare sa e bukur je/ me 
ato naze porsi nuse e re…”.
Duhet theksuar në këtë pikë 
se thesari që na ka prurë 
në sëndukun e tij të artë i 
paharruari, Janko Ll. Pali, 
si dhe puna e madhe dhe e 
lavdërueshme e Petraq Palit, të 
birit të “Mësuesit të Merituar”, 
është përqafuar edhe nga 
studiuesi Timo Mërkuri që 
në temat e tij lidhur me këtë 
autor synon të shpërngulë 
shumëdimensionalitetin  e 
tij kulturor në një organizëm 
më të institucionalizuar 
kulturor. Duke parë krijimin 
në vargje të Neços, “Leleja 
dhe Bambumi” me gjithë 
dimensionin e duhur shohim 
atë transparencë të duhur e të 
nevojshme që siglohet me një 
kriter mnemonik  për të bërë 
retrostrukturën asimetrike të 
‘realitetit’ duke organizuar 
faktet dhe gjeografinë e gjerë, 
duke udhëtuar në Paris e 
Londër e duke e lidhur pikërisht 
me atë nyje ku ‘ha njeriu 
me Xhaz-Bandë’ pra me një 
nivel të lartë, që sipas autorit 
“s’paguajnë kaq, ç’më thua!/

Po këtu e thonë Sarandë”. 
Ky dimension që i mbetet 
kohërave ka një aspekt tepër 
domethënës, të kapshëm në 
çdo kohë, në çdo hapësirë e në 
çdo vend. Është Saranda në 
vëzhgimin e tij, është gjeografia 
e dy qyteteve me zë në fushën 
e kulturës dhe normal siç 
shihet e gjitha shumë lehtë 
mund të transmetohet edhe 
sot. Përpos kësaj, ne ndjehemi 
mirë në këtë ndërmarje 
studimore, në këtë pikë me 
një efekt shumëdimensional.

Shumëdimensioni kulturor 
(memoristik)

 Shumëdimensioni memoristik 
dhe udhëtues i Neços, mbetet 
një tipar tjetër që vjen tek “Nga 
Lindja në Perëndim” (Himarë, 
Janar 1924, përkthyer dhe 
adaptuar më 1979 nga Janko 
Pali; ndodhet në faqet 104-
105 të monografisë së Petraq 
Palit). Të sqarojmë pak termin 
memoristik  që në gjuhën 
shqipe duket paksa larg. Është 
një term filozofik që përdoret në 
studimet me tematikë kulturore 
historike, po edhe në atë me 
aspekte të fushës sociologjike. 
Ka kuptimin e ritransmetimit 
të fakteve kulturore dhe 
krijuese si një riprezantim 
nëpërmjet prozës dhe peozisë 
në funksion të kulturës dhe 
identitetit. Në këtë rast është 
“Nga Lindja në Perëndim” që 
funskionon si një e tillë, duke 
na dhënë mrekullisht një prurje 
të mrekullueshme të identitetit 
shqiptar edhe në fushën e 
tradicionales së lidhur me 
‘kursimet’; përditësinë e jetikes 
dhe lidhjen me jetëdukurinë 
aspektative të njeriut në lëvizje. 
Dhe kjo lëvizje e afron këtë 
krijim të Neços me një aspekt 
më filozofik që u quajt “Lëvizja” 
dhe që ishte një term i përdorur 
nga JD Scott, redaktor letrar 
i “Spectator”, në vitin 1954 
për të përshkruar krijimtarinë 
e një grupi të shkrimtarëve 
duke përfshirë Kingsley Amis, 
Philip Larkin, Donald Davie, DJ 
Enright, John Ëine, Jennings 
Elizabeth, Gunn Thom, dhe 
Robert Conquest. Lëvizja 
kishte në thelb dhe në karakter, 
studimin dhe përfshirjen e 
poetëve në Skoci dhe Uells 
që nuk ishin studiuar dhe 

përfshirë në përgjithësi. Kjo 
lëvizje synonte me këtë lëvizje 
të zbulonte pikërisht prurjet e 
mrekullueshme të identitetit 
dhe kulturës në krijimtari 
dhe mes saj në lëminë e 
memorjes. Më tej duke parë 
krijimtarinë e autorit në 
aspektin e kohës, pikërisht në 
vitin 1924, ne forcojmë bindjen 
se autori i këtyre vargjeve, 
poezive dhe këngëve ka më 
shumë se një argument në 
fiksimin e shumëdimensionit 
k u l t u r o r  m e m o r i s t i k .
Studiuesi shqiptar Jorgo 
Bulo rreth kësaj teme me 
përafërsi në vitin 1983 
duke shkruar parathënien 
për “Studime dhe kritikë 
letrare: nga autorë shqiptarë 
të Kosovës, Maqedonisë 
dhe Malit të Zi” i referohet 
traditave shkencore në fushën 
studimeve të letërsisë artistike 
duke theksuar se ‘krenaria e 
ligjshme për traditat historike 
dhe për vlerat kombëtare të 
kulturës’ është shprehëse 
e ndërgjegjes artistike dhe 
shkencore të kombit tonë 
(Bulo, 1983: 4-5). Në të njëjtën 
linjë e sheh edhe kritiku Anton 
Berisha tek “Mendimi kritik 
i rilindësve mbi letërsinë 
gojore” duke vënë theksin 
tek trashëgimia si një vlerë e 
rrëndësishme në memoristikën 
kulturore (Berisha, 1983: 8). 
Ndërsa akademiku Rexhep 
Qosja e fuqizon këtë term duke 
e lidhur me ‘kultin e ardhmërisë’ 
(Qos ja ,  1983:  159) .

Përtej mjedisit, jetës dhe 
tekstit
Përtej mjedisit, jetës dhe 
tekstit, Bregu i Detit, Polifonia, 
kënga shumëzërëshe dhe 
vlerat e saj në kompleksin 
tërëor kulturologjik janë 
përcaktuar si një kompleks 
shumëdimensional për të lejuar 
eksplorimin e përmbajtjes 
tekstore në një mënyrë të 
re me anë të ndërfaqjeve 
studimore. Mjedisi është krijuar 
në mënyrë që përmbajtja e 
tillë të mund të vendoset në 
një hapësirë gjithëpërfshirëse 
në të cilën koordinatat lidhen 
me vetë vlerën dhe mesazhet 
që transmetohen. Për këtë 
qëllim, këngët, angazhimi i 
shumëanshëm, e kanë cilësuar 
atë si Fenisksi i Kulturës...
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Nuk mund ta anashkaloj. 

Ditë e bukur, me 
analogji Dielli, me 

cipalin fundvjeshtak të hedhur 
krahëve, prezenca e hijeve 
në park është kalimtare. 
Si formëza të sajuara pos 
gëlltitjes dinake të reve, 
ngjyrania e pështjellës nduk 
dhe zhduk vetvetiu prezencën 
dhe qasjen e tyre. E mesditës 
është ndryshe. Është vërtet 
hije. Por ajo e mëngjesit? 
Një mëngjes, vendosa të pyes 
hijet se cili është miti i tyre. 
Miti i tyre? Më saktë miti i tyre 
i preferuar. I pyeta se cili mit 
mendonin se ishte më i madhi 
dhe ai që kishte një ndikim të 
madh tek ata. Më interesantja, 
miti që do t’i bënte të 
dëshironin më shumë. Disa 
hije thanë vampirë, disa thanë 
dragonj, disa thanë origjinën 
e botës dhe sigurisht, 
shumica prej tyre thanë 
mitologjinë e famshme greke. 
Dhe pyeta disa hije më të 
mëdha. Hije rrapash të mbira 
e të shkrira me gjendëgjindjen 
e tyre të ndjeshme. I pyeta, 
cili mit mendojnë se është 
gjëja më e pamundur të 
ndodhë. Cili është miti që 
nuk do të jetë kurrë i vërtetë? 
Dhe unë u befasova kur disa 
thanë se miti i tyre i preferuar 
ishte kultura e strukjes, talljes, 
nëpërkëmbjes, thashëthemit, 
e gjithë atij trendit me organin 
e pistë të shtrydhur pikë-pikë, 
në rrënjët e tyre, natyrisht 
i ndjekur nga të qeshura. 
Sikur të jetë një mit, sikur të 
jetë trillim, sikur të jetë diçka 
që nuk është e vërtetë. Sikur të 
jetë thjesht vetëm një pshurrje. 
Pshurrje mitike. Pshurrje 
kulture. Pshurrje-kultura!
Pshurrje-kultura është një 
mit. Nuk është vërtetë. Nuk e 
besoj. Nuk po ndodh. Me sa 
duket, është thjesht një vepër 
fiksioni për disa koka. Me sa 
duket është një mit kur ndodh 
çdo ditë. Është një mit kur 
ua raporton atë dhe në vend 

që të pyesësh “A je mirë?”, 
pyetja e parë që do të bëjnë 
është “Çfarë kishe veshur?”. 
Sepse fundi juaj ishte arsyeja, 
sipërfaqja juaj pa mëngë ishte 
ajo që u dha leje. Dhe kur ju 
u tha atyre se keni veshur 
xhup dhe pantallona, ata 
do t’ju pyesin “A keni pirë?”. 
Kur dikush ka hequr diçka që 
është e juaja pa pëlqim dhe 
ju do të fajësoheni. Sepse 
kishe veshur pantallona 
të shkurtra. Se fundja…, 
kishe pirë, sepse ishe vetëm 
jashtë. Është një mit kur ikja 
e lëngshme nëpër rrënjë 
hijesh është e lirë, por ajo që 
ndodh me hijen është sikur 
të jetë viktima. Viktima e tillë 
ende vuan dhe vazhdimisht 
turpërohet. Është një mit kur 
bota mendon se burrat që 
pshurrin hijet janë burra të 
dobët, kur ata nuk mendojnë 
se hija e burrave është 
gjithashtu e rëndësishme. 
Dhe këtu ngatërrohen njerëzit. 
A janë hije njerëzit? A kanë 
hije njerëzit? Do të ishte 
absurde të ngatërronim këtë 
me një përgjigje ndryshe. Do 
të ishte vërtet hata, se kur 
njerëzit vazhdojnë të bëjnë 
shaka, për diçka që mund 
të shkatërrojë jetën e dikujt 
tjetër. Me sa duket të gjitha 
këto gjëra nuk janë reale, këto 
gjëra nuk po ndodhin. Janë 
thjesht endja e një përralle. 
Por si mund të mendojë 
një person se pshurrje-
kultura është një mit? 
A jo ,  p ra  pshu r r j e -
kultura a nuk ekziston? 
Nuk është si lufta e Trojës. 
Nuk është, sepse është 
shumë më kaotike. Shkatërron 
dhe vret njerëz. I lë njerëzit e 
këqij të fitojnë dhe viktimat të 
vuajnë. Nuk është si vampirët 
që nuk flenë dhe u duhet gjaku 
i njerëzve. Përkundrazi kjo 
është edhe më e rrezikshme 
se vampirët. Kjo normalizon 
diçka të rrezikshme. Diçka 
të tmerrshme. Dhe janë vetë 

njerëzit.njerëzit e krijuar 
hije nga hijet. Njerëzit që e 
bëjnë atë, që kontribuojnë 
në të dhe që nuk bëjnë 
asgjë për ta ndaluar atë? 
Janë më keq se përbindëshat 
në mitologji. Dhe pse do 
ta quajmë atë një mit kur 
mësojmë diçka të mirë në mit? 
Kur miti na mëson diçka të 
mirë në jetë? Pshurrje- kultura 
nuk është një mit, pshurrje-
kultura po ndodh kudo. 
Ndodh dhe ne pranojmë. 
Ndodh me publikime. Me 
botime. Me mos … ndodh 
dhe ne heshtim. Heshtëm 
dhe heshtim. Ndodh… ndodh. 
Kur ndez televizorin dhe sheh 
humoristë që bëjnë shaka me 
pshurrje-kulture, kur njerëzit 
e quajnë viktimën pshurrje-
kulture, ata e njohin një 
pshurrje-kulture, kur njerëzit 
nuk i besojnë dikujt kur ai/ajo 
i raporton, kur deri më tani, 
pshurrje-kultura konsiderohet 
ende e pashmangshme. 
Pshurrja-kultura nuk është 
një mit, pshurrje-kultura është 
e vërtetë, pshurrje-kultura po 
ndodh. Dhe thonë kjo është 
kultura! Ajo është pjesë e 
realitetit tonë postmodern, 
agravimit të gravurës së 
djeshme, në një formë më 
të ndjeshme, duke zbuluar e 
diktuar format gjenitale. A nuk 
është fatale? E na duket se ne 
po çmallemi, me të cilën duhet 
të përballemi. A jemi të dehur?! 
A jemi të pirë?! Atëherë, çfarë 
të bëjmë me gjërat që nuk 
na sjellin asnjë të mirë? Për 

gjërat që dëmtojnë realitetin 
tonë? Ne bëjmë gjithçka që 
mundemi për t’i ndaluar, për 
t’i shkatërruar, për t’i shtypur. 
Dhe kjo duhet të ndodhë me 
pshurrje-kulturën, duhet të 
ndodhë tani. Nuk është një 
humor i tillë televiziv, narrativ, 
apo… prezervativ një mit, që 
na duhet këto ditë. Edhe këto 
ditë po ia bëjmë marifetin vetë 
lojës me larushinë kulturore 
e ‘copy-paste’ të bojës. 
Nuk është si Lufta e Trojës!
Është analogjia e vonuar e 
diellit? Analogjia e Diellit i 
referohet momentit në librin 
e gjashtë, në të cilin Sokrati, 
pasi u nxit nga Glaukoni 
për të përcaktuar mirësinë, 
propozon në vend të kësaj një 
analogji përmes një “fëmije 
të mirësisë”. Sokrati zbulon 
këtë “fëmijë të mirësisë” të 
jetë dielli, duke propozuar që 
ashtu si dielli ndriçon, duke i 
dhënë aftësinë për të parë dhe 
për t’u parë me sy me dritën 
e tij, kështu ideja e mirësisë 
ndriçon të kuptueshmen nga 
e vërteta, duke i shtyrë disa 
studiues të besojnë se kjo 
formon një lidhje të diellit 
dhe botës së kuptueshme 
brenda sferës së alegorisë 
së shpellës. Shpella?! Aty 
hija është dhe mbetet e 
padukshmja. E fshehta. 
Në psikologjinë analitike, 
hija është ose një aspekt i 
pavetëdijshëm i personalitetit 
që egoja e ndërgjegjshme 
nuk e identifikon në vetvete, 
ose tërësia jonë amorfe.

NUK ËSHTË SI LUFTA E TROJËS!
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POEZIA ËSHTË TASHMË I VETMI GËZIM I MADH I JETËS SIME
Intervistë me poetin Petrit 
Ruka për “Fjalën e Lirë”

Histori e vërtetë? A ka 
një të tillë, a ekziston 
një e tillë? Jeta është 

mësuesi më i madh. Dhe 
kështu vetë jeta është një 
histori. Por, a është edhe kjo 
një e vërtetë? Sidoqoftë le ta 
themi se jeta është mësuesi 
ynë më i madh. Dhe si të gjithë 
mësuesit edhe ajo na rrëfen, 
na kallëzon, na udhëheq, 
me e nëpër hitori të shumta. 
Të vërteta? Ajo na jep madje 
edhe detyrën për të shkruar, 
krahas detyrave të tjera. Dhe 
na kërkon mes shkrimit jo pak 
herë… edhe një ese. 
 Një ese për dikë që 
na frymëzoi në jetë. Unë do 
ta shkruaja menjëherë për 
nënën time, nuk më duket se 
është e vështirë me tu parë. 
Se sikur të mos ishte për të, 
nuk do të isha as unë. Ajo 
ndriçoi zemrën time në një 
mënyrë të veçantë. Ndërsa 
jeta, në rolin e mësuesit tim 
lexonte esenë e ditës.
 Ajo lexoi çdo rresht 
me theks dhe mori frymë 
hera-herës me hir, dhe jeta 
u mbush në lotë. Të gjithë 
lotët filluan të rrokullisen 
mbi fytyrën e saj. Kjo e bëri 
zemrën time të buzëqeshte, 
dhe u ndjeva vërtet mirë. 
Kisha shkruar një ese të 
vërtetë për një të vërtetë. 
Tashmë edhe jeta e kishte 
mësuar dhe e kuptoi se eseja 
ime ishte vërtet, për nënën 
time, për një të vërtetë. Se 
rritja e një fëmije duhet të jetë 
një gjë frymëzuese.
 Edhe pse jemi vetë 
prindër, nuk është e vështirë 
siç duket, që një e vërtetë 
të thuhet ashtu sikurse 
përjetohet në jetë.
 Nëna na mësoi 
gjithçka mbi të thjeshtën, qoftë 
një të gabuar apo një të drejtë 
tek vetë e thjeshta. Ndaj të 
gjitha esetë për nënën janë 
një e vërtetë. Janë vërtet tek 
e drejta. 
 Ajo ka një ndikim 
të madh në jetën tonë, edhe 
kur atë e kuptojmë vonë. 
Përmes kundërshtimit të 
jashtëzakonshëm, por lidhjes 

së dashur, ajo na mëson 
zgjuarësi dhe jo përsosmëri. 
Histori të vërtetë.
 Këtë besoj se e ndjen 
edhe djali që u përkëdhel 
nga nëna flladeve poetike të 
Tepelenës. Ndaj nëna është 
tek Ai jo pak herë, ndoshta jo 
aq sa tek të gjithë, por thjesht 
e me vlerë. Në këtë pikë, 
lidhja e nënës me poezinë, 
të vërtetën dhe jetën na 
shpie në këtë bashkëbisedim 
me mua në dihamë të 
Jetës, me të cilën jeta prek 
pavdekshmërinë me poezi. 

Dhe ndaj mendova që kjo 
intervistë e dy viteve më parë, 
ende është e gjallë:

 F. Terziu: Ju e 
përshkruani bukur nënën tuaj 
edhe kur ajo ndodhi të jetë 
në udhën e ikjes “Ajo, lutej të 
shkonte, ne se linim të ikte”. 
Si e mendon pas leximit e 
rileximit këtë autori i kësaj 
poezie: “E shkreta nëna ime?”

 P. Ruka: Faleminderit 
i dashur Fatmir që po më 
bën të flas për Nënën. Nuk 
besoj se ka gjë më të bukur 
në këtë botë se sa të flasësh 
për nënën. Kam hasur gjatë 
jetës sime njerëz krejt të 
zakonshëm që duke folë 
për nënë e tyre, gati sa nuk 
këëndonin, fjala u merr 
një peshë poetike, frazat 
u rrjedhin si të ishin vargje 
këngësh. Ja që kështu ndodh. 
 Momenti i ikjes 
së më të shtrenjtit njëri në 
jetë, Nënës, është nga më 
trondititësit për këdo, mendo 
pastaj për një poet. Do të 
kisha plasur nëse një ditë 
nuk do ta kisha shkruar atë 
poezi. E shkruajta që të 
shpëtoja, poezia këtë mision 
ka; të çliron nga ai lëmshi i 
madh i mbresave që e kemi 
përherë të madh në zemër. 
Poezia ia del ta zvogëloj atë 
lëmsh dhembjesh. U shkruajt 
shumë kohë më vonë se 
sa ikja e saj. Me sa duket 
procesi i fermentimit është  
një domosdoshmëri në çdo 
lloj krijimi, aq më shumë në 
poezi. Duhet të largohesh 

nga ngjarja, që ajo 
të të mos mbysë me 
detajet e saj të shumta. 
Si të thuash duhet 
të zërë mbi të një lloj 
avulli (prej mallit) edhe 
është kjo hukama mbi 
qelqet e kohës që e 
bën poezinë...
 Në labër i 
fjala “e shkreta nënë” 
i shkreti baba, motër 
etj, ka një shumësi 
nuancash kuptimore 
të pafundme. Kur 
gjeta titullin, më duket 
se gjithçka u bë e 
lehtë. Dhe ja, një 
mundim i gjatë më në fund 
u bë “këngë”, poezi. Unë 
mendoj se fjala këngë është 
më e denjë se sa fjala poezi, 
po ne i jemi nënshtruar një 
fjale me “internacinale”. Më 
vjen shpesh keq që ne nuk 
e kemi të plotë vetëdijën se 
shqipja jonë i ka të gjitha fjalët 
e duhura për cdo fenomen 
dhe ndjesi.  lasushi që e kish 
të lartë këttë ndjenjë, shumë 
poezi i emërton Këngë, p.sh 
“Këngë pleqërishte” etj. Por 
letë kthehemi tek poezia e 
ndjesë në se po zgjatem. 
Ishte vërtetë një përjetim i 
çuditshëm ajo vuajtja e saj e 
gjatë tre ditëshe në koma. Ne 
nuk e linim të ike me gjithfarë 
marifetesh shkencore. Por 
thellë në vetëdije, unë, më 
i vogli i saj, e ndjeja se ajo 
donte të ikte. Ishte një vendim 
i tmerrshëm po në fund unë e 
mora.
.......
Në koridor me mjekun, aty sy 
më sy,
u pamë tërë një jetë ….
vendosëm për Po!
Nisu astronomia ime e bukur 
drejt yjeve
Digj lotët e mi për t’u ngjitur 
ku do...

 Ishte një ferr ai 
vendim, por unë duhet ta 
prisja atë kordon dashurie 
(oksigjeni) ashtu siç kish 
bërë dhe ajo në lindje. Në një 
farë mënyre tashmë duhet 
ta rilindja unë duke i dhënë 
lirinë e pafund të amëshimit. 
Misioni i saj kish mbaruar. Dhe 
ajo, si të gjithë ne, një ditë, 

(ashtu siç thotë diku Borhesi) 
përfundojmë në një histori, në 
një libër...
 Ja këto besoj se kam 
mundur t’i them tek kjo këngë 
për të.
 Në fund të fundit 
ishte vajtimi i saj me ligje që 
vonoi pak, por shpesh loti i 
burrit shpërthen me vonesë...

 F. Terziu: Dhe 
ndodh që ta shohim nënën 
ashtu në ekranin tonë të 
qelqtë të memorjes, jo pak 
herë bardhë e zi. Në këtë 
ekran na mungon, por të 
paktën e kemi një fotografi. 
Dhe atë e prodhon dashuria 
e pavdekshme, jo shteti që e 
mban atë si robinë. Pikërisht 
ashtu sikurse ju e thoni 
“Nëna foto nuk ka veç asaj 
të pasaportës/që gjendet dhe 
në varrin e saj, ku u fal./Shteti 
veç njëherë e dërgoi fotografin 
/për robërit e tij/deri lart në 
mal…”

   P. Ruka: Po, pas 
ikjes së saj përpiqesha të 
rendisja kujtimet për të. Se 
këtë punë bën malli për të 
ikurit, natë e ditë sistemon 
arkivat në mendje. Dhe 
shpesh pyesja, po fotot, fotot 
e saj ku janë. Një ditë zbulova 
një pasaportë të vjetër të saj 
dhe pashë atë foton e vockët 
bardhë e zi të pasaportave 
tipike të socializmit... Dhe 
edhe pse e dija, ndonjëherë 
të duket sikur përplas kokën 
pas një muri kur një send a 
pyetje të zbulon një botë të 
tërë të fshehur atë harruar në 
mendje...
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Para disa ditësh një 
nga gazetat më të 
prestigjizoze britanike 

“The Guardian” intervistuan 
Ambasadorin e Republikës 
së Shqipërisë në Britani të 
Madhe, SH.T. Qirjako Qirko 
në lidhje me disa probleme 
të ditës, ku theksi iu vu 
mungesës së shoerëve në 
sektorin përkatës britanik 
të transportit. Kjo krizë 
vazhdon edhe sot, ndërsa 
BBC ka trajtuar këtë si një 
pikë problematike edhe në 
sekstorin e shërbimit “Taxi” 
dhe në atë urban. Dhe për ta 
bërë këtë të prekshme, por 
dhe të pikëtakueshme me atë 
që Ambasadori Qirko e shtroi, 
kur theksoi se shqiptarët 
e kualifikuar të drejtimit 
të makinave të ndryshme 
janë mjaft dhe janë kudo në 
Britani të Madhe, ne takuam 
në një rrugë të thellë rurale 
britanike shoferin e kualifikuar 
shqiptar Bashkim Rina. 
Bashkim Rina është drejtues 
i autobuzit numër 29-të, 
që përkon një zonë tipike, 
mjaft turistike britanikë 
në zonën e Oxfordit. 
Ai është bërë një shofer i 
mallrave të rënda (HGV), 
shofer autobusi dhe ka një 
patentë të plotë ligjore të 
drejtimit të makinës dhe 
ka kualifikim profesional të 
drejtimit të quajtur Certifikata 
e Shoferit të Kompetencës 
P r o f e s i o n a l e  ( C P C )
Ai, pra shoferi shqiptar, sikurse 
dhe qindra të tjerë, që jetojnë 
dhe punojnë në Mbretëri të 
Bashkuar, ka CPC-në e plotë 
të Shoferit dhe është ligjërisht 
i lejuar që të drejtoj një HGV, 

ose autobus si pjesë kryesore 
të punës së tij. Bashkim Rina 
ka kryer 4 teste që përbëjnë 
CPC-në e plotë të shoferit. 
Dhe kështu shoferi shqiptar 
Bashkim Rina, është 
aktualisht shofer autobusi, 
sikurse e cituam më lart. Më 
saktë ai i plotëson të gjitha 
kushtet që duhen për të 
drejtuar një autobus, së pari 
Bashkimi ka një patentë të 
kategorisë D të automjeteve 
të rënda. Megjithatë, ai e dinte 
më parë se të aplikonte 
se për këtë pikë, ka 
disa rregulla dhe 
përjashtime që lidhen 
me moshën, CPC-në 
e shoferit (Certifikata 
e  K o m p e t e n c ë s 
Profesionale) dhe nëse 
e kishte kaluar testin 
e drejtimit të mjetit që 
transporton pasagjerë.
Tashmë a i  me 
autobuzin e kompanisë 
“ S t a g e c o a c h 
Oxfordshire” përshkruan 
linjën e tij Headington – 
Bicester. Autobusi 29, 
që në disa ndërresa 
ka në timonin e tij, 
Bashkim Rinën, niset 
nga Qendra e qytetit 
Bicester dhe më pas ka 
10 ndalesa që fillojnë 
nga Greenfields, Upper 
Arncott dhe përfundon 
në Manorsfield Road, 
Bicester Town Centre. 
Përmbledhja e orarit të 
autobusit 29: zakonisht 
fillon të funksionojë në 
orën 05:45 dhe mbaron 
në orën 20:15. Ditët 
normale të punës janë 
në ditët e javës, dhe në 

këto ditë ju do të dëgjoni mjaft 
herë fjalët përshëndetëse 
të udhëtarëve vendas që i 
drejtohen tashmë shqiptarit 
në timon: “Thank You 
Driver. E ndonjëherë edhe 
Faleminderit!, pasi tashmë 
ata e dinë se ai është shqiptar.
E ndërsa ne e pyesim se 
si ndjehet? Ai pa hezitim 
na thotë se është mjaft i 
lumtur, krenar që i shërben 
sadopak këtij komuniteti, që 
është në detyrën e punën 

e tij, të cilën e pëlqen mjaft. 
Ai thotë, po, natyrisht që po, 
jam i gatshëm të ndihmojë, 
nëse më kërkohet në të 
gjitha drejtimet, dhe ndjehet 
krenar, që i jepet mundësia 
të kthej sadopak mirësi për të 
gjithë atë që ka bërë Britania 
e Madhe për Kombin e 
popullin shqiptar në momente 
të vështira. Nuk mund të 
harrojmë ndihmën britanike 
për Kosovën, na thotë Ai. 

ME SHOFERIN SHQIPTAR 
TË AUTOBUZIT 29-TË NË 
OXFORDSHIRE
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