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Nga Majlinda Sota Mullaj

U lodhёn i madh e i vogёl. 
Deri para pak kohёsh 
ishin lodhur vetёm tё 

mёdhenjtё. Tani janё tё vegjёlit 
qё nuk ja dalin mё. Dikush 
rёnkon se nuk ka shёndet, 
dikush rёnkon se nuk ka shtёpi, 
dikush rёnkon se ёshtё larg 
nga njёri prej prindёrve, dikush 
rёnkon sepse nuk bёn dot atё 
qё bёjnё shokёt/shoqet e tij/ e 
saj e dikush, me siguri,  akoma 
mё keq, rёnkon pёrsa jeton nё 
mungesёn e shumё nevojave 
“primordiale”.
Gazeta, portale, kanale, ekrane 
e kanё mbushur imazhin e 
tyre me emisione ku shprehet 
vetёm fryma politike;  ajo e 
vdekura, e gjalla, e lulёzuara, 
e herёshmia, ajo demodeia, 
konservatoria, ajo diktatorialia, 
ajo shpresёdhёnёsia apo ajo 
ёndёrrdhёnёsia. Tё mёdhenjtё 
u plakёn, te rinjtё u bёnё tё...

(vijon në faqen 02)

Solicitors,        Advocates
Immigration    Specialists
Commissioners of  Oaths

RASHID  &  RASHID

 
 

RA

SHID

 

and

 
RASHID

LAW
 

FIRM

RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street, 

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

Tel: 02085401666

0787833500007878335000
24/724/7  orë linjë emergjenceorë linjë emergjence

Këshilla
ligjore
FALAS

Specialist i azilit të 
trafikimit njerëzor

SHTATOR /
SEPTEMBER

2022

Nr.
49LBANIAN

POST
04 Flora Osmani... 19 Big Boss... 23 Hilal... 22 Luiza...

PЁR KЁ PO BIE ORA E KTHIMIT



Nr. 49 SHTATOR / 
SEPTEMBER 2022 02P
(vijon nga faqja 01) 

...mёdhenj e tё vegjёlit u rritёn 
e u bёnё rinia e sotme. Po 
kёto gazeta, portale, kanale 
me ekranet e tyre janё bёrё 
mbёshtetje kryesore edhe nё 
fushёn e riciklimt politik. Kanё 
tё drejtё sepse dhe prindёrit 
tanё na kanё rritur po me kёtё 
frymё . Fustani apo pantallonat 
qё nuk i vinin mё fёmijёs sё 
parё shumё mirё mund tё 
ricikloheshin  pёr  fёmijёn e 
dytë ndoshta dhe pёr tё tretin, 
gjithmon me shpresёn dhe 
fatin e mirё se i porsaardhuri 
ishte femёr apo mashkull, 
ashtu si fёmija paraardhёs. 
Ne rastin e kundёrt ndjenja 
e riciklimit zgjerohej  sikurse 
prindёt e prindёrve tanё 
ose gjyshёrit tanё i kishin 
rritur fёmijёt e tyre, qё do tё 
thotё  prindёrit tanё. Fryma 
e shkёmbimt tё brendshёm, 
sikurse propagandonte  dhe 
vetё politika konservatore 
dhe vetjake e shtetit totalitar, 
ishte nё rendin e ditёs . Unё i 
mjaftohem vetes dhe familjes 
sime tё gjёrё po aq sa ato i 
mjaftohen njera - tjetrёs . Pёr 
shembull,  atё qё se vishte dot 
motra sepse paraadhёsi i saj 
ishte djalë, pra ishte i vёllai, e 
vishte djali hallёs, i dajёs apo i  
tezes e kёshtu me radhё. 
Pra kurs imi,  r ic ik l imi , 
shkёmbimi, sot fjalё tё modёs e 
tё gojёs, pёrsa i takon politikave 
perёndimore, pёr vendin dhe 
popullin tonё ishin fjalё tё 
njohura qё ngaherё, pёrsa tё 
mirё jetuara e praktikuara nё 
gjirin e kulturёs sonё.  Ndёrsa 
politika e pardjeshme e bllokoj 
totalitarisht popullin brenda 
kufijve tё vendit,  ajo e djeshmja 
dhe e tashmja e detyroi dhe 
po vazhdon ta detyrojë atё 
tё emigrojë e tё jetojë jashtё 
vendit. Çfarë paradoksi! Dhe 
pёr tё mos humbur traditёn, 
politikanёt sot - qё nga kur 
kёta tё fundit justifikohen se 
janё rrёnjosur nё Shqipёri pёr 
tё mirёn e popullit qё po firon 
nga dita nё ditё nёpёr rrugёt e 
botёs -  si pёr paradoks,  me 
shumё zell po kёrkojnё tё çojnё  
pёrpara traditёn e pardjeshme, 
atё tё kursimit, riciklimit dhe 
shkёmbimit.  Kur populli ynё, 
tashmё i firuar nё perёndim, tri 
fjalёt e mёsipёrme vazhdon  ti 

pёrjetojë atje nё njё tjetёr optik 
dhe rutinë.  Atje nё ato rrugё 
tё largёta ku ka shkuar  dhe 
ku si njё magnet vazhdon tё 
tёrheq pas vetes dhe copёzat 
e fundit tё jetёve tё mbetura 
nё atdhe,  pёrderisa ky i fundit  
nuk ju premton  tё jetojnë jetёn 
pikёrisht atje ku ata, me tё 
drejtë, duan  ta jetojnё. 
Popolli shqiptar nuk mundet 
tё harroj fjalёt kursim, riciklim 
dhe shkёmbim, sidomos, 
ne fёmijёt e prindёrve tanё 
sepse shumica prej nesh, 
ose mё mirё gati tё gjithё ne 
femijёt e prindёrve tanё, me 
pёrjashtim tё ndonjё veçorie, 
kemi rezistuar ose mbijetuar 
nё kёtё mekanizёm jetese qё 
ndokush ose shumkush - nё 
ekrane televizive ose portale, 
si shumё sot preferojnё  t’i 
pёrdorin- me shumё zell e 
sjellin si një ekperiencë divash 
shqiptarë. Kёta tё fundit,  tё 
cilёt,  gjithmonë, sipas reagimit 
imagjinues dhe gjenial tё tyre, 
kanё ditur tё sfidojnё “divat e 
vёrtetë” tё botёs kapitaliste, 
demokratike perёndimore, tё 
cilёt, pak vite pёrpara njё 15-
tё vjeçare e quajtur  Greta 
Thunberg  ju foli, ose mё 
mirё tё themi  me shumё 
kёmbёngulje dhe arsyetim,  
arriti t’i sensibilizoj, aktivizoj nё 
çështjet ambientale pёr mos 
ndotjen ose mirëmbajtjen e 
natyrёs. 
Ne, shqiptarёt, atё çfarë 
Greta thot sot e kemi bёrё 
me shumё zell qё nga dje. 
Jo!? Dhe ja ku ju kujtoj 
proçesin e kursimit, riciklimit 
dhe shkёmbimit. Ahh, gati 
harrova proçesin e pastrimit.,. 
Po, po proëesin e pastrimit. 
Ne nuk pastruam vetёm 
shtёpitё e “divave” tё vendeve 
kapitaliste demokratike por dhe 
garderobat e tyre. Mos ndoshta 
Greta Thunberg kishte dёgjuar 
mё parё eksperiencёn tonё?! 
Me siguri do tё ketё qёnё  njё 
adoleshente e vёmёndёshme 
pёrsa i pёrket historisё dhe 
titujve tё gazetave. Me siguri ka 
dёgjur se si shqiptarёt jane tё 
zotёt dhe tё hershёm po aq sa 
dhe gjuha e tyre. Ndoshta idetë 
e saj janё frymёzuar nga ne si 
popull qё jemi shёmbullor nё 
proçeset e sipёr pёrmendur, tё 
cialt tashmё janё shtuar, nga tre 

janё bёrё katёr por edhe pesё, 
pse jo? Pёr tё mos harruar po 
i pёrsёrisim pёrsёri; proçesi i 
kursimit, i riciklimit, shkёmbimit 
dhe sё fundmi ai i pastrimit dhe 
i dhurimit tё cilin na i kujtoi  bota 
kapitaliste. 
Po tё hedhim njё sy nё 
pёrmbajtjen  kulturore  -  politike 
tё Shqipёrisё ёshtё e vёshtirё 
tё themi qё brenda vendit jemi 
mirё me fenomenin “pastёrti”. 
Jo, nuk ёshtё e vёrtetë, dhe 
kjo çfarë proklamohet ёshtё e 
provuar, pёderisa nё botёn e 
pёrjashtёme ne kemi pastruar 
duke filluar qё nga jashtё 
ambjenti  e duke arritur mё pas 
deri tek garderobat e tyre. Por 
nё vendin tonё, nё ambientin 
tonё nuk jemi akoma tё zotёt 
tё demostrojmё sa jemi tё zotёt 
pёr pastёrtinë. Ështё pёr tё 
qeshur kur dёgjon 30 minuta 
diskutim politik me argumentin 
“pastёrti”. Nuk shkon fare. 
Populli nuk kupton. Thuhet nuk 

kupton pёr ata qё kanё mbetur 
brёnda vendit. Sepse ata qё 
jetojnё dhe vijnё nga jashtё 
vendit e dinё dhe e njohin 
kёtё argument, sepse dhe se 
nuk duan janё rregullat qё ju a 
bёjnё ta kuptojnё. Ndёrsa ata 
qё janё e jetojnё brёnda vendit 
e marrin kёtё diskutim gati gati 
si ofendim dhe, kanё tё drejt. 
30 vjet pёrpara nuk kishte 
mbeturina as pёr nё plehra jo 
mё pёr tё ndotur rrugёt apo 
pёr të hedhur nga ballkoni. 
Ku do ta mёsonin edukatёn e 
pastёrtisë sё qeseve kur nuk 
ekszistonin. Ishin çantat prej 
cope tё qepura nga duart e 
nёnave ose gjysheve ato qё 
pёrdornin.  Po atё tё panolinave 
kur nuk  as imagjinoheshin se 
ekzistonin. Ishin pelenat e bëra 
me fanellatë për dimër pёr tё 
mbajtur foshnjen ngrohtё apo 
kambrik pёr ta mbajtur fresk 
nga i ngrohti i verёs. Lines, e 
njёjta gjё, nuk ekzistonin. 
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Pronarja e drejtuesja e 
“Gusto 272 Italian” Flora 
Osmani thotë se “Pas 

vitesh punë të palodhur, hapa 
restorantin “Gusto 272 Italian” 
dhe shumë shpejt u bë një 
sukses me paraqitje të shumta 
që pasuan në media. Më kanë 
pyetur shpesh për vendin e 

grave në botën e kuzhinës 
dhe çfarë mund t’i pengojë 
gratë. Mendoj se mungesa 
e përfaqësimit të grave në 
mediat ushqimore, veçanërisht 
mungesa e grave të përfshira 
në listat e industrisë së shefave 
të kuzhinës “më me ndikim” 
ose “më të fuqishëm” dërgojnë 
mesazhe të fuqishme.”

Më tej ajo thekson se 
duke u rritur në vitet më të 
rëndësishme të jetës sime 
me një nënë që ishte një 
kuzhiniere e jashtëzakonshme 
në shtëpi dhe një baba që 
i pëlqente të na këshillonte 
mjaft mirë, më pas me një 
bashkëshort mjaft punëtor dhe 
shumë i dhënë mbas ushqimit 
cilësor unë dhe njerëzit e mi 

ramë në dashuri me ushqimin 
e mirë, pak e dija se kjo do 
të më ndihmonte të më jepte 
përparësi kur të dilja në këtë 
front, që tashmë e drejtoj me 
pasionin më të madh.

Karriera ime sot kombinon dy 
nga pasionet e mia të mëdha, 

respektimin 
me cilësi 
të lartë me 
kua l i t e t i n 
d h e 
dis ip l inën 
n ë 
angazhim. 
Unë jam 
t a s h m ë 
gruaja që 
kam thyer 
disa mite, 
dhe që jam 
t a s h m ë 
v e t v e t j a , 
dhe gjatë 
kohe kam 
ndjreë më 
shumë se 
kurë atë 
që mund 
t ë  bë jë 
një grua 
pasionante, 

një grua e zonja dhe e 
përkushtuar, kur ka gjithnjë 
pranë një familje shembullore 
që e mbështet shumë.

Vi te  më parë 
mendova se jeta 
ime ishte harruar. 
Më vonë do të 
ngazhohesha në 
mjaft drejtime. Do 
të bëhesha një grua 
që do të jepte dhe 
një kontribut në 
komunitet, dhe më 
gjerë në Londër. Ky 
mjedis macho më la 
në buzë me ankthin 
dhe depresionin tim 
të së shkuarës, tani 
kam gëzimin më të 
madh, kam familjen, 

kam “Gusto 272 
Italian” dhe stafin 
emrekullueshëm. 

Mungesa jonë e 
plotë e së shkuarës, 
mbështet ja tek 
ndjesia e traditës 
është në fakt mjaft 
çliruese, frymëzimi 
mund të godasë një 
ditë dhe të veprohet 
në tjetrën. Dhe nëse 
klientët e pëlqejnë, 
ajo qëndron. Çdo 
pjesë e asaj që 
bëjmë është e 
f rymëzuar nga 
cilësitë femërore 
të kujdesit dhe 
edukimit dhe nuk 
do të jetë çudi që 
përbërësit e mirë 
janë një pjesë kyçe e etikës 
sime; miell organik, bulmet, 
fruta dhe perime të furnizuara 
në vend – aq vendas sa që 
ekziston edhe një sistem 
shkëmbimi me kopshtarët 
lokalë dhe mbajtësit e 
alotmenteve.

Jam vërtet krenare për ekipin 
tim që vazhduam të mbanim 
gjallë një emër në këtë lartësi, 
duke ushqyer komunitetin, 
duke u dhënë atyre në nevojë 
dhe duke u dhënë pako 
ushqimore për familjet e uritura 

me fëmijë.

“Gusto 272 Italian” është 
tashmë një model dhe një 
simbol integrimi në rritje. Kjo 
falë zonjës së nderuar Flora 
Osmani, që di si të sillet dhe 
si të ndërtojë një biznes të 
nivelit të kërkuar. Dhe kështu 
po e rithem se karriera ime 
sot kombinon dy nga pasionet 
e mia të mëdha, të qenit një 
nënë shembullore me fëmijë të 
edukuar dhe një biznesmene 
me një restorant të mirëfilltë e 
tejet të kërkuar e frekuentuar.

SUKSESI I FLORA OSMANIT
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Tregjuhësia e veprës 
poetike “Jehona e 
heshtjes” jo vetëm 

që flet në gjuhën arumune, 
maqedonase të veriut, dhe 
anglisht, por e ngre krijuesen 
gjithëplanëshe, Vanghea 
Mihanj-Steryu, në një stad 
me vlera të mëdha poetike 
dhe në një nivel konkurrues 
në mbarë hapësirën krijuese 
globale. Sikurse citohet 
që në parrathënien e këtij 
vëllimi poetik vepra “Jehonat 
e heshtjes” është një arritje 
poetike, një galaktikë poetike 
dhe një lajm kulturor vokal 
mbi botimin e një vepër 
e re në gjuhën arumune, 
maqedonase dhe angleze, 
pra përmes veprës gjuha dhe 
letërsia e popullit arumun 
nga Maqedonia e Veriut janë 
të përfaqësuar për lexuesit 
në mbarë botën. Prandaj 
dhe pikënisja e këtij libri sjell 
mesazhe të domosodoshme, 
paqja, besimi, dashuria dhe 
shpresa janë një lajmotiv 
tipologjik, diskursiv dhe 
postmodern, ku nënkuptojmë 
sakrificën dhe simbolikën 
biblike të përfqësuar në 
mesazhin jetik për Njeriun.  
Ja si shkruan poetja “Në një 
dhomë digjeshin 4 qirinj, ishte 
mjaft e qetë për të dëgjuar

biseda e tyre./Qiriu i parë tha: 
Unë jam PAQE - njerëzit nuk 
më vënë re, që ekzistoj/pse 
do digjem./U dogj menjëherë./
Qiriu i dytë tha: Unë jam 
BESIMI - shumë njerëz më 
konsiderojnë

të panevojshëm, prandaj nuk 
ka kuptim të digjem./Frynte një 
erë e qetë dhe u dogj./Qiriu i 
tretë tha: Unë jam DASHURIA 
- nuk kam më forcë, njerëz/
më lini mënjanë dhe mos i 
doni të afërmit e tyre dhe të 

djegur në shumë/moment./Më 
vonë në dhomë hyri një vajzë 
e vogël, e cila tha: “Çfarë është 
kjo, nuk ishin/duhet të digjesh 
plotësisht?” dhe ajo filloi të 
qajë/Pastaj qiriri i katërt foli: 
Mos kini frikë, përderisa po 
digjem,/Unë kam forcën për 
të ndezur qirinjtë e tjerë. Unë 
jam SHPRESA./Me lot në sy 
fëmija mori SHPRESËN dhe 
ndezi tjetrin/qiri. E simbolika 
qartëson mes mesazhit “Flaka 
e shpresës duhet të digjet 
gjithmonë në zemrat tona, në 
mënyrë që secili prej nesh 
të mund të ruajë besimin, 
dashurinë dhe paqen e 
zemrave.” 

Kjo poezi e poetes në fjalë 
është çelësi kodik i katër 
dëshirave mistike të paketuara 
në një vepër të ndjeshme 
profesionale, që i jepet një 
lexuesi të urritur për të lexuar 
një diskurs më vete, një filozofi 
dhe një gjuhë që vërtet sillet 
në tregjuhësi, por që flet në të 
gjitha gjuhët e botës.

Që nga koha kur Vanghea 
Mihanj-Steryu ka shkruar 
poezinë e parë në vitin 1963, 
kur ajo ishte në klasën e 
gjashtë, dhe ajo u bë një 
këngë për femijë me titullin 
“Retë” emri i saj në një stad 
normativ është tashmë i 
gdhendur si një nga poetet 
femra që mbajnë flamurin 
krjues në Ballkan e më gjerë. 
“Jehonat e heshtjes” natyrisht 
flet për një fakt të tillë, ashtu 
sikurse të gjitha krijimet e saj 
që janë me dhjetra e që flasin 
gjithnjë në orrigjinalitet dhe në 
gjuhë të cilat mbajnë një melos 
të veçantë poetik. Tek poezia 
“Lutja e mëkateve…” poezia e 
kësaj poete të mrekullueshme 
është një deklaratë e një 
sërë enigmash, me gjuhë 

dhe sfonde diskursive që 
ndryshojnë si ndryshimet e 
pasqyrave, reflekseve ujore, 
qiejve, e vetmja shenjë e 
pandryshueshme është 
shenja e pafundësisë që 
karakterizohet me “Babai im 
më i dashur!/E di, jeta është 
një det i valëzuar,/të përshkuar 
nga gëzimet dhe hidhërimet.”

Kam pasur fatin ta njoh nga afër 
krijuesen shumëdimensionale 
të etnicitetit arumun në 
Maqedoninë e Veriut, 
Vanghea Mihanj-Steryu. 
Jemi takuar bashkërisht në 
një nga aktivitetet poetike 
ndërkombëtare që zhvillohen 
për poezinë në Strugë dhe 
kemi folur gjatë nën shoqërinë 
e shkrimtarit tëmirrënjohur 
shqiptar Luan Starova dhe 
poeteve Puntorie Muça dhe 
Ilirjana Sulkuqi, po ashtu dhe të 
poetit strugan Nuhi Vinca. Në 
bisedat e saj të lira me ne gjatë 
manifestimit në fjalë ndjeje 
modestinë dhe forcën e gjallë 
krijuese, që rallë një femër e 
tillë e mban si një kryefjalë të 
gjitha tipareve krijuese të jetës 
së saj të përkushtuar në një 
kënd të tillë artsjellës. E kështu 
mes bisedës mëson për të, jo 

thjesht si një njeri i tillë artistik, 
por si një model femëror në 
fushën e artit të vendit që ajo 
përfaqëson e më gjerë. 

Shkrimtarja Vanghea Mihanj-
Steryu (Vangja Mihajlova 
Shterjova) (lindur më 10 nëntor 
1950, Dolean, Maqedoni) është 
poete, prozatore, përkthyese, 
piktore, regjisore dhe aktore 
maqedonase. Në rrënjët e saj 
ka timbrin e fisit Sima që rrjedh 
nga qytetërimi Voskopojar. Në 
periudhën 1969-1970 punoi 
në parlamentin e Bashkësisë 
Shtip-Maqedoni. Në vitin 
1970 u transferua në Shkup 
dhe punoi në Filarmoninë 
Shtetërore nga viti 1974-1992. 
Ajo ka organizuar ekspozita 
me libra të shkruara nga autorë 
maqedonas në periudhën 
2000-2006. Që nga viti 1993 
është artiste e pavarur. Kritiku 
letrar Hristu Cândroveanu 
ka theksuar për të se ajo 
është një poete “me talent të 
padiskutueshëm” nga hapësira 
e arumunëve, e cila i përket 
“etnive rumune të vendosura 
në anën e djathtë të Danubit... 
që kanë ruajtur emrin e tyre 
etnik në lidhje me origjinën e 
tyre”.

POETJA KONKURRUESE E 
VLERAVE ETNIKE NË BALLKAN
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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

Para disa ditësh iku në 
duart e Zotit, Mehmet 
Karakushi. Ikja e tij në 

amshim ishte një ikje që u ndje 
shumë në mesin e komunitetit 
nga Hasi, dhe atyre nga 
Durrësi. Mehmet Karakushi 
ishte sibabai, xhaxhai i aktivistit 
dhe humanistit shqiptar në 
Londër, Ermal Karakushi. Ai 
ka qenë një nga ata burra 
patriotë, fisnikë e të ndershëm 
nga Hasi. Ka qenë një nga të 
përkushtuarit e mëdhenj në 
detyra të larta shtetërore e 
shoqërore. Ai gëzonte respekt 
dhe kishte reputacion të 
padiskutueshëm në të gjithë 
vendin. 
Ishte një familjar i matur, dhe 
model bashkëshort i Drita Poga 
karakushi. Ky lajm ka qenë i 
hidhur edhe për komunitetin 
durrsak dhe jo vetëm. 
Personaliteti i njohur Mehmet 
Karakushi ka ndërruar jetë 

në moshën 78-vjeçare. Lajmi 
u konfirmua menjëherë nga 

familjarë dhe miq të të ndjerit. 
Karakushi sikurse e thamë ka 

mbajtur një sërë detyrash 
të larta shtetërore. Ne kemi 
shkruar dhe më herët për 
këtë fiigurë të nderuar me 
kërkesën e zotit Ermal 
karakushi, i cili kishte dhe 
mbante një respekt të 
jashtëzakonshëm për të. 
Djali i tij njoftoi se 
ceremonia mortore u bë më 
datë 01.09.2022 ora 15:00 
në ambjentet e Agjensia 
Funarale Paqja në Durrës. 
Ndërkohë të shumta janë 
mesazhet e ngushëllimit 
për humbjen e tij dhe nga 
ana e jonë u shprehim dhe 
një herë ngushëllimet tona 
të sinqerta. 
Ikja e një Njeriu, 
intelektuali, patrioti si 
Mehmet Karakushi është 
një dhimbje e madhe 
kombëtare. 

LAMTUMIRË PATRIOTI I MADH 
MEHMET KARAKUSHI
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Romani i shkrimtarit 
Hamit F. Gurguri “A 
vret i varrosuri?” (“Erik 

Hans” – 2017) është një 
fabulë me shumë nëndegë 
funksionale në shërbim të 
idesë. Funksionon si i tillë pasi 
gjuha, rrjedha, frymëzimet, 
idetë, e shkruara, semiotika, 
f razeo log j ia ,  t ra j tesa , 
konceptimi, analogjia dhe 
kronologjia, e mjaft të tjera 
janë në një sinkron 
të kësaj fabule, që 
në kuptimin e parë 
është një filozofi 
më vete që në 
titull. Kjo filozofi 
është dhe një 
plotësim që shkon 
tek nënteksti i 
një magjistareje 
rome, e cila i pati 
thënë se nëse 
do të vritesh vetë 
vrasësi do të 
jetë ai që do të 
kthehet nga varri. 
Pra ajo është vetë ajo që diku 
në roman autori sqaron “Nuk 
dihej, pasi u godit nga plumbi 
i Adem Dukës, a iu kishte 
përfytyruar gruaja e bukur 
rome në Tashkent dhe ato 
fjalët e saj se nëse do të vritej, 
atë do ta godiste vetëm ai që 
ishte kthyer nga të vdekurit.” 
E kjo bëhet plotëse e kësaj 
filozofie, që vjen në formën e 
një fabule dhe të një enigme 
“Ai si ta kishte parë bastin e 
tij kishte folur, por as ai, as të 
tjerët rreth tij nuk e dinin se ai 
Adem Lahutari, ai arnauti që e 
goditi nga një lis i gjatë, e pati 
kaluar një natë në varr e pastaj 
u kthye nga të vdekurit… që 
kishte thënë se u kthye meqë 
ishte ftohtë e terr atje...!” Pra 
romani na jep të qartë se 
ishte plotësuar parashikimi 
i një magjistareje rome. Po 
pse ndodh kjo? Pse në këtë 
roman mjafton trajtesa e një 

fabule me nënkuptimet e saj 
të shkojnë më tej e të na japin 
një narrativ që flet bukur? 

E para është vetë ajo që mbetet 
kryesore. Është hematologjia 
e gjakut. Kjo hematologji, 
pra kjo formë e trajtesës së 
autorit në këtë roman na jep të 
qartë se përfshirja e gjakut në 
leksikun e koncepteve të tilla 
ka zhbirrime të thella politike, 

sepse fare qartë duket se 
kërkon mbi të gjitha sqarimin 
diskursiv të dy pengesave 
mjaft të frikshme. Së pari, 
duke ditur se gjaku nuk është 
një koncept, diskursi i tij në 
këtë roman na shtron rrugën e 
mirëkuptimit filozofik. Dhe së 
dyti, gjaku nuk është politik, por 
ai është në tërësinë e vrasjes 
një diskurs i tillë, një labirinth 
që vjen nga vëllazërimi vrasës, 
nga vëllazërimi politik. Do të 
kthehem te pengesa e parë, 
por duhet të filloj duke u shtyrë 
në rezerva të kuptueshme për 
heqjen e së dytës. Sepse kush 
do të donte në fund të fundit të 
pretendonte gjak për politikën, 
të bënte gjakun politik dhe 
të rrënonte murin, të mbyllte 
hendekun që ndan gjakun 
nga politika, që natyrshëm ne 
e mirëkuptojmë dhe në vetë 
thelbin e hyrjes së seleksionuar 
nga autori i romanit që shkon 

dhe huazon nga “Ana Karenina 
e Leon Tolstoit” pikërisht këtë 
thelbësore: “Numër i madh i të 
dështuarve, që kishin humbur 
statusin social, bjerrakohës, të 
gatshëm të nisen me banda 
plaçkitëse, nga kolonelë pa 
regjimente, ministra pa ministri, 
redaktorë pa gazeta dhe liderë 
të partive pa parti, po shkonin 
vullnetarë rusë t’i ndihmojnë 
Serbisë. Ata atje edhe mund 
të përdoren si forcë, por si 
njerëz, ishin fundërrinë ‘si konti 
Vronski, që me shpenzime 
të veta kishte me vete një 
eskadron’. Dukej një lojë e 
turbullt, mashtruese dhe e 
pakuptimtë” (Leon Tolstoj, në 
romanin “Ana Karenina”).

Në këtë roman si pasojë e kësaj 
kemi rreth njëqind e njëzetë e 
katër herë të përsëritjes së 
diskursit të gjakut, në forma 
të tilla si parësorja gjak, 
që kap rreth njëzete pesë 
përdorime dhe në forma të tilla 
si e përgjakshme, gjakderdhje, 
përgjakës, gjak rinie, pellgje të 
gjakut, gjakpirës, pakftohtë, 
gjakatare, gjakonte. Narrativi 
i përdor jo më kot këto lidhje 
tërësore diskursive në qëllim të 
idesë. Dhe në këtë ide duket 
qartë se kush do të dëshironte 
që së bashku të kishin dhe 
të mbanin në martesë gjakun 
dhe politikën e pashenjtë, që 
ata e bënin të shenjtë dhe e 
shenjtëronin, si në shembullin 
kur për nder të kolonelit 
Rajevski porositej ngritja e një 
kishe si shenjë vëllazërimi me 
gjak në mes të Rusisë. Kjo 
shkon tek çorroditja. A nuk 
janë çoroditjet më të këqija, 
përjashtimet më të këqia, të 
historisë sonë politike globale, 
a nuk janë ngjallur mjaft lehtë 
nga ky propozim ogurzi? 
Në pjesën më bazale, si më 
bazale, gjaku funksionon si një 
shënues kufitar, shenja potente 

e politikës në kufijtë e saj të 
pabindur. Gjaku vepron, ose, 
le të themi, qarkullon në skajet 
e jashtme të politikës, atje ku 
derdhja e gjakut nënkupton 
ushtrimin përfundimtar të 
pushtetit (ius gladii- Këtu 
latinisht, në shqip: e drejta e 
shpatës), si dhe zhbërjen e 
komunitetit që zbret në dhunë. 
Siç e shprehu me ngushëllim 
Martin Luteri, “Askush të 
mos mendojë se bota mund 
të sundohet pa gjak; shpata 
e sundimtarit duhet të jetë 
e kuqe dhe e përgjakshme, 
sepse bota do dhe duhet të 
jetë e keqe, dhe shpata është 
shkopi i Zotit dhe hakmarrja 
mbi të.”

Prandaj, gjaku paraqet atë që, 
nga e kaluara në të tashmen, 
nga gruaja në mashkull dhe 
statusi në kontratë, politika 
e kapërcen, menaxhon ose 
përjashton, ajo që duhet, 
gjithsesi, të përjashtojë: 
arkaizmin e gjakmarrjes, 
kërcënimin e dënimit mizor dhe 
të pazakontë dhe rëndësinë e 
lidhjes farefisnore, të fisnimit 
dhe së fundi të racës. Ashtu 
sikurse shprehet Diderot, ne 
ende “jemi të mbushur me 
indinjatë ndaj mizorive, civile, 
apo fetare, të paraardhësve 
tanë të egër dhe i largojmë 
sytë nga ato epoka tmerri dhe 
gjaku.” Në roman kjo duket 
qartë këtu: “Ai vend quhej Iliri 
para se ta vente nën këmbë 
osmanliu. Çka është e vërteta, 
ai atij vendi të Ilirisë ia ndërroi 
emrin, e quajti sipas emrit 
të Malit Ballkan, i cili gjendet 
në Bullgari. Atë emër tani 
zyrtarisht po e hasim nëpër 
të gjitha hartat e Evropës, por 
nuk arriti t’i bëjë turq, as t’i 
bëjë... Kam frikë se edhe po 
t’i çlirojmë qysh nesër, ata nuk 
nënshtrohen.

HEMATOLOGJIA DISKURSIVE NË 
ROMANIN “A VRET I VARROSURI?”
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Në qendër të Tiranës 

qëndron një monument 
i heroit më të madh të 

Shqipërisë, Skënderbeut.

Nuk është për t’u habitur që 
Skënderbeu do të nderohej 
në hapësirën publike më të 
shenjtë të këtij kombi të vogël 
ballkanik. Ai nderohet botërisht 
si një luftëtar lirie dhe si simbol 
i rezistencës kundër sulmit 
turk osman gjatë shekullit 
të 15-të. Pas vdekjes së 
Skënderbeut, turqit pushtuan 
dhe administruan Shqipërinë 
për më shumë se 500 vjet. 
Aftësitë ushtarake dhe politike 
të Skënderbeut ishin të vetmet 
gjëra që i mbanin turqit larg. 
Ai ishte unifikues, duke sjellë 
nën drejtimin e tij më shumë 
shqiptarë se kushdo deri në 
atë kohë. Kjo ishte aq afër 
sa shqiptarët e fragmentuar 
famëkeq do të arrinin 
bashkimin deri në shekullin 
e 20-të. Kështu, Monumenti 
i Skënderbeut zë hapësirën 
më të spikatur (Sheshi 
Skënderbej) në kryeqytetin e 
vendit – ashtu siç zë vendin 
më të rëndësishëm në zemrat 
shqiptare. Ekziston edhe fakti 
që çdo njeri i reduktuar në një 
emër të vetëm në Ballkan (për 
shembull: Tito) është një figurë 
historike me rëndësi të madhe. 
Skënderbeu ishte sigurisht 
i tillë. Jeta, trashëgimia dhe 
legjenda e tij e zbeh atë të të 
gjithë figurave të tjera historike 
shqiptare.

Shqiptarët osmanë – 
Vështirë për të gjetur 
heronj
Skënderbeu është thelbi i 
heroizmit kombëtar shqiptar. 
Kjo është në kontrast të 
plotë me figurat e Shqipërisë 
moderne, Mbretin Zog dhe 
Enver Hoxhën. Ata shihen 
ose si tejet të korruptuar ose 
tmerrësisht keqdashës. Burra 
që vënë interesin e tyre mbi 
atë kombëtar. Ironikisht, 
gabimet dhe të metat e 
tyre e bëjnë trashëgiminë 
historike të Skënderbeut të 
shkëlqejë shumë më tepër. 
Mjaft e çuditshme, megjithëse 

S k ë n d e r b e u 
i s h t e  n j ë 
m y s l i m a n 
i  k r i sh te rë 
l u f t a r a k , 
Shqipëria tani 
është një komb 
me shumicë 
m y s l i m a n e 
që nderon një 
të krishterë. 
Pesë shekuj 
sundimi osman 
e transformuan 
S h q i p ë r i n ë . 
M e g j i t h a t ë , 
k ishte edhe 
shumë shqiptarë 
që transformuan 
P e r a n d o r i n ë 
Osmane. Kini 
p a r a s y s h 
s e  p ë r v e ç 
Skënderbeut , 
shqiptarët më 
të famshëm 
dhe më të 
fuqishëm në histori ishin 
vezirët e mëdhenj të shumtë 
që prodhoi ky territor i vogël 
ballkanik. Pozicioni i Vezirit të 
Madh në Perandorinë Osmane 
ishte në thelb kryeministër, 
i cili drejtonte punët më të 
rëndësishme perandorake.

Me një llogaritje, ishin 292 
vezirë të mëdhenj osmanë, 
49 prej tyre ishin me origjinë 
shqiptare. Kjo ishte e dyta 
pas turqve etnikë në mbajtjen 
e pozitës së dytë më të 
fuqishme të perandorisë. 
Pozicioni i Vezirit të Madh 
i dha mundësinë një liste 
të gjatë shqiptarësh për të 
ushtruar një ndikim të paparë 
mbi perandorinë. Një Vezir i 
Madh kishte pushtet mbi të 
gjitha emërimet ushtarake 
dhe administrative, si dhe 
ishte zyrtari suprem gjyqësor i 
perandorisë. Vezirët e mëdhenj 
gjithashtu mund të komandonin 
ushtrinë në betejë. Një familje 
shqiptare, Koprulus, siguroi 
disa nga vezirët e mëdhenj 
më të fuqishëm në historinë 
osmane, aq sa një epokë e 
tërë u emërua me emrin e 
tyre. Epoka e Kopruluve (1656-
1683), pa disa anëtarë të kësaj 
familjeje të fuqishme shqiptare 

që ripohuan dinamizmin e 
perandorisë nëpërmjet një sërë 
reformash. Këto përfshijnë 
masa kundër korrupsionit. 
Perandoria u ringjall dhe u 
zgjerua nën sundimin e tyre.

Realitete të zymta - 
Ekzekutimet e mëdha
Meqenëse vezirët e mëdhenj 
shërbenin sipas dëshirës së 
Sulltanit, ata gjithashtu mund 
të shkarkoheshin në çdo kohë. 
Kjo e bëri pozicionin e tyre të 
pasigurt, në mos të rrezikshëm. 
Për shembull, i quajturi me 
vend Selim i Zymtë kaloi nëpër 
shtatë vezirë të mëdhenj gjatë 
tetë viteve të tij si Sulltan. 
Njëri prej tyre ishte shqiptari, 
Dukakinoğlu Ahmed Pasha, 
i cili mbajti detyrën vetëm dy 
muaj e gjysmë para se Selimit 
t’i priste kokën. Ndërsa vezirët 
e mëdhenj ekzekutonin punët 
e shtetit, ata ishin gjithashtu 
të prirur të përfundonin 
marrësit e një ekzekutimi 
shumë të ndryshëm. 44 vezirë 
të mëdhenj u ekzekutuan 
dhe 11 të tjerë u vranë gjatë 
rebelimeve. Ata shpesh 
sakrifikoheshin nga Sulltani 
si koka turku për fushatat apo 
politikat e gabuara. Vezirët e 
mëdhenj shqiptarë sigurisht 

që nuk ishin të imunizuar nga 
ky fat i keq. Merrni shembullin 
e Kemankes Kara Mustafa 
Pashës, i cili në disa raste 
tentoi të shpëtonte veten 
duke dhënë dorëheqjen. Pasi 
ra nga favori për shkak të 
politikës së turbullt gjyqësore, 
Kara Mustafa u ekzekutua me 
urdhër të Sulltan Ibrahimit “të 
çmendurit”.

Një nga vezirët e mëdhenj 
shqiptarë më intrigues ishte 
Mere Huseyin Pasha. Atij 
iu dha emri Mere, që do të 
thotë “merre” në shqip, sepse 
ai e përdori këtë fjalë kur 
urdhëronte pasardhësit e tij t’u 
prisnin kokën armiqve. Thuhet 
se Mere ishte i vetmi vezir i 
madh që nuk fliste turqisht. 
Ai shërbeu në rol dy herë me 
herën e dytë që rezultoi fatale. 
Askush nuk e di nëse Sulltan 
Mustafa I dha urdhrin për 
ekzekutimin e Vezirit të tij të 
Madh duke thënë “Mere”. Jo 
çdo vezir i madh shqiptar pati 
një fund vdekjeprurës, madje 
arriti të jetonte një jetë të gjatë 
duke e mbajtur punën disa 
herë. Koca Sinan Pasha arriti 
t’i mbijetojë të pesë mandatet 
e tij si Vezir i Madh nga 1580 
– 1596. Fakti që ai vdiq në 
paqe me një pasuri të madhe 
flet për talentin e tij si politikan 
dhe administrator..

VEZIRËT E MËDHENJ SHQIPTARË TË PERANDORISË OSMANE
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Muzeumi i Sulit ka një 

emër të dëgjuar në 
fushën e trajtesës 

historike, klauzolës së 
definuar identitare dhe 
fenomenit përfshirës në të. Tre 
nga bustet që përfshihen në 
këtë muze kanë emrat sikurse 
vijojnë. Busti i parë i dedikohet 
figurës orthodokse të Markos 
Botsar is  (1790-1823). 
Markos Botsaris (greqisht: 
Μάρκος Μπότσαρης, rreth 
1788 – 21 gusht 1823 dhe 
shqip Marko Boçari) thuhet 
në këtë muzeum se ishte 
një hero grek i Luftës Greke 
të Pavarësisë dhe pranohet 
që ai ishte dhe  kryetar i 
suliotëve. Botsaris është 
ndër heronjtë kombëtarë më 
të nderuar në Greqi. Pas 
vdekjes iu dha titulli gjeneral, 
thuhet në këtë muzeum.

Busti i dytë i përket Fotos 
Tzavelas (1770-1809), 
që thuhet se ishte i biri i 
Lambros Tzavelas dhe 
Moscho Tzavelas, që ishte 
babai i Kitsos Tzavelas (Kiço 
Xhavella). Si djalë i ri ai u 
kap nga Ali Pasha së bashku 
me të atin dhe 70 Suliotë të 
tjerë në një kohë kur pashai 

po rrethonte Sulin. Ali Pasha 
e liroi babanë e tij, duke 
mbajtur peng Fotos, që ishte 
një djalosh i ri, duke besuar se 
Lambros Tzavelas do t’i bënte 
suliotët të dorëzoheshin për 
të shpëtuar të birin. Lambros 
Tzavellas, megjithatë, u 
kthye në Suli dhe i shkroi 
Ali Pashës, se nuk do të 
dorëzohej kurrë dhe se nëse 
i riu Fotos nuk do të ishte i 
gatshëm të vdiste për kauzën 
e lirisë, ai nuk ishte i denjë 
për emrin Tzavellas. Fotos 
përfundimisht u lirua nga Ali 
Pasha dhe u bë udhëheqësi 
i suliotëve pas vdekjes së 
babait të tij. Fotos u tregua 
i denjë për emrin Tzavellas 
pasi u bë i njohur për trimërinë 
e tij. Suli ra në duart e Ali 
Pashës në 1803 dhe Fotos 
mori me vete 2000 luftëtarë 
dhe kaloi në Kerkyra ku u 
bashkua me ushtrinë franceze 
si oficer i legjionit grek. Ai u 
vra nga agjentët e Ali Pashës 
në 1809.

Busti i tretë ka më pak të 
dhëna në muzeum, por është 
një prift martir i lindur në vitin 
1803, në kohën e Luftës 
së Sulit. “Ky prift ishte nga 

Piqerasi”, thotë Timo Mërkuri 
në një mesazh të dërguar tek 
unë. Por, të tre këtyre figurave 
të nderuara e të respektuara 
në këtë muzeum u jepet 
theksi i të qenit orthodoks, e 
pos kësaj vetë orthodoksia i 
delegon në timbrin e theksuar 
të heroit, apo martirit grek. 
Muzeumi në planin. Eparë 
duket se bën me përpikmëri 
detyrën. Etij, pasi funksioni 
kryesor i muzeve ka qenë 
tradicionalisht i rrotulluar rreth 
mbledhjes, ruajtjes, kërkimit 
dhe ekspozimit të objekteve. 
Në 50 vitet e fundit, një theks 
më i madh i është vënë 
ekspozitave, interpretimit, 
mësimit dhe audiencës, 
që natyrisht kjo me të dyja 
thekset patriot e orthodoks 
e kalon në një kënd tjetër 
këndvështrimi. 

Dihet që Suliotët, ose 
Sulotët (greqisht: Σουλιώτες 
Souliótes) ka qenë një 
komunitet shqipfolës ortodoks 
nga krahina e Sulit, sot në 
Epir, Greqi, i cili ishte dhe 
mbetet shumë i njohur dhe 
që hyri në një konflikt edhe 
me osmanët në rastin konkret 
me Pashallëkun e Janinës, që 
drejtohej në atë kohë nga 
Ali Pasha. Pra në atë kohë 
për të gjithë orthodoksit 
shqiptarë apo grekë, qëllimi 
ishte i njëtë, pasi armiku 
ishte i njëtë dhe me këtë 
rast thelbi identitar shkon 
në debat, kur për më shumë 
shihet feja si një formim 
identitar. Për këtë na duhet 
të sqarojmë. 

Feja mund të jetë një pjesë 
qendrore e identitetit të 
dikujt. Fjala “fe” vjen nga 
një fjalë latine që do të 
thotë “të bindesh, ose të 
lidhesh së bashku”. Fjalorët 
modernë e përkufizojnë fenë 
si “një sistem të organizuar 
besimesh dhe ritualesh që 
përqendrohen në një qenie, 

ose qenie të mbinatyrshme”. 
T’i përkasësh një feje shpesh 
do të thotë më shumë sesa 
të ndash bindjet e saj dhe të 
marrësh pjesë në ritualet e 
saj. Kjo do të thotë gjithashtu 
të jesh pjesë e një komuniteti 
dhe, ndonjëherë, e një 
kulture. Fetë e botës janë të 
ngjashme në shumë mënyra. 
Studiuesi Stephen Prothero i 
referohet këtyre ngjashmërive 
si “ngjashmëri familjare”. Të 
gjitha fetë përfshijnë ritualet, 
shkrimet e shenjta dhe 
ditët e shenjta dhe vendet 
e grumbullimit. Çdo fe u jep 
ndjekësve të saj udhëzime, 
se si duhet të veprojnë qeniet 
njerëzore ndaj njëri-tjetrit. 
Për më tepër, tre nga fetë e 
botës, Judaizmi, Krishterimi 
dhe Islami, kanë një origjinë 
të përbashkët. Të treja i 
gjurmojnë fillimet e tyre në 
figurën biblike të Abrahamit.

Ekziston një diversitet i 
jashtëzakonshëm brenda çdo 
feje për sa i përket mënyrës 
se si anëtarët i përcaktojnë 
lidhjet e tyre me të. Për disa, 
besimet teologjike të një feje 
dhe ritualet e adhurimit janë 
qendrore në jetën e tyre. Të 
tjerët janë më të tërhequr nga 
komuniteti dhe kultura e një 
feje sesa nga besimet dhe 
ritualet e saj. Shumë madje 
ndihen pjesë e kulturës së 
një feje, por zgjedhin të mos 
marrin pjesë fare në ritualet e 
saj. Disa njerëz ndjehen të lirë 
të zgjedhin një fe për veten e 
tyre, ose ta refuzojnë fenë 
tërësisht si pjesë të identitetit 
të tyre. Të tjerë mendojnë se 
kanë lindur dhe janë rritur 
në një fe të caktuar dhe nuk 
duan ose nuk janë në gjendje 
ta ndryshojnë atë. Disa 
qeveri i japin privilegje një 
feje dhe jo të tjerave, ndërsa 
qeveri të tjera mbrojnë lirinë 
e qytetarëve për të ndjekur 
çdo fe pa privilegje apo 
ndëshkime...

TRE BUSTE NË MUZEUN E SULIT
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Çdo lloj muzike është 
rezultat i përkohshëm 
i  p roceseve të 

vazhdueshme historike. Mund 
të përdoret si një teknikë për 
të kuptuarit dhe rindërtimin e 
historisë së kulturës. Në këtë 
shkrim, përpiqem të paraqes 
enigmën e të kënduarit difonik 
në Normalen e Elbasanit 
(përdor këndimin difonik në 
kuptimin e një dueti ose të 
kënduarit dypjesësh, sikurse 
quhej ndryshe në atë kohë 
“dyzanim” ose dhifonie) . Unë 
sugjeroj që kënga difonike 
mund të jetë një lloj idiomë 
muzikore jo-tipologjike e 
gjeografisë ku ajo u këndua 
nga normalistët. Nënvizoj 
një homologji të çuditshme 
muzikore midis asaj që njihet 
nga folklori i zonës gjeografike 
dhe asaj që është përcjellur 
ndër vite në atë shkollë me 
kapacitet të lartë për vetë 
kohën që e solli në skenë. 

Në vitet 1954, etnomuzikologu 
holandez Jaap Kunst zbuloi 
praktikën magjepsëse të 
këndimit dyzanim, së cilës i 
kushtoi disa faqe të librit të 
tij (1942). Kjo muzikë dukej 
se qëndronte e veçuar nga e 
gjithë muzika e njohur. Kunst 
(1954) u përpoq më tej të 
shpjegonte se ajo 
kishte ngjashmëritë 
që vinin midis këtyre 
këngëve dhe atyre 
të Ballkanit, duke 
përdorur hipotezën 
e Heine-Geldern 
për një ‘migrim’ që 
ndoshta ka ndodhur 
nga rajoni i Detit të Zi 
në Azinë Juglindore 
në shekull in e 
nëntë p.e.s. Ai e 
mbështeti këtë teori 
me analogji nga feja, 
gjuhësia dhe arti 
pamor. Kështu, ky 
lloj të kënduari është 
quajtur “stili ballkanik 
i tingullit” (Yampolsky 
2001).

Në se diku këndimi dyzanim 
ose difonik qëndron si një 
enigmë, sepse në vende të 
tjera është i pazakontë dhe i 
izoluar në një peizazh të madh 
të ansambleve të gongut dhe 
këndimit koral, në mjediset e 
Normales ai dukej se sillte një 
familjaritet që së shpejti do 
të zotërrohej nga një amsë e 
madhe studentësh. Dhe kështu 
nga stafi specialist i muzikës 
së Normales së asaj kohe solli 
në skenë se dyzanimi kryhej 
në shumicën e zhanreve 
vokale, duke përfshirë 
rrëfimet mitike, por ishte 
kryer deri atëherë kryesisht 
për aktivitete rituale agrare. 
Diku sipas specialistëve, 
studiusve të kësaj fushe dhe 
vetë muzikantëve të dedikuar 
për këtë fushë mësohet se 
kjo teknikë dypjesëshe i ka 
rrënjët në mitin e vëllezërve 
të bashkuar, i cili tregon se si 
një nënë lindi një djalë me dy 
koka dhe se si të dy zërat u 
bashkuan në një tingull. 

Në mjedisin shqiptar legjendat 
dhe mitet për këtë dyzanim 
shkojnë tek etiketimi, “këndon 
mali dhe fusha” në rastin më 
konkret të fesë bektashiane ku 
thuhet se një zë sjellin Tomori 
dhe Osumi, ose ku ajo që njihet 

sillet si produkt që mbetet një 
zë i përbashkët që vjen nga 
dybashkimi zanor, ose kur në 
raste të tjera kur përshkruhet si 
një zë që vjen nga legjendat e 
ndryshme të lëna pasdore dhe 
në harresë. 

Po pse Normalja e bëri këtë si 
një gjë parësore? Një përgjigje 
të saktë na jep 25 qershori 
i vitit 1911, ku pikërisht në 
arën 11:00, populli patriot 
e mësimdashës i Elbasanit 
mbushi mësimoren Normale, 
shkallët dhe oborrin e saj. 
Thuhet se në atë ditë shiu 
i hollë që binte, nuk e shoi 
dëshirën e zjarrtë që ata 
kishin për të parë si kishin 
mësuar gjatë një viti djemtë në 
shkollë. “Ata u mallëngjyen jo 
vetë, se djemtë kishin mësuar 
të përdornin me shkathtësi 
gjithfarë veglash në shkencat si 
në fizikë e në kimi, se flisnin një 
gjuhë fort të bukur për historinë 
e njerëzimit e të Shqipërisë, se 
kishin mësuar të këndonin me 
dy zëra (dy zanim-dhifonie), se 
kishin më suar të ekzekutonin 
me mjeshtëri ushtrime të 
ndryshme gjimnastikore, por 
dhe sepse u bindën vetë se 
shpresat që kishin ushqyer me 
aq andje për të parë shkollën 
dhe nxënësit si shpresën e 

Atdheut për ditët më të mira, 
nuk u kishin shkuar kot”…. 

Vazhdon 

Më 16 Gusht 1924 populli i 
Elbasanit u ngrit nëkëmbë 
për mbrojtjen e Normales. 
Në protestën e tij dërguar 
Ministrisë së Arsimit, thuhej: 
“Këto janë shpifje tendencioze. 
Normalja asht hapë në qytetin 
e Kristoforidhit sipas vendimit 
të Kongresit të Elbasanit më 
1909. Elbasani e ka ruajt 
këtë institut kundër ushtarëve 
të qeverisë turke, kundër 
rrebesheve të pushtimeve të 
huaja e kundër trazimeve të 
brendshme… Me nji guxim 
të pathyeshëm e ka mbrojtun 
kundër sulmeve t’armiqve dhe 
e ka quajtur kurdoherë si nji 
amanet të mbetun ndër duart 
e tija, që nga koha e tiranisë 
së huaj”. 

Edhe kur u mor vesh vendimi 
i qeverisë së atëhershme që 
të shpërngulej Normalja në 
Shkodër në vitin 1936, i gjithë  
populli i Elbasanit u hodh në 
demonstratë. Normalistë, 
mësues, patriotë, zejtarë, 
çirakë, bile dhe gra të veshura 
me ferexhe vërshuan nga 
të katër anët, duke kënduar 
këngë patriotike.

MUZIKA SI DËSHMI E PËRKUSHTIMIT: 
RASTI I KËNDIMIT DYZANOR NË 
NORMALEN E ELBASANIT
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RTSH - SHQIP ËSHTË PJESË E NJË KULTI?!

Çdo pjesëmarrës në një 
diskutim rreth situatës 
aktuale në kanalet 

e hapura numerikisht nga 
Televizioni Shqiptar zbulon një 
pozicion duke përdorur emrat 
‘media’ dhe ‘kult’. Të parës 
i jepet një shkallë respekti 
dhe njohjeje (socialisht, 
moralisht dhe juridikisht), kjo 
e fundit shihet me dyshim dhe 
armiqësi. Megjithatë, emërimi 
i një grupi si ‘media’ ose 
‘kult’ nuk e vërteton  apriori 
vërtetësinë e kanalizimeve të 
tij thelbësore. Pra, çfarë është 
sot ky lloj kanalizimi numerik 
i TVSH-së?

Ja një shembull. E martë 
9 gusht 2022. Pulti shkon 
të kërkojë në rrjeshtin e 
madh të kanaleve RTSH. 
Ndalet tek RTSH-Shqip dhe 
aty menjëherë të del film 
shqiptar, ku dominimi rus i 
Luftës së propaganduar herë 
sjell urrejtjen mes njëri-tjetrit, 
herë nënshkrimet në rusisht, 
herë armiqësinë me aleatët 
e Perëndimit. Një film që 
as titullin më mirë mos t’ia 

përmendësh, në një kohë 
që ende sot problemi global 
vjen nga ajo pikë, nga Rusia! 
Përse ndodh kështu? RTSH 
nuk del dot nga kulti. Ky 
televizion është kult?

Televizioni është një dritare 
mediatike e më gjerë që 
ofron një përzierje gjithë-
tematike të bazuar në 
rregullat e miratuara (një 
televizion publik me paratë 
e taksapaguesve dhe gjithë 
shqiptarëve). Metodat e tilla, 
ose rregullat janë pretenduar 
se ndihmojnë që njerëzit të 
reduktojnë stresin, zbulojnë 
jetët e kaluara, i japin fund 
varësisë nga droga, kurojnë 
sëmundjet mendore dhe 
shërojnë sëmundjet fizike, por 
a janë të tilla? I zënë në befasi 
nga suksesi i madh i manualit 
të tij me hapje kanalesh 
pafund, RTSH vendosi të 
hapë edhe RTSH - Shqip 
(një terapi me një zbulues 
gënjeshtre dhe propagande të 
vdekur tashmë këtu e tridhjetë 
vjet më parë, por të mbajtur 
gjallë vetëm nga skeptikët e 

saj) me qëllim që 
ta kontrollojnë 
ende mendjen 
e njeriut të 
s h k a t ë r r u a r 
nga çmimet 
marramendëse 
dhe të fitojnë 
para kushedi 
nga cilat skenare 
të pashkruara 
në ndonjë protokoll ose 
marrëveshje. Armiqësia 
e RTSH-Shqip ndaj një 
pjese tjetër shqiptarësh 
që menduan ndryshe, 
(s’ka si të jetë ndryshe kur 
shfaqen filma të tillë ende) 
të cilën programatorët e 
tij e konsiderojnë si një 
qasje “pozitive” kur dihet 
se shfaqje të tilla nuk janë 
vetëm propagandë, por edhe 
dëme dhe debate aktuale për 
vëllavrasjet dhe degradimin 
opozitar në atë kohë të zymtë. 

Dhe si për ironi filmat e bërë 
me ndihmën e rusëve të 
kohës së miqësisë vëllazërore 
nuk kanë të sosur në të 
njëjtën datë në RTSH-Shqip. 

A thua është ndonjë rastësi? 
Dihet se më 9 gusht 1991 
është Lindja e Federatës 
Ruse. Federata Ruse njihet 
si pasardhëse ligjore e BRSS. 
Ngjarjet e ndryshme në fund 
të viteve ‘80 dhe ‘90 e bënë të 
qartë se BRSS do të zhdukej 
dhe se ishte e nevojshme 
të gjendeshin forma të 
reja qeverisjeje për çdo 
republikë, përfshirë Rusinë: 
një referendum u mbajt për 
të pyetur republikat se cilën 
formë qeverisje dëshironin, 
një grusht shteti i dështuar 
kundër qeverisë sovjetike, 
shpalljes së pavarësisë së 
Estonisë dhe Letonisë... 
Atëhere a është RTSH - Shqip 
pjesë e një kulti?
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Pavarësisht nëse është 
ushqimi tradicional, ose 
një nxitje më moderne e 

të ushqyerit, nuk ka dyshim se 
ne jemi një komb që e duam 
ushqimin. Por, ndërsa shpesh 
ndjehet sikur nuk mund të 
ecësh 10 metra pa hasur në 
një supermarket, një dyqan në 
cep apo ushqim për ushqim, 
supermarketi “Arya Food 
Centre” në Gravesend është 
një derë e hapur për të gjithë 
shqiptarët nga të gjitha trojet 
etnike, pasi ai është gjithnjë 
mes pronarit të tij, Salman 
Şiringül një derë e hapur dhe 
korekte.

Përveç njerëzve që jetojnë në 
këtë zonë dhe atyre që luftojnë 
për të paguar faturat duke 
përdorur kursimet e kohës, të 
tjerët mbështeten në ushqimin 
që do është i gatshëm t’u 
rezervohet atyre, si p.sh. të 
moshuarit që nuk mund të 
shkojnë shpesh jashtë nga 
shtëpia. Nevoja e shtuar për 
ndihmë ndaj moshave të treta 
ka bërë shumë presion mbi 
bamirësitë dhe shpresa për 

të dhënë mbështetjen shumë 
të nevojshme është skema 
e Arya Food Food, e cila po 
shpërndahet në tërë ambientin 
e Gravesend dhe lançohet në 
dyqanin në Gravesend.

Nga pronari Salman Şiringül 
mësohen mjaft ide dhe 
përkushtime. Thhet se 
ekzistojnë një numër i madh 
iniciativash që synojnë, në 
një mënyrë ose në një tjetër, 
të adresojnë thelbin e aksesit 
në ushqim të shëndetshëm 
dhe të përballueshëm. Për 
secilën ngabiniciativat për 
ushqimin e komunitetit që kemi 
të anketuara, ka disa të tjera 
që përshtaten me  kriteret, që 
i ka mjat të seleksionuar ky 
supermarket. 

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

të gjithë; ato mund të jenë 
të bazuara në ndërtesa 
ose mund të mos kenë një 
vendndodhje fizike; ato 
mund të ofrojnë vetëm fruta 
dhe perime, një gamë më të 
gjerë sendesh ushqimore ose 
ushqime të përgatitura; ata 
mund të paguajnë ose jo një 
tarifë. “Arya Food Centre” në 
Gravesend  si rezultat 
është krejt ndryshe nga 
supermarketet e tjera 
të komunitetit, ku për 
këtë ka mjaft shembuj, 
në një listë që përfshin 
kërkesat ditore, javore, 
mujore në rritje të 
komuniteteve, dhe të 
komunitetit shqiptar në 
përgjithësi.

Para disa javësh ne 
vizituam me një familje 
“Arya Food Centre” 
në Gravesend dhe 
ndoqëm nga afër 
blerjet dhe kërkesat e 
tyre. Në momentin që 
kontaktuam pronarin 
Salman Şiringül dhe ia 
parashtruam kërkesat 

e kësaj familjeje, natyrisht ai 
rendi te blloku i shënimeve 
dhe tashmë aty janë të gjitha 
ato produkte që ndoshta 
më parë nuk ishin fiksuar 
si të tilla. E thënë më qartë 
dhe më saktë “Arya Food 
Centre” në Gravesend është 
gjithnjë në kërkim të ideve 
dhe metodave të reja, dhe 
natyrshëm duke siguruar 
kërkesat për shqiptarët. Të 
gjithë familjeve shqiptare në 
Gravesend dhe të gjithë atyre 
që jetojnë dhe punojnë në atë 
zonë ky supermarket u afron 
çmime speciale, që sa herë 
që ata bëjnë blerje të shumta 
aty. Me këtë rast kompania 

në fjalë do të bëjë zbritje të 
menëhershme të sasisë në 
një masë të konsiderueshme, 
që shkon deri në 10 për qind. 
Gjithashtu jeni të lutur që të 
jepni dhe ju një kontribut në 
mbarëvajtjen e kësaj kompanie 
duke sugjeruar dhe për atë që 
ju dëshironi dhe që dëshironi të 
jetë e pranishme aty.

“ARYA FOOD CENTRE” NË 
GRAVESEND DUKE SIGURUAR 
KËRKESAT PËR SHQIPTARËT
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Një nga mitet popullore 

të regjimit komunist 
në Shqipëri, që thuhet 

se kishte transformuar një të 
tillë që eksistonte në Evropën 
Lindore, ishte se ekzistonte një 
departament i policisë sekrete, 
funksioni i të cilit ishte (jo 
mbledhja), por të sajonte dhe 
të vinte në qarkullim shakatë 
politike kundër regjimit dhe 
përfaqësuesve të tij. Kjo 
bëhej në formën e shakave. 
Këto shaka bëheshin në 
dasma, gëzime familjare, në 
biseda klubesh, në takime të 
ndryshme e në disa raste në 
forma të mistershme. Thelbi 
dhe Roli i këtyre shakave 
ishte në kapjen e armiqve të 
Partisë dhe të Popullit. Ata 
që e bënin këtë organizim 
ishin të vetëdijshëm për 
funksionin stabilizues “pozitiv” 
të shakave. Shakatë kishin 
karakterin politik në më të 
shumtin e rasteve. Shakatë e 
tilla politike u ofronin njerëzve 
të zakonshëm një mënyrë të 
lehtë dhe të tolerueshme për 
të shuar mjaft kuriozitete, ose 
edhe për të lehtësuar frustrimet 
e tyre. 

Sidoqoftë shakatë edhe 
pse në formë miti kishin një 
platformë. Përshembull, njëra 
ishte për ish Anëtarin e Byrosë 
Politike, në atë kohë Ministër 
i Brendshëm, që kishte zbritur 
në Përparim të Peqinit, për një 
inspektim të quajtur “sekret” 
dhe kur ai ishte i maskuar me 
një synim për të vërtetuar se 
si punojnë policët dhe që sipas 
këtij miti kishte realizuar këtë 
dialog vetë polici që ndodhej 
me shërbim në rrugë dhe vetë 
Ministri i maskuar si tillë, në 
këtë mision pra sekret…

-Polici: duke iu afruar makinës 
së panjohur që kishte frenuar 
me zor, pasi ishte me shpejtësi. 
Në timon thuhej se ishte vetë 
Hekuran Isai. “E buçko kryetar 
kooperative qenke më duket. 
Sa qingja i paske dhënë këtij 
tollumbacit? I shkurtër në trup, 
por barkun e paske fort të 
fryrë”. Dhe kjo e treguar nga 
pautorësi, me anonimitet të 
plotë, si dhjetëra e dhjetëra 
të tjera pastaj transmetohej 

anekënd. Thuhej se 
dikush e kishte dëgjuar 
vetë. E besoje? Ja që 
ishte një shaka me një 
mision të tillë. Kush e 
pa? Kush e dëgjoi? A 
ishte tërheqës ky mit? 

Sado tërheqës të 
ishte, ky mit injoronte 
një veçori të batutave 
që përmendeshin 
rrallë, por gjithsesi 
vendimtare: ato nuk 
duket se kishin kurrë 
një autor, sikur pyetja 
“kush është autori 
i kësaj shakaje?”, 
ishin të pamundura 
të autorësoheshin. Shakatë 
fillimisht “tregoheshin”, ato 
ishin gjithmonë dhe në një 
kohë të tashme “të dëgjuara” 
(kujtoni proverbialin “A e 
dëgjuat atë shaka për ...?”).

Për këtë filozofi i kohëve 
moderne, slloveni, Slavoj 
Žižek, që është quajtur Lacani 
i kohëve tona, ka shkruar mjaft. 
Në një libër të tij me titullin 
“Shakatë e Žižek” gjendet një 
rregullim kompakt i shakave të 
nxjerra nga monizmi.

Slavoj Žižek sqaron se 
“Aty qëndron misteri i tyre: 
ata janë idiosinkratikë, ata 
mbrojnë krijimtarinë unike 
të gjuhës, por megjithatë 
janë “kolektivë”, anonimë, pa 
autor, krejt papritur këtu nga 
askund.” Ideja se duhet të ketë 
një autor të një shakaje është 
me të vërtetë paranojake: do 
të thotë se duhet të ketë një 
lidhje me “Tjetri i Tjetrit”, i 
rendit simbolik anonim, sikur 
duhet të jetë fuqia gjeneruese, 
kont ig jente,  shumë e 
pakuptueshme e gjuhës. I 
personalizuar, i vendosur në 
një agjent që e kontrollon atë 
dhe i tërheq fshehurazi fijet miti 
e realizonte lehtësisht qëllimin 
e tij. Sa vetë janë akuzuar me 
të tilla sajesa? Sa vetë provuan 
Spaçin e torturat mizore në 
forma dhe formate të tilla? 
Mjafton që dikush nga kjo 
strukturë sekrete të sajonte një 
plan, të rrëfente një mit, dhe ai, 
pra personi që ishte piketuar si 
armik, përfundonte në pranga 
sa të hapësh e mbyllësh 

sytë. A ishte shaka një gjë e 
tillë? Kush ishte shakaxhiu? 
Shakaxhiu…?!

Kjo sipas Slavoj Žižek është 
arsyeja pse, nga këndvështrimi 
teologjik, Zoti është shakaxhiu 
i fundit. Kjo është teza e 
tregimit simpatik të Isaac 
Asimov “Shakaxhiu”, për një 
grup historianësh të gjuhës, 
të cilët, për të mbështetur 
hipotezën se Zoti e krijoi 
njeriun nga majmunët, duke u 
treguar atyre një shaka. Zoti u 
tha majmunëve këtë shaka, të 
cilët deri në atë moment ishin 
thjesht vetëm tek shkëmbimi 
i shenjave të kafshëve, dhe 
kjo ishte shakaja e parë, ajo 
që lindi shpirtin, përpiquni të 
rindërtoni këtë shaka, “nëna e 
të gjitha shakave”. Rastësisht, 
për një pjesëtar të traditës 
judeo-kristiane, kjo punë 
është e tepërt, pasi të gjithë e 
dimë se çfarë ishte kjo shaka: 
“Mos hani nga pema e dijes!” - 
ndalimi i parë që është qartazi 
një shaka, një hutues, tundim, 
pika e të cilit nuk është e qartë 
se përse duhej të rrëfehej, 
sqaron Slavoj Žižek. 

Në një shaka të vjetër nga 
Republ ika Demokrat ike 
Gjermane e zhdukur, një 
punëtor gjerman gjen një punë 
në Siberi, i vetëdijshëm se si 
do të lexohen të gjitha postat 
nga sigurimsat, ai u thotë 
miqve të tij: “Le të vendosim 
një kod: nëse një letër që do të 
merrni nga unë është e shkruar 
me bojë të zakonshme blu, 
është e vërtetë; nëse është 

shkruar me bojë të kuqe, është 
e rreme.” Pas një muaji, miqtë 
e tij marrin letrën e parë, të 
shkruar me bojë blu: “Gjithçka 
është e mrekullueshme këtu: 
dyqanet janë plot, ushqimi 
është i bollshëm, apartamentet 
janë të mëdha dhe të ngrohura 
siç duhet, kinematë shfaqin 
filma nga perëndimi, ka shumë 
vajza të bukura. Jemi gati për 
një lidhje, e vetmja gjë që nuk 
është e disponueshme është 
boja e kuqe.” 

Kjo na shpie në disa fshatra 
ku atëherë ishin zona 
kufitare. Kishte pak mundësi 
komunikimi. Dhe ato pak ishin 
ose me ndonjë letër ose me 
telefonin e Rojes Operative. 
Por të dyja dihej se ishin nën 
kontrollin e Sigurimit. Dhe ata 
që shkruanin e komunikonin 
pyesnin: “A do të kemi viç 
këtë vit?” Kjo nënkuptonte 
që a ishte shtazënë ndonjëra 
nga gratë e shtëpisë. Ose a u 
korr livalli? Ishte siguria nëse 
burri duhej të vinte apo jo, se 
mos gruaja ishte në kohë të 
pesëditëshit të përmuajshëm… 
e mjaft të tjera. Por kur kishte 
ndonjë pakënaqësi kishte 
dhe forma më të thukëta. 
Gjithëandej ishte e friskhme 
të flitej hapur…, boja e kuqe 
duhej për të shkruar parrullat 
revolucionare dhe kapakët 
e trashë të librave…Por 
kushdoqoftë ai mbetej thjesht 
shakaxhiu i panjphur. Edhe kur 
dihej se kush fliste. Kjo ishte 
gjendja edhe kur shakaxhiu 
ishte nga strukturat e fshehta.

SHAKAXHIU I PANJOHUR ENDE EKZISTON
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Ishte vitit 1967. Trungu 
ishte i ndarë. Kudo ngufatej 
dhimbja e krijuar nga shumë 

arsye, por më së shumti nga 
errësira e pamasë. Demoni i 
shkatërrimit ishte nisur që ta 
shkatërrojë atë...

Nga mëngjesi në mbrëmje 
ushqehej ndryshe për ta 
kontrolluar brendësinë e 
një nxënësi të talentuar të 
shkollës së mesme, Gjimnazit 
“Sami Frashëri” që në atë 
kohë kishte emrin “Ivo Llolla 
Ribar”. Në bangat e kësaj 
shkolle fryma shqiptare e 
ushqyer që në vitin 1913, si 
një ndër shkollat e para të 
mesme në Kosovë, kishte 
fatin të ulej dhe Adem Hulaj. 
Shqiptaria e fuqishme e kësaj 
shkolle që nga koha kur i 
përkiste sundimit turk, ku 
nxënësit dhe mësimdhënësit 
ishin shqiptarë, edhe pse 
mësimi mbahej në gjuhën 
turke, ishte në majat e duhura 
e të kërkuara të kohës. Edhe 
pse pushteti i asaj kohe nuk 
lejonte shkolla në gjuhën 
shqipe, aty vlonte dashuria 
për shqiptarinë, edhe në 
kohën nga viti 1945 deri në 
vitin 1955 kur gjimnazi nisi 
të punonte në dy gjuhë, me 
emrin “Gjimnazi real shqiptar” 
dhe “Gjimnazi real serb” 
shqiptaria kishte këndin e 
vetë të merituar.

Adem Hulaj në një bisedë 
me ne thekson se drita e 
mësimdhënësve shqiptarë 
më ka mundësuar të më 
ngushëllojë në atë kohë të 
turbullt demonësh. Demoni 
i asaj kohe ishte mandatuar 
nga errësira, dhe synonte të 
më kapë mua... Ja një rast 
i dhimbshëm. Ndërsa kisha 
filluar vitin e tretë të Gjimnazit 
më shtyu dëshira të shkoja në 
buzë të kufirit me Shqipërinë 
dhe të paramendoja një plan. 
Shkova që herët në mëngjes 
në afërsi të fshtrave të Gorës 
dhe ndoqa nga larg të gjitha 
realitetet sipas një perceptimi 
që ishte strukur në vetvete. 
Ndodhesha në fshatin Plavë. 

Dhe që aty shikoja mjaft 
mirë Shishtavecin, fshatin në 
territorin e Shqipërisë. 

Shishtaveci më ngjajti 
ndryshe. Shtëpitë ishin 
strukur mes pemëve dhe 
ata më ngjanin të mbuluara 
vetëm me rrasa dhe me 
kashtë thekre. U tromaksa. 
Ishte një zhgënjim dhe një 
tronditje e brendshme. Kështu 
plani im i arratisjes dështoi. 
Demoni ishte kryeneç dhe 
unë nuk mund të duroja më. 
U ktheva pas në fshatin tim 
dhe e mbajta këtë sekret të 
fortifikuar brenda meje, e që 
zgjohej vetëm nga armatura 
e të Plotfuqishmit në disa 
ëndrra të frikshme ...

Kështu Adem Hulajluftoi në 
betejën me Shkëlqimin e 
remë e të dalldisur ku thuhej 
zë pas zëri se Shqipëria e 
asaj kohe ishte më e bukur 
se Zvicra. 

Nga pjesa më e thellë e 
shpirtit ai u përpoq të ndjehej 
ndryshe dhe jashtë këtij 
realiteti të dhimbshëm. Kështu 
iu nënshtrua gjuhëve të tjera, 
latinishtes, serbishtes, dhe 
bukurisë së shqipes që të 
hynte në përcjellje të lartë të 
rezultateve. 

Objektivi ishte të përpiqej 
të mos lejojë që Demoni të 
bënte lojën e braktisjes së 

popullsisë shqiptare nga 
trevat e tyre. 

Ai nuk pranoi të binte në 
betejë të lodhur, forca të 
blinduara të thyera, shkëlqimi 
hyjnor i copëtuar dhe kështu 
u bë mësues i Gjuhës Shqipe 
dhe Letërsisë ndërsa mbaroi 
shkëlqyeshëm Shkollën e 
Lartë të Prizrenit ku dallohej 
puna e Mehmet Topallit, Fuat 
Ostrozubës e mjaft të tjerëve 
pedagogë me nivel të lartë. 
Në kohën kur ai ishte gati 
për t’u dorëzuar në kthetrat e 
demonit arriti të përkushtohet 
më denjësisht për Gjuhën 
Shqipe. Gjuha shqipe thotë 
ai  na shpëtoi nga dënimi, 
nga errësira e plotë... Dhe 
vetëm më Gjuhën shqipe ai 
u thoshte të tjerëve se Ylli 
rrezatues i mëngjesit do të 
imitojë dritën në thelbin e 
shpirtit tuaj...

Me këtë moto ai pa nga afër 
Prizrenin ndërsa ishte nxënës 
dhe mësonte frëngjishten. 
Eci tridhjetë kilometra në 
këmbë të gjente librin e 
duhur në Prizren. Më pas 
Prizreni i thelloi njohuritë e tij 
studentore në gjuhën shqipe. 
Mësuesi Adem Hulaje nisi 
mësimdhënien në Llapushnik, 
të Komunës së Dragoshit, 
pastaj në shkollën Teknike, 
e më pas në Shtëpinë 
Edukuese Korrektuese në 

Lipjanë e në Gjimnazin “Sami 
Frashëri” që në atë kohë 
kishte emrin “Ivo Llolla Ribar”. 

Për më tepër, Adem Gulaj, 
rivendosi fuqinë e armaturës 
së tij atdhetare ndërsa kishte 
në duart e tij një dhuratë 
nga Blerim Muhaxheri, që 
kishte babanë një punonjës 
të Ambasadës së ish-
Jugosllavisë në Tiranë, duke 
i dhënë kështu një Fjalor 
Drejtshkrimor të Gjuhës 
Shqipe. Duke mposhtur 
murtajën që endej në 
errësirë Adem Hulajme atë 
Fjalor ndërtoi plane reale 
dhe aktivizoi të gjitha forcat 
për mësimin e Gjuhës 
Shqipe të tjerëve. Ai e dinte 
se  Demoni i shkatërrimit 
dobëson fuqizimin e lutjes në 
rritje...dhe ndaj u thoshte të 
tjerëve Qëndroni të bashkuar 
Vëllazërinë e Dritës shqipe...
sepse kjo është një betejë 
e vazhdueshme midis Jetës 
dhe Shpirtit tuaj...shqiptar. 

Adem Hulaj teksa nënqesh 
si me një shpoti të kohës 
që e habiti, por që e detyron 
të thotë një realitet se unë 
nuk u arratisa vetëm se më 
zhgënjeu Shishtaveci, se 
ishte strukur mes drurëve…, 
pasi ndjeja fukarrallëkun dhe 
jo bollëkun që mendonim në 
të gjithë.

MË ZHGËNJEU SHISHTAVECI, SE 
ISHTE STRUKUR MES DRURËVE… 
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Ja dhe pushimet verore 

tashmë mbaruan dhe 
kthimi në normalitet 

është parësor. Ndaj kjo është 
parësore edhe për “Big Boss 
Services UK Ltd”, Sepse, për 
të lulëzuar vërtetë, bizneset 
kanë nevojë për mirëmbajtje, 
mirëmbajtje dhe madje edhe 
rinovim të rastësishëm, na 
thotë drejtuesi i kompanisë 
shqiptaro-britanike “Big 
Boss Services UK Ltd” 
zoti Gazmend Cufaj. Dhe 
sipas tij, nëse zotëroni një 
kompani ndërtimi, ka disa 
veprime të thjeshta që mund 
të ndërmerrni për të siguruar 
sukses, rritje dhe kënaqësi 
të klientit. Së pari është që 
ti jepet përparësi shërbimit 
ndaj klientit, sikurse vepron 
kompania në fjalë.
Kur punësojmë punonjës 
tek kompania “Big Boss 
Services UK Ltd”, është 
padyshim e rëndësishme të 
përcaktojmë nëse ata kanë 
apo jo aftësitë e nevojshme 
kontraktuese. Megjithatë, 
pothuajse aq e rëndësishme 
është të sigurohet që ata 
të mund të ofrojnë shërbim 
cilësor ndaj klientit. Klientët 

vetëm me këtë respekt 
do të kujtojnë punën që 
është bërë për ta dhe do të 
kujtojnë se si u trajtuan gjatë 
procesit. Mbledhja e një 
ekipi njerëzish që do t’u japin 
klientëve tuaj respekt, durim 
dhe mirëkuptim, na ndihmon 
shumë në marrjen e klientëve 
të biznesit të përsëritur si 
dhe referime të vlefshme, 
prandaj ne e kemi sukesin të 
vazhdueshëm. 
Tjetra është edhe gjetja 
e pikës së duhur. Ka kaq 
shumë fusha të ndryshme të 
kontraktimit - nëse ka diçka 
në të cilën ju specializoheni, 
bëjeni të ditur. Promovimi i 
kompanisë suaj si superiore 
në një vend specifik, qoftë 
instalimi i dritareve apo 
riparimi i çatisë, është një 
mënyrë e shkëlqyer për 
të siguruar që të jeni ai që 
klienti thërret kur dritarja 
çahet ose çatia fillon të 
rrjedhë. Edhe nëse jeni një 
kontraktor i përgjithshëm, ju 
mund të ofroni një spektër 
më të gjerë shërbimesh duke 
e quajtur kompaninë tuaj si 
“më të mirën” në A, B ose C.
Gjithashtu ne e kemi të 

qartë, thotë 
z Cufaj se 
një kompani 
ka nevojë 
për sigurim, 
veçanërisht 
kur puna 
me makineri 
të  rënda 
dhe mjete 
e l e k t r i k e 
është në 
axhendën e 
përditshme. 
Sigurohemi 
që të jemi të mbuluar kur 
bëhet fjalë për lëndime 
të mundshme, dëmtime 
pronësore dhe padi. 
Këto ditë, gjetja e një 
polise sigurimi që është e 
përshtatshme për ne është 
një proces i lehtë, veçanërisht 
kur mund të gjejmë politika 
sigurimi të përballueshme 
dhe të specializuara vetëm 
për industrinë tonë. 
Por kryesorja është që 
të jemi të organizuar. Së 
fundi, mbajtja e gjithçkaje 
në rregull është thelbësore 
për drejtimin e një biznesi të 
qetë. Ju dëshironi të mbani 
një kontabilitet të plotë në 

mënyrë që të siguroheni se 
po i përmbaheni buxhetit 
tuaj dhe, natyrisht, do të 
paguheni për punën tuaj. 
Kjo do të thotë gjithashtu 
të gjurmoni se sa kohë dhe 
energji duhet t’i kushtoni 
çdo lloj shërbimi që ofroni. 
Kjo do t’ju parandalojë që 
të shpërndaheni shumë dhe 
të merrni përsipër shumë 
klientë ose detyra në çdo 
kohë të caktuar. Mund 
të duket sikur më shumë 
klientë janë gjithmonë më të 
mirë, por kjo është e vërtetë 
vetëm nëse nuk kërkon që ju 
të sakrifikoni përkushtimin që 
mund t’i jepni secilit.

PAS PUSHIMEVE DREJT SUKSESIT NGA “BIG BOSS SERVICES UK LTD”
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Sokol Demaku ka 
grumbulluar vitet dhe 
ka shtrydhur shekujt 

për të na prurë neve dhe 
lexuesve të tij në Kosovë e 
në Böras të Suedisë një libër 
me mjaft vlera sikurse ka vetë 
titullin përcaktor “Skënderaj i 
Skënderbeut” (Lena Graphic 
2021). në këtë libër interesant 
me rrëfime, ese, skica lexuesi 
udhëton në mesin e një miti 
që ka udhëtuar me shpejtësi 
dhe zhdërvjelltësi nëpër 
kolanat e tematikës së ciklit 
të kreshnikëve, ku faktor 
themelor në përcaktimin 
e specifikës së fondit të 
vjetërsisë së asaj që përket 
me kreshnikët është roli që 
luajnë në to qeniet mitologjike. 
Kështu ndërsa fjala shkon 
tek Shpati, ku emetorja e 
lexueshme “…Shpati po ia 
zë dritën dikujt. Shumë kush 
ia ka lakmi, po besa, edhe 
zili”. (2021:8) rrëfen faktorin 
dhe faktorëzimin e një miti 
që përkon mes dëshirave të 
malësorit, ku ende kërkon 
forcë sikurse Muji, në kohën 
kur Zanat e konin me “tamël 
gjini”, e kjo në ndonjë variant 
me lëng luleshtrydhedhe në 
kohën kur edhe çobani keqot 
kthehet në një vigan kreshnik, 

ngre shkëmbinj një mijë okësh 
në sup, trend dheun ose 
dridh majat e bjeshkëve kur 
shkon e kur vikat. Ndaj dhe 
Demaku gjen se në “Në mes 
të tyre qëndrojnë si viganë 
tre gurë të mëdhenjë, tre 
gurë kolosalë, që sot nuk ka 
mundësi njeriu t`i lëvizë nga 
vendi, aq të mëdhenjë janë. 
Në Shpat është një legjendë 
për këta gurë. Një legjendë 
shumë e vjetër, ndoshta më 
e vjetër se vetë Shpati.” (ibid). 
Prandaj këtu Muji, jo thjesht si 
fiksim i rapsodëve popullorë, 
por si një figurë që ndërtohet 
dhe përkohet nga miti, zë 
vendin kryesor në Shpat 
dhe në rrëfimi për të tashmë 
zgjat. Zgjat të tregohet edhe 
sipas Demakut “Flitet se një 
ditë paskësh kaluar këtu pari 
karvani i Mujit e Halilit me 30 
agot e Jutbinës dhe se qenkan 
vendosur në livadhet e 
Shpatit. Aty paskan qëndruar 
me ditë të tëra. Kanë ngrënë 
e kanë pirë kreshnikët e 
Jutbinës, por edhe kanë bërë 
qejf.” (ibid) Në këtë zgjatje 
të mitit në formën e ardhur 
në ditët tona, kryeherronjtë 
si Muji e Halili formësojnë 
akoma më shumë atë që 
është ndjerë e transmetuar 

kulturologjikisht dhe 
folklorisht si portreti 
moral që përmbledh 
cilësitë e një heroi 
popullor. Sikurse dihet 
dhe sikurse lexohet 
edhe tek ky libër jeta 
e tij është një jetë 
aktive, e mbushur 
me ndërmarrje dhe 
gjeste luftarake, ku 
shpalosen vetitë e tij 
të larta morale dhe 
fizike. Kjo duket në atë 
që mësohet në mitet 
e ndeshjeve kundër 
krajlave, kapedanëve 
e karambashave të 
palës kundërshtare, 
ku spikat kudo shpirti 

heroik, mençuria, 
urtësia e mjaft të 
tjera. 
Por ndonjëherë 
sikurse citon vetë 
Demaku “shpatjanët 
i shifnin si me zili 
ata të Lugjeve të 
Verdha.” Dhe kjo 
kishte dhe ka ende 
arsyen e saj. Ka 
arsyen e saj se Muji 
është njëkohësisht 
një udhëheqës që 
gëzon besimin dhe 
nderimin e shokëve. 
Tridhjetë trimat e 
Jutbinës janë të 
fuqishëm dhe të 
papërmbajtur kur 
kanë midis tyre 
kryekreshnikun, si në rastin 
e mitit të urëve në Shpat. 
Ndaj për ta përforcuar këtë 
dhe atë që ka mbetur e duket 
të mbesë në Shpat bashkë 
me shqetësimin e autorit e 
fundmja e dikton se “Nuk 
ishte vetëm Zana, për të 
cilën flitej dhe tregohej në 
kohën e kreshnikëve, por 
këtu kemi të bëjmë edhe me 
shtrirjen e trojeve Ilire, që nga 
veriu e deri në Jug, pra deri 
në Junan apo në Greqinë e 
sotme. Eh, Junani ishte një 
vend ku shumë shpesh do e 
shkelte Muji me 300 Agallarët 
e tij në kohën e kreshnikëve. 
Pra ky territor, që sot është i 
banuar me kroatë, boshnjakë, 
shqiptarë dhe grekë, në kohën 
e kreshnikëve, konkretisht 
në kohën e lavdishme të 
Muji Bylykbashit dhe Sokol 
Halilit, paska qenë territor Ilir.” 
(2021:15). 

Kjo shkon përtej mitit dhe në 
ditët tona tek ajo që mban 
memorja nga rrëfenjat tek 
Mrizi i Zanave, ku Shpati 
natyrisht ka ende dihamën 
e forcën e vetë legjendave. 
Ashtu sikurse dihet se prania 
e zanave dhe e orëve dhe e 

ndonjë figure tjetër të besimit 
popullor ndihet kudo në atë që 
ka përcjell trashëgima gojore, 
edhe tek ky libër tingëllon 
kështu se “Është ky Shpati 
me të gjitha karakteristikat 
e tij, që ende mban gjallë 
fuqinë e Mujit dhe të bëmat 
e tij, mban gjallë fuqinë e 
zanave dhe shtojzavalleve, 
të cilat me përkushtim dhe 
ndjenjë mirësie kalërojnë 
dhe ndihmojnë jetën e 
shpatjanëve. Ato janë 
tek Mrizi i Zanave, aty ku 
kalojnë kohën më të madhe 
të ditës fëmijët dhe të rinjtë 
shpatjanë.”
Kështu, këto qenie fantastike 
nuk veprojne nga ndonjë 
plan hyjnor, përkundrazi, ato 
qëndrojnë e rrojnë në një botë 
të përbashkët me herronjtë në 
Shpat, bëjnë së bashku me ta 
një jetë aktive tokësore, duke 
njohur gjithë ndjenjat intime të 
njeriut, dashurinë, kujdesin, 
sedrën, fyerjen, zemërimin. 
Për këtë Sokol Demaku 
përmbyll tek ndalesa e fundit 
e së dytës së shkimeve të tij 
se “këtu, Zanat bënë atë më 
të mirën për këta njerëz, me 
shpresë se edhe nesër do të 
jetë mirë.” (2021: 19)...

NJË PRURJE E DOOSDOSHME DHE MJAFT E DUHUR 
E SOKOL DEMAKUT PËR BREZAT NË EMIGRACION 
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MARRAMENDJE STALINISTE I DASHURISË SË 
PAFUNDME PËR UDHËHEQËSIN E MENÇUR

Aty nga fundi i muajit 
Shtator të vitit 1994 në 
Komunën e Gostimës 

së Rrethit të Elbasanit, 
organizohej një seminar. Të 
ardhur nga Tirana dhe nga 
OJQ të ndryshme synonin 
t’i jepnin një frymë tjetër 
pushtetit lokal. Në mesin e të 
ardhurve binte në sy edhe një 
grup Motrash Domenikane të 
së Lumes Imelda Lambertini, 
që vepronin në atë zonë në 

ndihmë të të sëmurëve të 
kohës së diktaturës, që kishin 
qenë me Leprozë. Kjo ishte 
një qendër që funksiononte 
për këta të sëmurë, e ngritur 
që në kohën e Mbretit Zog 
dhe më tej deri në kohën 
e pushtimit Italian. Kishte 
funksionuar edhe më vonë 
gjatë kohës së diktaturës, 
dhe pas 1990-ës, këto 
bamirëse tregonin tashmë 
miqësisht ndihmën dhe fjalën 
e përkujdesjes në këtë qendër 
tashmë në funksion tjetër dhe 
përkujdeseshin deri në Sulovë 
e në Mollas. Me këtë rast 
në një mision të përcaktuar 
mediatik një grup xhirimi nga 
RAI, ishte interesuar për këto 
shërbime të dikurshme, dhe 
për më shumë për punën 
ndihmëse dhe vullnetare të 
murgeshave nga Vatikani 
dhe synonte realizimin e 

programit që kishte një 
dritare më të gjerë në drejtim 
të pasqyrimit të jetës në atë 
zonë me ndikim të hrshëm të 
shërbimit të karitasit italian. 
Për t’a realizuar atë sa më 
mirë kërkuan ndihmën edhe 
të gazetarëve vendës. Në 
projektin e tyre u përfshiva 
edhe unë me propozimin 
e Kryetarit të atëhershëm 
të Komunës së Gostimës, 
Ilmi Plaka, një njeri tepër i 

përkushtuar ndaj proceseve 
demokratike, pasi vinte nga 
shtresa e cilësuar e kulakëve 
të zonës dhe i dhënë shumë 
për detyrën e tij pasi kishte 
pasur ëndërruar me kohë që 
të shërbente për komuntetin 
dhe njerëzit e dashur të zonës. 
Në bashkëpunim e sipër, ekipi 
i RAI-t më kërkoi të ndihmoja 
në gjetjen e disa fakteve që të 
pasqyronim edhe një detaj që i 
shtohej rëndësisë së materialit 
si shtesë në kuptimin e jetës 
së banorëve të kësaj zone 
para kohës së diktaturës dhe 
gjatë saj. 
Detaji lidhej me të shkuarën e 
kësaj zone, por dhe me kohën 
e Diktaturës Komuniste, ku 
sipas fakteve që dispononin 
ata kjo zonë ishte ndër më 
të goditurat e Reformës dhe 
Ligjit stalinist të vitit 1929 që 
kërkonte likuidimin e kalasë 

së kulakëve dhe këtu ishin 
cilësuar rreth 50% e familjeve 
‘Kulakë’. Këtyre familjeve u 
ishin sekuestruar me qindra 
dynymë tokë, krerë bagëti, 
krerë lopë e buallica, flori e 
pasuri të tjera. 
Në një fletore shkrimi e 
cila ishte mbajtur pa u 
shkatërruar nga komunistët, 
në këtë fletore të kohës së ish 
Bashkimit Sovjetik, me kapak 
ngjyrë jeshile të errët me një 

shkrim dore ishte shkruar,: 
“të dhënat mbi gjëndjen 
e kulakëve Gostimë dhe 
Shtëpanjë deri në vitin 1973”. 
Brenda po me të njëjtin 
shkrim shkruhej “gjendja 
ekonomike para çlirimit”; 
“qëndrimi politik gjatë luftës 
N.Ç.L”; “mbas çlirimit”. Këto 
tre nëndarje ishin thuajse për 
të gjithë familjet në fletore. 
Aty jepeshin edhe shënime 
të tjera, si përshembull për 
A. Sh. P. thuhej: “I nipi i M. 
ka të njëjtat të dhëna sikurse 
M. para dhe gjatë luftës kanë 
qënë së bashku në familjen 

e A.P. Në vitin 1959 është 
ndarë nga M. dhe tani banon 
veç. Në vitin 1956 babai i tij 
SH.P. është pushkatuar për 
vjedhje dhe sabotime. Në 
familje përbëhet prej disa 
frymësh. Është i martuar dhe 
ka fëmijë”.
Për një tjetër thuhej: “I 
biri i M.P. ka këtë gjendje 
ekonomike: Para çlirimit ka 
pasur 300 dynimë tokë, 1 
bujk, 100 kokë dhen, 10 krerë 
lopë e bullica, 3 pendë qe e 
buaj, 2 hyzmeqarë, 2-3 kuaj 
ngarkese, një pjesë mulliri, 
një dyqan në Gostimë. Mbas 
çlirimit: Me reformën agrare 
i mbetën 25 dynymë tokë, 
një pendë buaj, një kalë 
ngarkese. Qëndrimi politik: 
Gjatë rregjimit të Zogut, babai 
i tij ka qenë njëri me influencë 
në fshat dhe në krahinë, ka 
qenë kryeplak fshati. Gjatë 

luftës N.Ç.L. babai i tij M.P. 
ka qenë i lidhur ngushtë me 
Ballin. Kanë qenë komandantë 
Balli si M, dhë vëllai i tij, kanë 
luftuar kundër partizanëve me 
armë në dorë. Mbas çlirimit, 
M. ka qenë i internuar 6 vjet 
që nga viti 1946 deri në vitin 
1952. Në vitin 1961 u burgos 
dhe u dënua me 8 vjet burg 
për agjitacion dhe propagandë 
kundër Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Pushtetit. Në 
fillim të vitit 1963 vdiq në burg. 
Xhaxhai i tij N.P. ka qenë i 
arratisur jashtë shtetit si krimel 
dhe u vra me rastin e kapjes 
së Hamit Matjanit. Vetë M. 
nuk ka marrë pjesë dhe nuk 
ka treguar ndonjë aktivitet 
kundër partisë dhe pushtetit. 
Ndërsa në vitin 1961 kur është 
arrestuar dhe burgosur i ati 
është bërë anormal kur mori 
vesh, ishte ushtar…”
Për të plotësuar disi këtë 
‘evidencë” le të pasqyrojmë 
fjalë për fjalë edhe këtë: “G.P. 
Gjendja ekonomike para 
çlirimit: Ka qenë bashkë me 
M.P., është vëllai i M. dhe i N. 
Qëndrimi politik: …G. ka qenë 
njeriu më avdall që M. dhe N. 
nuk e pyesnin fare si vëlla që 
e kishin, bile nuk e përdornin 
si vëlla, por si hyzmeqar”. Më 
tej thuhet për situatën mbas 
çlirimit: “Nga reforma agrare 
ka përfituar 20 dynymë tokë. 
Në vitin 1963 duke mos i 
rezistuar tatimeve dhe duke 
mos qenë në gjendje tokën 
që dispononte ia dorëzoi 
Kooperativës Bujqësore 
Gostimë. Në vitin 1957 G. iu 
gjet një pushkë në shtëpi”.
Kështu në këtë fletore 
material sekret i organeve të 
brendshme të asj kohe, që 
i përkiste i vitit 1954 dhe të 
rinovuar përsëri në vitin 1973, 
vazhdohet edhe për dhjetra 
familje dhe familjarë të tjerë.
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Ti u turre Luiza Gega! 

Ti fitove. Dhe të thanë 
të gjithë nga A-Zh-ja 

se me ty fitoi Shqipëria. Të 
thanë pasi ti u ule në gjunjë 
dhe nxorre lotë pas atij sinjali 
që dhanë përfaqësuesit 
e Europianit të vitit 2022, 
pasi ne pamë duart e tua të 
bashkohen në formë lutjeje. 
E ti u lute… e ti Luiza gega, 
dibranja e parë e Atletikës 
që shënove të artët e madhe 
në tërë Europën, e pse jo 
zëri për këtë pushtoi tërë 
Botën. Dhe u duk qartë se 
mbetet tashmë vetëm ajo, 
pra, nevoja njerëzore që në 
të parën arsye, pa menduar 
për ty, është e destinuar 
vetëm për të ndjerë lumturi. 
Dhe ne pasi lexuam statuset 
e të lumturuarve nga të gjitha 
profesionet, indikacionet, 
ndesitë dhe përparësitë, 
shkuam në një mendim të të 
të intervistonim në distancë…, 
por jo direkt ty. E nderuar 
Luiza na mirëkupto se pse 
me kaq ngut, e pse jo direkt 
me ty…

F: Nuk ju duket irrituese?

L: Hm?

F: A nuk ju duket irrituese 
nevoja njerëzore për të ndjerë 
lumturi?

L: A nuk është e natyrshme 
kjo? Kur je i lumtur ndihesh 
mirë. Kështu që do të 
dëshironi të ndiheni mirë kur 
nuk jeni të lumtur apo jo?

F: Por kjo nuk është e 
natyrshme. Të jesh i lumtur 
është vetëm një gjendje në 
të cilën mund të jesh. Nuk 
është gjendja në të cilën keni 
qenë para apo pas. Të qenit 
neutral është një shtet nga 
keni ardhur dhe do të shkoni.

L: Pra, a duhet të ndjej 
nevojën të jem i trishtuar kur 
jam i lumtur ashtu siç kam 
nevojë të jem i lumtur kur jam 
i trishtuar?

F: Jo, kjo nuk bën asgjë. 

Nuk duhet të 
ndjeni asgjë 
fare. Ose keni 
nevojë në 
radhë të parë.

Z: Kjo nuk ka 
kuptim. Jeta 
është ajo që 
bën të gjallët. 
Ju nuk mund 
të jetoni pa 
nevojën për të 
ndjerë apo jo?

L :  E p o , 
ndoshta të 
jesh gjallë nuk 
është një gjendje e natyrshme 
për të qenë gjithashtu! Nëse 
do të ishte, nuk do të vdisnit 
dhe as do të lindnit.

F: Çfarë do të thuash?

Përgjigje: Ndoshta jeta dhe 
vdekja janë gjithashtu vetëm 
një gjendje në të cilën mund të 
jeni, por as gjendjet natyrore...

L: Uh... Gjendja e tretë përveç 
jetës dhe vdekjes?

F: Po!

L: Çfarë do të ishte kjo?

Përgjigje: Epo që kjo të 
funksionojë, mendoj se do të 
duhej të përfshihej një palë e 
tretë, si një shpirt apo diçka 
tjetër, atëherë mund të themi 
se është vetëm trupi juaj që 
është i gjallë ose i vdekur. 
Shpirti juaj është atëherë 
vetëm një prani që përmes 
një mediumi të quajtur trup 
po mbledh përvojë.

F: Po emocionet?

Përgjigje: Le të shtojmë një 
trup tjetër në parim! Quajeni 
atë “trup emocional”. Trupi 
emocional është duke 
përdorur një trup fizik si një 
mjet për të marrë përvojë 
nga bota dhe më pas është 
një shpirt që po përdor trupin 
emocional si një mjet, kështu 
që ne kemi një qenie të 
përsosur!

L: A nuk është pak e vështirë?

Përgjigje: Kush e di... Por 
atëherë mund të themi se më 
në fund ekziston një gjendje 
natyrore për të qenë. Quhet 
“gjendja e shpirtit”. Në këtë 
gjendje ju rezononi tre trupat 
tuaj (trupat: fizik, emocional 
dhe shpirtëror). Në këtë 
gjendje ju nuk jeni “I gjallë”, 
ose “i vdekur”, ju nuk jeni “i 
lumtur”, ose “i trishtuar”, ju 
jeni thjesht një prani.

F: Dhe si do të arrinit në këtë 
gjendje të quajtur “Gjëndja 
shpirtërore”??

Përgjigje: Epo, duhet të 
pyesni veten pse dy trupat e 
tjerë ekzistojnë në radhë të 
parë?

L: Hm.. Mirë për t’i përjetuar 
gjërat apo jo?

F: Po..

L: Ohhh! Pra shpirti është një 
prani që përmes dy trupave 
përjeton gjërat! Pra, pasi të 
ketë përjetuar gjithçka ka për 
të parë dhe ndjerë. Më në 
fund do të hyjë në “ Gjëndja 
shpirtërore”!!

F: Saktësisht!

L: Por a nuk ka kaq shumë? 
Ne nuk kemi kohë të 
mjaftueshme për të përjetuar 
gjithçka që ekziston...

Përgjigje: Epo kush tha që 
jetoni vetëm një herë..

L: Rimishërimi?

F: Eh....

L: Por pse nuk i kujtojmë 
gjërat nga jeta jonë e kaluar?

Përgjigje: Epo, do të ishte 
më e lehtë të përjetosh 
gjithçka nëse mendon se 
ke vetëm kaq shumë kohë. 
Në këtë mënyrë ju do të 
përdorni të gjithë kohën që ju 
është dhënë për të jetuar në 
maksimum!

Dhe ne që e sprovuam e 
kuptuam. E kuptuam se edhe 
një Prift apo dhe një Klerik, 
mund të bëjnë statuse e të 
kritikojnë vetëm pasi ti je ulur 
e me duart e tu të mbledhur 
drejt kërkon vetëm ndihmën 
e bekuar. Se ndihma tjetër, 
ajo që duhet të jetë ndihmë e 
pakursyer natyrisht që është 
ndonjë dekoratë, ndonjë 
lajm, ndonjë pritje nga ndonjë 
zyrtar i lartë, dhe ndoshta 
vetëm kaq. Tjetra është e 
harruar. Por ti e nderuar do 
të mbetesh një emër gjithë 
brezave tashmë vetëm e 
kujtuar, sepse ke fituar duke 
sakrifikuar. 
Pas gjithë kësaj vetë rrënja 
e pema, vetë filizi e dega, 
në Tokën që ti e bëre djerrsë 
të gjallë do të pëshpërisin e 
urojnë përjetshëm: Të lumtë 
Luiza Gega! 

TË LUMTË LUIZA GEGA!
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SUPERMARKETI HILAL FOOD CENTRE QË OFRON 
‘PËRKATËSI’ TË KOMUNITETEVE LOKALE

Ndërsa  ecn i  në 
Kilburn High Road, 
niveli i zgjedhjes 

është pothuajse fantastik. 
Supermarketi ndërkombëtar, i 
gjetur në vendin e tij në rrugën 
kryesore të Kilburnit, thuhet se 
përmban 35,000 produkte. Me 
origjinë nga një gamë e gjerë 
vendesh në shtatë kontinente, 
stoku përmban artikuj që do të 
luftonit t’i gjenit kudo tjetër në 
qytet. 
Nga banaku i një kasapi që 
ofron kokat e deleve, topthin 
e qengjit dhe lëkurën e lopës 
(krahas prerjeve të tjera 
më të njohura) deri te 
korridoret me një thesar 
përbërësish më pak të 
ndotur nga çdo cep i 
globit, ky një supermarket 
në një shkallë që nuk do ta 
gjeni askund tjetër. Ju nuk 
mund të mos gjenit atë për 
të cilën keni ardhur.
Kjo është ajo që drejton 
qasjen e dyqanit, sipas 
anëtarit të stafit të Hilal 
Food Centre. Ndërsa 
pjesëtarët e familjes 
me mjaft miq shqiptarë 
punojnë në blerje dhe 
llogari - shëtisnin nëpër 
dyqan, duke ndihmuar një 
klient që nuk arrin të gjejë 
atë për të cilin kanë ardhur 
është gjëja kryesore që 
ata duan të shmangin.
Duke i shërbyer një baze 
të larmishme klientësh, 
supermarketi është vendosur 
në zonë në një formë që nga 
koha kur ata e transferuan si 
të tillë. Mehmet na tha se tregu 
filloi në kohë të ndjeshme aty 
pranë përpara se të kalonte 
në një model ndryshe, duke 
u zgjeruar dhe më pas duke 
u zhvendosur në vendin e 
tashëm. Me korridore kushtuar 
kuzhinave të ndryshme 
botërore, duke përfshirë, 
evropiane lindore, indiane dhe 
turke - ndër të tjera, Mehmeti 
tha se supermarketi ekziston 
për t’u ofruar komuniteteve të 
komuniteteve  ushqime dhe 
marka që ata njohin dhe për 
të shërbyer si një kujtesë të 
shtëpisë.
Kjo është sigurisht ajo që ofron 

puna në dyqan për Mahmudin, 
i cili u zhvendos me dashurinë 
për njerëzit. Kohë më parë, ai 
erdhi në Kilburn High Road 
duke kërkuar ushqime turke 
dhe u largua me një punë. Ai 
shpjegoi: “Disa vite më parë, 
unë kërkoja sallam dhe djathë 
turk. Arrita këtu dhe fola me 
stafin dhe ata thanë se po 
kërkonin më shumë punëtorë 
dhe kështu fillova të punoja 
këtu.
“Ka një frymë të madhe 
komuniteti në mesin e stafit. 
Unë kurrë nuk kam folur kaq 

shumë turqisht derisa kam 
qenë në MB derisa arrita këtu. 
Për katër vjet në këtë vend 
mezi flisja turqisht, por kur 
fillova të punoja këtu, mendja 
ime filloi të punonte sërish në 
turqisht”.
Kjo ndjenjë e komunitetit 
dhe përkatësisë është pjesë 
përbërëse e ofertës së 
dyqanit, sipas Mahmudit. 
Ai tha: “Ju ndiheni të sigurt 
këtu. Nëse ndodh diçka, 
unë mund të mbështetem te 
njerëzit këtu. Ju ndjeheni sikur 
i përkisni diçkaje këtu. Ajo 
ofron një kujtesë të shtëpisë 
për komunitetet e emigrantëve 
këtu.”
Ndërsa ecni përreth, çdo 
kthesë paraqet një ushqim 

të ri dhe të papritur. Jashtë 
ballinës së supermarketit 
është pjesa e tij e rezistencës. 
Sipas të tjerëve, një koleksion 
i jashtëzakonshëm i frutave 
të shijshëm - më së shumti 
shalqinj me madhësi gurësh, 
që thuhet se janë më të 
mëdhenjtë në zonë - është 
ajo që tërheq vëmendjen e 
shumicës së njerëzve.
Sapo brenda, njerëzit do të 
përjetojnë përzgjedhjen më 
të gjerë të perimeve që ka 
të ngjarë të shihni, si dhe 
produkte si lassi pakistaneze, 

djathëra dhe pasta erëzash 
turke, kavanoza me marinatë 
hering, jam, gjethe banane, 
turshi iraniane, krem bullgar, 
ëmbëlsira indiane , kumbulla 
jeshile, varietete të pafundme 
feta, djathë i tymosur 
rumun, chow chow, fruta 
rambutan, reçel shqiptar, 
fasule palestineze, peshk të 
ndryshëm, vaj mustardë, vezë 
rosash, bamje dhe çdo bar 
erëz nën diell - duket sikur e 
gjithë kuzhina botërore është 
këtu.
Megjithatë, Kilburn High Road 
refuzon të pushojë në dafinat 
e tij. Është e qartë se qasja 
e tyre është se gjithmonë 
mund të gjendet më shumë. 
Ozgur tha se kohët e fundit 

kishte folur me furnitorët e 
Kosovës në mënyrë që të 
zgjeronte stokun e produkteve 
nga ai rajon, ndërsa Mehmet, 
tashmë merret me rreth 80 
furnizues, shtoi: “Ne gjithmonë 
po përpiqemi të zgjerojmë 
gamën e produkteve.
“Klientët kërkojnë produkte 
të caktuara, nëse nuk i kemi, 
përpiqemi t’i gjejmë po atë 
ditë. Gjithmonë përpiqemi të 
gjejmë më shumë gjithsesi.”

Me kaq shumë pjesë lëvizëse 
dhe që kanë të bëjnë me 

kaq shumë blerës, ka 
një ndjenjë emocionuese 
dhe të furishme në treg. 
Ndërsa ne ecim përreth 
me pronarët, ata shpesh 
merren për të koordinuar 
mbërritjen e më shumë 
dërgesave ose për t’iu 
përgjigjur telefonatave nga 
blerësit nga e gjithë bota. 
Ju imagjinoni se nuk ka 
kurrë një moment të qetë 
këtu.
Megjithatë, shtrirja dhe 
shkalla e operacionit vjen 
me sfida. Mahmud tha se 
kohët e fundit kanë qenë 
të vështira për dyqanin 
- veçanërisht pasi kriza 
e kostos së jetesës ka 
zënë vend. Ai tha: “Kohët 
janë të vështira për t’u 
tregtuar. Dorëzimi është 
dy ose trefishi i çmimit të 
mëparshëm”.

Megjithatë, tregtia mbetet e 
fortë. Ndonëse e njohur me 
restorantet - veçanërisht furrën 
e saj në dyqan - Mahmud tha 
se tregu i supermarketit merr 
rreth 80% të tregtisë së tij nga 
familjet. Në fundjavë, ai thotë 
se njerëzit qëndrojnë në radhë 
jashtë përpara se të hapin 
bukën e pjekur në dyqan, 
ndërsa dyqani mund të jetë 
aq i zënë sa korridoret bëhen 
plot me njerëz që presin arkat.
Ata synojnë që dyqani 
të sigurojë një kujtesë të 
shtëpisë për shumë njerëz, 
si dhe të shesë ushqime 
që të tjerët mund të mos e 
kenë parë kurrë më parë. Me 
35,000 produkte në dyqan, ka 
një shans të lartë për këtë.
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