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Përditshmëri...

8 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. Festohet kudo ku
ka shqiptarë. 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...
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Mal Berisha...
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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 sllavogrekë. 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 qindra 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.
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„Gusto 272 Italian“ Restoranti i munguar në Londër.
Gjithsejt: 110 persona. Dy salla moderne.
Salla kryesore: 75 persona, për festa, gëzime, ditëlindje,
fejesa dhe martesa, takime të ndryshme.
Salla e dytë: 35 persona, për të gjitha okazinet festive.

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

Kualitet

Cilësi

Konkurrues

Garanci

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

Siguri

Pastërti

Respekt

Tel: 020 8904 7775
Email: info@gustoitalian.co.uk
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Dokumente udhëtimi
Procedura për leje qëndrimi
dhe viza
Kur jeni kotigjent per t’u
riatdhesuar ose të ndaluar
nga organet e emigracionit
Mbulojmë të gjitha aspektet
e emigracionit
Zgjatje vizash
Leje pune
Rishikim jurdik

24/7 orë linjë emergjence

07878335000

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë
avokatët e tjerë në praktikë në Angli dhe
Uells, është Kompani e autorizuar dhe e
rregulluar nga Autoriteti i Rregullimit të
Aplikantëve.
Avokatët tanë të emigracionit kanë
mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e
emigracionit dhe ligjit të azilit.

Apelim Tribunali
Rastet e trashëgimisë
RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street,
Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02085401666
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U NDERUA RRESHTERI BRITANIK QË RRA NË
MALET MBI FSHATIN TRAGJAS, SHQIPËRI
Ambasadori
i
Jashtëzakonshëm dhe
Fuqiplotë i Mbretërisë së
Bashkuar, në Republikën
e Shqipërisë, Alistair KingSmith shkruan: „Çfarë
ceremonie prekëse dhe
momenti frymëzues i
historisë sonë të përbashkët.
Faleminderit të gjithë atyre
që morën pjesë në Ditën e
Kujtimit dhe funeralin për
Sgt Twiddy, duke nderuar ata
që bënë sakrificën e fundit
për paqen.“

R

reshteri britanik, Peter
Twiddy, që rra gjatë
Luftës së Dytë Botërore,
është varrosur në Tiranë,
Shqipëri. Të Mërkurën, 20
Tetor, në atë ditë që ai do të
kishte 100 vjetorin e lindjes,
Rreshteri (Rreshteri) Peter
Twiddy RAFVR, më në fund u
varros me nderime ushtarake
nga anëtarët e Skuadronit të
Ngjyrave të Mbretëreshës,
Forcat Ajrore Mbretërore gjatë
një shërbimi që u organizua
nga Ministria e Mbrojtjes
Qendra e Përbashkët e
Viktimave dhe Mëshirës
(JCCC), e njohur edhe si
‘Detektivët e Luftës të MOD’.
Ceremonia u zhvillua për
22-vjeçarin Sgt Twiddy në
Varrezat Përkujtimore të Parkut
të Komonuelthit (CWGC) të
Parkut të Tiranës, Shqipëri dhe
u krye nga Reverend (Drejtuesi
i Skuadronit) Chrissy Lacey,
Chaplain RAF High Wycombe.

Tracey Bowers, JCCC dje tha:
“Ky ka qenë një rast magjepsës
për të hulumtuar dhe punuar.
Unë jam mirënjohës ndaj
familjeve që dhanë ADN -në e
tyre në mënyrë që të mund të
identifikonim Sgt Twiddy. “Ne
kujtojmë të gjithë ekuipazhin
dhe pasagjerët që u vranë 78
vjet më parë sot në atë që ishte
një mision trim.”
Natën e 19 tetorit 1943, një
aeroplan Halifax HR674 u
nda për të kryer një operacion
sekret të koduar me emrin
“Fidani 7”. Sgt Twiddy së
bashku me gjashtë ekuipazhe
të tjerë nga Skuadra Nr.148
shoqëruan dy pasagjerë,
Kapiten A. Careless dhe
Signalman D.Ë. Rockingham,
të cilët ishin të lidhur me
Ekzekutivin e Operacioneve
Speciale (NSH).
Qëllimi i misionit ishte heqja
dorë nga furnizimet dhe dy
personeli i NSH -së. Zona e
rënies ishte e lartë në malet
mbi fshatin Tragjas, Shqipëri.
Avioni u ngrit nga Tocra, Libi
më 19 tetor 1943 në 2325 orë
me kohën lokale dhe nuk u
kthye.
Përpjekjet për të gjetur
aeroplanin, përfshirë kërkimet
në det, nuk patën dobi deri më
22 tetor 1943 kur u mor një
sinjal nga terreni që thoshte se
aeroplani ishte rrëzuar në orët
e para të 20 tetorit me humbjen
e të gjithë personave në bord.
Pas informacionit në lidhje
me vendndodhjen e vendit
të përplasjes në Halifax
të dhënë në Seksionin
e Mbrojtjes në Tiranë,
një ekip nga Ambasada
u vendos për të hetuar.
Mbetjet njerëzore u morën
nga rrënojat dhe ADN -ja
u përdor për të konfirmuar
se ishin ato të Rreshter
Peter Twiddy.
Familja e Rreshter Peter
Twiddy tha dje: “Ne të
gjithë jemi mirënjohës që
u arrit një përputhshmëri
pozitive e ADN -së dhe
misteri për atë që i ndodhi

gjithë
atyre
viteve më parë
anëtarit tonë të
guximshëm të
familjes u zgjidh
përfundimisht.”
I nderuari Lacey
dje tha: “Për
78 vjet vendi
i pushimit të
Sgt Twiddy ka
qenë i panjohur.
Tani, në ditën
e tij të veçantë
(përvjetorin e
lindjes dhe vdekjes së tij), ne
mblidhemi për të thënë se ai
është i njohur; në
vendin e tij të fundit
të pushimit ne
njohim sakrificën
përfundimtare që ai
bëri. Ne qëndrojmë
në kujtesë për
paqen për të cilën
ai dhe ekuipazhi
dhanë jetën, dhe
lutemi që të ketë
paqe
ndërsa
pushojnë. ”

të CWGC, tha dje: “Në këtë
datë të rëndësishme, Sgt
Twiddy tani mund të prehet.

Kush ishte Peter
Twiddy
Peter Twiddy lindi
më 20 tetor 1921
në Stockwell, Surrey, nga
Albert Arthur Twiddy dhe Elsie
Edith Ward. Peter kishte një
motër më të madhe që vdiq
si foshnjë dhe një vëlla më të
vogël, Eric, i cili vdiq në vitin
2013 në moshën 89. Gjatë
gjithë karrierës së tij karakteri
i Pjetrit u përshkrua gjithmonë
si shumë i mirë.
Peter u vra në
ditëlindjen e tij të
22 -të.
Varri
do
të
shënohet me
një gur varri të
siguruar
nga
CWGC, i cili do
të kujdeset për
vendin e tij të
fundit të pushimit
në
përjetësi.
Mel Donnelly,
Menaxheri i Rastit
të Përkujtimeve

Ne jemi krenarë që jemi në
gjendje të shënojmë varrin e
tij me një lapidar të CWGC
që përmban të dhënat e tij
dhe një mbishkrim personal të
zgjedhur nga familja e tij, duke
siguruar që as ai, as sakrifica
e tij nuk do të harrohen kurrë.”
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ADOLESHENTËT NË KËRKIM TË MOTIVEVE
Nga Fran Gjoka

J

eta në shkollat shqiptare
rrjedh dhe gjallëron
përditë.
Krahas
përkushtimit të drejtuesve,
mësuesve dhe nxënësve
për zbatimin e programeve
dhe përvetësimin e dijeve,
herë-herë ndodh diçka që
qortohet nga mësuesit. Disa
nga adoleshentët vijnë të
papërgatitur në mësim, të
tjerë kanë ardhur pa bërë
detyrat ose kanë “harruar”
fletoret në shtëpi, dikush nuk
është i vëmendshëm dhe
gjatë orës së mësimit hedh
vështrimin ëndërrimtar nga
dritarja, dikush godet me një
shuk letre shokun në krah të
tij, një tjetër shkarravit mbi
tavolinë emrin e sportistit apo
këngëtarit të famshëm që ka
për zemër etj. Pas mësimit
këta nxënës adoleshentë,
gjithnjë të zhurmshëm dhe të
hareshëm, duan edhe të luajnë
pakëz, të argëtohen, të bëjnë
edhe ndonjë shaka, të tregojnë
një anekdotë. Por, diku ndodh
edhe ndonjë grindje apo sherr
i mprehtë, një zënkë që nis
si me shaka dhe shndërrohet
padashur në një konflikt të
rëndë dhe të rrezikshëm.
Madje ndonjëri nga jashtë
oborrit të shkollës, kërkon
të bëj të fortin, ai dëshiron

të dallohet nga të tjerët, të
shfaqet origjinal në fjalët dhe
në veprimet e tij. Ai kërkon
të zbulojë rrugët që i duken
të drejta për të qenë sa më
interesant në jetë, të tërheqë
vëmendjen e të tjerëve drejt tij.
Pa këto zhurma të hareshme
nuk mund të kuptohet dot
jeta e adoleshentëve. Nëse
do t`i kthehemi realiteteve
të shkollës, pas emrit të çdo
nxënësi, pas numrit rendor
në regjistër, pas çdo note,
është një nxënës adoleshentë
me botën e tij shpirtërore në
formim, i brishtë, që ka nevojë
të orientohet, të nxitet e të
mësojë, paçka se ai për veten
e tij thotë se “ i di të gjitha dhe
s`ka asgjë për të mësuar”.
Por ai ndihet keq kur ndien
indiferentizëm ndaj tij, kur nuk
e përfillin dhe nuk tregojnë
interes për të. Ai ndihet keq kur
nuk di se ç`të bëj, kur nuk ka
motive në jetë. Në kësi rastesh
për adoleshentët, një ditë nuk
ndryshon nga një ditë tjetër,
një muaj nuk ndryshon nga
një muaj tjetër: “Ah, gjithnjë të
njëjtat gjëra! Sa e mërzitshme
është kjo jetë!”
Nxënësit adoleshentë fillojnë
e bëhen melankolikë, mbyllen
në vetvete, bien në pesimizëm
e gjer në dëshpërim të
thellë. Dhe ky është çasti

më i rrezikshëm, sepse ata
përpiqen të gjejnë ngushëllim
dhe zgjidhje, duke hedhur
vështrimin nga rruga, që i
tërheq si “gjarpër i keq”.
Lexo po deshe hartimet
e çiltra të disa prej këtyre
adoleshentëve. Aty ata
rrëfehen, aty shprehin diçka
nga zjarri i shqetësimeve që
i djeg përbrenda shpirtit, aty
sheh se si ata përpiqen e
përpëliten pa mundur të gjejnë
gjithnjë rrugët më të drejta të
jetës.
Shkolla, jo vetë parandalon
të keqen, por ajo edukon dhe
motivon jetën e nxënësve të
saj.
Nuk them se këta adoleshentë
duhet të mbahen për dore.
Jo. Këtë, ata nuk e pranojnë,
ndihen të fyer, por gjithsesi,
ata duhen orientuar, duhen
ndihmuar të kapërcejnë
gjendjen stresante dhe të
rënduar psikologjike. Ata
duhen shkundur, duhen vënë
në lëvizje, duhen hedhur në
veprim. Në shkollë është vendi
ku duhet të edukohen ndjenja
dhe të nxiten ëndrra të bukura,
është vend ku hedh shtat
personaliteti i adoleshentit, ku
ai orientohet drejt së bukurës
dhe së mirës, së drejtës dhe
progresives. Shkolla ka rolin

e saj të padiskutueshëm
dhe parësor në ndryshimin
e gjendjeve dhe përsosjen
e realitetit ku jetojmë. Është
forca e arsimit dhe e kulturës
që shpërndan mjegullën dhe
errësirën, prapambetjen dhe
injorancën, që i kundërvihet së
keqes dhe ligësisë, që mbron
të drejtat e adoleshentëve nga
dhuna dhe arbitrariteti…Duke u
ndodhur përballë vështirësive,
duke ngritur nivelin e punës së
saj, shkolla të përdorë edhe
ajo “armët” e reja të kohës
moderne për të qenë e aftë
të fitojë mbi sfidat, dukuritë
negative, të ndikojë së bashku
me shoqërinë dhe shtetin dhe
të “ndërhyjnë’ bashkërisht
që t`i shpëtojnë adoleshentët
nga e keqja, të vihet në krye
të veprimeve të fuqishme
humanitare. Shkolla s`ka
vetëm detyrë t`i qortojë ata, por
edhe t`u tregojë atyre rrugën e
duhur, rrugën e dijes dhe të
zhvillimit, t`u tregojë se “jeta
nuk është fushë me lule”, por
se ajo që në dukje shfaqet si
një “lumë i qetë”, në fakt është
një “lumë i rrëmbyeshëm”,
i cili përballohet duke e
mësuar mirë notin, duke u
orientuar, duke iu shmangur
vërshimeve që të rrëmbejnë,
“gjeneratoreve” që të përthithin
brenda tyre…
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SKELA “JET SCAFOLDING” CILËSI, PROFESIONALIZËM, GARANCI
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kela “Jet Scafolding”
tregon gjithnjë e më
shumë përkujdesje
në të tre elemntët e saj të
suksesit. Themelet e mira janë
thelbësore. Shpesh kornizat e
skelave kërkojnë më shumë
pllaka bazë të thjeshta për të
kryer dhe përhapur në mënyrë
të sigurt ngarkesën. Skela
“Jet Scafolding” përdor pllaka
bazë në sipërfaqe të betonit.
Për sipërfaqet si trotuaret ose
pllakat bazë të asfaltit janë të
nevojshme. Për sipërfaqet më
të buta ose më të dyshimta
përdor tabela të vetme, nën
një standard të vetëm, një
tabelë e vetme duhet të jetë së
paku 1.000 centimetra katrorë
(160 in2) pa një dimension
më të vogël se 220 milimetra,
trashësia duhet të jetë së
paku 35 milimetra (1.4 in).
Për skelat e ngarkesës më të
rënda mund të kërkohet shumë
më tepër elementë të betonit
të vendosura në beton. Në
hapat e pabarabartë të terrenit
që priten për pllakat bazë,
rekomandohet një madhësi
minimale e hapit prej rreth 450
milimetra (18 in). Një platformë
pune kërkon që elementë
të tjerë të jenë të sigurt. Ata
duhet të jenë të ngushtë, të
kenë binarët me mburojë

të dyfishtë dhe të gishtin
dhe të ndalojnë dërrasat.
Duhet gjithashtu të sigurohet
qasje e sigurt dhe e sigurt.
Komponentët themelorë të
skela “Jet Scafolding” janë
tubat, bashkuesit dhe dërrasat.
Tuba zakonisht bëhen prej
çeliku ose alumini; megjithëse
ka skela të përbërë që përdor
tuba të fibrave të qelqit të
mbështjella me filamente
në një matricë najloni ose
poliestër, për shkak të kostos
së lartë të tubit të përbërë,
zakonisht përdoret vetëm kur
ekziston rreziku nga kabllot
elektrike që nuk mund të
izolohen. Nëse janë çeliku,
ato janë ose “të zeza” ose
galvanizuar. Tubat vijnë në një
sërë gjërash dhe një diametër
standard prej 48.3 mm. (1,5
tubacione NPS). Dallimi
kryesor midis dy llojeve të
tubave metalik është pesha
më e ulët e tubave të aluminit
(1.7 kg / m në krahasim me
4.4 kg / m). Megjithatë ato
janë më fleksibile dhe kanë
një rezistencë më të ulët
ndaj stresit. Tuba zakonisht
blihen në gjatësi 6.3 m dhe
pastaj mund të priten në
madhësi të caktuara tipike.
Shumica e kompanive të

mëdha do t’i shesin tubat e
tyre me emrin dhe adresën e
tyre për të penguar vjedhjen.
Bordet ofrojnë një sipërfaqe
pune për përdoruesit e
tribunave. Ata janë dru të
kalitur dhe vijnë në tre trashësi
(38 mm (e zakonshme), 50 mm
dhe 63 mm) janë një gjerësi
standarde (225 mm) dhe janë
një gjatësi maksimale prej
3.9 m. Mbërritjet e tabelës
mbrohen me pllaka metalike
të quajtura pranga ose
ndonjëherë pllaka gozhdë, të
cilat shpesh e kanë vulosur
emrin e kompanisë në to.
Dyllat e tribunave të drurit në
Britani të Madhe duhet të jenë
në përputhje me kërkesat e
BS 2482. Po ashtu, përdoret
edhe stolisje druri, çeliku
ose alumini, si dhe pllaka të
laminuara. Përveç tabelave
për platformën e punës,
ekzistojnë bordet e vetme
të cilat vendosen nën skelë
nëse sipërfaqja është e butë
ose që dyshohet ndryshe,
megjithëse mund të përdoren
edhe bordet e zakonshme.
Një tjetër zgjidhje, e quajtur
skatepad, është bërë nga një
bazë gome me një pllakë bazë
të formuar brenda; këto janë
të dëshirueshme për përdorim
në tokë të pabarabartë pasi

ato përshtaten, ndërsa bordet
e vetme mund të ndahen
dhe duhet të zëvendësohen.
Skela, e quajtur edhe
skelet, është një strukturë e
përkohshme e përdorur për
të mbështetur ekuipazhin
e punës dhe materialet për
të ndihmuar në ndërtimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin
e ndërtesave, urave dhe të
gjitha strukturave të tjera të
bëra nga njeriu. Skelat janë
përdorur gjerësisht në vend
për të pasur akses në lartësitë
dhe zonat që përndryshe do të
ishin të vështira për t’u arritur.

Jet Scaffolding
Unit 212 Flexspace
5 Elstree Way Borehamwood
London
WD6 1SF
Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffolding.com

“Skela Jet” është e bazuar
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon
të gjitha zonat në Londër.
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AMBASADORI MAL BERISHA
HYN ZYRTARISHT NË
“LONDON REMEMBERS”

I

sh
Ambasadori
i
Jashtëzakonshëm dhe
Fuqiplotë i Shqipërisë,
shkrimtari dhe studiuesi i
mirrënjohur, Mal Berisha,
është shënuar zyrtarisht
në “London Remembers”.
Diplomati shqiptar që hyri në
shërbimin diplomatik në 1992,
dhe në vitin 2000 u emërua
nga Kombet e Bashkuara si
pjesë e misionit të tyre në
Kosovë dhe që në vitin 2012
ai punoi si i ngarkuar me punë
në Mbretërinë e Bashkuar dhe
Republikën e Irlandës, është
kështu shqiptari i parë dhe i
vetëm që shënohet zyrtarisht
në “London Remembers”,
që synon kapjen e të gjitha
përkujtimoreve në Londër, për
faktin sublim se është diplomati
më energjik shqiptar që realizoi

vendosjen e bustit të Gjergj
Kastrioti Skënderbeu, (1405
– 1468), i cili përshkruhet
kështu në formën zyrtare
“hero kombëtar i pathyeshëm
shqiptar, mbrojtës i qytetërimit
perëndimor.”
Busti i heroit kombëtar është
vendosur më: 28.11.2012, që
sipas asaj që shkruhet është
iniciuar nga: David Lloyd, dhe i
përkrahur dhe zbuluar nga Mal
Berisha Rep. E Shqipërisë,
Cllr Robert Davis DL dhe Cllr
Susie Burbridge. Mbështetur
nga: Sebra dhe Bra, punuar
me mjeshtëri nga i mirënjohuri
Kreshnik Xhiku. Zbulimi u bë
në 100 vjetorin e Pavarësisë
së Shqipërisë.
Natyrisht për këtë përfshirje
zyrtare të studiuesit shqiptar
mal Berisha, kreditet i shkojnë

intelektualit Alan Patient i www.

plaquesoflondon.co.uk.

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

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

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA
NDERRIIMI I
LLAMPAVE. NDRIÇIMI
DERI TEK SKEMAT
PROFESIONALE DHE
INSTALIMI
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JAM ME STRUKTURAT E PD-SË
Nga Shkëlqim Cufaj

N

ë fakt, koha ka
treguar se raste të tilla
shqetësuese dhe jo
pak problematike bëhen së
pari strukturë e strukturave të
kafeneve. Kafenetë janë gjyqe
dhe vetëgjyqësi, përpara se
gjakrat e e nxehur me njërën
palë apo me tjetrën të ngrihen
e të përfshihen herë me
Foltoren e Prof Dr Berishës,
e herë me mbështetjen ndaj
Kryetarit të PD-së, Lulzim
Basha. Unë jam kundra këtyre
kafeneve, jo se nuk dua të
përfshihem në debate, por se
debati i një familjeje dhe i një
force politike të shëndoshë
bëhet në struktura dhe jo në
kafene. Duke qenë se kam
qenë mjaft aktiv në fushatën
e fundit, sikurse dihet dhe
në mjaft të tjera, në zonën
time në Durrës natyrisht kam
parë se demokratët janë një
forcë e fuqishme dhe aty ku
unë me Grupseksionin tim
u angazhuam edhe fituam.
Kështu ndjemë ndjeshëm
se aty ku strukturat janë në
detyrën dhe misionin e tyre
‘vullnetar“ të angazhimit

politik ligjor dhe gjërat
shkojnë ashtu sikurse duhet.
Tashmë ne kemi humbur dhe
jemi në një Parlament ku
pakica jonë është në një pikë
delikate. Shumica e ka forcën
dhe kulturën e saj të mangët
për të mbytur zërat kundra,
po aq dhe për të shestuar të
gjitha marifetet e marifetçinjtë
e zullumit të madh që i bëhet
popullit. Në këtë rast PD është
dhe duhet të jetë bashkë, e
qartë në veprimet e saj, e
kompletuar dhe natyrisht me

mendimin e ngritjes së arsyes
demikratike dhe vlerave në
ndihmë të popullit që vuan
nga mjaft pika, që shkojnë
deri tek çmimet e përditësisë.
E në këtë rast pyetejet janë
me kë je? Je me Prof Dr Sali
Berishën, apo me Kryetarin
e PD-së Lulzim Basha?
Unë nuk e kam të vështirë të
shprehem qartë dhe saktë.
Jam me PD. Të dy janë PD.
Të dy janë ajo që unë kam
mbështetur. Të dy janë ata
që unë kam besuar. Me të dy

kam ndarë një pjesë të jetës
sime, por në këtë rast jam
me strukturat e PD-së, jam
me Grupseksionin tim, jam
me anëtarët e mi. Ata dhe
vetëm ata më ndihmojnë në
këtë rast të jap një përgjigje
të qartë e të saktë. Kështu e
them hapur jam për lëvizjen
e strukturave të PD-së, për
qartësinë e qartësimin e tyre
dhe prej tyre. Vetëm kështu
mund të rikthehemi në vlerat e
mirëfillta demokratike. Vetëm
kështu e dimë udhën dhe
rrugëtimin tonë drejt fitores.
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Vila Ronel Bar
& Restaurant
46 Birchington Road
London
NW6 4LJ

020 7624 1385
www.vilaronelrestaurant.co.uk
Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
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E PAZAKONTA

M

jafton një vëmendje.
Një
Fjalë
në
vetvete. Një Fjalë
e besueshme. Një fjalë e
vetme është e mjaftueshme.
Ajo Fjalë është si një farë e
domosdoshme e një bime
jete. Dhe jeta e mban atë në
faqen e saj të parë. Në faqen
e hapjes së një libri. Ky libër
ka vendin e tij pastaj dhe
kjo ndodh radhë. Në raste
të tilla të rilexosh atë që ke
biseduar, folur dhe pikëtakuar
është vërtet më shumë se
një respekt i madh. Se vetë
ajo fjalë është një farë dhe
jo një përrallë. Një farë e
vetme mund ta kthejë një
shkretëtirë në një kopsht të
bukur, gjithçka që i duhet
është që dikush ta dëgjojë
atë dhe të kujdeset për të, pa
bujë për ujë, sikurse duhet
nga burimi i saj në Fjalë. Aty
duhet në fakt dritë. Dritë nga
shpirti. Dritë nga sytë. Duhet
të shkruhet me shpirtin e lirë.
Duhet të jesh Njeri i Lirë. I lirë
në të gjithë spektrin e tillë. I
lirë si Njeri, me të pashuarën
dashuri. Dhe kjo jo vetëm për
një minutë, për një orë dhe
për një ditë. Për gjithë dritën.
Për dashurinë për dritën.
Për shkak se dashuria për
dritën duhet të mbahet nga të
gjithë. Ajo është përqafuese,
e ngrohtë dhe e butë. Jeta
rritet prej saj ditë pas dite
për të gëzuar prekjen e saj të
mrekullueshme unike.
Duke dashuruar dritën, duke
parë shkretëtirën, duhet të
kihet parasysh edhe një
fakt. Duhet takt. Duhet pakt,
si të thuash një rregull, një
rregullore, se drita mund të
jetë mizore. Edhe kur duket e
pastër mund të jetë e ashpër.
Edhe kur duket thjesht si një
risi, mund të jetë një dritë që
përvëlon në nxehtësi. Ndërsa
përpiqet dhe përpiqet, pra të

bëjë vetëm atë që është e
drejtë, e gjitha pakuptuar dhe
pandjerë mund të digjet.
Digjet. Digjet vetë. Duke lënë
pas një pjesë pothuajse të
pajetë. E kjo është pjesa e
mbetjes kur vjen dhe bëhet
puthja e vdekjes. A thua këtë
mund ta evitoni, mund ta
zhdukni? Në fund ju humbni.
Përhumbni me durimin,
verboni shkëlqimin. Ju mbetet
thjesht një mëkatë, që dikur
ishte një dhuratë.

P

Fjala kërkon peshën e lirisë
në çdo skaj. Jam me këtë,
apo jam me atë, është thjesht
një faj. Një faj që ju kushton
si shuarrja e dritës pastaj.
Bëhuni vetvetja. Kthehuni
tek e vërteta. Bëhuni dritë.
Dhe jo vetëm për një ditë.
Përndryshe, vetë kjo dritë do
t’ju djegë para se t’ju lërë të
kalbeni në frikë.

Ngrijeni dorën e duhur,
flisni,
kërkoni lirinë tuaj

Dhe natën kur mbulohet, ju
e humbët gjithë frikën nga
errësira, që mbi ju zgjatohet.
Ajo tashmë u bë pjesë e
asaj që ishe gjithsesi, nuk i
përkisje, por e ke në trupin
tënd tani. Pa e kthyer kurrizin,
pa e bërë të lodhet, pa e bërë
trurin të funksionojë, thjesht le
që errësira të të konsumojë.

sa herë që bota është shumë
mizore dhe e errët për ta
duruar atë vetëm,

Megjithatë nuk e shihni. Nuk
e ndjeni, për hir hir të ditës,
se pamja e zymtë e netëve
mban lavdinë e dritës. U ka
mbetur si një hije brenda
bindjeve, se ajo është një
llustër e pjesës së kristaltë të
yjeve. E ia kaloni ditës, dritës,
zhgënjimit bindës, përtej fatit
real dhe kushtit, një lumë i
panumërt prej tyre formojnë
rrugën e qumështit.

zgjohuni sa nuk është vonë,
zgjohuni herët,

Eh, kjo është botë e
trazuar, ndoshta ju
nuk jeni veçse një lule
e lulëzuar, që lulëzon
vetëm në shkëlqimin
e ndezur të hënës së
sotme, të zbehtë, në
vetëm një ditë, por
gjithashtu jetoni të
lidhur, të pavendosur,
të mbushur me frikë.
Dashuria e dritës
është për të gjithë, por
mos e teproni me të,
bëhuni të lirë. Koha
bën detyrën e saj.

kur duket sikur bota shembet,
dhe ju fundoseni në një vrimë
të thellë të errët,
në çdo rast mendoni se nuk
ka asgjë për të jetuar,

dhe sa herë që mendoni se
asgjë nuk ka kuptim,
atëherë ngrini dorën, hapni
sytë dhe lëreni Fjalën të Ju
nxjerr nga ky mjerim,
lëreni frikën. Le të jetë Fjala
shenjtërorja juaj,

12
kërkojeni vetveten tuaj!
Përditë e përditë,
Pa frikë!

Ndryshe shkojmë gjithnjë tek
‘e pazakonta’. Unë mendoj
se Frojdi dhe disa të tjerë
kanë shkruar gjerësisht për
‘të pazakonta’, por ata duket
se flasin vetëm për shembuj
nga arti dhe letërsia. A ka
ndonjë koncept ‘rrënqethës’
personal në filozofi për ju?
Cilat janë disa nga konceptet
më ‘mërzitëse’ për ju? Unë
personalisht e gjej veten
pak a shumë të tërhequr
nga ideja e indeterminizmit,
por po pyesja veten nëse ka
koncepte më shqetësuese
filozofike? Shkurt, jeta e
Pambaruar nuk ia vlen të
jetohet. Kjo përshkruan jetën
e kaq shumë njerëzve, njerëz
të mirë jam i sigurt, dhe i lë
ata si fati shumëkohëpritës i
përmirësimit, për sa i përket
shpresave që mbajnë gjallë
fatet e njerëzimit. Për mua kjo
përfaqëson një kullë fildishi
që ne pretendojmë se nuk i
përkasim, por që nuk jemi në
gjendje ta shmangim. Fakti që
e besova deri në shembjen
e frikës brenda vetes dhe
frikës së njerëzve që mund
të mos angazhohen, e jo më
të kualifikohen në funksionet
e përditshme, e bën atë të
frikshme.

P
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AT GJERGJ FISHTA FATI I KOMBIT SHQIPTAR
Nga Frank Shkreli

“

Mbi ta, po, randoi pesha e
fuqis rromake; mbi ta po,
u lëshue e irun mnijet e
gjithmonë e pabesë sfinksa
sllave; rresht për katër
kavaljete të gjata i ra sypri
boena e barbarsis azjatike; por
me gjith kta, ata nuk ndrruan
njinin e vet kombtare, e as
s’lshuan doket e idealet e veta”
– At Gjergj Fishta
Kjo javë (23 Tetori 2021)
shënon 150-vjetori i lindjes
së njërit prej apostujve më
të mëdhenj të shqitarisë dhe
mbrojtësit të interesave jetike
kombëtare, Homerit të Kombit
e të racës dhe Françeskanit
të madh, At Gjergj Fishtës.
Ishte fati i kombit që At Gjergj
Fishta jetoi dhe veproi gjatë
një periudhe jashtëzakonisht
kritike për ekzistencën e shtetit
shqiptar. Ai iu përgjigj thirrjeve
të Atdheut, kudo e kurdoherë i
kërkohej t’i shërbente të mirës
dhe dobisë së Shqipërisë. I
ndjeri Profesor Namik Resuli
i universitetit të Napolit, në
një fjalim në Romë me rastin
e 100-vjetorit të lindjes së
Fishtës ka thënë se “kontributi
i çmueshëm që dha Fishta
në laminë e letrave dhe në
edukimin e Kombit, në ruajtjen
e kulturës dhe në naltësimin e
gjuhës, vërtetojnë njëherë e
përgjithmonë se Shqipnija pa
Fishtën kishte për të qenë e
mangët -- ashtu si letrat tona
pa pendën fishtjane kishin për
të paraqit nji golle (boshllëk) të
paplotësueshme. Këndej del e
qartë se vetëm mënija e vëneri
ndaj zhgunit e ndaj meshtarit
katolik terratisin mendjet dhe
ia mohojnë Fishtës vlerën e
vendin që ai xen në panteonin
e Kombit”.
At Gjergj Fishta është një
përmbledhës i visarit shpirtëror
të vuajtjeve, luftërave,
mundimeve e përpjekjeve për
liri, pavarësi e dinjitet njerëzor
të kKombit shqiptar. Në veprat
e Gjergj Fishtës çdo shqiptar
mund të gjejë të pasqyruar
fatin e vet dhe të Kombit në
luftëra titanike për të mbijetuar
gjatë historisë. Aty gjen luftërat
e mëdha të dragonjve ose të

luftëtarëve shqiptarë, për t’i
zbardhur faqen Kombit për një
të ardhme më të mirë kundër
kulshedrës, ose armikut të
Shqiptarëve.
Albanologu italian Fulvio
Cordignano ka shkruar në
‘Epopeja Komtare’, Shkodër,
1925, se “Mënyra me të cilën
Fishta u del zot ideve të veta,
që janë ide lirie, mbrojtje
për tagre të veta, mësimit
kombtar në mbshtetje të
gjuhës kombtare, bashkimit
të zemrave për qëllime e
në veprim për të përtëri
popullin shqyptar – ashtë
nji mënyrë luftarake, nga
nji herë e përcjellme prej nji
fuqie të pafrigueshme. Ai
këndon në mes të poterës së
stuhisë ballkanike, në mes
të ngatrresave të fuqive të
mëdha, që me një politikë
plot dredhi ja mohojnë tagret
popujve të vegjel; këndon
ndërsa i kërcnohet Shqypnisë
përmbrenda, ndasia e partive,
interesat e veçanta, pabesia,
korrupsioni e tradhti politike
gjithfarësh”.
Kjo mënyrë “luftarake”, e
shprehjes së ideve të At
Gjergj Fishtës vihet re më së
miri – sidomos ndaj politikës
së Fuqive të Mëdha ndaj
shqiptarëve dhe në mbrojtje të
të drejtave dhe interesave të
Kombit shqiptar – në fjalimin
që ai kishte përgatitur për tu
lexuar në një konferencë në
Paris, në vitin 1916.
Më poshtë janë disa pjesë
të fjalimit të përgatitur nga
At Gjergj Fishta, lexuar në
frëngjisht nga Imzot Luigj
Bumçi, Ipeshkvit të Lezhës,
në Universitetin katolik të
Parisit në Qershor, të vitit
1916. Në atë fjalim, që në
vetvete është një mbrojtje e
fortë në përkrahje të të drejtave
të Kombit të “papërkulun”
shqiptar në atë kohë dhe sot,
At Gjergj Fishta, përveçse
fuqive të mëdha u “difton
se kush janë e shka janë
Shqyptarët”, dhe se cilat janë
të drejtat e tyre, ai në të njëjtën
kohë kritikon Fuqitë e Mëdha
të asaj kohe, përfshir edhe
Francën ku u mbajt fjalimi, për

qëndrimin e tyre
kundër lirisë,
pavarësisë dhe
të përcaktimit të
kufijve natyrorë
gjeografikë
dhe etnikë të
Kombit shqiptar
në Ballkan.
“Prej brigjeve
gjimuese
t’
Euksinit
e
me borë t’
amshueme
t’Alpeve Julje,
prej
bigave
bumulluese
t’Akrokeraunvet
e me karma
të thepisuna të Karpateve,
ene’ rijme me gjak njerit, në
ato kavaljetet e kalueme të
vjetra, banonte, si zotnija e
juej mirë e dini, ajo familja e
madhe trako-ilire, në nam e
në za, në histori të fiseve e të
kombeve”. Fishta ka vazhduar
fjalimin e tij duke thënë se nga
kjo familje e madhe trako-ilire,
“Atje ndërmjet Thesalijet e
Malit të Zi, prej brigjevet lindore
t’Adriatikut e më stom të
Vardarit, pshtoi gjall nji grusht
njerzish, që xanë vend a mbas
murojet të do maleve titanike
a se nen hije të kandshme
të disa fushave gratshore
e të kerthnesta – banë e
përmallueshme e hyjvet të
moshës prrallzore – u ban ball
me fuqi kurr të përkulme të
shpirtit të vet bujar e thellimeve
të kavaljeteve e padrejtsive
t’hipokrizisë njerëzore”.
“Të stolisun me nji forcë të
jashtzakonshme qindrese,
ene kta flasin atë gjuhën e të
Parvet të vet ma të hershëm;
ene e ruejnë të pandryshuem
karakterin e hekurt e fisnik
të stërgjyshavet të vet, e
sot edhe punojnë shi njat
tokë që punuan të parët e
tyne prehistorikë”. At Gjergj
Fishta, në fjalimin e tij, ka
folur për vuajtjet e mëdha të
shqiptarëve nën okupues të
huaj gjatë shekujve, duke
thënë: “Mbi ta, po, randoi
pesha e fuqisë rromake;
mbi ta po, u lëshue e irun

mnijet e gjithmonë e pabesë
sfinksa sllave; rresht për katër
kavaljete të gjata i ra sypri
boena e barbarisë azjatike; por
me gjith kta, ata nuk ndrruan
njininë e vet kombtare, e as
s’lshuan doket e idealet e
veta. Po, ky popull i papërkulun
kurr, ende gjindet atje mbi ato
maje të thepisuna, mbi ato
zalli të plleshme, ku të parët
e tij prefshin rrasat për me ça
me to rrashtat e anmqivet, a u
epshin ujë pallavet të hekurta,
për me shtrue me to mbarë
botën nën kambë të nji Lekës
së Madh…”.
Dhe vazhdon. “E mirë, pra,
zotni të mij, ky popull asht njaj
populli i vogël shqyptar, aq pak
i njoftun e qa zi i gjykuem në
Evropë. I vjetër sa fosilat, sa
stalagtitat e shpellave jehuese
të malevetë te veta vigane,
e le të thuesh, prej vet bucet
të Shqypnis, ai asht sot zot
autokton e i pakundërshtim
i tokve të veta. Ene Sllavi
s’kishte dalë prej breshtet
t’Uralit, e ende s’kje njeshë e
sodmja frotë laramane neoelenike, kur Shqyptari korrte
më zagna të Ballkanit edhe
mbyllë e kishte nji periudhë
të historisë së vet në moshë
të rruzullimit. Kush para
Shqyptarit ngau qetë sinjorevet
të Ballkanit? Historinë e kemi
aty, zotni të mij, që na flet
kjartë, e asht kot që hipokrizia
diplomatike të mundohet me ia
shue zanin me shtupa notash
zyrtare a se gjysëm-zyrtare...”.
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kanë prerë trungun në
vendet, ku filizat shuhet
dhe degët nuk mund të
arrijnë kurrë. Degë të shqyera
nga plagët e hapura të
trungut, lëngojnë vetvetiu në
pikat që nuk mund të preken
kurrë.
Nuk e kishte zakon trungu të
lëndonte vetveten (!)
Por, ja që ka disa dekada,
që ka rikujtuar një zakon të
keq, të (ri)kërkoj gjëra, që ia
lëndojnë në vende delikate
vetveten. Në vende që nuk
shërohen me lehtësi. Në
vende ku gjaku dhe mavijosjet
janë të paprekshme.
Në ato vende ku edhe
fashatimet nuk mund të
ndalojnë gjakderdhjen.
Kështu që trungu ka mbetur i
gjakosur. Ka gjakderdhje dhe
i dhemb …
Dhe sado që dikush tenton
ta shëroj, atij i rrjedh përsëri
gjak.
Një lloj cikli i vetë-torturës.
Këto mos ndoshta janë
zakone të hebenonit të
zemrës?
Sa për t’u sqaruar u ndala.
Lexova dhe u mendova. E

gjitha ishte: Hebenoni (ose
hebona) një substancë
botanike e përshkruar në
lojën tragjike të „Hamletit“ të
Uiliam Shekspirit. Identiteti
dhe natyra e helmit kanë
qenë një burim spekulimesh
për shekuj me radhë. Nuk e
besoja se kishte pjesën e vet
edhe leximi i padenjë.
Me atë lexim kha dukej e
shartuar, letërsia e harruar,
për të mos thënë e mbaruar.
Dhe duhet të rivendosim
mes nesh përsëri ritmin. Unë
mendoj se është koha për të
thyer ciklin.
Nga ajri, ia dhamë njatjetën
për herë të fundit, njëritjetrit. Dhe sikurse ndodh në
ajri, e fundit shenjëz ndër
sy ishte madhështia e Tij. I
shndritshëm në kanapenë
e bulëzave të ujësisë në
gjatësinë dhe gjerësinë e vet,
ndjesia e tij po ndukte atë që
kapërcente shikimi nga lart.
Si nuk e kisha parë kështu më
parë?

P

Nuk e di pse po e shihja
ndryshe si më parë.
Nuk e di vallë?!
Goja e tij ishte plot me
qirinj të ndezur. Dhe
dylli i nxehtë depërtonte
nga dhëmbët e tij të
mëdhenj, që shtriheshin
gjeografikisht jo-uniformë.
Gjuha e tij nuk kishte arsye
tjetër dhe asgjë tjetër
përveç bujës dhe zjarrit,
që i sulej nga anët e tij të
forta.
Goja e tij…?! Ishte e tëra
flakë.
Flakë?
Dhe nuk di nëse bëhej ta
gëlltiste atë flakë. Dhe, mbytej
në tym, derisa nxehtësia dilte
si nga një mangall i prushtë
dhe i jepte më shumë arsye
të digjej në fytin e tij gati të
tharë. Ose duhej ta pështynte
tërë atë dyll.
Dhe pastaj shikoja gjithçka
rreth tij, por ajo që ndodhte
rreth meje ishte një djegmë
më e padukshme, një ndjenjë
mes fjalës dhe diskursit.

Ishte ndryshe, krejt ndryshe si
në Hartën e tij të bukur.

Fshiva sytë.

Ishte krejt ndryshe!

Sapo kishim lënë të rrëndën
metalike në zhurmën e fundit
të rrotave në tokë. Isha

I veçantë!

14

I rifshiva.

tashmë me sytë hapur.
I gjithi në përhumbje. I gjithi
në hutim. Botë tjetër?! … isha
tashmë larg, krejt jashtë…
fare jashtë diskursit të një
romani që lexohej në ajër.
Isha sikur po ndodhte autokontrolli i impulsit. Dhe pastaj
mbylla kapakët e tij të lëmuar,
ndërsa dëgjoja një zhurmë
të lehtë në veshët e mi. Në
ajër kishte ndodhur e gjitha.
E kështu mendova se edhe
mes kapakëve ajri kishte
bërë punën e vet. Zbrita dhe
tashmë ndihesha i lehtë, por
jo i qetë. Kisha lexuar gjatë…,
thuajse dy orë e gjysëm
duke qenë atje lart. „Koha
për nuse“ e Lazër Stanit,
mendova vetëm kështu mund
të rilexohet për të mësuar
sensin e shkrimit, thelbin e
diskursit të Njeriut atje Lart.
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BUKURIA E IMIGRIMIT TONË
Nga Kejsi Demaj

V

epra origjinale e artit
për këtë revistë u
krijua nga studentja
e Kolegjit Harvard, Madison
Shirazi, për përdorim
ekskluziv të HPR.
Miqtë e mi ndonjëherë bëjnë
shaka se kur prezantohem
për herë të parë, para se të
them emrin tim, them se jam
shqiptar. Shqiptare. E njëjta
krenari është e dukshme në
zemrat dhe mendjet e shumë
prej fëmijëve emigrantë
nga momenti kur marrim
frymën e parë këtu në një
vend të ri. Duke ecur nëpër
botë, unë mbaj me vete
njohurinë, këmbënguljen dhe
qëndrueshmërinë e njerëzve
të mi. Ka diçka brilante të
kesh qasje në një kulturë
dhe gjuhë kaq të gjallë me
zakonet që mund të ndajmë
në një hapësirë të re me më
shumë mundësi për ne dhe
familjet tona.
Megjithatë, vendosja në këto
hapësira të reja nuk është
gjithmonë e lehtë. Prindërit,
vëllai dhe unë erdhëm në
Shtetet e Bashkuara nga
Shqipëria pa para, shumë
borxhe dhe zero kuptim të
gjuhës angleze. E tëra që
kishim ishte qëndrueshmëria
e kulturës dhe zakoneve tona.
Çdo ditë që atëherë ka qenë
një kombinim i luftimeve,
festimeve,
trishtimeve,
arritjeve, zemërimit dhe
qetësisë. Unë e kam gjetur
veten të ndarë mes dy
vendeve që dua më shumë,
pa mundur të deshifroj se ku
i përkas më shumë. Ndërsa
silueta e shqiponjës me dy
koka mbi të kuqen vishnje
mbetet dashuria ime e parë,
yjet dhe vija përfaqësojnë
betejat që familja ime ka
kapërcyer.
Për shumicën e emigrantëve,

këto përpjekje mund të
duken dërrmuese. Por, si
shumica e emigrantëve të
tjerë, shqiptarët janë elastikë.
Frika që na ankoron duket se
zhduket kur kaloni oqeanet
dhe kufijtë për mirëqenien
e familjes tuaj. Prindërit e
mi vinin nga fshatra që nuk
kishin asgjë. Fshat. Në atë
kohë, regjimi komunist ishte
në kulmin e tij dhe varfëria u
thellua. Shqiptarët u përpoqën
për ushqim dhe jetuan vetëm
për të mbijetuar - një ndjenjë
me të cilën shumë ende

mund të më përqafonte edhe
një herë pas një kohe të gjatë
pa kontakt. Bukuria që kisha
harruar me nxitim mbeti në
ujërat e kristaltë të Ksamilit,
në pamjet befasuese të Vlorës
dhe në rrugët e mbushura me
njerëz të Tiranës. Të ngjitesh
në malet e thepisura për të
parë shtëpinë e kasolleve të
fëmijërisë së babait tim ishte
një përvojë e thellë. Muret
e tij jehonin me tingujt e të
qeshurës dhe familjaritetit
që u shoqëruan me zhurmat
e dobëta të vuajtjeve dhe

lidhen ngushtë.
Verën e kaluar unë përjetova
atë lloj jete dhe pashë
ndikimin e saj në atë që ne
jemi si familje dhe kush jam
si person. Kam ecur nëpër
rrugët e Beratit, me frikë
nga shtëpitë e bukura të stilit
ballkanik me dritare në dukje
të pafundme të ngritura lart
kodrave të thepisura. Pas
errësirës, bukuria e qytetit
u zmadhua nga reflektimet
vezulluese të shtëpive të
ndriçuara në lumin Osum
pak më poshtë. Duke parë
fotografitë e gjyshërve dhe
nënës sime në të njëjtat
vende që vizitoja, më bëri të
ndihem si në shtëpinë time,
sikur linja ime e gjakut të

vështirësive që ai kishte hasur
gjithashtu. Vuajtje. Nëse ka
një gjë me të cilën çdo fëmijë
emigrant mund të lidhet,
është se sa e ndryshme dhe
sfiduese do të ishte jeta jonë
në vendet tona, duke luftuar
për të gjetur mundësi për të
pasur sukses.
Por migrimi gjithashtu ka
vështirësitë e veta. Duke
u rritur në një familje
emigrantësh, kam parë
se sa thellë shkon lidhja
me paqëndrueshmërinë
financiare. Prindërit e mi
emigrantë punuan me orë të
tëra, duke rrezikuar shëndetin
e tyre për të ushqyer mua
dhe vëllain tim. Ndërsa secili
punonte në punë të shumta,

prindërit e mi theksuan
rëndësinë e një edukimi
të shkëlqyer, kështu që ne
kurrë nuk do të na duhej të
duronim të njëjtën dhimbje,
traumë dhe vështirësi me
të cilën ata u përballën. Me
mbështetjen dhe inkurajimin
e tyre të palëkundur, unë u
ngrita në sytë e xhaxhait Sam.
Në çdo hap të rrugës, nëna
ime më fuqizoi të përpiqesha
drejt çdo ëndrre që kam
pasur ndonjëherë. Mami.
Shfrytëzova çdo mundësi që
munda për t’i bërë prindërit e
mi krenarë. Për t’i bërë ata
të besojnë se udhëtimi i tyre
këtu nuk ishte për asgjë. Për
t’i bërë vlerë fatkeqësisë së
tyre. Për të sjellë shërim në
sëmundjen e thellë dhe të
errët me të cilën përballej
nëna ime. Për të shëruar
eshtrat e babait tim nga
puna e thyer e shpinës që
bëri.
Herë pas here, pesha e
këtyre sfidave më bën të
pyes se si do të ishte jeta
ime nëse nuk largoheshim
kurrë nga Shqipëria. A do
të kishte babai im flokë
më pak gri dhe linja më të
buta të holla? A do të isha
më i lumtur? Mendime të tilla
shpesh më mbajnë zgjuar
natën. Por përsëri, mendoj,
po sikur të mos kisha lindur
kurrë në Shqipëri? Po sikur
familja ime të ishte brezi i
tretë ose i katërt amerikan?
Unë kurrë nuk mund ta di me
të vërtetë. Në vend të kësaj,
unë kam zgjedhur të përqafoj
atë që jam bërë për shkak
të përvojave të mia këtu dhe
atje. Unë jam një emigrant.
Emigrant. Unë jam shqiptar.
Shqiptare. Une jam amerikan.
Amerikane.
Të dy identitetet më kanë
bërë gruan që jam tani.
Të dyja kombesit më kanë
bërë vajzen qe jam sot.
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KAPLLANI SHPREHET: “UNË
JETOJ NGA IMAGJINATA IME”

P

rofesori i Universitetit
“Aleksandër Xhuvani”
të Elbasanit, piktori dhe
skulptori me një imagjinatë
tejet të mprehtë artistike,
Bujar Kapllani, ka risjellë në
vëmendjen artistike veprën
e tij mjaft domethënëse
“LIRI RICIKLIMESH DRU,
GJETHE, BALTË DHE
DYLLË”, të cilën në fakt e ka
realizuar që në vitin 1995.
Ndryshe nga thelbi i nocionit
artistik “art riciklimesh”,
thelbi i lirisë së riciklimit tek
Kapllani është metaforë e
dukshme, e ndjeshme, dhe
jashtë materialit riciklues,
por thelbit të tij diskursiv
të riciklimit. E natyrshmja,
natyralja, e lira për të shkuar
në destinacionin riciklues nuk
është thjesht material sikurse
mbetet tek arti riciklues, por
një mesazh që parathotë e
tejthotë mesazhin e qartë.
Arti i ricikluar është punë
krijuese e bërë nga materiale
të hedhura që dikur kishin
një qëllim tjetër, por arti i
lirisë së riciklimit të Kapllanit
është vepër e realizuar në
tematikën e saj të qartë me
dru, gjethe e baltë, por pa
përdorur asnjërën prej tyre
në fakt. Ndërsa tek e para
materialja përfshin çdo gjë,
nga lodrat e vjetra plastike
dhe gomat e automjeteve
deri te copat e rrobave dhe
pajisjet e ndërtimit, tek e dyta,
ajo e Kapllanit qas në mënyrë
diskursive mesazhin nga
një ide sublime, tipologjike,
realizuar nga mendja, talenti
dhe dora e tij e destinuar të
prodhojë dhe të dashurojë
lirinë artistike edhe në këtë
formë. Artistët që bëjnë art të
ricikluar i marrin ato materiale
dhe i kthejnë ato në diçka të
re, ndërsa artisti shqiptar
hulumton, ideon dhe ndërton
një art me vetëm një fakt që

flet pastër e qartë për mijëra
arsye të ngjashme të para
dhe vëzhguara artistikisht nga
këndi i mbarë.
Në fakt puna artistike e këtij
lloji ka një qasje dimensionale
në artin global dhe ndahet në
disa kategori. Rreth formës
së parë mjaft artistë kanë
përcjellë ide dhe mes kësaj
forme diskursive mesazhet e
tyre kanë kapërcyer pragjet
ku ata krijojnë. E tillë është
dhe vepra e Konstantin
Bokov (1999) ku materiali
është një letër e ricikluar dhe
tematika e tij është “Liri për
Lirinë”. Ai ka një karrierë të
gjatë dhe gjatë karrierës së tij
artistike shumë-dekadëshe,
arti i Bokov është shfaqur në
galeri të shumta në Nju Jork.
Ai është shfaqur së bashku
me Jean-Michel Basquiat dhe
Keith Haring në Galerinë Noë,
dhe kohët e fundit puna e tij
u paraqit edhe në Panairin
Evropian të Artit në Vjenë
dhe Nju Jork. Rreth formës së
dytë shembujt janë të shumtë,
por ky i yni është tipik, dhe
mbase i një stili të ndjeshëm
artistik, ku shpaloset mesazhi
dhe arti, ku mbas leximit dhe
gjuhës gjithkush e kupton se
për kë gjuhënxjerr timpani. E
këtë e rrealizon mjeshtërisht,
Bujar Kapllani.
Tek vepra e
Kapllanit pragjet
e artit janë të
lira, gjuha dhe
mesazhi janë
të qarta, të
kuptueshme,
deprtojnë afër
dhe larg, kanë
thelbëisht art.
Ky lloj arti
është mesazh.
Mesazh edhe
në këtë rast. Tek

kjo natyrshëm dhe kryesorja
e lirisë së artit të Kapllanit zë
fill, pra si një art i mirëfilltë dhe
një mirëfill tek “Liri riciklimesh
dru, gjethe, baltë dhe dyllë”.
Autori ngre në këmbë drurin e
ridimensionuar e i jep gjethen
e tij të zverdhur, në një qasje
filozofike të destinacionit,
natyrshëm mes të verdhës në
sfond dhe qasjes agravuese
të fijes së zezë në majë të
qiriut ku komunikimi është
gjuhë edhe përtej ikjes,
edhe përtej riciklimit. Është
gjuha që vjen nga ngjyrat,
nga mënyra se si arti krijon
dskursin e vet, lirinë e tij. Atë
liri që autori artist e ka në gen
dhe e kërkon edhe në këtë
terren, duke qartësuar dhe
faktin natyral të riciklimit dhe
determinimit se jeta është
përkatësi, është ligjësi, është
metaforë e kuptimit të saj
jetik. Aty është vetë thelbi i
konceptit të lirisë artistike.
Koncepti i lirisë artistike,
si ai i lirisë akademike,
është po aq i fuqishëm
sa edhe i rrëshqitshëm.
Pacaktueshmëria e tij në fakt
mund t’i japë konceptit një
fuqi, pasi mund të zbatohet
në mënyrë kritike në lloje
të ndryshme situatash që
përfshijnë artistë dhe po aq

edhe krijimet e tyre. Filozofi
Paul Crowther ka vërejtur
se koncepti mbizotërues i
lirisë artistike është në thelb
negativ në karakterizimin
e tij: ai bazohet “thjesht
në mungesën e kufizimit
ideologjik ose konceptual”.
Prandaj edhe studiuesi K. E.
Gover shprehet se “Ekziston
një intuitë e përhapur në
botën e artit që lirisë krijuese
të artistit duhet t’i jepet
praktikisht përparësi absolute
në vendimet për krijimin,
ekspozimin dhe trajtimin e
veprave të artit.”
Ndodh që verës, në kohën
time të “lirë” të bisedoj në
Elbasan me Bujar Kapllanin,
të diskutojmë për të gjitha,
sigurisht dhe për Artin. Kur
diskuton frymëzimin për artin
e tij, Kapllani shpehet: “Unë
jetoj nga imagjinata ime”. Me
sa duket, përtej realitetit dhe
faktit, imagjinata e Bujarit ka
kapur botën mes artit, por
që kërkon pak dhe dorën
e ‘paktit’. Pakti nuk i shkon
përshtat artistit, natyrisht jo
e jo Bujar Kapllanit, ndaj ai i
mëshon me fuqi dhe fuqishëm
lirisë së artit, atje ku ndodhet,
atje ku krijon art dhe vetëm art
në fakt.
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KËSHTU E KA XHUNGLA

T

ë gjithë lëvizëm.
Lëvizëm
plaçka,
veshje,
valixhe.
Lëvizëm oriendi, krevate,
dollape. Lëvizëm..., gati të
gjitha gjërat. I lëvizëm, se
pas kthimit ajo shtëpi do t’i
rikthehej pronarit dhe ne do të
shkonim në një banesë tjetër.
I lëvizëm për hir të pastrimit,
por edhe për hir të kuriozitetit
të gjërave personale. Donim
të mos linim asgjë, pikërisht
aty në atë shtëpi, ku ëndërrat
tona ishin bërë magji lotësh.
Por më në fund lamë pas
muret, shtëpinë, katet e
saj të ndara, çatinë. Lamë
oborrin, pemët anës tij, lamë
të përlotura hardhitë, që kurrë
nuk poqën një cep rrush deri
në fund, hardhitë tipike të atij
ishulli që vareshin deri në
çati. Lamë pas dhe frymën
e fundit, bulën e fundit të
djersës. Nuk lamë dot pas
vetëm kollën time të gjatë të
atij viti, që s’mu nda as në
dimër, e as në verë, por lamë
hijet tona të kacavjerrura
si në një Xhungël, në të
gjitha qasjet tona dhe ikëm
të gëzuar. Të gjithë ishim të
gëzuar.
Të gjithë, por më shumë me
sa duket ishin të gëzuara
merimangat, që herë topthatopthi zbrisnin nga qoshkat e
valixheve, e herë iknin diku
anës rrugës së gjatë që të
shpinte tek aeroporti. Ishte
vërtet një shenjë gëzimi tek
të gjithë. Për herë të parë
pas pesë vitesh emigrim, pas
vitesh pa të drejtë lëvizjeje
nga ishulli, kishim tashmë
lirinë “ligjore” të dilnim dhe
të shihnim botë me sy. Me
pasaportën e Ishullit më të
fuqishëm në botë kishim
autoritetin dhe të drejtën
Mbretërore të shkelnim ujëra,
tokëra, detëra e oqeanëra të
shumtë. Kishim të drejtën të
shkonim dhe në Xhungël.
Pikërisht, dhe atje do të ishim

të mbrojtur, të përkujdesur
nga Mbretëria, dhe këtë e
tregonin shkonjëzat e vockla,
por me një kuptim të madh në
fund të kapakut parambyllës
të pasaportës. Edhe në
Xhungël...
Xhungla ishte një ëndërr e
imja e hershme. Dhe këtë ua
kisha shprehur edhe fëmijëve.
Ua kisha bërë që në lindjen
e tyre. Herë me përralla të
sajuara për ti vënë në gjumë,
e herë me tregime të lexuara,
derisa një ditë erdhi koha të
shihnim të gjithë bashkërisht
versionin e ri të Tarzanit në
Xhungël, atë që dikur e kisha
parë me lotë në sy e me një
shtim ëndrre, atë Tarzan që
ishte zot i Xhunglës.
Me të kisha shtuar e shuar
dëshirat e mia të hershme.
Mjaft herët qëkur më kishte
mësuar gjeografinë Vangjoja
i gjatë, që thuhej se ishte i
degdisur për hir të një daje
që kishte pasur ëndërra si të
mijat ndoshta, ai Vangjoja i
dashur me të gjithë, mësuesi
nga Gjirokastra. Në atë
moshë dymbëdhjetëvjeçare,
kisha ndjerë se Xhungla më
ishte bërë një fiksim. Më
së shumti doja të mësoja,
se si qëndronte ajo fjalia
e mësuesit për punën e
medaljes dhe gozhdës së
Tarzanit, kur na thoshte se
ai e kishte lexuar në origjinal
librat e Edgar Rice Burrough
për Tarzanin: “Medalja e
mrekullueshme e diamantit,
e varur tek qafa e Tarzanit,
kishte qenë një burim shumë
i mrekullueshëm për Janen.
Ajo e vuri në dukje atë, por
Tarzani e hoqi atë dhe e flaku,
i vuri gozhdën asaj në qafë”.
Ne qeshnim atëherë. Ndoshta
nga mosha, ndoshta ngaqë
nuk e kuptonim jetën e
Xhunglës, por mësues
Vangjoja gjithnjë na thoshte:
“Kështu e ka Xhungla.
Gjithnjë i zoti i saj të var një

gozhdë në qafë...”. E ku e
kuptonim ne atëherë se kush
ishte i zoti i Xhunglës?!
Ndaj, ndoshta dhe prej kësaj,
doja të shihja, se si jetohej
në Xhungël. Se si kafshët e
zbatonin ligjin e tyre. Doja të
mësoja jetën, fundja atje tej
në atë xhungël, ku dyndja
ishte sa bimore, aq dhe
shtazore. Kisha dëshira të
mistershme që më ushqenin
të dija si përballonin jetën
bimët e shumta, pemët
e dyndura, si tërhiqeshin
zvarranikët, si fluturonin
insektet, si jargaviteshin
ligavecët, si... ishte fryma
atje.
Dhe fryma, madje në ëndërrat
e mia ishte si në Xhungël.
Por, një gjë më shqetësonte.
Kjo në fakt kishte filluar kohët
e fundit, sapo më kishte zënë
kolla.
“Kolla, kolla, - thoja herë pas
here me vete, si do të më
shkojë në Xhungël?”
Me këto pyetje idiote, në
qetësinë time, në përhumbjen
time, herë qeshja e herë
kafshoja buzën. Këto
idiotësira shpesh i bëja
në heshtje. Nuk doja të
shqetësoja familjen, fëmijët.
Nuk doja fundja të shprishja
gjithë atë itinerar ëndërre.
Po, e qeshura, ashtu si dhe
kolla të tradhëtojnë padashje.
Ndodhte të diktohesha, por e
ktheja menjëherë skenën. E

kam nga memorja, u thoja
dhe kaq ishte. Fundja dhe
ata ishin të bindur se Xhungla
po na priste në të gjithë këtë
rrugëtim të gjatë, sa në
trazime mendore, aq dhe në
kohë e në vite.
Dhe brenda të gjitha gjasave,
ja Xhungla ishte tashmë një
mundësi e prekshme. Zbritëm
në aeroport, përkujdesësit
e paketës turistike na
sistemuan sipas të gjitha
rregullave dhe pas një nate të
rehatshme në hotel, mëngjesi
na gjeti me ciceronin në
vendin e parë të makinës tip
“Jeep”. Pasi na përshëndeti
menjëherë ia nisi të fliste.
Gjatë të folurës së tij gati
trefishi i fjalëve ishin pagesa,
shuma aritmetike, kosto të
ndryshme... Shkurt ishin para.
Gati secila fjalë e tij dukej se
duhej paguar... Unë u ndjeva
ngushtë, por e kisha parë
dhe lexuar me kurreshtje
diku në komeditë e vendit tim
kur përsëritej hera-herës në
ekran „jeta është arithmetikë
Olimbi…“.
Sakaq, besoj më kuptoni,
në raste të tilla edhe kolla të
vjen si breshëri kallashnikovi.
Ai fliste dhe çuditërisht kolla
nisi akoma më shumë të më
ngiste. Herë pas here ai nisi
edhe fjalën e tij ta ndërpriste.
Më pa, pas disa minutash
me kujdes e ndërroi temën e
bisedës...
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IKJET MES FJALËVE

M

ë zgjat një copë të
byrekut dhe unë nuk
hezitoj. E marr në
dorën time të djathtë. E shikoj
dhe më pas e shijoj. E afroj
përtej buzëve dhe më tej
në brendësi. E ndjej. Është
byrek. Lakruar, qoftë, apo
dhe me emra të tjerë. Jo s’e
nuk e kam shijuar, shikuar apo
përcjell më parë në brendësi
të ndjesisë sime, jo. Por sepse
në këtë rast ka një tjetër fakt.
Ma ofron një dorë tjetër. Një
dorë që sillet me tërë atë që
pasqyron një kulturë. Pos
kulturës një gjuhë tjetër. E
kuptimshme tashmë për të
dy në dy shtrate të ndarë me
një tendë të pëlhurtë, të varur
në një mbajtëse të dyfishtë. E
gjitha në një sallë ku dëgjohen
aparatura elektronike, forma
të tyre dixhitale, frymëmarrje,
thëllime, ofshama njerëzore,
përvuajtje të brendshme
që rregjistrohen nga bluzat
bojëqielli dhe faktorë të tjerë
mjekësorë. Është koha e
drekës. Sigurisht vizitorët e
kanë kaluar orarin e paradites
dhe kanë lënë atë që lejohet
për të ngrënë nga jashtë
asaj godine. Ne jemi të katër
pacientë. Dhe emrat tanë
shkruhen me numra. Njihen
nga specialistët dhe ata që
ndërrojnë turnet, po aq dhe
mënyrën e vëzhgimit. Heraherës na pyesin për ditëlindjet.

Dhe ndodh me më të rrinjtë
që na vizitojnë të pyesin për
historitë tona. Më tej për
prejardhjen. Të dy themi se
jemi nga vende të ndryshëm,
por ata na shkruajnë
shkurt „East European“
(Europiano Lindorë). E kush
ia ka ngenë në raste të tilla
të merret me identitetin e
vërtetë. Vetëm një rastësi
nuk shpëton të shkoj më tej.
Është zgjatja e dorës
nga një krevat më tutje.
„Është byrek më thotë!
Pranoje një copë të lutem!
E ka bërë gruaja ime…,
ajo ma solli në mëngjes
kur ti ishe në Laborator
për mjekimin e radhës…“
„Dhe unë …, unë nuk e di pse
e zgjas dorën instiktivisht.
E marr me kujdes dhe…,
menjëherë e përcjell në
misionin e tij. Mision byreku?!’
Nuk e di pse më shijon
dyfish…, dhe më pas nuk
hezitoj të shkoj më tutje të
pyes. Të pyes ndoshta atë
pyetje, që nuk e kam bërë për
tërë ato dy javë të qëndrimit
tonë spitalor bashkë. E pyes
si me një ndrojtje, a hezitim
shtytës, kureshtar, se nga
cili shtet është në fakt? Dhe
ai, ashtu qetë-qetë, më thotë
se është nga Ukraina. Flet
natyrisht gjuhën e shtetit, ku
jemi të dy, gjuhën e mjekëve
dhe specialistëve të tjerë

të spitalit. E flasim njësoj.
Thuajse kuptohemi mirë.
Dhe unë i drejtohem për të
mësuar, pse e quajnë dhe
ata „byrek“. Ai nuk shkon më
tutje dhe thotë se këtë fjalë
e ka mësuar nga gjyshja e
tij, madje dhe më parë nga
një grua më e moshuar, që
ata në fis e quanin hallë.
Byreku, më thotë ai ka qenë
një pjesë e pandarë në
familjen tonë. Edhe këtu, në
këtë shtet ku gjendemi prej
tridhjetë vitesh, byrekun nuk
e kemi ndarë. Gruaja ime
e gatuan mirë. „Apo nuk të
pëlqeu?“, - më pyet disi me
kurreshtje, por duke mos
harruar të bëhet gati për të
lënë atë dhomë. Është dita e
fundit e tij, më saktë ora e tij
e fundit dhe ai tashmë do të
jetë i lirë, i shërruar plotësisht
dhe jeta do të rikthehet krejt
si më parë në përditësinë e tij.
Unë vazhdoj me pjesën e
mbetur të byrekut, duke
ndjekur lëvizjet e tij. Ai tashmë
është veshur. Është gati dhe
ashtu i ulur në një cep të
krevatit pret të vijë shoqëruesi
i Pavionit dhe të bëjë gati
procedurat e tjera ligjore të
daljes nga rregjimi spitalor.
Dhe mbetem si në përhumbje,
në enigmën që më ysht në
vetvete. E kam përcjellë në
brendësi tërë atë copë byrek
duke mos ndjerë se kam

ngrënë gati sa dyfishi i asaj
që pata ngrënë në dy javët
e qëndrimit spitalor. „Byrek.
Hëngra byrek.“ Flas me veten
time. Çudi. Siku nuk kam
ngrënë ndonjëherë. Byrek
kam pasur në të ngrënat tona
në familje thuajse …, thuajse
një herë në javë. Por, ja që
…, byreku nga një dorë tjetër,
i cituar me të njëjtin emër,
m’u duk ndryshe. Emri i tij
thuaj? Emri më bëri të ndjej
disi atë që nuk kam mundësi
ta shpjegoj? Ndoshta.
Në atë moment, dëgjova
përshëndetjen e tij me të tjerët
dhe më pas dhe me mua. „Do
të vij të të vizitoj javës tjetër.
Po ti, mos u bëj merak se
edhe ti do të dalësh së shpejti
dhe natyrisht do të kemi kohë
të bisedojmë më shumë.“më thotë dhe më ngre dorën
e tij në shenjë të detyruar
largimi nga ajo sallë. Ikjet
mes fjalëve. Ikjet prej fjalëve.
Ai iku. Iku sikurse ikin fjalët.
Iku sikurse ikim prej fjalëve.
Unë mbeta ende aty në atë
shtrat duke menduar tashmë
për byrekun. Byreku?! Thjesht
byreku…, një fjalë mes fjalës,
një fjalë që më mbante peng.
Kë të fajësoja? Dhe përhumbja
vetvetiu me ikjes së fjalëve.
Kë të bëj me dyshim në këtë
rast? Të bëj veten time që nuk
ka më shumë njohuri për këtë
fjalë? Apo mjafton me kaq.
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NË KRYE TË PËRDITSHMËRISË

T

regu
i
punës,
nxhinieria, ndërtimi
dhe materialet e
ndërtimit kanë një rol
jetësor për të luajtur në një
rimëkëmbje të komuniteteve
dhe ekonomive tona pas
pandemisë. COVID-19 ka
prekur komunitetet globalisht,
me një numër që është
ende në rritje. Dhe ndërsa
në nivel global po reagojnë
shpejt, mbetet ende shumë
për të bërë. Në këtë kohë
të vështirë, ndërtimi ka më
shumë rëndësi se kurrë.
Nga riparimet, rregullimet
në vetëm pak ditë deri tek
përkushtimet më afatgjata,
edhe kompania „BigBoss
Services UK Ltd“ me drejtues
Gazmend Cufaj, ka luajtur një
rol kritik në përgjigjen ndaj
krizës dhe në rimëkëmbjen.
Kjo kompani me angazhimet
e saj mendon se zhbllokimi
i disponueshmërisë së
kufizuar të punës aktualisht
mund të ndihmojë në nxitjen

e rimëkëmbjes duke adresuar
nevojat më të ngutshme
të lidhura me ndërtimin.
Por edhe pse vendet e
ndërtimit në shumë sektorë
janë mbyllur dhe shumica
e vendeve që janë hapur
janë përballur me zinxhirë
të ndërprerë të furnizimit
dhe kufizime operacionale,
kjo kompani vazhdon të
vlerësojë angazhimin e saj
efikas. Një angazhim i tillë
është reflektuar në format e
reja të punës, që nga shkurti,
ku ka kërkuar të shkojë më
lart dhe ndjeshëm më shumë
se mesatarja e arritjeve në
kohë të tjera.
Dhe për këtë arsye edhe
normaliteti duket mjaft
i ndjeshëm. Kthimi në
normalitet në fakt ka qenë
gradual dhe i ndjeshëm.
Kjo ka bërë që krahas
angazhimeve të tilla të
përditshme dhe njërin sy ta
kenë dhe në angazhimet dhe
situatat e tjera.

Duke qenë se z
Cufaj drejton dhe
një nga strukturat
e
PD-së
në
emigracion, atë
të Grupseksionit
të Barking dhe
Dagenham
të
degës së PD-së
në BM, ai dhe
anëtarët e tjerë
kanë mendimet e
veta dhe mendojnë
se kjo është një
risi e re, por është
edhe pjesë e vetë
demokracisë, ku
rrihen dhe përqasen
mendimet. Edhe
më herët anëtarët
dhe vetë drejtuesi
i tyre janë shprehur
se për ta ka rëndësi
demokracia,
mbështeja
pa
kursim ndaj PD
dhe jo emrat e
përveçëm.
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DURIM ÇAÇA, ME NJË RISI TË RE POETIKE

V

jen me siglën e
mirrënjohur
të
botimeve „Ombra GV“
dhe më nëntekstin dedikues
„poezia
bashkëkohore
shqipe“. Autori
është
Durim Çaça. Titulli „Hymne
providence“ dhe emetohet
si
Poezi
perfomiste.
Falenderimi i përzemërt u
shkon përzemërsisht miqve
të autorit: Sokol Rashiti,
Ferizaj, Kosovë, (emigrant
në Zvicër) dhe Fadil Avdija,
Tetovë, (emigrant në Itali),
që ofruan me fisnikëri,
mbështetje (të pjesëshme)
financiare, për mundësimin
e këtij botimi artistik. Dhe
përkushtimi dedikues është
për Lejlën, Sarën, Talhain,
për Lidin, Selmën, për Roelin,
e natyrshëm me dashuri nga
vetë autori i këtij libri. Libri
është një vëllim poetik.
Vëllimi poetik “Hymne
Providence” (2019: Tiranë)
përmbyll
pentalogjinë
lirike (të nisur me “Poezi
njerëzimi”, dhe të vijuar më
tej me “Fytyr’ pafundësie”,
“Sharme shamani” dhe
“Hiper-ritme në shend”), si
një përpjekje, nëpërmjet
shprehësisë estetike të
performatizmit, paradigmës së
re artistike të dhjetëvjeçarëve
të parë të shekullit XXI, - të
“vetëmodelimit” dhe “të të bërit
të vetvetes”, në një “hapësirë
pozitive” të “optimizmit
metafizik” të aktit të shkrimit
lirik, si një akt diskret
transhendence dhe intimiteti
bipolar të besimit të vetes
dhe të të tjerëve, pra, përmes
kësaj estetike të performancës
artistike poetike. Në këtë pikë
zbulohet dhe ridimensionohet
qëllimi poetik i këtij vëllimi, tek
i cili qaset thelbësore dhe tejet
diskursive, transhendenca.
Rëndësia transhendente
Poezitë e këtij autori nisin me
një ndjesi të natyrshme, që

lidhet me një sferë shpirtërore.
Kjo sfërë shpirtërore ka
një rëndësi tipologjike mes
vargut dhe mesazhit. Kjo
rëndësi është transhendente.
Rëndësia transhendente,
është ajo që formon dhe
frymëzon idenë dhe mesazhin
që delegohet prej shpirtit, një
mesazh që më pas bëhet
adekuat për shpirtin e secilit
person që e lexon. „Vals,
1“ është një model i tillë:
„botë e gdhendur nga drita
e mëngjesit/me spikatje
fërgëllimash, aromash e
horizontesh/shtëpish që bien
erë mollë mes kopshtesh të
verës/e psherëtima e ëmbël
e vajzës që rrëshqet/nëpër
qiellzën e saj të re si mjalt’ prej
vështrimit/të djalit që shket si
mëndafshi mbi qelq/porsi te
një e vërtetë poetike/që duhet
të besosh gjithçka dhe asgjë/
nëna, vdekja…“.
Kjo poezi dhe mjaft të
tjera që pasojnë formojnë
Kapitallin e Parë të vëllimit
poetik. Dhe kështu sikurse
e cituam më lart, Kapitulli
i Parë i këtij vëllimi nis me
valse, e pikërisht këto valse
janë valse transhendence.
Valsi i kësaj transhendence
shpirtërore poetike merr
hua nga periferitë ndriçimit
shpirtëror. Ai pasqyron
një mos trupëzim brenda
modeleve të perceptimit
vizual, induksioneve të
konfuzionit dhe ideologjisë së
transcendencës që gjendet në
një vend të harrimit ose fugës:
„ah, se te një e vërtetë poetike/
duhet të besosh gjithçka dhe
asgjë“. Përmbajtja e tij u
mblodh përmes intervistave,
pjesëmarrjes në konventa
dhe gjeti materiale që
mblidheshin në një koreografi
midis familjaritetit, konfuzionit
dhe paqartësisë. Ky vals
transhendence të delegon
në brendësi të mesazhit, ku
diskursi duket se absorbohet
në periferi, aty ku fokusi

dhe vëmendja nuk janë të
fiksuara në perceptimin vizual,
por potencialisht mund të
lëvizin brenda tërë ndriçimit
shpirtëror.
Kjo imagjinatë transhedence
është një vlerë. Kjo vlerë
tejkalon të gjitha dallimet
dhe bashkon një grup
perceptimesh në „Vals, 2“
dhe „Vals 3“ e më tej në
vazhdim. Ky vazhdim hyn më
tej në përvojën besimtare.
Në përvojën besimtare, vetë
krijohet transcendenca. Në
këtë rast ajo është një gjendje
e qenies që ka kapërcyer
kufizimet e ekzistencës fizike
dhe sipas disa përkufizimeve
është bërë gjithashtu e
pavarur prej saj. Kjo në
mënyrë tipike manifestohet
në varg, seanca, meditim,
psikedelikë dhe “vizione”
paranormale: „dielli që kullon
fjalën prej çdo vështrimi
t’errët/pishnaja ku drenusha
ndalet me thundrën në ajër/një
re e bardh’n’horizont që bën
statuetën e bukuris’ tënde“.
Forma poetike me instalacione

dhe remikse
Vargjet e tilla „lulëzimi mishtor
me ngjyra purpuri të errët/e
trupit të afshtë të gruas së
re në fshat/mbetur vetëm
ball’ për ballë me fjalët e
netët“ na shpien tek poezia e
përzier (e quajtur decoupé në
frëngjisht) e cila me këtë rast
na jep mundësinë që mund
të gjenerohet rastësisht në
perceptim. Ashtu sikurse,
poetët e poezisë së prerë dhe
të përzier, edhe autori i këtij
vëllimi zgjedh të organizojë
fjalët e gjetura në linja
gramatikore dhe strofa. Fjalët
e padëshiruara, sikurse shihet
në shembullin më lart nga
„Remiks 1“ hidhen poshtë. Në
anën tjetër vihet dhe një prurje
e poezive të tipit instalacione,
që ndihmon në emetimit
natyral të natyrës, sikurse
bën në fakt „Instalacion 2“:
„heshtja e vjetër e dhembjes,
nokturnet e shopenit/dhe
vjeshta e re, ah, për gruan
prej zjarri/që e dua para se
gjaku im t’përzihet me stuhit’
e bletët.“
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G

uri i varur. Ju e keni
mbështjellë atë, e
keni fshehur veten të
qetë dhe të pakomplikuar në
zemër. Nuk mund ta ndjeni më
butësinë e saj, zbrazëtinë e
saj të mishëruar në kontakt. E
keni futur nga heshtja e bukur
e gjendjes së vet të vetmuar
dhe e keni mbuluar rreth e
rrotull: një rrjetë, një mbulesë,
një shtresë fijesh përmes së
cilave ne mund të shohim
vetëm diçka nga vetjae strukur
e autores, ku kuptojmë pse
„Zemra …mbeti/gur i varur/
në qiell sipër e poshtë tij“.
E kjo është një preambulë
diskursive poetike që kërkon
nga „çasti gjykon çastet/çast i
ri/poezinë e çastit ma prishi“.
Më tej në trevargësha të tjerë
mbetet forca e një gjuhe që të
rrëmben, të mban në dihamë
dhe të ysht ta lexosh sa më
thekshëm.
Është poezia „E di…!“
Këtu ka një konsistencë:
në këtë timbër të tingullit,
të një tingulli reflektues, po
aq sa të bësh me vetëdije
tërë „tingujt e frymëmarjes
tënde“. Frymëzimi poetik ka
kaluar nga ndreqja e qasjeve
të diktura, dashurive të
copëtuara, ndjesive të shkreta
të mbledhura nga shpirti në
krijimin e ndjenjave të mëdha,
vështrimeve, rrethimeve, që
ndonjëherë nuk kanë hapje
të dukshme, por që mbesin
jo më dilema, por vendosmëri
e plotë „…dije i dashur/shpirti
më je ti.“
Tek poezia „Lule e dëlirë“
ndjesia dhe e prekshmja janë
një „livadh i vërtetë“. Është
kjo magjepsje e pikturuar
ndoshta nga një artist i
çmendur, autorja i kërkon „më
gdhënd një imazh në gur“. Me
këtë imazh në gur ndëron të
tërën, memorjen, jetiken,
kështu që disa gurë janë
tërësisht të lidhur me rrjetë,

të plagosur plotësisht dhe të
filetuar rreth e rrotull, kështu
që nuk ka shpëtim prej tyre,
edhe kur një zot e di se diku
është dhe ndodhet edhe një
„… shtëpi e përbindëshave“.
Por disa gurë, duhet thënë,
janë si të mushtit të malit,
janë aty për të siguruar një
formë për të mbajtur të fortë
memorjen dhe ekzistencën
prej guri, dhe rreth së cilës filli
i thurur në dorën e përmalluar
mund të mbështillet dhe thur
kuptimploten se „femra është
e brishtë/hapet e mbyllet
si perlë e dyfishtë“. . . dhe
pastaj nganjëherë ndihet
tutje, ky i melos fundit prej
guri, pasi ka dhënë vetëm
një formë kuptimi, kështu
që vetëm kujtesa e formës
së saj vazhdon për lexuesin
„një sirenë flautit i bie,/dhe
kur dëgjoj e në heshtje qaj./
Atë tingull barok melodie,/
shpirtin ma flladit një aromë
e saj“. Dhe kur preket - kjo
gjendje, kjo ndjesi, ky mantel
prej fijesh „misteri të fshehur“
është e përkulshme dhe lëviz
me prekjen dhe shtypjen e
gishtave, sikurse „magjia/që
më sjell tek ty“.
E natyrshëm „Më dhimbset
shtëpia e Babait“ është një
dhimbje guri, një dhimbje e
prekshme, e ndjeshme. Do
të doja ta kapja këtë gur në
procesin e mbylljes së tij, ajo
që duket të jetë nga qëndrimi
i një shikuesi një udhëtim jo
plotësisht i planifikuar me
syrin e largët, por me një
mesazh memorial rreth e
rrotull, brenda dhe jashtë
dhe poshtë tërë asaj që
formon shtëpinë. Kështu që
unë imagjinoj një sekuencë
fotografish stop-motion, duke
filluar me gurin e ngulitur
dhimbshëm në dorën tuaj.
Dhe e ndjejmë si lexues forcën
e memorjes së një shtëpie me
gurë. Shohim ndërtuesit dhe

u flasim… Me kalimin
e kohës ne shikojmë
lojën e ndërlikuar të
dorës suaj, gishtat
tuaj të shkathët,
atë shtrëngim dhe
mbajtje të veçantë
për të vendosur
fillin e plumbçes
këtu, këtu dhe këtu,
tërheqjen, mbajtjen
e veçantë në vend
ndërsa një fije thur
së bashku me një fill
tjetër duke shkuar
poshtë, lart dhe përgjatë,
dhe gjatë gjithë kohës dora
rrotullohet, gishtat kërcejnë
në dorë. Dhe pyetja të përlot
„a t’u dhimbs ndopak shtëpia
ku u linde,/kur të djegur e
pe?“ Kjo shtëpi „me mure të
rrënuara, e gurë te rrëzuara,
Të djegura e përvëluar e pa
çati, të zbuluara./Sikur ta
dinin ata, /Që aq mall kishe
për rrënjët e asaj toke,/Gurët
s’do t’i merrnin, /Themelet
nuk do t’i shkulnin,/Shtëpinë
kurrë nuk do ta shihje ashtu
gërmadhë./Eh baba, ti u
ktheve nga ajo udhë e gjatë./
Krahët përveshe, rivure
themelet/E ngrite pak nga
pak, e mbulove me kashtë.“
Më pas do të vijnë momentet e
rivendosjes, rindërtimit, ku guri
lëviz nga dora në një sipërfaqe
të qetë. Forma rimerr hijen e
saj dhe pushon. Dora largohet
dhe na mbetet guri i heshtur,
rrugëtimi i veshjes së tij i
ndërprerë nga nevojat e jetës.
Dora e krijuesit lëviz në detyra
të tjera; përgatitja e ushqimit,
shkrimi i shënimeve, përgjimi
i simboleve virtuale në celular
(tani ka një sipërfaqe që
ndan me gurin një fortësi
dhe butësi, dikur mbanim
gurë për rehati në xhep, tani
e lëvdojmë celularin që na
kujton se ne jemi të sigurt
në rrugë të errët, jo kurrë
vetëm, të lidhur me mijëra

ndjekësit tanë, admiruesit,
miqtë, të dashurit tanë dhe
atë depo memoriale të asaj
që është dhe ku mbetemi të
shkojmë, dhe të gjithë botën e
muzikës dhe fotografive, prej
gurësh të gdhendura nga duar
mjeshtrash.
Le të kthehemi në këtë
ndalesë. Për të hequr gurin
nga vendi i tij i çmuar privat,
zakonisht vetëm (pa gurë të
tjerë përreth), gishti tregues
dhe gishti i madh bashkohen
për të hequr gurin tonë nga
hija e tij, një hije që zhduket,
me magji, në dritën përreth.
Oh me siguri jo më, guri
qan në zërin e tij pa hije.
Nuk ka më nga kjo kthesë
e përdredhur, përmbysje,
ndjenja e gurit që kujton një
kohë përtej kohës kur në një
mot të ngarkuar me stuhi një
natë të errët dimri, ai dhe
tjerë të panumërt, u ngritën
nga shtrati i Dhéut amë dhe u
rrotulluan rreth e rrotull, rreth
e rrotull Globit, dhe u përfshi,
mbijetoi në një rrëmujë
dallgësh që thyejnë, thyejnë
dhe thyejnë deri në fund në
karnavacin e pjerrët, ku guri
lihet i vetëm, i palëvizshëm, në
pushimin e tij memorial që të
thahet në diellin e mëngjesit,
ku janë dhe mbeten „dhe dy
oda të vogla me një oxhak,/
për të shumuar brezat, që u
shtuan pak nga pak“.
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D

he ndodh të ndjehemi
kështu me shkrimin. Me
shkrimin, që e lexojmë
nga kënde të ndryshme.
Të ndryshme?! Hera-herës
edhe të ndryshme dhe të paarsyeshme! Të lexueshme
sipas arsyeve dhe jo-arsyeve,
sipas shijeve. Shijeve tona.
Shijeve që na dalin mes
dritës, dhe hera-herës edhe
si pjesë e errësirrës. Si pjesë
e dukshme dhe e padukshme.
Si pjesë e gjendjes së
brendshme. Por, edhe si
errësirrë e nëndheshme.
Edhe, edhe pos zbrazëtisë
dhe hapësirës, mes dritësisë
së errësirës.
E logjikshme! E gjitha në një
mur që shemb dhe përthyen
gjërat, dritërat, emocionet,
zërat. E gjitha …në një mur që
shembet përditë e më shumë.
Një mur që e paskemi ngritur
me zor. Një mur që rezulton
si gur mbi gur dhe vetëm me
zhavorr.
Në një mur…. Në një mur, pa
nur, që ka mbetur i lidhur ende
krijimtarisht me ushkur. Në një
mur vrasës nëpër errësirën e
ditë-natës! Në një mur të tillë
që na ndan, na cfilit, na bën të
kthejmë kokën vetëm ndanë,
pas, në kohën që na lë në
fraq. Dhe bëjmë ende paq.
Paq me shkrimin e shkruar
dhe të harruar!
Tronditje! Gjendje alarmante.
Fjalë pikante?! Fjalë që të
shkulin mendtë …, edhe sot,
edhe për nesër, edhe mes
nesh, ende përshesh, fjalë pa
vend edhe atje në parlament.
Tronditje dhe çapitje të
turpshme, të ngutshme, të
palogjikshme, të frikshme.
Tronditje të mundimshme, të
zbritura nga koka tek këmbët
që dridhen pa ekuilibër,
duke kërcyer me fjalën lart
e poshtë, e duke sharë me
libër. Dhe pastaj vazhdojmë
të pranojmë se na hedhin
hi syve, sikurse ndodh
jashtë kësaj hamendësije në
vallëzimin binjak të tyre.
Ne mbetëm një shkëndijë

përcëllyese në sy. Eh, or
mik, or vëlla, or …Njeri i
shkrimit të lirë, moj shoqe,
moj zonjë… hej, a je ti i
zgjuar për të vazhduar, për të
ndryshuar? Më kot e zgjata.
Dhe ndoshta kaq e pata. Nuk
gjeta përgjigje. Nuk gjeta
ligje? Të gjithë ishin për ofiqe.
Që nga koha kur e dëgjuan
këtë fjalë, askush më pas nuk
u bë më i gjallë. Madje dhe kur
e kishin me bindje e shkruan
nga jashtë tërë atë Rilindje.
E atëherë? Prit dimër të dalë
pranverë… si përherë.
Doni të dini kush ishte më e
sakta, më e qarta? Thjesht një
rrjetosje nga një merimangë
me këmbë të gjata. Në të
vërtetë një merimangë e
dashurisë së dashurive të
përhumbura bëhej pe dhe
pre. Vetë rrjetosja e mburrte,
e ajo vazhdonte të thurrte.
Thurrje, thurrje në dritëerrrësirën jetike me rrjetën e
saj. E rrjetosja ndiqje modele,
variante dhe yrniqe të huaja.
E, Unë? Unë vazhdoja vetëm
të shkruaja? Ende me leximin
e Klubit të Selanikut…, ende
me shenjën e turpit të bërë
letërsi të lexueshme prej
Çajupit. E merimanga ende
rrjetos. Nakatos.
Ajo zbret mes alfabetit të
germave të Gjuhës Shqipe
dhe godet, duke u përpjekur
për të udhëzuar forma të
reja, për të zhvendosur, apo
arratisur diku larg shkrimin
e tjetërsuar mendërisht nga
ky makth. Në fakt, ky makth
ndjehet në këtë rast mjaft.
Zhubroset si një modul i butë,
i ngjeshur mes shkrimit
dhe kësaj ndjesie
shumëkëmbore të
zvarritjes shkrimore,
i jepet një përqafim i
helmët i qelqurinës së
kapakosur të dy syve.
Kështu ndodh para një
gazete. Kështu ndodh
para një libri. Kështu
sillet dhe në ekranin
e ndonjë filmi. Dhe
koha transferohet në
tashmëri. E tashme?!

Dashurisht dashuritë nisën
përshpëritjet. Dashurisht nuk
mund të kuptohej shkrimi,
aq thjesht sa vetë krimi.
Dashurisht shkrimtaritë
reflektoheshin
sikur
kilikoseshin nga shkrimi. Ishte
një klishe dyfishe. Ndjesia
ishte ndryshe. Zbehej vegimi.
Aty kishte zbritur frymëzimi.
Frymëzimi pëshpëriti heshtazi
dhe paksa fjalorthazi lëshoi
një mesazh për të zgjuar:
“Shkrimi zbret dhe ngjizet
vetëm dashurisht mes
dashurive!” Dhe tutje nguci
zvarritjen e ikjes. Zvarritjen e
ikjes së një kohe të shkrimit
të sakatuar, aq kaq nga një
kohë e zymtë, thjesht në një
të kaluar.
Një hije e gjatë, e harruar
në humnerën e ngarkesave
të kohës, zbriti dhe zhveshi
merimangën lakuriq. Ishte
bruto. S’kisha parë një të tilllë
nudo. Qoftë dashurisht? E
shkruar në letrën zyrtare të pa
shpirt, që errësirës i thoshte
dritë.
Ishte hapi i nxituar i shkrimit
intim. Nuk kishte pushim.
Kishte vetëm pasion. Pushimi
nuk ishte opsion. Ishte shkrim
intim. Ishte një përkushtim.
Ishte i urritur. Një përkushtim
i përgjakshëm i errësirës
së zhuritur, që ngadalë po
bëhej fantazmë në shkrim.
Fantazma shkruhej dashurisht
prej dashurisë së urdhëruar
për të.
Ah, fantazma! Fantazma të
shkrimit. Dhe kuptohej…,
koha na rrëfente. Po të gjithë
heshtnim, të gjithë heshtim.

Merimangat, mblidhen në
një natë të errët të caktuar
pas krimit. Bëhen një rrjetë e
pagrisshme. E pagrisshme…
Tarantula. Një tarantula e tillë
tejkaloi idenë time, pa ndonjë
qëllim për të kafshuar, por
la pas hijen e kafshimeve,
atë më të frikshmen, më
të rrezikshmen. Ajo ishte
vërtet hija. Ishte hija …, por
nuk ishte hija me të cilën po
rrjetëthurrej. Nuk ishte …, nuk
ishte aty afër. Ajo jargavitej
djersërisht me kalorësit e
Fjalës. Dhe vetëm mburrej.
Kalorësit, si të mpirë, kalorësit
e mi të dashuruar, më saktë,
thirrën përreth meje të gjitha
dashuritë, dhe vazhduan
gjatë gjithë dritë-errësirës të
shmangin kilivitjet. Ata mbetën
duke kërcyer në tokë me
këmbët e tyre në vallëzimin e
tyre shkrimor. Ishte realizimi
më i errët i syve. Realizimi
përmbyti mendjen time. U bë
i pamëshirshëm, duke mpirë
të gjitha shqisat e mia. E
aty mbeti e veja e zezë e tij.
Kërkoi ti hidhte hi syve.
E veja e zezë e urrejtjes u
duk në një tërbim të pastër,
në dorë mbante zambakë të
synimit vrasës.
Nuk isha unë! Ishte shkrimi!
Ishte krimi me shkrimin …,
me shkrimin më vrasëtar se
krimi. Ndaj vrapoja të ikja.
Të ikja nga ky lloj shkrimi. Të
ikja nga krimi. Ikja dhe vetëm
ikja. Ikja nga vetja ishte ajo që
unë e bëra në të gjitha këto
vite, por jo më si një ikje nga
e vërteta...
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