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N

dryshimet e mëdha
filluan në të dy anët e
Kanalit Anglez në Vitin
e Ri kur efektet e plota të
Brexit po ndjehen. Mbretëria
e Bashkuar zyrtarisht u largua
nga Bashkimi Evropian në
Janar 2020, por një periudhë
tranzicioni pas Brexit ka
mbajtur në rregull shumicën
e marrëveshjeve ekzistuese.
Pasi kjo skadoi më 31 dhjetor,
rregullat e BE pushuan
së zbatuari për MB. Këto
ndryshime do të kishin ndodhur
edhe nëse Londra nuk do të
kishte rënë dakord për një
marrëveshje tregtare pas Brexit
me Brukselin muajin e kaluar.
Këtu, në pjesën e parë të një
serie dypjesëshe, ne shikojmë
në ndikimin tek njerëzit, duke
u përqëndruar në qëndrimin,...
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...udhëtimet dhe shkëmbimet
midis MB dhe kontinentit.
Rregullat që do të pushojnë
së zbatuari nga janari 2021
përfshijnë ato mbi lirinë
e lëvizjes (një e drejtë e
kushtëzuar jo absolute e
qytetarëve të BE-së për të
lëvizur në vendet e tjera të BEsë për të jetuar dhe punuar).
Qytetarët e BE nuk do të kenë
më të drejtë të lëvizin në MB
për të punuar dhe vendosur,
dhe anasjelltas. MB prezanton
një politikë të re të imigracionit
nga janari 2021, pasi ka
miratuar legjislacionin e ri.
Sipas sistemit të planifikuar të
bazuar në pikat për të tërhequr
punëtorë të kualifikuar, shtetasit
e BE nuk do të kenë më trajtim
preferencial.
Një dokument i politikës
qeveritare në shkurt 2020 tha
se një nga qëllimet ishte t’i
jepte fund “një mbështetjeje
të fuqisë punëtore të lirë nga
Evropa”. Ndërkohë, aftësia e
shtetasve britanikë të vendosur
në një vend të BE-së për të
lëvizur lirshëm në kombet e

tjera brenda bllokut pas Brexit
- një e drejtë që ata e kanë
gëzuar deri më tani - nuk ishte
përfshirë në marrëveshjen e
divorcit. Siç qëndrojnë gjërat,
kjo e drejtë do të përfundojë në
2021.
Qytetarët e BE-së tashmë
rezidentë në Mbretërinë e
Bashkuar deri në fund të
vitit 2020 - dhe Britanikët që
jetojnë në kontinent - kanë
të drejtë të qëndrojnë dhe të
mbajnë të drejtat ekzistuese,
në fusha përfshirë punësimin
dhe sigurimet shoqërore. Kjo
vjen nën kushtet detyruese
të marrëveshjes së divorcit
për Brexit. Sidoqoftë, lejet e
qëndrimit do të nevojiten në
të ardhmen. Ka pasur shumë
ankesa në lidhje me mënyrën
se si aranzhimet e reja po
punojnë në praktikë për
shtetasit e BE-së në Mbretërinë
e Bashkuar, veçanërisht duke
pasur parasysh mungesën
e ndonjë dokumenti fizik të
qëndrimit të siguruar nga
qeveria britanike. Informacion
më i hollësishëm është në
dispozicion në faqet e internetit
të grupeve të fushatës britanike
në Evropë.
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BREXIT: SHTATË GJËRA QË NDRYSHOJNË NË JANAR
DHE TË TJERA QË MBETEN TË PAZGJIDHURA

S

humë aspekte të
marrëdhënieve
të
ardhshme të MB dhe
Bashkimit Evropian mbeten
të pasigurta - por ne tashmë
e dimë që disa gjëra do të
ndryshojnë nga 1 janari 2021.
Këtu janë disa nga gjërat më
të rëndësishme për qytetarët
individualë për të menduar.
Vija e shkurtër gri prezantuese
1. Udhëtimet evropiane
do të kenë nevojë për
më
shumë
planifikim
Nga janari, për të vizituar
ndonjë vend të BE ose
Z v i c ë r,
Norvegji,
Islandë dhe Lihtenshtajn
- sigurohuni që të keni:
Të paktën gjashtë muaj
të mbetura në pasaportën
tuaj - përveç udhëtimeve në
Irlandë, e cila është pjesë
e Zonës së Përgjithshme
të
Udhëtimit
( C TA )
Sigurimi i udhëtimit me
mbulesë
shëndetësore.
Skema
aktuale
EHIC
nuk do të zbatohet më.
Kontrolluar me ofruesin tuaj
celular. Asnjë firmë mobile
në Mbretërinë e Bashkuar
aktualisht nuk ka në plan të
rikthejë tarifat e roamingut
por garancia e roaming
falas do të marrë fund
Merrni
një
certifikatë
shëndetësore të kafshëve nga
veterineri juaj 10 ditë para se
të udhëtoni, nëse jeni duke
udhëtuar me kafshën tuaj, duke
përfshirë Irlandën e Veriut.
Skema aktuale e pasaportave
të kafshëve shtëpiake të
BE nuk do të zbatohet më.
2. Ju do të qëndroni në
një radhë tjetër në kufij
Në kontrollin e kufirit, duhet
të përdorni korsi të ndara
nga shtetasit e BE-së, ZEEsë dhe Zvicrës.Turistët do të
jenë në gjendje të udhëtojnë
pa vizë në vendet e zonës
Shengen - e cila përfshin
shumicën e kombeve të BEsë dhe Islandën, Norvegjinë,

Zvicrën dhe Lihtenshtajnin
- për deri në 90 ditë në
çdo periudhë 180 ditore.
Pra, një fundjavë e gjatë
katër ditore në Portugali
në Pashkë, e ndjekur nga
një dy javë në Francë në
Qershor, do të llogaritej si 18
ditë drejt kufirit tuaj 90-ditor.
Nga 2022, shtetasit e MB
duhet të paguajnë për një
autorizim elektronik për të
udhëtuar në zonën Shengen
- i ngjashëm me sistemin
ESTA në SH.B.A. Për vendet
jashtë zonës Shengen,
rregullat janë të ngjashme por kontrolloni me secilin vend.
3. Blerja pa taksa do të kthehet
Blerja pa taksa do të jetë e
disponueshme nëse udhëtoni
në BE nga 2021. Kur Britania
e Madhe ishte anëtare e BEsë, ju lejohej të sillnit sasi
të pakufizuar të alkoolit dhe
duhanit nga një vend i BE-së
pa paguar ndonjë detyrim në
kufi, për sa kohë që do të ishte
paguar detyrimi në vendin ku
e keni blerë dhe ju mund të
provoni ishte për përdorimin
tuaj. Tani do të ketë kufij në
shumën që mund të sillni
pa taksa nga BE, siç ka për
ardhje nga vendet jo-BE. Por

kjo sasi duhani dhe alkooli
do të rritet, kështu që ju do
të jeni në gjendje të sillni 18
litra verë të palëvizshme dhe
42 litra birrë, për shembull.
Megjithatë nuk do të ketë më
shitje në aeroport pa taksa të
mallrave të tilla si elektronika
dhe veshmbathja. Rimbursimet
e TVSH-së për vizitorët jashtë
shtetit në dyqanet e MBsë gjithashtu do të hiqen.
Përfundimi i blerjeve pa TVSH
‘do të godasë turizmin dhe
shitjen me pakicë të MB “
4. Rregulla të reja për qytetarët
e Mbretërisë së Bashkuar
që duan të lëvizin në BE
Nga 1 janari, lëvizja e lirë e
njerëzve midis MB dhe BE do
të marrë fund. Nëse tashmë
jetoni në një vend të BE-së,
do të keni disa mbrojtje sipas
marrëveshjes së tërheqjes.
Por edhe atëherë, duhet të
kontrolloni rregullat specifike
të atij vendi. Ju mund të keni
nevojë të regjistroheni ose
të aplikoni për qëndrim, të
merrni dokumente të reja
ose të plotësoni kërkesa
specifike - si të keni një vend
pune. Për shembull, shtetasit
e Mbretërisë së Bashkuar
që jetojnë ose planifikojnë të

jetojnë në Francë do të duhet të
marrin leje të banorëve të rinj.
5. Rregulla të reja për shtetasit
e BE-së që jetojnë në MB
Nëse jeni një qytetar i BE-së
që jetoni në MB deri më 31
dhjetor 2020 - ose nga Islanda,
Lihtenshtajni, Norvegjia ose
Zvicra - të drejtat tuaja do
të mbesin të njëjta deri më
30 qershor 2021. Por duhet
të kontrolloni nëse mund të
qëndroni pas kësaj. Ju do të
duhet të bëheni një qytetar
i MB, ose të aplikoni në
Skemën e Zgjidhjes së BE.
Përsëri, për shkak të Zonës
së Përbashkët të Udhëtimit, të
drejtat e qytetarëve Irlandezë
nuk do të ndryshojnë.
6. Do të ketë një sistem
të ri të imigracionit në
Mbretërinë e Bashkuar
Nga janari, do të ketë një
sistem të ri të bazuar në pikë
për shtetasit e huaj (përveç
shtetasve irlandezë) që
dëshirojnë të lëvizin në MB.
Qeveria thotë se do të trajtojë
qytetarët e BE dhe jo-BE në
mënyrë të barabartë dhe do
të synojë të tërheqë njerëz
që mund të kontribuojnë
në ekonominë e MB.
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ANA E PANJOHUR E MIHO GJINIT
(Miho Gjini „Mjeshtri i Madh“ në
gjurmët e regjisorëve italianë)

N

dërsa vitet kalojnë
kujtesa shkon e zbret
hera-herës mbi fletë
të mbushura shënimesh.
Dhe duke ditur se kujtesa
u referohet proceseve që
përdoren për të përvetësuar,
ruajtur, mbajtur dhe më vonë
për të marrë informacionin,
natyrshëm në ditët që iu
riktheva faqeve të një kohe
të ndjeshme me Teatrin
„Skampa“ riktheva në sitën e
memorjes sime dhe faktorët
që ekzistojnë në tre procese
kryesore të përfshira në
kujtesë: kodimin, ruajtjen dhe
rikuperimin, ashtu sikurse
duhet që kujtesa njerëzore të
përfshijë aftësinë për të ruajtur
dhe rikuperuar informacionin
që kemi mësuar ose përjetuar.
Dhe të tre këto procese vijnë
të ngarkuara shënimesh në
tre kohë, në tre vende, në
tre komponentë, por që të
tre kanë lidhje me një emër,
me një figurë të nderuar, të
përkushtuar, të vlerësuar e të
ndjeshme në shënimet e mia.
Së pari shënimet rikuperojnë
bisedat me Tomor Himçin,
regjisorin e TV „Dardan“
në kohën që drejtova këtë
televizion, ndër të parët e
kësaj gjinie vizive private
në Shqipërinë e viteve të
tranzicionit. Dhe ndërsa lapsi
dhe pena gjithnjë më kanë
shërbyer të mbaj afër ngjarje
dhe ndodhi, edhe në këtë rast
për Teatrin „Skampa“ bisedat
e tilla me Tomor Himçin më
fiksojnë mjaft kujtime për Miho
Gjinin „Mjeshtër i Madh“, i
viteve të para të jetës teatrore
profesioniste në Elbasan, që
e nisi jetën e tij artistike, 57
vite më parë, si regjisor, aktor,
madje edhe si Drejtori i parë i
Teatrit Profesionist „Skampa“,
që sapo ishte krijuar atëherë.
Së dyti, është biseda e lirë
me ish Ministrin e Arsimit të
Shqipërisë, Thoma Deliana, që
vuajti në burgjet e komunizmit,
por që ishte mik i familjes së
gjyshit të gruas sime, usta
Ramadan Ademit dhe që në
kohët e tij të lira gjithnjë kishte

dëshirë të rrëfehej e të shprehej
lirshëm për ato që në fakt unë
si gjithnjë i fiksoja në letër.
Së treti, është një lidhje
tjetër fisnore me Mehmet
Koçin, bashkëshortin e një
prej femrave më të bukura
që ka pasur ndonjëherë
Elbasani në shëtitoret e tij të
viteve kur bulevardi mbushej
tradicionalisht në zhirrot e
natës, por që ishte dhe një
nga ato femra që ta jepte
„azër-xhevap“, duke qenë
oratore, e gojës dhe mjaft e
përgatitur edhe pse nuk ishte
me ndonjë arsimin të lartë.
Ajo ishte Xheviko Koçi, që
edhe në moshë të madhe
kurë nuk përtonte të rrëfente
rininë, angazhimin e saj,
kohën e LANÇ, ku kishte
qenë partizane dhe më tej
një aktiviste në mjaft drejtime.
Po mjafton kaq të themi, pa
u futur pikërisht në temën që
kërkon vetë ky shkrim. Tema e
tij është gjetkë, por nuk mund
të trokitej pa shkuar në këto
tre dritare të ndjeshme, që
të hapej drita e nevojshme
për një rrugë që të shpie në
një pikë, ku hapet një portë
e madhe, ajo portë që për
arsye të ndryshme ka mbetur
e mbyllur diku në dritëhije.
Është kjo portë që hapet dhe
sjell atë dritë mbi një kohë të
mbytur në errësirë, në atë kohë
kur talenti dhe përkushtimi
i Miho Gjinit, shkonte përtej
dëshirave të sekretarëve,
partiakëve dhe kuadrove që
e shihnin thjesht me një sy të
padëshiruar, por që në fakt
ndodhte të duartrokisnin frutet
e punës së tij të shkëlqyer.
Të tre këto shënime të ftillojnë
kohën kur ky „Mjeshtër i
Madh“, kërkonte më tej skenës
për skenën, më tej mundësive
dhe aftësive edhe talentin që
i sillej Teatrit „Skampa“ me
trokitjet e mbrëmjeve në xhirrot
tradicionale. E aty në jo pak
raste ai kishte bërë audicionin
në heshtje, sikurse ndodhi të
besonte në skenë një rol të
fuqishëm, pikërisht amatores
Xheviko Koçi, por që në fakt
atje njihej me përkëdheli si
Xheko Koçi. Mjeshtri fiksonte
dhe madje edhe nxitonte,

shpejtonte të kapte minutat
që i duheshin me „dy shfaqjet
që vuri në skenë, por që të
të cilat i dhanë Diplomën e
regjisorit. Dhe po të mos ishin
vetëm shënimet, habia do të
shkonte në vesh të shurdhër,
nëse sot do të dëgjoje një
emër të tillë amator, si dikur
në skenat dhe kinematografinë
e neo-realizmit italian kur
regjisorët e famshëm i
përzgjodhën amatoret dhe
bënë mrekulli, madje duke ia
lënë si oreks edhe Hollyvudit.
Miho Gjini, ndoshta jo
rastësisht hyri në udhën me
të cilën Rossellini ndërtoi këtë
mrekulli dhe i dha famë një
epoke arti në Italinë e dërmuar
nga lufta. Ngjashmëria shkon
ndoshta larg e larg, nuk ka një
lidhje të tërthortë, por veprimi
logjik, guximi dhe aftësia
për të bërë këtë art-prurje
amatore në një skenë të tillë
si „Skampa“ natyrshëm që e
nderojnë rolin e këtij drejtori
dhe regjisori që kërkonte e
kërkonte estetikën në art. Jo
më kot ndodh dhe jo rastëisht
qasja bën realitetin e duhur të
pikëtakimit me shënimet dhe
faktorin ndërlidhës, pasi kjo
të pohohet nga vetë Gjini „Ku
do të realizoja edhe dramën
Finlandeze „Justina“ të Hella
Vuolijokit, me protogoniste një
aktore, që e mora direkt nga

Rruga (Xheko Koçin), po edhe
dramën e Xhon Gollsuorthit
“Kutia prej Argjendi”, duke
aktivizuar ndër rolet kryesore
shokët e mi të shkollës:
Robert Ndrenikën, Shpëtim
Shëmilin, Qemal Mehmetin,
Tomor Himçin, Xhelal Bilalin,
të cilët do të interpretonin me
një grupim aktorësh amatorë,
me „stofin“ e aktorëve
profesionistë,
sikundër
qenë Demir Hyskja, Thanas
Borodani, Haxhi Sejko e tjerë.
Po pse tre shënimet dhe thënia
e vetë Mihos shkojnë në një
kërshëri tjetër, që në fakt fikson
dhe anën tjetër të panjohur të
stilit të punës së këtij vizionari
„Mjeshtër i Madh“. Kjo në fakt
nuk është thjesht kërshëri, por
një pikë e fortë me të cilën zyra
që e delegoi dhe e emëroi Miho
Gjinin, drejtor, ia kishte ngulitur
mirë se duhej plani dhe numri i
realizimit të shfaqjeve skenike.
E duke e ditur se ai nuk kishte
profesionistë, natyrisht e dinte
mirë dhe kishte njohuri të thella
për atë që kishte ndodhur
gjetkë, ku rezultatet kishin
udhë të mbarë, por ai nuk
mund të shprehej se murret
tashmë ishin ngritur dhe syri e
mendja e regjisorit dhe drejtorit
duhej të mbeteshin vetëm në
rrethinat e mureve të „Skampa“
dhe kalasë së Elbasanit.
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ÇFARË TË KUJTON: “PO TI
THOMA, KUR DO FLASËSH?”

P

ërbërja e ministrisë që
drejtonte Deljana ishte
shumë heterogjene,
po ai kishte kishte një takt
të veçantë drejtues, duke
sespektuar edhe aftësitë e
seicilit, sidomos në bërhen
dhe përgatitjen e raporteve,
relacioneve, për Lartë e
për Poshtë, rregullloret e
urrdhëresat. Por, vetë ai
sikurse të gjithë kuadrot e larta
të asaj kohe, nuk dinin as të
hartonin asnjë fjalim të tyrin,
as ndonjë raport studimor. Më
kujtohet se një ditë mbasdite,
ai më thrri me urgjëncë në
sallat e Ministrisë, gjatë
seancave të pushimit të një
Kongresi Partie dhe më thotë
shumë i shqetësuar se Enveri
i kishte thënë. “Po ti Thoma,
kur do flasësh?”..”Nesër
shoku Enver , -i thashë,
ndërsa unë s’kam përgatitur
asgjë”!,,, Dhe ai qeshi
nën buzë, me koinfidencë
dashamirësie ndaj meje,,,
Natyrish që ia shkuruajta për
gati katër orë i mbyllur në
zyrën e tij dhe ai u qetësua
pasi e lexoi. I dija të gjitha
sloganet që ata përdornin
dhe po ashtu ua shkrova...të
nesërmen unë do të dëgjoja po
këtë fjalim nga goja e Ministrit!
Po kjo nuk qe asgjë para
asaj që si mua dhe shokeëve
të mi na tthërisnin edhe në
Aparatin e K.Q të Partise
për kesi punesh! Sa here
ma thërriste bashkëshortja
e te Madhit, N.H. ne K. Q.
para çdo kongresi ku ne, si
specalistë do të shkruanim
pjesë, pjesë të fjalimit të të
Madhit fare. E qëllonte qe ia
thoshja këto Dritero Agollit, si
edhe gjëra të tjera si këto, të
cilat ai i shfrytëzonte për të
shkruar “Shokun Zylo,,,,,!” .

Po fatet e kuadrove si

përfundonin?
Mirëpo këta kuadro, ashtu
sikurse erdhën edhe ikën.
Shumica e tyre u katandisën
si mos më keq, me
shkarkime, dëbime, përbuzje,
ndëshkime, e madje edhe
përsekutime ekstreme, deri
në burgime e pushkatime.
Kështu do ta pësonte edhe
Thoma Deljana, pasi u vu
në shënjestër nga kritika
që bëri i Madhi, pasi e pa
Festivalin e 11 të Këngës
ne Radio dhe Festivalin
Komëtar të Teatrove, ku u
vendos në shënjestër drama
“Njollat e Murme” që ai e quajti
revizionise, e u shkatërrua krejt
Ministria, ca me shkarkime nga
detyra, ca me transferime, ca
nëpër internime e burgje. Në
këto raste do ta pësoja edhe
unë, që, nuk e pata frenuar e
ndaluar fare, shfaqjen “Njollat
e Murme” që në Korçë, të cilën
na i sollën aty si e rregulluan
Todi Lubonja me Fadil
Paçramin e ku ne nuk flisnim
dot asnjë fjalë, më përtej
Kryeministrit Mehmet Shehu
e Ramiz Alisë, Sekretarit të
K.Q. të Partisë që e kishin
duartrokitur atë ,, Kuptohej
se, “lufta “ atje, kishte të bënte
midis figurave madhore e ne
nuk hynim fare në punë. As
ne dhe asnjë prej kuadrove, si
Thoma Deljana, Mantho Bala,
Esat Oktrova, Mihal Luarasi,
Miho Gjini e më poshtë nesh.

Çfarë ndodhi pas dramës
“Njollat e Murme”?
E, kur kërciti telefoni nga lartë
dhe na thirën në zyrat e tyre
të jepnim llogari, Thomai u pre
në fytyrë e më tha i frikësuar:
„Çfarë na bëre more djalë?!“,
„Ah, more djalë pse nuk e
ndalove këtë shfaqje që në

Korçë?!“ Në atë mesele,
Ramizi na tha se ne kishim
shqetësuar Enverin, i cili
kishte mbledhur në mesnatë
Byronë Politike!? Ndërkohë,
aty në zyrën e Ramis Alisë,
Thomai e ndjeu veten shumë
ngushtë. U shkarkua duke u
shfajësuar se aty në ministri
si specialistë kishte Miho
Gjinin dhe Esat Oktrovën.
Atëherë Ramizi mu drejtua
mua duke thënë të njëjtën gjë,
e unë do të përsërisja po ato
vërejtje themelore që i kisha
thënë që në Korçë e që më
thanë se ishin ndrequr. Mirëpo
Ramizi, pasi u shpreh i nxehur
se duhej ta kisha ndaluar, duke
shtuar se ju nuk jeni vetëm
specialistë të Ministrisë, por
edhe të K.Q. të P.P.Sh.-së
u shpreh ai. Unë e dëgjoja
këtë për herë të parë. Sepse
unë isha i vetëdijshëm se nuk
kisha pranuar tëjem as dhe një
anëtar i thjeshtë i asaj partie.
Dhe heshta. Attëherë ai
iu drejtua me ashpërsi
Tefik Çaushit, i cili ishte
Kryetar i Jurisë, duke qenë
njëherësh edhe instruktor
i K.Q. të Partisë, bile nën
nomenklaturën e vetë Ramiz
Alisë. Mirëpo ky person, aty
do të ishte më kurajozi dhe i
guximshmi kur tha: „Unë aty

tek Ju i kisha sytë, Shoku
Ramiz, kur e duartrikitët, pas
Kryeministrit, që e ngriti edhe
më lartë, si „gozhdë kundër
revizionizmit“(!?). Befas ramizi
u shkund dhelpërisht e tha se
kishte duartrokitur „aktorët dhe
jo dramën“. Më pas nisi stuhia
kundër të gjithëve. Na sulmuan
për „mungesë vigjilence“,
duke na shoqëruar me gjashtë
seanca me kritika e autokritika,
shkarkime nga puna, dëbime,
internime dhe burgime…
Fillimisht mua më shkarkuan
nga Ministria e më dërguan të
punojë si mësues në Shkollën
e Mesme të Kulturës, ku pas
tri vjetësh më kurdiset një letër
anonime e internohem në
Memaliaj. Dhe pas tre vjetësh
pune në galeritë e minierës,
me disa akuza qesharake
e të motivuara burgosem.
Thoma Deljana nuk mundej
të më mbronte aspak, sepse,
pas meje do ë kishte edhe
ai të njëtin fat afersisht si
unë, por në mbledhjen e
Kolegjiumit të Dikasterit të tij,
kur u bë analiza e fundit, pas
largimit tim, pasi e vlerësoi aty
me ndershmeëri punën time
12 vjeçare, tha përfundimisht
këto fjalë: “Ti je një kritik
shumë i mire, i guximshëm, po
edhe më i matur duhej të ishe.
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NË HONET TALENTIT DHE UJËSIVE TË
ARTIT TË FJALËS NË KOHË DIKTATURE
(E fjalës dhe e artit të saj, në
vend të një interviste miqsh në
kohë, vend dhe hapësirë tjetër)

D

urrësi, në atë cep, dukej
si një govatë, ku e lara
ishte vetëm një risi
e njohur e kripës që kishte
mbetur anës zhurmës, pikërisht
aty ku ishte ngulur stenda e
librit në dritëhije të „Vollgës“.
Aty në atë stendë të madhe,
edhe pse libri ishte kryefjalë
e ditëve të atij Panairi, mjaft
domethënës, të organizuar
me risi të reja nga poeti Aqif
Hysa, hapësirat e vogla kishin
vend për ndonjë bisedë miqsh
e ndonjë memorje në mjetet
e teknologjisë moderne. Dhe
biseda si bisedë, dhe fotot si
foto, dhe miqtë e letrave si miq
të rrinj e të vjetër shkojnë përtej
memorjeve në shënime…
Me Miho Gjinin, „Mjeshtër i
Madh“, dukej sikur e „gurta“ e
Athinës kishte lënë pak arsye
për të ndjekur një risi të tillë,
por që miti tashmë ishte thyer
e respekti shënonte atë që
i duhet në fakt një miqësie,
që duhet e që ndoshta, do të
shkojë më tej të shkruhet…Kur
shkruhet gjëja e parë është
pikëtakimi, koha, vendi dhe
hapësira. E në këtë filozofi

pikëtakimi edhe pse është
nën muzikalitetin e stërkalave
të Adriatikut, e nis memorjen
nga gjitoni i Hotel „Adriatikut“
në një hapësirë, kohë e
vend tjetër, pra nga Teatri
„Skampa“ i Elbasanit, i viteve
të para të tij, ku Gjini ishte
dhe drejtori e aktori i parë i tij.
Ky pikëtakim shkon në shtratin
e tij, edhe pse me një kohë
pak më të gjatë, për të zbritur
pak me kujtesë, e pak me
imagjinatë, kujtime që rreken e
zbresin të shkruhen pak e qartë
në këtë datë. Si të tilla, pos
fotos në kreun bashkëtingëllor
të librave biseda sapo kishte
nisur me gojë që të rishkruhej
pikërisht sot. Dhe normalisht
pyetjet janë vetëm një pasnajë,
që shkon disi qëllimshëm në atë
ograjë arti, ku sena kishte dhe
prapaskena. Në këto ograja arti
vetë dritëhijet natyrshëm, nuk
mbetisn pas edhe atyre që ka
krijuar vetë „Vollga“ e arnuar
me qepena mbi këtë stendë
të librit dhe po aq dhe vendi
i artit në zemër të Elbasanit.

Ju thatë se jeta artistike
e juaja nisi nga Elbasani,
apo jo?
E saktë, por në këtë pikë

jetënisja artistike natyrshëm
kishte pika që më bëjnë të
vendosë theksin. Thoma
Deljana. Ishte një nga figurat
më të respektuara e më të
dashura prej meje, të asaj kohe
të politizuar, që më ka mbetur
ne mendje. Ashtu i thjesht, i
dashur, me hunorin e hollë,
me buzëqeshjen në buzë, që
dinte të krijonte marëdhënie
të rregullta e korrekte me
punonjësit e Ministrisë së
tij, deri tek mësuesi, artisti,
kulturisti e amatori më i
zakonshëm. Ai ishe që më
zgjodhi për të punuar e drejtuar
Teatrin Dramatik Profesionist
„Skampa“ të Elbasanit. Kishte
pritur sa të mbaronte shfaqjja
jonë e diplomës „Shumë
zhurmë për asgjë“ me tekst
të Shekspirit të cilën e vuri
në skenë regjisor-pedagogu
ynë Kujtim Spahivoli, ku unë
interpretova me shumë sukses
një nga rojet e qytetit, së toku
edhe me Robert Ndrenikën (si
partner), dhe sa mbaroi shfaqja
ai më priste përjashta, për të
më uruar përzemërsisht dhe
të më jepte njoftimin se isha
tashmë në Teatrin e qytetit të tij.

Ku qëndronte ndryshesa
tek kjo figurë dashamirëse

e kulturës dhe artit?

Gjatë tre viteve të mia në atë
qytet nuk do të gjeja asnjë
kuadër drejtues si Thoma
Deljana, perkundrazi, “kuadro”
të rëndomta partiake, pa
kulturën e duhur, fanatikë të
partisë së tyre, aq sa njërin prej
tyre, aktori Robert Ndrenika, që
e sollën aty një vit pas meje,
e mori si tip, për personazhin
e vet të Kryetarit të Bashkisë,
Filimonit në komedinë „Njeriu
qe pa Vdekjen me sy“. Një
tjetër prej tyre ,që kishte nen
patronazh edhe Teatrin me
Estradën, ishte krejtësisht
injorant, aq sa më hoqi nga
duart edhe pjesën e parë që
kisha zgjedhur për të vendosur
në skenë që e kisha si temë
Diplome, duke thënë se “ti je i ri
akoma, sa ke dalur nga bangat
e shkollës e ka rezik të prishës
fytyrat e aktorëve”!, Megjithatë,
ë duhej të ulja kokën, të mos
bëja debat me tadhe as me
amatorët që më ishin dhënë në
organikë, asnjerin me shkollë
të lartë, perveç meje, Tomor
Himçit e Qemal Mehmetit,
duke vlerësuar edhe treshen
e talentuar që gjeta aty: Haxhi
Sejkon, Demir Hyskjen e
Thanas Borodanin!.
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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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BALADAT NUK KANË KOHË PËR TË VDEKUR …
OSE.“KËNGA E DHOQINËS” VARIANT I LABËRISË.
Nga Timo Merkuri

I

I- “Kënga e Dhoqinës”
egziston dhe në variantin
e Labëris, madje në këtë
variant është në një këngë
me 117 vargje, e cila ka si
“trung” tekstin e variantit
prej 50 vargjesh, mbi të cilin
janë “shartuar” dhe kanë
“mbirë” filiza, që e rritin dhe
zgjerojnë “kurorën” e saj.
Mund të mos ndaleshim te
ky variant, porn a detyron
fakti që ka disa ndryshime
specifike me variantin e
Hoshtevës, ndryshime që ja
vlen ti citojmë.
Të dy variantet e “Kënga e
Dhoqinës” e kanë mallëkimin
e nënës mbi varrin e
Kostandinit, por ndërsa
varianti i Hoshtevës nuk e
citon dhënien dhe shkeljen
e “besës” si shkak lëvizës të
baladës, varianti i Labërisë
e thekson “me zë të lartë”
“besën”si shkak të mallkimit
të nënës dhe këtë mallëkim
si shkak për ringjalljen e
Kostandinit. Kjo ndodh te
vargjet … ”Kostandin çtë

të thotë nëna?/
Po tani që mu bë
gjëma,/Ku është
besa që më dhe?/
Dhoqinën ti, ku ma
ke?”. Po kështu, me
“zë të lartë” citohet
edhe
ringjallja
e Kostandinit te
vargjet.. “U ngris
dita erdh akshami/
Kostandini u ngrit
nga varri/Gur i varrit
ju bë kale/Dheu i
varrit ju bë shale”
duke aritur në një
afëri
vargjesh,
arti dhe ideje të
dy varianteve te
vargjet e fundit, ku
te varianti i Labërisë
këndohet: ”Nëna
hapi derën/Sheh
Dhoqinën vetëm../
Tek u puthnë e u ngalasnë../Që të dia në vënt plasnë...”,
përkundër vargjeve “Një në
prag e një në derë/Plasnë si
qelqe me verë” që ka variant
i parë..
Te
variant
arbëresh
“Doruntina” kemi vargun e

dhënies së “besës” .“Dza ti
besën, zonja mëmë; /Kur t’e
duash Doruntinën,/nëse ti për
gaz e dafshe”, dhe momenti
i mallëkimit që shprehet …”
tha tri herë: - o biri i jim!/Tha
tri herë: - O Kostantin!…/
Kostantin, o birthi i jim / ku
isht besa çë më dhe?/Vdikje,
e vate edhe nën dhe”, po

kështu te “Kënga e Halil
Garrisë” kemi vargjet klithmë
“T’ka xan vori me besë të
dhanë/T’pret nji motër, t’pret
nji nanë”, duke qënë në këtë
mënyrë varianti i Labërisë
në unison me variantet
themelore shqiptare dhe në
tejkalim të variantit të parë (
të Hoshtevës)..

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

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

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA
NDERRIIMI I
LLAMPAVE. NDRIÇIMI
DERI TEK SKEMAT
PROFESIONALE DHE
INSTALIMI
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TEK POEZIA E KRISTO ÇIPAS BOTA
DHE JETA PËRFSHIHEN NË GJUHË

P

oezia e poetit Kristo
Çipa
karakterizohet
nga një lidhje e caktuar,
që varion, midis asaj që është
dhe asaj që thotë “Balli retë
i bën shami/Po s’fshin dot
rrudhat-mërzi.” (Poezia; “Toka
ime dëshpëruar”). Ajo që
është mund të identifikohet
me rregullimin e fjalëve në të
cilat konsiston, materia e saj
fono-morfo-sintaksore ose, me
pak fjalë, trupi i saj gjuhësor.
Ky trup është i shënuar
nga karakteristikat të cilat,
zakonisht, kontribuojnë për të
thënë diçka dhe të tjerët fjalë
që, zakonisht, nuk e bëjnë. Për
sa kohë që një poezi është e
shënuar nga tipare të llojit të
tillë, të krijuara nga, ose që të
kujtojnë fjalët e zakonshme
dhe mënyrat për t’i kombinuar
ato, ajo që thotë ajo, do të
përcaktohet, si pikë nisjeje, prej
atyre që përcaktojnë nocionin
filozofik kohë, hapësirë dhe
vend. Lidhja midis këtyre
tipareve të poezisë të cilat,
zakonisht, nuk kontribuojnë
për të thënë diçka dhe kuptimi
i poezisë nuk mund të jetë i
jashtëm, megjithatë na jep atë
veçori poetike, tipologjike të
poetit, që shkon në hullinë e
vetë krijuese. Sepse, në këtë
rast kuptojmë qartë dhe saktë,
se tiparet e veçanta të poezisë
thjesht zbukurojnë një sens që
është i shkëputur prej tyre.
“E pacaktuara” e përkufizimit
Sipas Wittgenstein , është
karakteristikë e poezisë të
shprehë mendime të cilat mund
të shprehen vetëm në vetë
fjalët në të cilat shprehen. E
njëjta ide duket se nënkuptohet
nga vërejtja e Paul Valéry se
poezitë përbëhen nga një
“zbatim i përsosur i bërë
nga gjuha e një kombi”.
Sepse, “zbatim i përsosur”,

duket se do të thotë, nga
njëra anë, se asgjë në lidhje
me atë përdorim të fjalëve
nuk mund të konsiderohet
si
e
parëndësishme
për
ato
që
thuhen.
Nga ana tjetër, do të
thotë se asgjë përtej këtij
përdorimi të fjalëve nuk
duhet të konsiderohet si e
parëndësishme në kuptimin
vijues: një poezi konsiston
në përdorimin e fjalëve (ose
të asaj që të kujton ato), e
cila është e vetëpërmbajtur,
pasi që qëllimi i këtyre fjalëve
objektiv është i shkëputur
për aq sa nuk është, as e
nevojshme, dhe as e mundur
të vlerësohet, ose justifikohet
ajo që thotë një poezi duke iu
drejtuar diçkaje përtej vetvetes.
Valéry shpalos një konceptim
të tillë të poezisë si më
poshtë: “Fuqia e vargut ka
të bëjë me një harmoni të
papërcaktueshme midis
asaj që ata thonë dhe asaj
që janë. “E pacaktuar”
është pjesë e përkufizimit.
Kjo harmoni mund të mos jetë
e përcaktueshme. Nëse është
“e pacaktuar”, i cili është rasti
i harmonisë imituese, kjo nuk
është ndonjë rastësi, por një
intuitë e poetit të shkoj deri në
thellësi të mendimit: “Gjiri yt, o
Shqipëri,/Lindi një perandori/
Por shumë pak të rrinë në
gji/Sikur s’i ke bërë ti.” (ibid).
Pamundësia, ose të paktën
vështirësia, për të përcaktuar
këtë relacion, e kombinuar me
pamundësinë për ta mohuar
atë, përbën thelbin e vargut.
Vargu më i bukur: “O Zot, me
fuqinë që ke/Merr nga balta një
grusht dhè/Rikrijo botën e re/
Me njerëz që rrojnë në Atdhe!
etj. (ibid) Është transparent
si vetë dita dhe jeta e një
jete të shkruar në varg.
Format poetike

Poezitë e poetit Kristo Çipa
befasojnë nga format e
tyre poetike. Mund të themi
qartë, se prania e formave
të vendosura mbetet e
mjaftueshme për ta bërë
një rregullim formësor dhe
estetik të fjalëve në një
poezi të tillë. Sidoqoftë, një
rregullim fjalësh tek këto poezi
shënohet nga “mjete poetike”
të vendosura, si rimat, ku
nocioni i korrespondencës
përcaktohet vërtet, në mënyrë
që të sigurojë një kriter të
poezisë “reale”. Ndaj, ideja
e një korrespondence midis
formës dhe përmbajtjes
poetike na kthen te nocioni i
një përmbajtjeje të pavarur, e
cila tashmë tregon qartë se
nuk është më një rrugë pa
krye: “Nënë, o dhembshuri
tallaze!/O zjarri, që trembej
flaka!/A është e mundur për
fare/Të të mbajë brenda
balta?!” (Poezia; “Guri i lotit”).
Pamja themelore e formës
dhe përmbajtjes tek poezitë
e vëllimit “Vesha mjegullën
e hollë” (2019) është
transparente në dy mënyra.
Nga njëra anë, është e tillë,

pasi ne e dimë se çfarë duhet
të bëjmë me konceptin e
përmbajtjes (propozuese)
kur përballemi me një poezi
dhe nga ana tjetër e gjejmë
të lehtë këtë përmbajtje
propozuese në këtë rast:
“Shtatë - larta kambanare/
S’e dije kë djeg shikimi!/Ti
me sy ndeze dy zjarre/Njëri
nga ata është imi,/Fike! Të
mos i dalë tymi!” (Poezia;
“Shtatë - larta kambanare”).
Poezitë janë të tilla ku gjithkush
mund t’u atribuojë atyre
seriozisht edhe një përmbajtje
shumë të përgjithshme
propozuese. Ajo që na mbetet
është një rregullim i caktuar
i fjalëve, të cilat zakonisht
kontribuojnë në shprehjen
e mendimeve, ndërsa, në
kontekstin e poezisë në fjalë
ato e bëjnë mes nocionit të
formës. Nocioni i formës në
tablonë njohëse të poezisë
është edhe më shumë
kuptimplote: “Mos më shko
si Shën Mëria!/Duke trembur
trëndafilin!/Se kam mëkatet e
mia/N’ato buzë e brenda gjirit/
Aman, të lutem mos shko,/Eja
ktheu m’i trego!” (Poezia; “Rri
një herë, brumin ta zëmë!”).
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LONDËR: ZHVILLOHET TAKIMI VIRTUAL PËR SENSUSIN 2021

S

ikurse
ishte
pralajmëruar dhe
njoftuar më parë nga
iniciatori i këtij takimi Lavdrim
Krashi, këto ditë u zhvillua
takimi Virtual me tematikën
„Regjistrimi i popullsisë
2021
dhe
Komuniteti
Shqiptar“. Data e mërkurë,
16 dhjetor 2020, mblodhi
në këtë takim Shkëlqesinë
e tij, Ambasadorin e
Jashtëzakonshëm
dhe
Fuqiplotë të Shqipërisë
në MB, Qirjako Qirko, nga
Ambasada e Kosovës
zotin
Imer
Berisha,
Hermonda
Kalludra
nga shoqata shqiptare
„Shpresa Programme“;
Programi HK, Remzije Duli
nga „Rinia Shqiptare e
Kosovës kundër Dhunës“
(KAYAV); Eva Alushaj,
Pronare e Biznesit Privat
EA, Brikena Muharremi
BM Shoqata e Avokatëve
Shqiptarë Britanikë, Harshil
Shah nga Regjistrimi i
Popullsisë 2021, ONS,
Claire Hill, ONS; Neil
Toënsend, ONS; Rexhep
Bajraktari nga Komuniteti
Mysliman Shqiptar dhe
Qendra Kulturore, Mbretëria
e Bashkuar, Lavdrim Krashi
nga shoqata „Ardhmëria“
dhe „Këshilli Shqiptar i Paqes
– MB“. Ndërkohë në këtë
takim virtual kërkuan falje
për pamundësi: Zamira Ruspi
(Albanian Union Mother
Tereza) Arben Manaj (Top
Chanel TV), Fatmir Terziu
(Albanian Post), Përparim
Rama
(Profesionistë
Shqiptarë të Mbretërisë së
Bashkuar), Mursel Rexhepi
(Readingi, Berkshire), Edison
Lami (Fondacioni Shqiptar
Etnik Midlands (MEAF) ),
Talat Pllana (Faik Konica),
Nora Abdullahu dhe Beqir
Shillova (Këshilli Kosovar
i Britanisë së Madhe).
Gjatë këtij takimi mësohet
se Arsyeja e takimit ishte: Të
ndihmojë Zyrën për Statistikat

Kombëtare (ONS) për të
kontaktuar të gjithë anëtarët
e Komunitetit Shqipfolës
në Angli dhe Uells në
mënyrë që ata të plotësojnë
regjistrimin e vitit 2021.
Mesazhet kryesore që janë
përcjellur gjatë këtij takimi
ishin sipas pjesëmarrësve:
•
Me
plotësimin
e
regjistrimit
është
më
shumë një rast informimi
në krahasim me bindësin
• Mesazhet kryesore që
do të funksiononin për
komunitetin - ne do të jemi
në gjendje të identifikojmë
si shqiptarë etnikë dhe
nuk do të grupohemi
së bashku si “Evropian”
• Mesazhimi për organizatat njohja e numrit të shqiptarëve
në të vërtetë në Angli dhe
Uells do të jetë në gjendje
të mbështesë aplikimet
e ardhshme të fondeve
për organizatën tuaj.
Shënime të përgjithshme
• Kishte një konsensus
të
përgjithshëm
për
rëndësinë e Regjistrimit
- marrja e rezultateve
Komuniteti Shqipfolës i
numëruar si duhet në Angli
dhe Uells është shumë i
rëndësishëm për të avokuar
për shërbimet, provizionet
dhe fondet për komunitetin.
• Kishte një depërtim të
madh se sa të komplikuara
mund të jenë disa nga
pyetjet në lidhje me identitetin
kombëtar dhe etninë, dhe
kjo duhet të adresohet dhe
shpjegohet plotësisht kur bëni
angazhim me komunitetin.
• Regjistrimi i popullsisë
2021 ekziston aftësia
për të identifikuar vetë
siç dëshironi dhe ONS
do ta shtyjë këtë sa më
shumë që të jetë e mundur.
Më tej thuhet nga ky
takim se rruga përpara
dhe
përmbledhja:
• Të gjithë ofruan mbështetje
për ta bërë këtë një sukses.
• Ne, si komunitet, biem

dakord
të
zhvillojmë
një
fushatë
për
të
siguruar
regjistrimin
e të gjithë anëtarëve.
• Ne do të përqendrojmë
përpjekjet tona për të
maksimizuar shanset e
regjistrimit të mbushur.
• Kolegët e ONS do të punojnë
me ne për të mbështetur
Më poshtë është një Plan
i shkurtër i Veprimit. Do
të rishikohet, pasurohet,
azhurnohet dhe qarkullohet
në mënyrë periodike.
Përgjegjësia e veprimit do
të jetë që të identifikohen
pengesat me të cilat
përballen njerëzit, d.m.th.
gjuha, teknologjia, pyetjet e
identitetit kombëtar, mungesa
e besimit institucional etj. Të
gjitha në fund të shkurtit 2021
Gjithashtu për më tej është
përcaktuar: Planifikoni dhe
mbani sesione informacioni
me përdoruesit e shërbimeve
të organizatave përkatëse
Të gjitha Planifikoni deri
në 15 Mars Mbajeni
pas
21
Mars
2021
Trajnoni stafin dhe vullnetarët,
krijoni punëtorë / këshilltarë
mbështetës të regjistrimit;
krijoni kampionë të regjistrimit
Të gjitha Fundi i Shkurtit 2021
Shkrepni një video në gjuhën
shqipe duke shpjeguar
se çfarë është regjistrimi
dhe si ta plotësoni atë
në fund të shkurtit 2021
Përgatitni një udhëzues të
thjeshtë se si plotësohet
formulari në Të Gjitha
Fundin
Shkurt
2021
Ndani
informacionin

e regjistrimit të gjerë
në mediat sociale Të
gjithë pas 21 Mars 2021
Ndani
informacionin
e regjistrimit të ri në
faqet e internetit Të
gjithë pas 21 Mars 2021
Synimi: Zhvilloni një Strategji
të Komunikimit për komunikim
të drejtpërdrejtë deri në
fund të Shkurtit 2021 dhe
shpërndajeni atë gjerësisht.
Të gjithë të kontribuojnë
është mesazhi përmbyllës.

Zgjimi ka shpërthyer
Liria,
demokracia,
universalizmi - vlerat
thelbësore për të cilat
qëndrojmë me majë kanë
marrë një rrahje këtë vit. Ne
kemi shpenzuar një pjesë të
madhe të vitit 2020 nën masa
të papara autoritare mbi të
cilat nuk kemi kontroll. Zgjimi
ka shpërthyer, duke vënë
në pikëpyetje vetë idealin e
një shoqërie të verbër. Dhe
ndërsa liria e Njeriut edhe një
herë qëndron në ekuilibër,
vrulli populist i viteve të
kaluara ndihet i shfrenuar.
Vitin
tjetër,
liberalët,
demokratët dhe humanistët
e vërtetë kanë një luftë
në duart tona. Fjala e Lire
synon të luajë rolin e vet.
Por për ta bërë këtë ne kemi
nevojë për ndihmën tuaj.
E gjithë përmbajtja jonë
është falas dhe gjithmonë
do të jetë, sepse ne duam
të arrijmë sa më shumë
njerëz që të jetë e mundur.
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MEMORJA ME EMRIN “LIBËRBUZ”!?

K

ishte kohë që kërkoja
një dhuratë të vyer.
Një dhuratë që enkas
u lëshua atëherë, e krejt
nxitimthi, nga xhami i vogël i
njërës prej dy “Libërbuzëve”
të vegjël që vizitonin
Elbasanin e viteve 1980-të
nga Prishtina. Dhe njëri prej
këtyre xhamave të mbyllur
mirë me një perde të vogël
shkëndijosi ambientin e errët
pranë pishave të vogla që
të shpien poshtë në drejtim
të Shkumbinit nga ana e
Krastës. Dy libërtha të vegjël
fluturuan në këmbët e mia
dhe të shokut tim të klasës
së shkollës së mesme të
përgjithshme
“Dhaskal
Thodhri”, ndërsa ne mbanim
me krenari uniformën
ushtarake të stërvitjes së
detyruar programore të asaj
kohe e drejtimi ynë nga
mësuesi i Ushtarakes L. T.,
kishte një drejtim disiplinor.
Ne u pamë në sy me njëritjetrin, dhe ndërkohë, libërthat
shkitën ngjeshazi ndanë
këmbëve të mia. Në atë
kohë i morra dhe i vështrova
nxitimthi. Pastaj shoku im
SH. Ç., i ndjeshëm, u skuq
në fytyrë dhe menjëherë më
tha ti mbaja me kujdes dhe ti
strukja poshtë xhaketës me
ngjyrën e errët ushtarake.
Kaq ishte dhe dy libërthat
që kërkoja që nga ajo kohë,
sërrish këto ditë më erdhën
nga shtëpia ime në një
mjedis tjetër. Një dhuratë?
Kjo ndoshta ishte
dhurata më e fjetur në
bibliotekën time në Atdhe.
Ishte e tillë, se kishte kohë që
ajo kishte mbetur nën peshën
e mjaft librave të tjerë, por që
e ndiente peshën e vet nga
tërë ajo peshë e dhuruar në
një kohë kur libri nga makinat
e quajtura “Libërbuza”
shkulmej nga një disiplinë
e tejthurrur si metaforë
propagande. Dhuratë e huaj.
E huaj në Gjuhën Shqipe?

E huaj nga një makinë me
emrin “Libërbuz”!? Por kohët
kaluan dhe “Febris” e Ymer
Shkrelit (1975) kishte nderin
të mbetej si një dhuratë e
atillë mes “Fusuli Erbea”-s
së të Madhit Naim Frashëri
që në shqip vinte nën emrin
novela “Katër Stinët” nga dora

nuk kishim dhe ende nuk
kam ndonjë ide. Koha ka
lënë pas këtë dhuratë, që
ndoshta do të përcillet gjatë
me një memorje të tendosur.
Ndërkohë që shoh
unitetin ndjesor, memorja
dhe fakti i dy ekzemplarëve
në British Library, më shtyu

dhe mendja e përkthyesit
të nderuar Vexhi Buharaja.
Kjo dhuratë e vyer, e
ndjeshme me dy libërtha në
paketimin e saj, natyrisht në
një mjedis londinez, ku arkivat
flasin në mesore kohërash, ka
natyrisht një vlerë tjetër më të
madhe. Ndërsa ekzemplarët
e këtyre librave ndodhen
edhe në British Library, fati
i tyre ishte vështirë të sillej i
lirë në një mjedis ku kalimthi
makina “Libërbuz” realizonte
thjesht marrëveshjet kulturore
të atyre kohërave mes dy
vendeve. Në atë kohë di dhe
më kujtohet mirë kur Profesori
Vasil Kamami, drejtori i parë i
Institutit të Lartë Pedagogjik
të Elbasanit, “Aleksandër
Xhuvani”, të Elbasanit
shkonte dhe vinte me një
makinë të jepte leksione
në Kosovë. Më kujtohet
edhe ardhja e disa grupeve
kulturore nga Kosova, me
Nexhmije
Pagarushën,
Bashkim Paçukun e tj., kur
dhe gjetja e një bilete për në
ambientet e Teatrit “Skampa”
ishte privilegj. Por për librin që
dhurohej nxitimthi nga dritaret
e vogla të makinës “Libërbuz”

të hedh disa shënime,
ndërsa lidhja është me
Elbasanin dhe me vizitën e
asaj kohe të makinës tikpike
“Libërbuz”. “Febris” e Ymer
Shkrelit (1975) e miratuar
nga Redaksia e botimeve të
Prishtinës “Rilindja” ka për
recenzentë Azem Shkrelin
dhe Fahredin Gungën.
Redaktor i këtij libri poetik
është Anton Pashku dhe
kopertinën e ka punuar
Rexhep Ferri. Ai ka shënimin
e bibliotekës “Drita”. Ky libër
poetik nis me “Dhe fundi i
vjetit shtatëdhjetë”, që pason
pastaj edhe tre nëndarje
të tjera me titujt respektivë
“Herë e shtaëdhjetë e njëshi”,
“Për një shtatëdhjetë e dysh”
dhe “Këngët e Tan Salit”.
Ndërsa
novela
“Katër stinët” (1972) e Naim
Frashërit që në origjinal
gjendet në Bibliotekë me nr
skedari 154-v20 M. Neim;
“Fusuli erbea”- Istamboll
1300, në gjuhën turke, ka të
127 faqet e saj të ndjeshme
dhe
mjaft
tërheqëse,
duke u lexuar në gjuhën
shqipe siç e citova nga
përkthimi mjeshtëror i Vexhi

Buharajës. Ajo me shënimin
e
Bibliotekë
“Fleçka”
dhe me marrëveshjen
kulturore të botimin nga
“Rilindja” Prishtinë natyrisht
është
e
përjetshmja
kulturore e librit mes katër
stinëve të pavdekshme.
Memorja me emrin “Libërbuz”
ndoshta do të jetë një arsye
më shumë për të shkuar më
tej në atë kohë kur Elbasani
ndjehej ende krenar me
fuqinë e librit, në atë kohë
kur libri ishte dhe mbetej një
arsye tjetër. Memorja me
emrin “Libërbuz”!? Natyrisht
nëse ajo ka vendin e saj
mes kohërave, do të ndjehet
krenare dhe e ndjeshme në
shumë mote të tjera për të
shkundur ndjeshëm pulurin
dhe arsyen e atij pluhuri
që kanos librin në formatin
tjetër. Memorja me emrin
“Libërbuz”!? Sidoqoftë ajo
u zgjua si e tillë, në një
lidhje me Elbasanin, librin
dhe tërë udhëtimin esaj
gjeografik e gjuhësor.
Ajo është një etimologji
më vete, një memorje
kulturore më vete. Memorja
me emrin “Libërbuz”!?
Memorja me emrin “Libërbuz”
ndoshta kishte arsyet e saj të
pikëtakohet me mendimin e
shfaqur nga F. F. Bruce që
shkruan mbështetur në Aktin
20-të Biblës se Paul udhëtoi
nga kufijtë jugorë, nga Greqia
dhe është mundur që ai të
ketë udhëtuar mes rrugës
“Egnatia”. Ndryshimi është
se dy makinat me emrin
“Libërbuz” vërtet udhëtuan
diku në paralelet e kësaj
rruge, por ata hynë nga
mjedisi tjetër kufitar, në atë
kohë me ish-Jugosllavinë
dhe bënë ndalesën e tyre
kulturore të librit në atë
pikë, ku Elbasani gjithnjë
i ka dhënë jetë kulturave
të ndryshme. Kësaj here
kulturat flisnin shqip me një
etiketë tjetër të politikës.
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2021: RRETH STATUSIT
TË IMIGRACIONIT NË MB
Q
ytetarë
joanëtarë të BE-së
Qytetarët jo-BE mund
të vazhdojnë të përdorin një
dokument fizik për të provuar
statusin e tyre të imigracionit.
Ata me një Leje Qëndrimi
Biometrike të vlefshme,
aktuale, Kartën e Qëndrimit
Biometrik ose statusin e
dhënë sipas Skemës së
Zgjidhjes së BE-së gjithashtu
mund të provojnë të drejtën
e tyre për të punuar te një
punëdhënës duke përdorur
një shërbim në internet.
Udhëzimi për punëdhënësit
është në dispozicion duke
këshilluar se si të kryeni një
kontroll fizik të dokumentit
ose një kontroll online.
Qytetarët
e
BE-së
Qytetarët e BE-së, EEA-s
dhe Zvicrës do të përdorin
një shërbim në internet
për të parë statusin e tyre
të imigracionit dhe për të
provuar statusin e tyre para
të tjerëve. Punëdhënësit,
pronarët e pronave dhe
ofruesit e shërbimeve publike
do të vazhdojnë të pranojnë

pasaportat dhe kartat e
identitetit të qytetarëve
të BE-së si dëshmi
të statusit të tyre të
emigracionit deri në
30 qershor 2021.
Udhëzimet
për
punëdhënësit janë
në dispozicion për
kryerjen e kontrolleve
të së drejtës për punë
të qytetarëve të BEsë dhe anëtarëve të
familjes së tyre në MB.
Kalimi i kufirit të MB
Qytetarët e Australisë,
Kanadasë, Japonisë,
Zelandës së Re,
Shteteve të Bashkuara
të
Amerikës,
Singaporit dhe Koresë
së Jugut - me një çip
biometrik në pasaportat e
tyre - do të vazhdojnë të
jenë në gjendje të përdorin
portat ePassport për të kaluar
përmes kufirit pas mbërritjes.
Qytetarët e BE-së, EEA-s dhe
Zvicrës gjithashtu do të jenë
në gjendje të përdorin portat
ePassport (kjo do të mbahet
nën shqyrtim). Deri në të

paktën janarin 2026 ne do të
vazhdojmë të njohim kartat
e identitetit të përdorura për
udhëtime nga qytetarët e BEsë dhe anëtarët e familjes së
tyre të BE-së të cilët janë
të dy banorë në Mbretërinë
e Bashkuar para fundit të
periudhës së tranzicionit
dhe mbajnë statusin sipas
Skemës së Zgjidhjes së

BE-së. Ne gjithashtu do të
njohim kartat e identitetit në
përputhje me ICAO nga ky
grup përtej vitit 2026. Për
migrantët e sapoardhur, ne
synojmë të heqim dorë nga
përdorimi i dokumenteve
të pasigurta të identitetit
dhe do të përcaktojmë
detaje
të
mëtejshme
mbi këtë së shpejti.

15 YE
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GËZUAR DITËLINDJEN I NDERUAR
PROF DR ESHREF YMERI!

Dhe kjo nuk është thjesht një ditëlindje e tillë, por një shënim për të shkundur vëmendjen që i duhet
një „Nderi të Kombit“!

S

hënime të shtrenjta
respekti ishin shkruar
midis ngjyrave dhe
goditjeve të penës në iriset
e syve të qetësuar nga
veprat, nga gjuha me të cilën
shkruheshin vitet, kohërat
të cilat zbrisnin e ngjiteshin
njëherazi nga shkallët dhe
dritëhijet e auditoreve. Disa
të shkurtër, disa të gjatë, disa
pothuajse nuk mbarojnë kurrë,
dhe disa thjesht vetëm i thanë
lamtumirë një rrëmuje që
pasoi kohën me të cilën vetë
rrëmuja e njeriut u ngashërrua
për t’u ngatërruar në qasje të
tjera rrëmujash. Disa ishin
sikurse ndodh mes fjalëve,
fjalë të ngrohtë dhe të punuar
mirë vetëm me një dëshpërim
të shpejtë për atë që e ka
vrarë dhe vdekur fjalën. Të
tjerët fjalë u diktuan se kishin
mbetur në atë rrëmujë të
kohërave që harruan Fjalën, të
parën, e të bukurën, ndaj fjalët
ishin të ftohta dhe mizore, të
mbushura me ankesa dhe
urrejtje nga vetja e keqpërdorur

e kohërave me diktat. Disa të
shkruara nga dora e palodhur,
të tjerat të memorizuara nga
libra dhe Fjalorë enciklopedikë,
frazeologjikë, terminologjikë
dhe vetë mendja, që sjell mes
tyre autori i respektuar në
disa gjuhë të Botës. Por tej
respektit heshtjet, si heshtje
modeste, të bukura të modës
së egër të përballura me
nocionet e vdekjes së pajetë,
pas vdekjes së vetë Fjalës, që
e ngjallën fletët e shumta të
mbira nga Fjalori Frazeologjik
Anglisht -Shqip, i vetmi dhe i
papërsëritshmi i këtij lloji.
Vetë heshtja, si heshtje, dukej
se shumë shpesh mendonte se
a është me të vërtetë ringjallje
kur dikush tashmë ka dalë në
dritë nga brenda errësirës?
Edhe me ëndrrat e ndezura të
ringjalljes së Fjalëve që notonin
në të zezën e thellë të skalitësit
të tyre, buzëqeshja e saj kishte
ende një hijeshi të pafajshme.
Një ekuilibër perfekt i asaj që
quhej profesionale. Kishte një
durim të etur në dridhjet dhe

lëkundjet që prisnin premtimin
e prekjes së saj me penë,
tastierë e formë dixhitale të
kohës së Shekullit të Njezetë e
Një. Nuk ishte për t’u dëshiruar,
ose për të dëshiruar, por
pasioni i thjeshtë i njohjes së
çdo momenti të shtypjes dhe
mbylljes dhe presionit e afroi
atë pranë frymës së fundit në
kapakë të tilla të pavdekshëm
libri. Ajo nuk ishte e interesuar
për luksin e ikjes, të bardhët e
tij margaritarë të ndritshëm, ose
shpërthimin e fundit të stolisur
semantikisht të një Fjale që
vjen në dygjuhësinë e duhur e
të arsyeshme të gjuhës më të
bukur në botë, aty ku zanafill
e shtrenjta ilirishte... heshtja,
tej modestisë, donte të dinte
intimitetin e së panjohurës, një
skuqje të shkurtër të ngrohtë të
fundit të pafund të dashurisë
dhe dëshpërimit të jetës: me
kumtin e bukur Gjuha Shqipe.
Për të zbuluar mirësinë, ose
aftësinë e asaj që është më
tej shkrimi kapte dhe rrokte
përmasa të pamatshme.

Shumë shpesh ajo (heshtja)
mendonte pse sheh shumë më
tepër bukuri në ringjallje, sesa
në jetë apo dashuri. Fundja kot
nuk do të quhej Heshtje.
Ajo buzëqeshi, disa ditë
përnjëherësh në një Ditë ...
dhe ishte një buzëqeshje e
ngrohtë dhe tërheqëse, e
bukur në mënyrën e vet të
hijshme, pasi tashmë quhej
madhërishëm Ditëlindje, që
përkon disi jo ratësisht me
Krishtlindjet. Kështu u mbajt
mend. E tëra që mund të
shohim tani, duke ndriçuar
nëpër hapësirat e ringjalljes së
Fjalës dhe mrekullisë së saj,
është një shënim i pikturuar në
vëmendjen profesionale të asaj
që na ka lënë të pavdekshme
për brezat e brezave, Prof
Dr Eshref Ymeri. Gëzuar
Ditëlindjen i nderuar Prof Dr
Eshref Ymeri! Dhe kjo nuk
është thjesht një ditëlindje
e tillë, por një shënim për të
shkundur vëmendjen që i duhet
një „Nderi të Kombit“!
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FISHTA PËRTEJ LEXIMIT NGA
“E FTOHTA” E SHKRIMEVE

F

ishta është aq filozofik,
aq poetik, aq shqiptar,
sa është sharë në tre
“derivat-variantet” pa e kuptuar
ndonjëherë atë në leximin
e qetë. Leximin raffinata ed
estetica (fin dhe estetik) jo
me emocion dhe intonacion
të ftohtë. Kohët e fundit, kam
qenë duke lexuar, madje duke
shënuar me laps në dorë,
mbi dy ose tre prej shkrimeve
të dedikuara Fishtës, nga
studiues apo njerëz me grada
shkencore, pa përjashtuar
dhe disa shkrime, si të
përshtatshme për përvjetorin
e tij të vdekjes (23 tetor 1871
- 30 dhjetor 1940), dhe jam
goditur mes shkrim-leximit
nga një ton kurioz, mes një
shkrurame të ftohtë ndaj tij,
në pothuajse të gjitha qasjet,
qofshin dhe ato lartësore,
sipërore, apo derë-hapur
kontradiktore kur vlerësojnë në
ajër vetëm mes hamendësimit.
Një poet mund të shkruajë një
poezi të mirë për të vërtetën,
ose për një gënjeshtër të
sajuar, por mjaft vështirë për
një hamendësim të shkruar
në formën e bazuar “estete”
(përsa i përket normave dhe
ligjësive letrare), traditore,
rrjedhore (nga rrjedhat e jetës
apo të tjera të arsyeshme) apo
dhe në formate të ngjashme
(Chesterton, 1939: 219).
Kjo është pak a shumë dhe
forma mizantropike që ka
rekomanduar shkrimtari dhe
studiuesi anglez, Chesterton.
Forma mizantropike, ose më
saktë forma e të shkruarit
kur një poet, një person i cili
ka antipati njerëzimin dhe
shmang shoqërinë njerëzore,
nuk është e vërteta, por është
një nga gënjeshtrat më të
pavdekshme brenda vetë
tentativës për të bërë poezi
dhe vetë asaj për të relaksuar
një shkrim-shënim për poetin
apo vetë poezinë. Tani kjo
është me të vërtetë një gjë
shumë e veçantë. Është e tillë
se është Fishta, sepse është
një rast “i ftohtë” për merita
mjaft të shkëlqyera dhe të

padiskutueshme letrare. Nëse
Fishta për këtë shkruramë “të
ftohtë” ishte një poet i madh
unë nuk do të diskutojë. Unë
e kuptoj se dikush duhet të
presë disa vjet para se të
kuptojë për të diskutuar se,
dhe kritika ime e vetme kundër
printerave dhe shkrimeve të
tilla është se ata, pra shkruesit
dhe hamendësuesit, nuk do të
presin më aq gjatë sa pritën
ta masakronin trupin, emrin,
veprën dhe vlerën e Fishtës,
edhe për periudha shumë
më të shkurtra se sa janë
vetë hamendësimet e tyre “të
ftohta” edhe kur shfaqen në
formën më superlative, edhe
kur e masakrojnë akoma
pa kuptuar se e ftohta e tyre
“pasionante’ është thjesht
një hamendësim pasionant.

Fishta i Madh
E thënë që në krye-paragraf,
paqtë dhe qartë, që Fishta
ishte një poet i madh, që
Fishta është i Madh, është e
fortë dhe e sigurtë, jashtë dhe
brenda hamendësimit, është
aq sa është një kodifikim më
vete tek libri i John Kimmey’t
“The Poet in the Code Room”
(Poeti në dhomën e kodit)
(Kimmey; 2012: 73-78).
Madje, në këto çështje të artit
ka disa diskutime të mira në
lidhje me shijet, pjesërisht
për shkak se disa nga shijet
janë përtej mosmarrëveshjeve
me piskama “të ftohta”
hamendësimesh. Në qoftë
se dikush më thotë se:
“Vall, ç’ piskati n’hije t’blinit,
N’ato mrize t’Ljubotinit,
Qi ushtoi vigma ashtû zallís?”

ose kjo:
“Sa qi n’fushë as në zabel
Mos të lehë mâ qên në stel,
Mos t’këndojë as pulë as gjel...”
nuk është poezi “fine”, dhe
jam gati ti respektojë të gjithë
duke u thënë se do ta pranojë

që bari i sapodalë në
bjeshkë nuk është
i gjelbër, nuk është
jeshil, nuk është ...
aq natyral, ose vetë
nuk jam më duke e
parë atë me sytë e
tyre të hamendësimit.
Dhe mbi të gjithë
Fishta është dhe
mbeti edhe në këtë
pikë kënaqësia e
leximit, vetë leximi
i
kënaqësisë,
sinqerisht kënaqësisë
poetike më të madhe
të leximit. Dhe këtu
nuk ka një arsye
më shumë, as më
pak për të rënë si i
apasionuari i leximit
të Fishtës, se sa për të rënë
në arsyen e leximit të Fishtës,
jashtë mizantropisë dhe më
së shumti hamendësimit
që e rimasakron akoma
këtë emër të madh të
poezisë dhe letrave shqipe.

Vizioni i Fishtës
Dhe, ne këtu nuk shkojmë
përtej vizionit të Fishtës, nuk
është nevoja e këtij vizioni
për hamendësimin, e bukura
është e padiskutueshmja,
në poezinë e tij, aq sa dhe
në leximin e poezisë së tij, si
leximi në sytë e një femre të
bukur. Pikërisht këtu janë këto
shkrurama të sotme dhe të
djeshme, që veç entuziazmit
nuk kanë tjetër pikëtakimi me
hamendësimin në zverdhjen
e pakuptueshme të vlerave të
Fishtës në tërë dimensionin
e tij, për të cilin Robert Elsie
dhe Janice Mathie-Heck kanë
thënë shpjegime të qarta mes
publikimit dhe përkthimit të
“Lahutës së Malsisë” (2005).
“Lahuta e Malsisë” është
libri “fin”, por jo vetëm kaq
thjesht sa për ta thënë, sepse
ai shihet si majaja e tërë
pasardhjes letrare shqiptare.
Të tjerat, plot vera të Fishtës,
janë parë nëpërmjet një syri
kolektiv më të avancuar tek

“Modernizmi: Riprezantimi
i Kulturës Kombëtare:
Diskursi i Identitetit Kulturor
në Evropën Qendrore dhe
Juglindore 1770-1945 Tekste
dhe Comentime, Vëllimi III/2”
(Modernism: Representations
of National Culture: Discourses
of Collective Identity in
Central and Southeast
Europe 1770–1945: Texts
and Commentaries, Volume
III/2) nga autorët Ahmet
Ersoy, Maciej Górny, Vangelis
Kechriotis (Central European
University Press, 2010).
Dhe thelbi është i qartë, se
Fishta mes leximit, gjatë leximit
dhe jashtë perceptimit dhe
hamendësimit është ai që la
një fond të madh jo vetëm në
poezi, por mes saj një arkivë të
madhe në sfondin e një galerie
të papërsëritshme “piktureske”
Kombëtare. Ndaj toni, i të gjithë
shkruramave, qofshin dhe të
detajuara “studimore” parë
mes leximit të Fishtës, dhe kur
këto shkrime janë moderniste
apo moda të vjetra, janë dhe
mbeten kryesisht “të ftohta”.

“E ftohta” rreth Fishtës
Do të mundohem të shkoj
më tej “duke kërkuar leje” të
përgjigjem për këtë “të ftohtë”
duke ndryshuar subjektin
papritur dhe madje brutalisht...
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FENERËT E DUHUR NARRATIVË PËR
KOHËRAT E TRËNDAFILAVE TË BALLKANIT

N

ë romanin e Nadire
Buzo Nuras, „Trëndafili
i Ballkanit“ (2019),
realiteti nuk ndjek një rrëfim
të drejtë. E prekshmja fiktive
humbet në hapësirë. Fugë
psikogjene. Rendja është si një
faktor, bindet ndonjëherë dhe
të tjerët, lexuesit, ndjekësit e
këtij faktori, dalin nga gardhi
dhe sillen të kuptojnë jashtë tij
për jetën e një zone, për fatet
e një të tëre në ekzistencë,
për mitet dhe legjendat që
përbëjnë ecjen e Njeriut, fati
i të cilit nuk përcaktohet nga
koha në pakohë, as nga emri
dhe rrjedha në pasojën e vetë
emërtesës. „Kuriozitari“ në
rolin e protagonistit, natyrshëm
mes narrativit ka një emër,
që sillet nën vetë këtë udhë
të diktuar nga rrethanat, që
shkon në skutat e rrëfimit nga
kënde historike, që depërton
tek ajo që fiksohet, ndoshta
jo pa qëllim, në realitetit e
vetë emërtesës, Ilo. I tillë,
me peshën e njëzetë viteve,
ai është vetë lapsi e letra e
narratorit, me të cilin udha e
përshkrimit shkon në pika të
ndryshme, gjeografi lokale e
më gjerë, ku herë kërkonte një
burim me ujë të ftohtë dhe një
vend të qetë në atë vapë mes
gushti, e herë teksa kalonte
urën e lashtë të atij qyteti, ku
shihte nga larg një gjelbërim
të rrallë, aty ku ai zbriti poshtë,
pikërisht aty, ku gurgullonin
ujërat e Zallit të Zi e burimet
e Zallit të Bardhë. E kështu
stilimi gjeografik, sa dhe ai
fizik i protagonistit „i gjatë, me
duar dhe trup të fuqishëm,
flokët ngjyrë gruri dhe sytë
blu si qielli, askush nuk do ta
besonte se nuk ishte mirë me
shëndet“ e bëjnë qëndisjen e
këtij artefakti një telajo ku sytë
e lexuesit janë dyfish-synimi i
piktorit që e realizon dhe pret
Tjetrin të përhumbet në të.

Kur trazohen gjuhërat
Jo më kot që në hyrje të këtij
libri nëna, gjuha, memorja me
të, e thëna dhe e qëndisura
për F.XH. janë një sitë që

kërkon dhe përkon jo rastëisht
me arsyen e sitës kulturore të
asaj që trazon këtë zonë, të
asaj që struket në panjohje e
që stigmohet në jo pak raste
me fate gjuhe e gjuhësi në
dykëndvështrime. Kjo i para
prin lëndës që shkon në
rrjedhat historike, si qasje e
vetë strukturës së memorjes,
ku ana kulturore pëson vetë
pasojën që duhet dhe krijohet

Selanikun (Thesaaaloniki) e
dilte në Manastir (Heraklea).
E prej këtej, zgjatej për
Ochrida-Lychnides (Ohër),
ulej në Scampa ( Elbasan)
e
kapte
EpidamnosDyrrachium (Durrësin).“
Në këtë arsye, sa narrative,
aq dhe arsyetore, protagonisti
qas atë që duhet për të bërë
narrativin më tërheqës, më
interesant, nga vetë forma e të

për të ndërtuar një strukturë
tërheqëse, të normës më të
ndjeshme e më arsyetore.
Emrat arsyetorë që vijnë nga e
shkuara, emërtesat dhe lidhjet
e domosdoshme gjeografike,
natyrshëm janë një proces i
domosdoshëm, ku kumtohet
vetë thelbi: „Strategu u tregoi
luftëtarëve të tij, se ky qytet
dikur quhej “Orvenik”. Shekuj
më parë, kishte qenë qytet
ilir i dëgjuar, që nga të huajt
dhe krahinat e tjera thirrej
“Oranik”. Ishte një qytet i
ngritur në një shesh të gjerë,
rrethuar me kodrina e më tej
me male të larta. Qytetërimin
e tij të lashtë e dëshmonin,
kishat e varret rrotull saj, urat
dhe gërmadhat e lashtësisë
dhe rruga “Via Egnatia” që
kalonte përmes tij. E tashmë
vendasit e quanin Orvenik. U
tha gjithashtu, se kjo rrugë,
nga e cila kishin ardhur ushtritë
armike, ishte udha e moçme,
“Via Egnatia“, e cila niste nga
bregu i Bosforit dhe përshkonte
bregdetin thrak, madje

shkruarit, që i ngjan një skripti, i
cili pas këtij leximi pret detyrën
tjetër, atë që qasjes vizive“ „Në
atë kohë, nga udha e lindjes
Stamboll-Durrës, Via Egnatia
shkëputej një degë në drejtim
të Uskana (Dibra), e cila tue
nis nga Ochrida(Ohri) kalonte
nëpër katundet e Trebishtit.
Kalonte livadhit të fushës së
këtij qyteti, e prej këtej hynte
në ngushticat e grykës së
Drinit të Zi, e tue ndjekë këtë
vazhdonte përbri Albanopolisit
(Jabllanica), e arrinte në
katundin Modrisa (Modriç),
prej nga vazhdonte grykës
së Drinit, përballë Sfetigradit,
(Koxhaxhikut) për në katundin
Ottoneta (Otishan). E, mbasi
kapërcente Urën e Spilesë
(Skiles) mbi lumin Drin, hynte
në qytetin Uscana (Dibër).
Prej aty në vendin e quajtur
“Grad” (qytet), vazhdonte
grykës së “Zallit”, në drejtim të
fushës së Valkalis. Kalonte në
katundin Borovë, në drejtimin
ku zinte fill gryka e Zallit të
Bardhë,
dhe përshkonte

mes përmes Orvenikun.“
Kështu lexuesi i vëmendshëm
lexon dhe njëkohësisht
udhëton në rrjedhat e një forme
vizive, doku-film, ku tërë vlerat
kërkojnë më shumë sy, më
shumë vëmendje. Në këtë pikë
duket se që në kapitullin e parë
autorja ka ditur të zbërthejë
më interesanten, më të
domosdoshmen e një narrativi
që duhet të lexohet dhe të
mbetet njëkohëisht për një
kohë më të gjatë, ndoshta edhe
në një arsye të domosdoshme
për kulluar mjaft panjohuri
të tjera në këtë pozitë.
Edhe pse në narrativ
Skënderbe, Skanderbeg,
ap Skandarbeg, bën një trio
shqiptimi, synimi i autores
shkon po aq tek trazimet
gjuhësore, sa edhe tek
interesi i „të qënit luftëtar i
Skënderbegut“ ku kuptohet
fare qartë pse gjuhërat
kanë këtu një rëndësi „Ai e
falënderoi dhe përsëriti emrin
e tij, Ilia, Ilo. Kur po largohej,
pa se në ballkonin e shtëpisë
kishin dalë të dyja gratë dhe
fëmijët. Djali ne krahët e
gjyshes, vajza në krahët e
së resë dhe më e rritura në
mes tyre. E përshëndetën
me dorë duke thënë emrin
e tij krejt ndryshe, Lilooo!“

Luftërat
njerëzore

dhe

fatet

Narrativi udhëton mes
kohërave në rrjedha të
ndryshme. Në këto rrjedha
janë luftërat që ekzekutojnë
dhe përcaktojnë, jo vetëm
fate rrjedhash, por dhe vetë
fate njerëzore, „Luftërat e
njëpasnjëshme për liri dhe
për të mbijetuar e kishin
topitur këtë popull“. Në këto
rrjedha pas-luftërat shënonin
lëvizje, migrime, dhe burrat
natyrshëm iknin më tutje të
siguronin jetën për të dashurit
e zemrës. Aty „gratë dhe vajzat
e fshatit ndjenin ngrohtësinë e
beharit dhe afshin e pjalmit
të luleve. Rrisnin fëmijë
dhe ëndërronin një jetë të
bukur nga dehja e natyrës.
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AQIF NELI, MODELI I SHQIPTARIT HUMANIST, TALENT DHE
MJAFT TË PËRKUSHTUAR NGA NJERIUT NË NEVOJË
(Si
një
kujtesë
për
Presidentin e Republikës
së Shqipërisë, z Ilir Meta)

M

ë kujtohet kur isha
i
vogël,
fëmijë,
thuajse në një moshë
kureshtare, gjithnjë pyesja
gjyshin tim, tek i cili duart dhe
gishtat të jepnin pamjet e një
njeriu të fortë, ndërsa mosha
shukatej nën muskuj të cilët
edhe pse ndikoheshin nga vitet
prapë kishin më shumë arsye
tek forca që i kishte bërë të
tilla. Dhe gjithnjë përgjigjja e tij
ishte se nuk është vetëm lapsi
dhe kalemat, por dhe duart dhe
veprat. E ato vijnë gradualisht
në jetë, si një e vërtetë, si një
e tjerrur e hollë, edhe pse
jo në të gjitha rastet vijnë e
mësohen vetëm në shkollë.
Për hir të vërtetës, më thoshte
ai, të gjitha dhe më së shumti
e gjitha mësohet nga „Shkolla
e Jetës“. Unë në atë kohë e
quaja një gjë të ndikuar, si një
përgjigje për të më larguar mua
„grindavecin“ e pandashëm
në pyetjet pafund, por sot
teksa ndjek tërë angazhimin e
mjaft firmave dhe kompanive
shqiptare në mjedisin britanik,
në fushën e ndërtimeve dhe
angazhimeve të tilla, natyrisht
ajo që më kishte ngulitur
gjyshi im „Mjeshtër i Ndërtimit“
më vjen si një dritë në një
kohë tjetër me mjaft ngjyrime
të vetë kohës që jetojmë.

Lidhja me faktin
Natyrshëm kjo forcohet më
shumë kur ndjek dhe mëson
mjaft gjëra të pathëna, të
thjeshta e të strukura në
memorje, falë modestisë dhe
thjeshtësisë që karakterizon
njërin nga kontraktorët më të
njohur të komunitetit shqiptar
në Britani të Madhe, një
aktivisti komunitar, humanisti të
madh, njeriu të respektuar dhe
një drejtuesi të suksesshëm të
një prej kompanive që kanë
bërë emër në këtë vend.
Si një kontraktor kryesor
me përvojë, drejtuesi i „AN
Construction Solution Ltd“ Aqif
Neli (MCIOB), i cili ka mbi 20
vjet përvojë pune në industrinë

e ndërtimit, ndjeshëm njihet si
i tillë, por pak vetë e dinë se
ai e ka kthyer prej kohësh këtë
kompani në një shkollë më
vete, në një Institut Ndërtimi,
ku mjaft persona punësohen
dhe fitojnë disa nën-zanate
të kësaj fushe, falë aftësive
dhe kualifikimeve të tij që
brenda ligjeve britanike i ka
mundësuar për mjaft të rrinj
e mosha të tjera. Përmes një
kombinimi të udhëheqjes së
jashtëzakonshme, thellësisë
dhe përvojës në radhët e kësaj
strukture të mirëfilltë dhe një
vizioni të qartë për të ardhmen,
„AN Construction Solution Ltd“
ka qenë në gjendje me këtë
aftësi t’u sigurojë klientëve
shërbimin dhe mjeshtërinë e
cilësisë së lartë që ata presin.
Dhe ky efektivitet profesional
ka qenë sa në Londër,
Brighton, New Market dhe
Newbury, po aq dhe në një
gjeografi më të gjerë. Disa
nga punimet e tilla cilësore
përfshijnë „Brighton Marina
Development“ në Brighton dhe
„Newbury Racecourse Housing
Development“ në Berkshire.

Humanizmi dhe vlerat
E në të gjitha këto suksese,
suksesi i padukshëm dhe
i panjohur i z Neli ka qenë
në thithjen e të rrinjeve nga
rruga, ku ai është një njohës
mjaft i mirë i komunitetit
shqiptar, pasi është prej disa
vitesh dhe Chair në „Albanian
Community Mother Tereza“, po
aq dhe sponsori i saj legjitim,
por gjithnjë mjaft modest.
E thënë më qartë, edhe pse
kjo është një e fshehtë që
mbulohet nga thjeshtësia
dhe modestia e z Neli, „AN
Construction Solution Ltd“
është bërë më shumë se një
shkollë jete, më shumë se një
institut kualifikimi, një qendër
e ndjeshme, qëllimi i së cilës
është të frymëzojë dhe aftësojë
të rinjtë në nevojë, pa dallim,
për të kapërcyer pengesat
dhe për të zbuluar një karrierë
në sektorin e ndërtimit dhe
mjedisit për të ndërtuar. Mjaft të
rrinj që kanë përfituar nga kjo
meritë e z Neli, në mjaft raste

shprehen qartë se ata kanë
përfituar nga ajo që tashmë
është bërë si vetë misioni që të
frymëzohen dhe mbështeten të
rinjtë për të arritur potencialin
e tyre të plotë të karrierës
në sektorin e ndërtimit.
Lëvizshmëria sociale është
në qendër të punës së kësaj
kompanie dhe ata të gjithë si
një trup i vetëm, tashmë i japin
përparësi mbështetjes së atyre
të rinjve me prejardhje të ulët,
me shumë mundësi të humbin
mundësitë ose të përballen
me pengesa në punësim. Kjo
kompani i ndihmon të rinjtë të
njohin potencialin e tyre dhe të
zbulojnë mundësi që kurrë më
parë nuk u janë paraqitur atyre.
Ajo që është akoma më
e ndjeshme është se „AN
Construction Solution Ltd“ si
trust ka identifikuar një numër
qendrash të bazuara në
vend në të cilat ata punojnë.
Qendrat janë përzgjedhur
bazuar në shkallën në të cilën
zona është prekur nga privimi
i shumëfishtë, të tilla si nivele
të larta të papunësisë ose
varfërisë në punë, aftësive të
ulëta, papunësisë së të rinjve
etj., dhe nëse sektori i mjedisit
të ndërtuar ka një kërkesë
afatgjatë për aftësitë në zonë
për një periudhë minimale
10 vjeçare. Përpos asaj që
mbetet misioni ynë thuhet nga
drejtuesi i kësaj kompanie
„Për të siguruar mbulim dhe
hidroizolim superior që tejkalon
pritjet dhe lejon klientët tanë
të arrijnë qëllimet e tyre, për

të formuar një marrëdhënie të
fortë të ndërtuar mbi besimin
dhe përshtatjen e shërbimit
tonë për individualitetin e secilit
klient, qëndron si dhe ajo për
të krijuar një plan personal që
plotëson çdo nevojë të tyre.“

Tjetri dhe merita
Në ndërtim „AN Construction
Solution Ltd“ për shkak të
thellësisë dhe përvojës së
zotëruar në radhët e saj, ka
qenë në gjendje të zgjerohet
në një fushë më të gjerë të
funksionimit. Tani ka zhvilluar
një krah tjetër që drejtohet
nga Z. Chris Baja (MCIOB),
një sektor që vazhdon të rritet
dhe të lulëzojë vetë. Duke
përdorur materiale të cilësisë
më të lartë, arrihen rezultate
të jashtëzakonshme në një
gamë të gjerë të punimeve
të prestigjit. Këto përfshijnë
projekte të profilit të lartë të
tilla si „Newbury Racecourse
Housing Development“ në
Berkshire, „Astral House“
në Norbury dhe „12 Elgin
Avenue“ apartamente luksoze
rezidenciale. Përveç kësaj,
gjithashtu është përfunduar
një gamë e gjerë e punimeve
të tjera për të mbështetur
zhvillimin dhe përmirësimin
e parqeve dhe zonave të
komunitetit,
projekteve
të rigjenerimit të rrugëve
të larta dhe skemave të
tjera të profilit të lartë dhe
lokalisht të rëndësishme.
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STRATEGJIA E „BIG
BOSS SERVICES UK LTD“

K

ohët e fundit, ne kemi
parë shenja se shumë
biznese po rihapen
gjatë tremujorit të fundit të vitit
2020. Megjithatë paqartësia
mbetet dhe po bëhet gjithnjë e
më sfiduese të planifikosh për
të ardhmen. Si pasojë, shumë
pronarë dhe udhëheqës
biznesi mund të pyesin se
si mund të zhvillojnë një
strategji rritjeje për 2021. Ajo
që ju nevojitet është modeli
i „Big Boss Services UK Ltd“
që drejtohet nga një drejtim
strategjik për të siguruar
qëllime për biznesin dhe për
të ndihmuar veten për qëllime
realiste për t’u përmbushur në
vitin e ardhshëm.
Sipas komanisë që drejtohet
nga Gazmend Cufaj, janë
disa mënyra për të ndërtuar
strategjinë e biznesit, të
cilat janë gati si 5 mënyra
thelbësore për ë ndihmuar
biznesin të lulëzoj edhe gjatë
bllokimit e përtej tij.
Përqendrimi në atë që mund

të bëhet, është
thelbi dhe aty të
gjitha rregullat dhe
rregulloret ju kanë
treguar se çfarë
mund të bëjë biznesi
juaj. Ajo që duhet të
bësh tani është të
shikosh vetëm atë
që mund të bësh.
Për shembull, kur
restoranteve u thanë
se nuk mund t’u
shërbenin klientëve
brenda, ata kaluan
në
shpërndarje,
marrje dhe patio të
mëdha në natyrë.
Pavarësisht nga lloji i
biznesit që operonin,
kjo është mendësia për të
zhvilluar dhe përdorur për
strategjinë e biznesit 2021,
pasi vetë kompania në fjalë
„Big Boss Services UK Ltd“
kur mbeti bosh, apo në krizë.
Strategjia e saj shkoi në
atë që shpesh thuhet
„hulumtoni tregje të reja për

zgjerim dhe diversifikim të
mundshëm“, apo rikrijoni një
përvojë tjetër, por akoma të
jashtëzakonshme për klientët
tuaj, rishikoni strategjinë e
marketingut.
Pasi të përcaktoni se
çfarë mund të bëni, thotë
Cufaj, edhe nëse kërkon
një rregullim në mjedisin e

biznesit, atëherë mund të
ndërtoni qëllime sasiore dhe
një sërë taktikash për arritjen
e tyre. Duke qenë strategjik,
efikas me këtë mënyrë
operimi në biznes, strategjia e
biznesit 2021 duhet natyrisht
do të të adresojë ato nisje me
një kuptim të ri të ndryshimeve
të bëra në vitin 2020.
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GJËRAT QË NDRYSHOJNË
MË 1 JANAR

D

uket tashmë qartë ajo
që do të ndryshojë
nga 1 janari. Qeveria
britanike po paralajmëron
shtetasit e saj që udhëtimet
në BE, Zvicër, Norvegji,
Islandë dhe Lihtenshtajn do të
ndryshojnë nga 1 Janari. Ata
që planifikojnë udhëtime në
2021 po nxiten të kontrollojnë
pasaportat e tyre - që nga
1 janari e tutje, udhëtarëve
britanikë do t’ju duhet të paktën
gjashtë muaj të mbetur në
pasaportat e tyre. Pasaportat
e tyre gjithashtu do të duhet
të jenë më pak se 10 vjeçare,
edhe nëse ju kanë mbetur
gjashtë muaj ose më shumë.
Pa rinovuar pasaportën e
tyre, ata mund të mos jenë
në gjendje të udhëtojnë në
shumicën e vendeve të BE-së.
Aktualisht,
udhëtarëve
britanikë në BE u duhen vetëm
pasaportat e tyre që të jenë të
vlefshme për kohëzgjatjen e
propozuar të qëndrimit të tyre.
Nga Dita e Vitit të Ri, shtetasit

e Mbretërisë së Bashkuar që
mbërrijnë në kontrollet kufitare
të BE-së gjithashtu mund
të kenë nevojë të tregojnë
një biletë kthimi ose tutje,
të tregojnë se kanë para të
mjaftueshme për qëndrimin
e tyre dhe të përdorin korsi
të ndara nga qytetarët e
BE-së kur bëjnë radhë.
Ata që planifikojnë të qëndrojnë
në një vend të BE për më
shumë se 90 ditë mund të kenë
nevojë të aplikojnë për një vizë
ose leje. Sidoqoftë, Komisioni
Evropian ka rekomanduar
që vendet anëtare të BE të
dekurajojnë të gjitha udhëtimet
jo-thelbësore në dhe nga
MB deri në një njoftim tjetër
për shkak të shfaqjes së një
varianti të ri COVID-19 që u
zbulua për herë të parë në MB.
Tashme, nga 1 Janari 2021
rregullat që lejojnë udhëtimin
falas brenda bllokut pushojnë
të zbatohen për britanikët.
Dhe qytetarët e Mbretërisë
së Bashkuar nuk do të jenë

në gjendje të marrin mish,
qumësht ose produkte që
i përmbajnë ato - përveç
disa përjashtimeve të tilla si
qumështi i pluhur për foshnjat
- në vendet e BE nga 1 janari.
Britanikët që planifikojnë
udhëtime në 2021 gjithashtu
nxiten të marrin sigurimin
e duhur të udhëtimit me mbulesë të kujdesit
shëndetësor - përpara se
të shkojnë jashtë vendit.
Por Karta juaj Evropiane
e Sigurimit Shëndetësor
(EHIC) do të vazhdojë të jetë
e vlefshme nëse udhëtoni në
një vend të BE-së derisa të
skadojë. Të gjithë të tjerët ose pa një EHIC ose me një që
ka skaduar, mund të aplikojnë
për një Kartelë të re Globale
të Sigurimeve Shëndetësore
në Mbretërinë e Bashkuar
(GHIC), e cila zëvendëson
skemën EHIC në MB.
GHIC dhe shumica e EHIC të
MB nuk do t’ju mbulojnë në
Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn

ose Zvicër. Kështu që çdokush
që udhëton në Zvicër, Norvegji,
Islandë ose Lihtenshtajn duhet
të marrë sigurimin e duhur
të udhëtimit me mbulesë
të kujdesit shëndetësor
para udhëtimit, i cili duhet
të mbulojë çdo kusht paraekzistues që ishin mbuluar më
parë nga Karta juaj e Sigurimit
Shëndetësor Evropian (EHIC).
Disa njerëz mund të
aplikojnë për një EHIC të ri
në Mbretërinë e Bashkuar
që ata mund të vazhdojnë të
përdorin nga 1 Janari 2021
në BE, Norvegji, Islandë,
Lihtenshtajn dhe Zvicër.
Personat që mund të aplikojnë
për kartën e re përfshijnë:
Studentët
e
MB
që
studiojnë
në
BE
disa pensionistë të shtetit
britanik që jetojnë në
BE dhe familjet e tyre
Shtetasit e BE-së në MB
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“NORA E BUKUR” NË ARKIVAT BRITANIKE

N

dërsa
vazhdoja
kërkimet në arkivat
britanike, katër vjet më
parë ndesha në një shënim
të shkurtër të një franceskani
irlandez, që shënonte një
emër tipologjik ballkanas, të
lidhur me Shqipërinë. Emri
më shtyu diçka nëpër mend,
ndoshta kjo thjesht nga një
email, një komunikimin me
një mik, tashmë në duart e
Zotit, me një mik të paharuar
të letrave. E mora në shënim
emrin dhe më pas i bëra
kërkesë me shkrim, atëherë,
të ndjerit të letrave shqipe,
Daniel Gazullit, i cili më tha,
se për këtë kishte komunikuar
edhe me Timo Mërkurin, kur
ata shkëmbenin bashkë
mendime të ndryshme
miqsh të letrave. Ishte fjala
për Aleksandër Sirdanin,
njeriun që kompletonte një
figurë sa të mahnitshme,
por edhe të mistershme
mes zverdhërimeve të
historisë. Ai ishte Teolog,
Folklorist, Etnograf, Publicist.

Lidhja arkivore
Arkivat britanike tashmë më
kishin dhënë ndihmën e parë.
I lindur në Gurës (Milot), në
kohën, që ende sundonte
Perandoria Osmane, më 1
mars 1891, udha e tij do të
ishte e ndjeshme dhe do të
udhëtonte deri sa ai arriti
të quhej Dom Aleksandër
Sirdani SJ. Ai mbeti gjithnjë
një shqiptar i devotshëm,
dhe kurrë nuk e harroi
vendlindjen e tij, Bogën e
Kelmendit. Daniel Gazulli,
pastaj ndoshta më shumë për
të mbështetur atë që kisha
gjetur, më shkruante se atë e
quanin edhe Lekë, ndaj ishte
mjaft e vështirë të hulumtoje
vetëm me një emër për të.
Kështu kërkimet i vazhdova
jo vetëm për Aleksandër
Sirdani, por edhe për
shkurtimin e emrit të tij Lekë.
Kështu menjëherë
më doli përpara “Nora e
Bukur”, nën emrin Aleksandër
D. Sirdani, e shkruar dhe
botuar në vitin 1942 në
Shkodër. E kërkova dhe
ekzemplarin e saj të vetëm

e gjeta në British Library.
Një ekzemplar i vetëm,
i përkujdesur mjaft mirë
dhe me një vlerë të madhe
kulturore identitare. Për këtë
do të ndalem veçmas. Po
kush ishte ky intelektual mjaft
i kompletuar shqiptar i asaj
periudhe, që kishte rënë në
syrin dhe interesin e mjaft
të huajve, si Antonio Borrelli
“Servo di Dio Aleksander
Sirdani Sacerdote e martire”
(Italisht), por edhe të Át Zef
Pllumit tek “Rrno vetëm për
me tregue”, (fq. 297”; dhe të
paharrueshmit Daniel Gazulli
tek shënimet e tij “Vëllaznit
Sirdani”, botuar edhe tek
“Fjala e Lirë” në Londër?
Sipas disa dëshmitarëve të
fesë mësohet se ai studimet
e para i kreu në Seminarin
Papnor të Shkodrës, kurse
teologjinë në Insbruk (Austri).
U shugurua meshtar më 24
prill 1916. Shërbeu në famullitë
e maleve të Arqipeshkvnisë
së Shkodrës. Ishte shumë i
zellshëm dhe i devotshëm. U
torturua në mënyrë barbare
e të pashpirtshme, krejt
çnjerëzore. E bënë të sillej
përreth famullisë së tij në

zonën e Koplikut, pastaj e
futën të gjallë në një pus
ujërash të zeza dhe e lanë
aty derisa vdiq më 26 dhjetor
1948, bashkë me Dom Pjetër
Çunin. Martirizimi i tij është
i dukshëm. I torturuar dhe i
mbytur nga policia e Koplikut,
në veri të qytetit të Shkodrës.
Sipas Daniel Gazullit, “Qytetar
Nderi” i Lezhës, ai kishte lindur
në një familje malësore të
njohur t’asaj krahine, i vdiq e
ëma kur ishte pesë vjeç. I ati,
Dakë Sirdani, mbetur i vejë e
duke mos dashtë të martohej
përsëri iu përshkushtua
edukimit të të bijve, Marinit
dhe Lekës. Shpërngulen për
në Gucí ku kishin miq e të
afërm. Varfëria e madhe e bëri
Dakën me lypë ndihmë nga
hoxha i Gucisë. Me të marrun
vesh se djemët i përkisnin një
familje katolike, zbret me to
në Shkodër duke trokitë ndër
institucionet katolike. Ku Leka
7 vjeçar pranohet në kolegjin
Saverian. Më tej iu mundësua
të vijonte studimet në Austrí,
në Innsbruck. Me të ardhur
në Shqipëri, çon meshën
e parë më 24 prill 1916. Át
Zef Pllumi na sqaron se ai

shërbeu si famullitar në Malcí
të Madhe, Reç, Shkrel, Bogë.
Mësojmë gjithashtu sipas
këtyre autorëve si ai u
përkushtua për mbledhjen
e pasurisë shpirtërore
kombëtare:
legjendat,
mitet, përrallat, fjalët e urta,
traditat deri tek bestytnitë e
lashta që ndesheshin nepër
malësi. Bashkë me miqtë
e tij, Át Donat Kurtin e Dom
Nikollë Gazullin, porsi bleta
nektarin mblodhën një pasuri
shpirtërore që do ishte korpusi
i vërtetë etnografik i popullit
shqiptar. Më 1945 Dom Lekë
Sirdani ishte famullitar në
Bogë, kur dhe nisi hatashëm
persekutimi dhe perndjekja.
Me datë 26 korrik 1948 Dom
Leka, si e thërriste populli,
i mbushun me mllef për çka
po ndodhte, por edhe me një
besim gati biblik, në meshën
e së djelës, atje në Bogën
e tij, u tha besimtarëve:
“Vëllazën e motra, nji re e
zezë na ka mbulue, por mos
u trembni, sepse edhe ajo do
të kalojë e një re e bardhë
do të vijë përsëri e na do të
dalim përsëri në dritë si gurët
e lumit mbas shiut kur dielli
i shkelqen”, duke huazuar
vargun e famshëm nga Eposi
ynë i artë i Kreshnikëve. Më
27 korrik 1948, duke gjetë si
pretekst fjalët e predkut të
një dite më parë, e arrestuan,
e tërhoqen rrëshanë mbas
kalit prej Boge në Koplik,
sa arriti në burgun famëkeq
të Koplikut pa këpucë e
veladon saqë nuk dallohej
çfarë ishte, ku filluan mbi të,
ashtu si edhe mbi meshtarë të
tjerë, torturat më çnjerëzore.
Ndër veprat e përmbledhura
që ai botoi qenë “Shqyptari
i vogël” (Kangë për Strehe
Foshnjore Fillore. Përkthyer
prej gjermanishtes nga D.
Aleksandër Sirdani, Shkodër,
1930.), “Kallxime popullore”
(Shkodër, 1933), “Fjalë ari”
(Shkodër 1928.), “Legjenda e
gjethes së purrinit”, “Frati i ri”.
Ndër të tjera shkroi në poezi
Dekalogun (Dhjetë Urdhnimet)
për m’i ba ma të lehtë në
mësi, po ashtu dhe “Martiri
i Eukaristís” (Sh. Tarçizi).
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Nga Gjokë Dabaj

N

e shqiptarët kemi
kanune, rregulla e ligje,
për vete, ndoshta më
shumë se cilido komb tjetër
i botës. Kanun pas kanuni,
që nga ata të pashkruarit,
të mësuar përmendsh e të
mbajtur mend shekull pas
shekulli, deri te të mbledhurit
nga goja e popullit, të shkruar e
botuar, si ai i Shtjefën Gjeçovit
dhe disa të tjerë pas tij.
Në këta çaste kam ndër
duar njërin prej tyre, me titull
“Kanuni i Lekë Dukagjinit,
në variantin e Mirditës”, libër
388 faqesh, mbledhur dhe
publikuar prej studiuesit
Xhemal Meçe. Të gjitha
rregullat dhe ndëshkimet
janë aty, me kapituj e me
nene, që nga “me ja sha kuj
faqe tjerëve: nanë e tatë,
motër e cucë, grue e kunatë”,
deri te “me ja vra kuj qenin
në hekurat”. (Krs. faqe 75)
Por unë, këtë herë, në
dalje të vitit 2020, po dua t’i
shikoj shqiptarët si popull
dhe si… jopopull. Të tjerët
le t’i shikojnë si të duan!
Me fjalën popull po kuptoj
të gjithë shqiptarët normalë,
ndërsa me fjalën jopopull po
kuptoj të deformuarit; pra,
ata që dalin prej popullit, por
që nuk janë popull. Duke
përdorur, me këtë rast, një
fjalë jo dhe aq të lehtë, këtë
pjesë të deformuar (ose të
përpunuar) të popullit shqiptar,
do të na duhet ta quajmë
jashtëqitje. Ashtu si jashtëqitja
e njeriut nuk është më njeri,
ashtu edhe jashtëqitja e një
populli nuk është më popull!
Le
të
marrim
disa
shembuj
konkretë:
1. Zyrtari, i cili pranon
“bakshishe” nga kushdoqoftë,
nuk është më pjesë e popullit,
por është jashtëqitje e popullit.
2. Juristi, i cili pranon ryshfete,
është thjeshtë jashtëqitje. Ai
s’është njeri dhe rrjedhimisht
s’është pjesë e popullit.
3. Një pedagog apo mësues,
i cili pranon dhurata nga
studentët apo nxënësit e vet
(përveç një tufe lulesh dhe

një kartoline), nuk është më
as pedagog, as mësues. Ai
është… Lexuesi le ta thotë
vetë ç’është, sepse fjala
jashtëqitje ka disa sinonime.
4. a. Një mjek, i cili, qoftë
edhe me justifikimin “vetë
m’i dha, vetë m’i futi në
xhep”, i pranon paratë nga
pacienti apo një i afërm i
pacientit, është një jashtëqitje
tmerrësisht kutërbuese.
b. një infermiere a sanitare, e
cila e gjen si “rastësisht” një
kartëmonedhë nën jastëkun e
të sëmurit dhe e fut në xhepin
e përparëses së vet, është
më keq se ajo e uturakut.
5. Një polic, rrugor apo i
çfarëdo shërbimi tjetër, i
cili merr nga shkelësit e
rregullavet çfarëdo “dhurate”
a ryshfeti, me erën që lëshon,
e qelb jo vetëm uniformën
e vet dhe stemën me
shqiponjën dykrerëshe, por
krejt ambientin rretherrotull.
6. Edhe ata shqiptarë që
merren me prostitutat,
janë
jashtëqitje.
7. Edhe vetë prostitutat,
sado që e ndiejnë rëndë
mbi trupin e vet erën e
jashtëqitjes, janë jashtëqitje.
8. Edhe ata që praktikojnë
kumarin dhe lojërat e
“fatit”, janë jashtëqitje.
9. Edhe ata që e përdorin,
e tregtojnë apo e kultivojnë
drogën, janë jashtëqitje.
10. Edhe ata që merren me
trafikim njerëzish, përfshirë
aty edhe trafikantët e
fëmijëvet, janë jashtëqitje.
11. Edhe ata që falsifikojnë
dokumente, janë jashtëqitje.
12. Të gjithë ata që
prodhojnë organizma të
modofikuar gjenetikisht
(OMGJ), janë jashtëqitje.
13. Dhe, shkurt
fare, të gjithë ata
që pasurohen
me veprime të
pandershëm, të
çfarëdo forme,
janë jashtëqitje.
Këto kategori
banorësh dhe
grupe të tjerë
ngjashëm me
këto, në aspektin

e moralit gjithnjerëzor, por
veçanërisht në moralin
shqiptar, kodifikuar me
aq
përkushtim
ndër
kanunet tanë, nuk mund
të përfshihen, nuk duhet të
përfshihen, nën emërtimin
popull. Këta nuk janë popull,
këta janë thjeshtë plehra!
Pastruesit e të këtillë
plehrave do të duhej të
ishin ata që populli i zgjedh
për të qeverisur vendin.
Mirëpo, ç’po ndodh në
këtë Shqipërinë tonë, të
shkapërderdhur në 5 a
6 shtete?! Po ndodh që,
edhe këta që populli po i
zgjedh si përfaqësuesit e
vet, prej shkaqesh nga më
të ndryshmit, po na dalin
ose po bëhen jashtëqitje.
Është infektuar krejt vendi aq
keq nga ky lloj jashtëqitjeje
sociale, sa njerëzit s’po
gjejnë rrugë tjetër shpëtimi,
përveç ikjes prej atdheut!
Por ikja është tragjedi!
Njerëzit tanë po braktisin
tokën e vet, po braktisin
fshatrat e vet, po braktisin
qytetet e vet dhe kjo do të
thotë që shqiptarët po ua
lëshojnë Shqipërinë të huajvet!
Të këtilla tragjedi ndodhin
në historitë e atyre popujve
që nuk dinë të shërohen prej
së keqes. Ata ngushtohen
territorialisht, rrëgjohen,
pakësohen, zhduken… dhe
zëvendësohen prej popujsh të
tjerë. Sepse toka nuk mbetet
bosh asnjëherë! Aq më tepër
kjo e jona, që mezi presin
të huajtë ta bëjnë të vetën!
Këta janë rrëziqet, krejt
realë dhe aspak të stisur!
Shqipëria, ndihmuar ethshëm
edhe prej keqdashësvet të
kombit tonë dhe lakmitarëvet

të tokavet tona, pikërisht
kur kombi ynë arriti t’i krijojë
dy shtete e gjysmë, po
rrezikohet për t’u zbrazur!
Njëra nga rrugët, që
kombi ynë të shpëtojë nga
dezintegrimi, shpërndarja, ikja
dhe zhbërja, do të ishte që,
njerëzvet të zgjedhur, atyre
që do t’u besohet pushteti
për 4 apo 8 vjet, t’u kërkohet
një premtim, ngjashëm
me një formulë betimi:
“Unë që po kërkoj votën
tuaj, po ju premtoj se do
të luftoj me çdo mjet ligjor
kundër çdo forme abuzimi:
Në administratë, në drejtësi,
në arsim, në mjekësi, në
polici. Do të luftoj kundër
prostitucionit të cilitdo lloji,
kundër bixhozit, kundër
drogës, kundër trafikimit të
njerëzvet, kundër çdo mënyre
falsifikimi, kundër abuzimevet
me ushqimet dhe kundër të
gjitha formavet të pasurimit
të paligjshëm! Nëse do të
vini re që unë nuk do ta mbaj
premtimin që dhashë, ju lutem,
më hidhni edhe mua atje ku
hidhen të gjitha jashtëqitjet!”
Pas kësaj, në rast se një i
zgjedhur do të shfaqte shenja
të mosmbajtjes së premtimit,
nuk do të duhej të dilnin
vetëm kundërshtarët politikë
për të protestuar, por edhe
zgjedhësit e tij. Madje në radhë
të parë zgjedhësit e tij, duke
u prononcuar: Ne të votuam,
ne po kërkojmë që ti të shkosh
atje ku e ke vendin! Atje ku
hidhen të gjitha jashtëqitjet!
Në mos veprofshim kështu,
të gjithë ne do ta meritojmë
cilësimin e tmerrshëm jopopull,
me të gjithë sinonimet që i
vihen në krah këtij cilësimi.
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ga të gjitha frazat dhe
thëniet në gjuhën e
njohur e botimeve me
dhe pa kriter, ‘mos gjykoni
një libër nga kopertina e tij’
është padyshim një nga më
të neglizhuarit sot. Në vend
të kësaj shprehjeje, kopertina
tani gjykohet shpesh si më e
rëndësishme, sesa përmbajtja
e librit. Merrni, për shembull,
zgjedhjen e Olta Xhaçkas
si Ministre e Jashtme e
Shqipërisë, duke lënë postin
e Ministres së Mbrojtjes. Ajo
edhe festohet, sepse do të jetë
femra e dytë shqiptare, pas
Arta Dades (11 shtator 2001 –
30 korrik 2002) që do të mbajë
këtë pozitë, nga ambasada
amerikane u anashkalua, duke
u vënë theksi tek një tjetër
ministër në detyrë. Ambasada
amerikane nuk e përmendi atë,
ndërsa lavdëroi paraardhësin
e saj në detyrë, Gent Cakaj,
përmes një postimi në “Twitter”,
ambasadorja Kim u shpreh:
„Faleminderit Gent Cakaj për
të gjitha përpjekjet tuaja për të
forcuar marrëdhëniet, përfshirë
NATO dhe aleatët. Miqësia mes
dy vendeve tona vazhdon, për
shkak të udhëheqësve si ju.“
Poe në këtë pikë ndryshimesh
në Qeveri, Kryeministri Edi
Rama njoftoi se në vendin e
saj në Ministrinë e Mbrojtjes
ka dërguar Niko Peleshin.
Dhe nëse në këtë kopertinë
të re të këtij libri ndryshimesh,
duket se ka një lidhje me atë
që shprehëm më lart, ajo që
mbetet e ndjeshme është
sërrish prapa kopertinës
në fakt. Megjithatë, prapa
kopertinës me shkëlqim të
përparme të Xhaçkës, shumë
njerëz jashtë flluskës së medias
politike i shohin faqet për lexim
si një moemnt të pakëndshëm.
Në të vërtetë, për Erl Muratin
këto ishin ndryshime në qeveri,
pasi vijnë vetëm katër muaj
para zgjedhjeve, ndaj dhe
sipas tij, janë në funksion të
garës elektorale të 25 prillit.

Për ndryshimet në
qeveri, reagimi i
parë nga PD është
i prerë: „Riciklim
të korruptuarish
për shkak të luftës
mes
klaneve!“
E pas këtyre lëvizjeve
do të duhen prapë
dekretet, do të duhet
sërrish
tyrokitja
tek Presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta,
që ndryshe nga sa
njihet, do të duhet
të firmosë dhe një dekret
„ndryshe“, atë për shkarkimin
e Edi Ramës si Ministër i
Jashtëm, dhe më pas një dekret
për emërimin e Olta Xhaçkës“.
Sepse, kjo sikurse dihet, do
të rishfaqet me dëshpërim në
kohën e toneve të larta, në një
kohë që më 25 prill, votuesit
do të priren të shikojnë gjërat
që bëhen e thuhen, në vend
se lëvizjet e tilla të ngjasojnë
si ngjyrimet figurative të
lëkurës nga shprehjet nën
kopertinën e librit popullor
„Ujku lëkurën e ndërron, por
zakonin se harron“. Pra ky
lloj libri ndoshta ndryshon
kopertinën, por thelbin e tij
e ka të njëjtë. Por kjo lëkurë
ndryshon kur bëhet fjalë për
femrat. Sytë bëjnë rikoshetë në
këto „kopertina“. Kjo është dhe
më e ndjeshme, më globale.
Madje, edhe për klasat e
Tëitter-it, mania me këtë
„kopertinë“ informon dukshëm
qasjen e syve ndaj gjithçkaje.
Edhe ndaj një pandemie. Kjo
bëri që disa të pretendonin
se udhëheqëset femra po e
trajtonin krizën Covid më mirë
sesa udhëheqësit meshkuj,
sepse ishin, pra, gra. Pikërisht
për këto arsye kryeministrja e
Zelandës së Re Jacinda Ardern,
presidentja e Tajvanit Tsai IngËen dhe kancelarja gjermane
Angela Merkel u festuan të
gjithë këtë vit. Seksi i tyre gjoja
i ka bërë ata më të kujdesshëm
dhe më të gatshëm për të

dëgjuar këshillat e ekspertëve,
të cilat i lejuan ata të mbyllen
më herët dhe të shpëtojnë
jetë. Pak nga kampionët e
tyre dukeshin të gatshëm të
shqyrtonin arsyet e vërteta pse
Zelanda e Re, Gjermania dhe
Tajvani (tre vende të pasura
dhe të populluara ndryshe)
mund të kishin dalë më mirë në
fazat e hershme të pandemisë.
Në vend të kësaj, ishte e
mjaftueshme për të lavdëruar
udhëheqëset e tyre femra
për idenë femërore të tyre të
pastër dhe kështu për t’i treguar
‘botës se si të menaxhojnë
një copë kohe të çrregullt
për familjen tona njerëzore’.
Ky është identiteti femëror
që dihet, edhe pse në syrin
e Ambasadores amerikane
duket i lënë mënjanë.
Kjo, jo se identiteti gjithmonë
lëvdohet
nga
zgjimi.
Ndonjëherë diskursi i identitetit
femëror mund të bëhet edhe
më konfuz. Në rastin e Ministres
së re të Jashtme, duket se
identiteti i njerëzve festohet dhe
mbrohet vetëm nëse ata bëjnë
atë që pritet prej vetë identitetit.
Kështu që gratë duhet të jenë të
prekshme nga patriarkia dhe të
mbështesin atë që supozohet
se zbukurohen me përemra
nga lideri i tyre poltik. Natyra
përshkruese e identitetit shpesh
ndihet si një kthim prapa në
paragjykimin dhe stereotipin
e viteve 1950, kur disa sjellje
të brendshme, pikat e forta
dhe të dobëta ishin të lidhura

me seksin dhe propagandën
e Sekretarit të prë të Komitetit
Qendror, kur mbushte zyrat dhe
ministritë dhe byronë poltike
me aftësi të aftësh nga fusha,
stallat dhe fronti i punës. Por
kjo mbetet tek ideja fyese e jo
argumentuese. Që të shkohet
tek ajo që duhet, duhet punë
si në kopërtinën e këtij libri,
ashtu dhe në brendësinë e tij.
Ky do të jetë një lajm i mirë. Që
demokracia të funksionojë, ne
duhet të heqim dorë nga kjo ide
fyese se ne, si individë, mund
të lidhemi politikisht vetëm
me njerëz që duken si ne. Kjo
thjesht nuk është e vërtetë.
Ne lidhemi politikisht me ata
që ndajnë pikëpamjet tona, të
cilët duan të njëjtat gjëra si ne.
Pavarësisht nëse janë meshkuj
apo femra, të hijshëm apo jo,
nuk ka asnjë rëndësi. Ne duhet
të heqim qafe veten nga kjo
ide e rrezikshme që identiteti i
dikujt, thelbi racor ose gjinor i
dikujt përcakton atë që mendon
dhe bën. Le të shpresojmë, në
2021, që ta lëmë pas vetes
këtë magjepsje të shëmtuar me
politikë të thellë mbi dhe nën
kopertinë, për të filluar një Libër
të Ri në Historinë e shumëpritur
shqiptare, ndoshta dhe me një
shënjesë pozitive më 25 prill
2021. Mediat dhe elitat tona
politike duhet ta kthejnë jetën
publike në një sfilatë të zgjuar.
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