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Kur ideja dhe përkushtimi i 
gruas shqiptare bën vlerë tek 
“Gusto 272 Italian”

E përditëshmja tek një 
biznes kërkon ide, kërkon 
angazhim, përkushtim, 

vlera dhe rezultat. Dhe këto 
bëhen më të fuqishme dhe 
më të ndjeshme kur këto ide 
i bën dhe i realizon një grua 
shqiptare, nënë e fëmijëve 
të mrekul lueshëm dhe 
bashkëshorte e një njeriu të 
nderuar në komunitet dhe më 
gjerë. Flora Kolaveri Osmani 
natyrshëm idetë e saj i bën 
realitet. Dhe në këtë ditë të 
shënuar për mjaft klientë 
të saj, për Krishtlindje, ajo 
ka modeluar dhe dizejnuar 
mjehstërisht dhe mjaft bukur 
restorantin e saj. Dhe le 
ta themi përsëri se “Gusto 
272 Italian” është restoranti 
i biznesmenes mjaft të 
suksesshme shqiptare,...
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...Flora Kolaveri Osmani.

Përkushtimi dhe vlerat

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

Modeli rinovues

Modeli i biznesit të restorantit 
“Gusto 272 Italian” sillet rreth 
projektimit, zhvillimit dhe 
kanalizimit të një biznesi të 
restorantit që përgatit dhe 
u shërben ushqimeve dhe 
pijeve përdoruesve brenda 
ambienteve të restorantit, plus 
ofron gjithashtu shërbime të 

ndryshme dhe speciale së 
ushqimit. Sikurse dihet, sipas 
disa fakteve historike, termi 
restorant u bë i përhapur 
në shekullin e 18-të kur një 
kuzhinier francez, A. Boulanger, 
filloi një biznes të shitjes së 
supave dhe “restoranteve” 
të tjera (restorante). Kjo 
ofroi shërbimin e ofrimit të 
një menuje me opsione të 
disponueshme për klientët. 
Restoranti i parë i vërtetë 
quhet “La Grande Taverne de 
Londres” në Paris, i cili filloi nga 
Antoine Beauvilliers në vitin 
1782 ose 1786. Ishte modeli 
i parë i biznesit të restorantit 
me katër elementë thelbësorë 
të një restoranti, Dhomë 
elegante, Gatim Superior, 
Bodrum i zgjedhur, Kamerierë 
të zgjuar, gjë të cilën natyrshëm 
e gjen dhe në fokusin dhe 
angazhimin e këtij restoranti 
shqiptar të biznesmenes mjaft 
të angazhuar në këtë drejtim, 
Flora Osmani. 
Le të shkojmë pak në histori 
të ngjashme. Ndërsa flasim 
për origjinën dhe përhapjen 
e restoranteve, autori Wyatt 
Constantine në artikullin e tij 
“Un Histoire Culinaire: Careme, 
The Restaurant, and the Birth of 
Modern Gastronomy” shkruan: 
“Restoranti, siç kuptohet 
bashkëkohor, nuk ka ekzistuar 
deri në fund të shekullit të 18-të. 
Të ulesh në një restorant publik 
posaçërisht për një vakt, me një 
kamarier dhe një menu fikse 
është një koncept relativisht i 
ri në historinë e kuzhinës.” Në 
ditët e sotme, restorantet janë 
pjesë dhe pjesë e jetës sonë të 
përditshme. Modelet e biznesit 
të restoranteve ndryshojnë 
shumë në shërbimet dhe 
paraqitjet e tyre, pasi ato 
përfshijnë një gamë të gjerë 
gatimesh, kuzhinash dhe 
strukturash shërbimi.

Bashkëkohorja e biznesit

Ky artikull do t’ju çojë thellë 
në modelin bashkëkohor 
të biznesit të një restoranti 
shqiptar dhe me të gjitha 
konturet bashkëkohore për 
t’ju ndihmuar të kuptoni 
parakushtet që duhet t’u 
kushtoni vëmendje kur 
planifikoni të filloni biznesin 

tuaj të restorantit. Pra, pa u 
vonuar më tej, le të hyjmë 
direkt në botën e restoranteve 
të suksesshme, sikurse 
dhe “Gusto 272 Italian” i 
bisnesmenes shqiptare, Flora 
Osmani, tashmë përbën një 
arsye më shumë për ta vizituar 
atë. 
“Gusto 272 Italian”  përfshin 
dhe modelet e atyre që quhen 
restorante familjare, atyre me 
emërtesën restorant etnik, 
restorante me ngrënie të 
shkëlqyera. Ashtu sikurse janë 
në fakt restorantet familjare, 
që janë të përshtatshme për 
familjet me fëmijë, edhe ky 
është një model i ngjashëm 
dhe perfekt. Familje të tilla kanë 
nevojë për vende me kosto 
efektive për të pasur ushqim. 
Megjithatë, ata kërkojnë që 
ushqimi të jetë i mirë, i shijshëm 
dhe i sigurt për fëmijët e tyre, 
ndaj duhej dhe duhet një 
restorant i tillë. Prandaj, pikat 
thelbësore që janë marrë 
parasysh gjatë planifikimit të një 
modeli biznesi për një restorant 
të tillë është se ai mbetet i 
përballueshëm dhe i gatshëm 
të ofrojë ushqim të mirë. Në 
menunë e këtij restoranti mund 
të përfshihen pjata që tërheqin 
fëmijët. I gatshëm të mbetet 
dhe një Restorant etnik, pasi 

ky lloj restoranti është shumë 
i njohur në mesin e turistëve 
dhe vizitorëve që vijnë nga 
rajone të tjera. Ushqimi dhe 
kuzhina e çdo vendi ndikohen 
kryesisht nga kultura dhe 
traditat e atij vendi, natyrisht 
tradita shqiptare dhe italiane 
e bëjnë atë të mbetet jo vetëm 
për vendasit, por dhe për të 
gjithë të tjerët.

Përfundimi dhe urimi

Punonjësit dhe ekipi drejtues 
janë mjaft të kualifikuar dhe 
të respektueshëm. Punonjësit 
dhe menaxhmenti i “Gusto 
272 Italian” përbëjnë shtyllën 
kurrizore të një restoranti 
të mirë.  Kuzhinierët janë 
të trajnuar mirë dhe dinë 
plotësisht llojin e kuzhinës që 
po shërbejnë. Gjithashtu, ekipi 
menaxhues punon në mënyrë 
profesionale në menaxhimin 
e brendshëm të restorantit që 
drejtohet nga biznesmenja 
Flora Kolaveri Osmani. Zonja 
Osmani dhe stafi i saj urojnë 
të gjithë me dekor të ri dhe 
vlera e menu të përshtatshme. 
Këtë natyrisht do ta kenë në 
vëmendjen e duhur edhe për 
ndërrimin e viteve. Mirësevini 
tek “Gusto 272 Italian”!
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Një nga figurat më 

energjike të komunitetit 
shqiptar në Londër dhe 

drejtuese e shoqatës “Nëna 
të suksesshme” (“Succesful 
Mothers”) në Britani të Madhe, 
Merita Isufi, ka botuar një 
libër mjaft të rëndësishëm 
me titull “Dea fillon Shkollën”. 
Libri është me ilustrime dhe 
është në dy gjuhë, shqip dhe 
anglisht. Kështu sikurse të 
gjithë librat dygjuhësh edhe 
“Dea fillon Shkollën” i aktivistes 
së palodhur e të përkushtuar 
të komunitetit shqiptar, e 
diplomuar në UK, ndihmon 
fëmijët të ndihen të përfshirë. 

Zanafilla e projektit 

Në një bisedë me të ajo na 
thotë se “Është e rëndësishme 
që fëmijët ta gjejnë veten të 
përfaqësuar në tregime dhe 
ilustrime. Nëse familja e tyre 
flet një gjuhë që nuk është e 
zakonshme ku jetojnë, ata 
mund të fillojnë të ndihen të 
huaj.” Por pse është ky libër 
i pari dhe i domosdoshmi i 
këtij lloji në mesin e komunietit 
shqiptar? 

Rëndësia 

Së pari ky libër dygjuhësh 
ndërton fjalorin në të dyja 
gjuhët, pasi dihet që fëmijët 
dygjuhësh mund të kenë 
fjalorë më të vegjël në secilën 
gjuhë sesa bashkëmoshatarët 
e tyre (edhe pse fjalori i tyre 
i kombinuar shpesh është i 
njëjtë ose më i madh). 

Kjo mund të bëhet problem 
sapo ata të fillojnë shkollën, 
veçanërisht pasi “gjuha 
e këndit të lojërave” nuk 
i ekspozon fëmijët ndaj 
koncepteve që duhet të dinë 
për shkollën në gjuhën e tyre 
të dytë. “Dea fillon Shkollën” 
i njofton fëmijët me “gjuhën 
akademike” në të dyja gjuhët, 

duke i përgatitur ata të kenë 
sukses në kopsht dhe më 
gjerë.

Së dyti libri është i ilustruar 
nga një profesioniste, dhe 
ajo është Michele Katz. Në 
kopertinë është një nënë dhe 
një vajzë dhe natyrisht në 
ulësen e tyre diku në natyrë 
kanë diçka të shtojnë në tërë 
diskursin e brendshëm të 
komunikimit. Dhe sapo kalon 
dy fletët e para ndjen atë që 
për të tjerët mund të duket 
shumë e lehtë, por që në fakt 
është mjaft e vështirë, por që 
Merita e ka bërë një model 
zanafillës në këtë fushë për 
fëmijët e komunitetit shqiptar 
dhe anasjelltas ndoshta. Për 
fëmijët shqiptare në Mbretëri të 
Bashkuar që flasin shume pak 
gjuhën shqipe mund të jetë e 
vështirë të gjesh fare burime 
për fëmijët. Ky libër kësisoj u 
ofron fëmijëve përfaqësime 
shumë të nevojshme të gjuhës 
së tyre amtare, apo edhe të 
racës dhe kulturës së tyre.

Së treti libri në fjalë i autores 
Merita Isufi nxjerr në pah 
edhe pjesë nga kulturat e 
përbashkëta, shqip dhe 
anglisht. Ky libër është  
gjithashtu një mënyrë e 
mrekul lueshme për të 
ndihmuar fëmijët e vegjël të 
mësojnë dhe të bëhen më të 
pranueshëm për kulturat dhe 
njerëzit e tjerë. Të mësuarit për 
njerëzit e tjerë mund të nxisë 
zhvillimin social dhe emocional 
të fëmijëve.

Së katërti libri “Dea fillon 
Shkollën” ka një gjuhë të 
bukur, gazmore, tërheqëse, 
ftilluese, dhe mjaft të bukur 
për moshën që i dedikohet. 
Libri ka shumë arsye të jetë 
i tillë, sepse Merita Isufi e ka 
parë me shumë vëmendje 
dhe përkushtim këtë projekt të 

suksesshëm, që e 
ka vlerësuar dhe 
pranuar mjaft librari 
në MB. 

Së pesti, libri i 
Merita Isufit, sikurse 
librat dygjuhësh i 
inkurajon prindërit të 
lexojnë në gjuhën e 
tyre amtare. Prindërit 

që nuk flasin aspak ose 
shumë anglisht mund 
të mos jenë të kënaqur 
t’u lexojnë fëmijëve të 
tyre libra vetëm anglisht. 
Leximi dhe biseda me 
të (në çdo gjuhë) është 
e rëndësishme për 
ndërtimin e atyre aftësive 
para shkrim-leximit, në 
mënyrë që foshnjat të 
jenë gati për të mësuar 
sapo të fillojnë shkollën. 
Aftësitë e forta para 
shkrim-leximit në gjuhën 
shqipe përgatisin trurin 
e tyre për të mësuar lexim, 
ose shkrim dhe përmirësojnë 
aftësinë e tyre për të mësuar 
të dyja gjuhët. Për fëmijët 
shumë të vegjël, të mësuarit 
e një gjuhe nuk është qëllimi 
i vetëm: ndërtimi i lidhjeve të 
forta nervore është gjithashtu 
i rëndësishëm.

Pikëlidhjet

Këto e mjaft pika të tjera 
e bëjnë këtë libër të 
mrekullueshëm të jetë i pari 
dhe i duhuri në gjë të tillë. Ai 
thuajse pikëtakon një përvojë 
që nisi në SHBA, vite më parë. 
A e dini se një grua me emrin 
Pura Belpré ishte bibliotekarja 
e parë portorikane e qytetit të 
Nju Jorkut? Ajo erdhi në SHBA 
në vitin 1921, duke mbajtur 
cuentos folklóricos (përralla) të 
atdheut të saj. Ajo gjeti punë 
si asistente dygjuhëshe, ku 
ritregoi ato histori nga Porto 
Riko. Sot, breza fëmijësh dhe 
tregimtarësh vazhdojnë të 
ndajnë tregimet e saj dhe të 
festojnë trashëgiminë e saj. Për 
nder të kësaj historie të re, ne 
kemi gjetur dhe këtë lidhje me 
të cilën duhet të falenderojmë 
autoren shqiptare, Merita Isufi, 
e cila na dha një eksperiencë 
dhe nisi kështu një projekt të 
suksesshëm që do të vazhdojë 
më tej.

Konkluzion

E në këtë përvojë Merita e 
shtron librin në një bisedë 
nënë e bijë. Pastaj kalon në 
përditësi, ku Dea dëshiron të 
vishet bukur, të ketë vullnet, të 
kujdeset për librat, e dëshiron 
e të dëgjoj se si shokët e saj 
luajnë futboll. Dea ka dëshirë 

të ketë shoqe e të bisedojë 
me to. Lidhja e brezave 
është një traditë e bukur dhe 
këtë Merita e vendos shum 
ë mirë tek mendja krijuese si 
gjyshja dhe gjuha si gjyshi. E 
kështu ajo në këtë libër ka një 
thirrje të madhe sublime: “E 
dua shkollën!”. Me shënimet 
për prindërit libri plotësohet 
tërësisht, sikurse shoqërohet 
nga fjalorthi në fund dhe fjalët 
për të ditur. 

Po cila është Merita Isufi?

Merita Isufi jeton prej 23 
vitesh në Angli. E larguar 
nga Shqipëria në një moshë 
shumë të re, momentet e para 
të saj në emigracion ishin 
plot risi dhe sfida. Këto sfida 
edhe pasioni për të mësuar e 
bënë të vazhdonte në rrugën 
e dijes, duke i dhënë jetë disa 
ëndrrave përnjëherësh dhe 
duke u lartësuar në gruan e 
suksesshme. Ajo ka punuar 
shumë vite si mësuese në 
shkollat angleze dhe shqiptare 
në Londër, Merita e ka ngjitur 
edhe më lart emrin e saj, duke 
krijuar platformën ‘’Succesful 
Mothers’’,  një iniciativë që u 
mundëson të gjitha nënave 
të ndajnë me njëra-tjetrën 
eksperiencën e tyre, sukseset 
dhe vështirësitë. Pasioni i saj 
më i madh është që të përcjellë 
një ndikim pozitiv, të motivojë 
nënat, që të rrisin standardet 
e tyre në zhvillimin personal 
dhe profesional. Në një 
intervistë për Grupin Mediatik 
të Kinës (CMG) Merita tregon 
eksperiencën e saj jetësore 
dhe profesionale në Londër si 
dhe projektet që ka realizuar 
atje.

“DEA FILLON SHKOLLËN” NJË LIBËR DYGJUHËSH I MERITA ISUFIT



Nr. 50 TETOR / 
OCTOBER 2022 05P

Solicitors,        Advocates
Immigration    Specialists
Commissioners of  Oaths

RASHID  &  RASHID

  R
ASHID and RASHID

L

A

W

 FIR
M

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë 
avokatët e tjerë në praktikë në Angli dhe 
Uells, është Kompani e autorizuar dhe e 
rregulluar nga Autoriteti i Rregullimit të 

Aplikantëve.

RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street, 

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

Tel: 02085401666

Mbulojmë të gjitha aspektet 
e emigracionit

Rastet e trashëgimisë

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

Rishikim jurdik

Apelim Tribunali

0787833500007878335000
Dokumente udhëtimi

Zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi 
dhe viza

Leje pune

24/724/7  orë linjë emergjenceorë linjë emergjence

Këshilla
ligjore
FALAS

Specialist i azilit të 
trafikimit njerëzor

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

emigracionit dhe ligjit të azilit. 



Nr. 50 TETOR / 
OCTOBER 2022 06P



Nr. 50 TETOR / 
OCTOBER 2022 07P



Nr. 50 TETOR / 
OCTOBER 2022 08P

Nga Bardhyl Musai

Kujtim mbresëlënës me 
Ambasadorin Mal Berisha

Tregjuhësia e veprës 
poetike “Jehona e 
heshtjes” jo vetëm 

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

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

të panevojshëm, prandaj nuk 
ka kuptim të digjem./Frynte një 
erë e qetë dhe u dogj./Qiriu i 
tretë tha: Unë jam DASHURIA 
- nuk kam më forcë, njerëz/
më lini mënjanë dhe mos i 
doni të afërmit e tyre dhe të 
djegur në shumë/moment./Më 
vonë në dhomë hyri një vajzë 
e vogël, e cila tha: “Çfarë është 
kjo, nuk ishin/duhet të digjesh 
plotësisht?” dhe ajo filloi të 
qajë/Pastaj qiriri i katërt foli: 
Mos kini frikë, përderisa po 
digjem,/Unë kam forcën për 
të ndezur qirinjtë e tjerë. Unë 
jam SHPRESA./Me lot në sy 
fëmija mori SHPRESËN dhe 
ndezi tjetrin/qiri. E simbolika 
qartëson mes mesazhit “Flaka 
e shpresës duhet të digjet 
gjithmonë në zemrat tona, në 
mënyrë që secili prej nesh 
të mund të ruajë besimin, 
dashurinë dhe paqen e 
zemrave.” 

Kjo poezi e poetes në fjalë 
është çelësi kodik i katër 
dëshirave mistike të paketuara 
në një vepër të ndjeshme 
profesionale, që i jepet një 
lexuesi të urritur për të lexuar 
një diskurs më vete, një filozofi 

dhe një gjuhë që vërtet sillet 
në tregjuhësi, por që flet në 
të gjitha gjuhët e botës.

Që nga koha kur Vanghea 
Mihanj-Steryu ka shkruar 
poezinë e parë në vitin 
1963, kur ajo ishte në 
klasën e gjashtë, dhe ajo 
u bë një këngë për femijë 
me titullin “Retë” emri i 
saj në një stad normativ 
është tashmë i gdhendur 
si një nga poetet femra që 
mbajnë flamurin krjues në 
Ballkan e më gjerë. “Jehonat 
e heshtjes” natyrisht flet për 
një fakt të tillë, ashtu sikurse 
të gjitha krijimet e saj që janë 
me dhjetra e që flasin gjithnjë 
në orrigjinalitet dhe në gjuhë 
të cilat mbajnë një melos të 
veçantë poetik. Tek poezia 
“Lutja e mëkateve…” poezia e 
kësaj poete të mrekullueshme 
është një deklaratë e një 
sërë enigmash, me gjuhë 
dhe sfonde diskursive që 
ndryshojnë si ndryshimet e 
pasqyrave, reflekseve ujore, 
qiejve, e vetmja shenjë e 
pandryshueshme është 
shenja e pafundësisë që 
karakterizohet me “Babai im 
më i dashur!/E di, jeta është 
një det i valëzuar,/të përshkuar 
nga gëzimet dhe hidhërimet.”

Kam pasur fatin ta njoh nga afër 
krijuesen shumëdimensionale 
të etnicitetit arumun në 
Maqedoninë e Veriut, Vanghea 

Mihanj-Steryu. 
Jemi  takuar 
b a s h k ë r i s h t 
në një nga 
aktivitetet poetike 
ndërkombëtare 
që zhvil lohen 
për  poez inë 
në Strugë dhe 
kemi folur gjatë 
nën shoqërinë 
e shkr imtar i t 
t ë m i r r ë n j o h u r 
shqiptar Luan 
Starova dhe 
poeteve Puntorie 
Muça dhe Ilirjana 
Sulkuqi, po ashtu 

dhe të poetit strugan Nuhi 
Vinca. Në bisedat e saj të 
lira me ne gjatë manifestimit 
në fjalë ndjeje modestinë 
dhe forcën e gjallë krijuese, 
që rallë një femër e tillë e 
mban si një kryefjalë të gjitha 
tipareve krijuese të jetës së 
saj të përkushtuar në një kënd 
të tillë artsjellës. E kështu 
mes bisedës mëson për të, jo 
thjesht si një njeri i tillë artistik, 
por si një model femëror në 
fushën e artit të vendit që ajo 
përfaqëson e më gjerë. 

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

LAHUTA SHQIPTARE TE 
MBRETËRESHA ELIZABETH II
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NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI
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Zyra: 020 8443 3833

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

Ndarjet me qira të tokave 
në përdorim në Mbretëri 
të Bashkuar (allotments) 

kanë shumë arsye për ti 
quajtur të domosdoshme e 
të ndjeshme në shëndetin e 
njerëzve dhe në mbarëvajtjen 
e tyre shoqërore e komunitare. 
Ata i bashkojnë njerëzit dhe 
i bashkojnë ata përmes 
dashurisë së tyre të përbashkët 
për bimët dhe perimet e 

freskëta me kosto të ulët, 
të shëndetshme, ushtrimet 
fizike dhe ndërveprimin 
social.
Para disa kohësh u shënua 
java e ndarjeve me qira të 
tokave në përdorimin loka në 
Londër. Ndryshe ajo u quajt 
një ngjarje e rrëndësishme 
si pjesë e Javës së 
mëparshme Kombëtare të 
Shpërndarjes për të festuar 
se sa të rëndësishme janë 
ndarjet dhe hapësirat e tjera 
të hapura për komunitetin 
lokal. Dhe në një aktivitet të 
tillë përzgjedhës ishte i ftuar 
dhe përdouruesi profesionist 
i tokës në përdorim, 
Përparim Muça. 

Si mbajtës i kësaj toke 
bujqësore në përdorim zoti 
Muça tashmë është aktiv 
në komunitetin e tij lokal 
dhe një shembull i mirë në 
tërë komunitetin shqiptar në 
Londër. Megjithatë, ai e di se 
ka fuqi në dispozicion që mund 
të ndihmojnë dhe të tjerët në 
komunitetin lokal të formojë 
dhe përmirësojë zonën në të 

cilën jeton. Këto kompetenca, 
të njohura si të Drejtat e 
Komunitetit, i njohin asetet 
e vlefshme të komunitetit, si 
p.sh. alotimet, baret, dyqanet 
lokale dhe qendrat komunitare 
dhe mund të ndihmojnë që 
këto asete të vazhdojnë të 
jenë të dobishme për njerëzit 
vendas.
Në këtë eveniment mjaft të 
rëndësishëm nga Bashkia ku 
merr pjesë z Muça u tha “Ju 
jeni në gjendje të rendisni 
ndarjen tuaj si një aktiv me 
vlerë komunitare dhe këtu 
hyn e drejta e komunitetit për 
ofertë. Mund të ndihmojë në 
mbrojtjen e aseteve jetike të 
komunitetit, si p.sh. alotimet 
në lagjen tuaj. Ndarjet shtojnë 
mirëqenien e komuniteteve 
lokale dhe ju dhe fqinjët tuaj 
mund të emëroni ndarjen tuaj 
për t’u vendosur në një listë të 
aseteve me vlerë të komunitetit 
nga Autoriteti juaj Lokal. Nëse 
një aktiv me vlerë komunitare 
më pas nxirret në shitje, grupet 
e komunitetit lokal mund ta 
ndalojnë shitjen për gjashtë 

muaj ndërsa mbledhin fondet 
për të bërë ofertë për ta blerë 
atë.”
S ipas  in fo rmac ioneve 
paraprake gati 100 ndarje 
janë renditur nga grupet e 
komunitetit lokal në të gjithë 
vendin. E z. Muça është dhe 
një prej tyre. Ai tashmë është 
i denjë për një Certifikatë 
ACV për të festuar ndarjen 
tuaj. Departamenti për 
Komuniteteve dhe Qeverisjes 
Lokale ka prodhuar gjithashtu 
një udhëzues të thjeshtë për të 
drejtat e komunitetit të quajtur 
“Ju keni fuqinë.”
Për këtë zoti Muça është një 
aktivist i seleksionuar që të japë 
mendimin e tij në mënyrën se 
si do të zhvillohet lagjja juaj në 
të ardhmen. Planifikimi i lagjes 
u mundëson komuniteteve 
lokale të formësojnë vendet 
ku jetoni dhe punoni. Mbi 
1400 komunitete kanë filluar 
planifikimin e lagjeve në zonën 
e tyre dhe rreth një e treta e 
planeve të lagjeve që janë tani 
në fuqi përfshijnë politikat për 
ndarjet. 

AGRONOMI PËRPARIM MUÇA 
SELEKSIONOHET ME CERTIFIKATË ACV
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më duket se nuk është 
kuptuar mirë. Leximi i tij 

i thekshëm të shpie tek ajo që 
shumica e njerëzve mendojnë 
se George Orwell po shkruante 
për dhe kundër totalitarizmit. 
Kjo e marë në kosideratë, 
veçanërisht kur lexuesit e këtij 
mendimi, e takojnë atë përmes 
prizmit të romanit të tij të madh 
distopian, “Nëntëmbëdhjetë e 
Tetëdhjetë e Katër”.

Kjo pikëpamje e Orwellit nuk 
është e gabuar, por mund të 
humbasë diçka. E humbet 
këtë, për mjaft arsye, por më 
së shumti sepse Orwell ishte 
i shqetësuar mbi të gjitha 
për kërcënimin e veçantë të 
paraqitur nga totalitarizmi ndaj 
fjalëve dhe gjuhës. Ai ishte 
i shqetësuar për kërcënimin 
që përbënte për aftësinë tonë 
për të menduar dhe folur 
lirshëm dhe me të vërtetë. Për 
kërcënimin që përbënte për 
lirinë tonë.

George Orwell, duket se në 
narativin e tij ka dashur që 
atë kohë të paralajmëronte e 
të mbante në vëmendje, atë 
që e pa qartë dhe e tha pastaj 
mjaft qartë se të humbësh 
kontrollin e fjalëve do të thotë 
të humbasësh kontrollin e 
kuptimit. Kjo është ajo që e 
frikësoi atë për totalitarizmin 
e Gjermanisë naziste dhe 
Rusisë staliniste. E tha për 
këto regjime që donin të 
kontrollonin vetë substancën 
gjuhësore të mendimit. Dhe 
kjo është arsyeja pse Orwell 
vazhdon të na flasë kaq 
fuqishëm sot. Sepse fjalët, 
gjuha dhe kuptimi janë edhe 
një herë nën kërcënim. 

Sot në mjedisin shqiptar nga 
maja e shtetit kemi dëgjuar dhe 
dëgjojmë: “telenovela e Babale 
Alizoti”; “telefonata e Niçes 
nga Shijaku”; “në derrhane, 
sherrhane të paparë çdo ditë”; 

“miza bëhet buall, miu bëhet 
ari”; “dhe derrave u drejtohen 
fjalë zotëri”; “kadri:; “kadrinjtë”; 
“derrat e shtrirë”; “derrhane”; 
“zuzarë” e mjaft të tjera më të 
thukshme, të kuptueshme e 
të pakuptueshme, për mediat, 
gazetarët, televizionet, radiot, 
gazetat, blogjet, shkrimet dhe 
shkruesit e një forme tjetër, 
formës së mendimit dhe shtypit 
të lirë, që mendon ndryshe 
nga Njeriu në krye, Njeriu i i 
zgjedhur dhe i fryrë. 

Kur dy regjimet e lartcituara 
trembën Orwellin dhe e bën 
të shkruaj në mënyrën e tij, 
ishte kohë tjetër dhe mendimet 
edhe atëherë natyrshëm si në 
të gjitha kohërat ishin ndryshe. 
Para disa ditësh po flisja 
lirshëm me një shqiptar në 
`londër, që jo rastëssishëm u 
ul me mua në një kafene. 

“Dëgjo, - më tha ai, - “jeni me 
fat se nuk jeni në kazanin 
mediatik të Shqipërisë, se 
do të ishin njësoj si ata atje. 
Kryeminsitri mirë ua bën 
atyre, se ata një e dy vetëm të 
kritikojnë dinë.”

Unë e pashë dhe heshta. Ai 
ndërhyri dhe më ripyeti: “A nuk 
është kështu?’

Unë prapë heshta. “E po më 
tha ai, e paskan infektuar edhe 
këtu ata me atë që bëjnë…”

Pastaj nuk mund të heshtja. 
Nuk heshta dhe nisa ti flisja… 

Regjimet totalitare filluan të 
shkatërronin klubet, sindikatat 
dhe shoqatat e tjera vullnetare. 
Ata në mënyrë efektive po 
shpërbënin ato fusha të jetës 
shoqërore dhe politike në të 
cilat njerëzit ishin në gjendje 
të shoqëroheshin lirisht dhe 
spontanisht. Hapësirat, pra 
në të cilat zhvillohet kultura 
lokale dhe kombëtare e lirë 
nga shteti dhe zyrtarët. Këto 

hapësira kulturore 
i s h i n  g j i t h m o n ë 
jashtëzakonisht të 
rëndësishme për 
Orwel l .  Regj imet 
totalitare të Gjermanisë 
naziste dhe Bashkimit 
Sovjetik të Stalinit 
përfaqësonin diçka 
të re dhe të frikshme 
për Orwell. Natyrisht, 
diktaturat autoritare, 
në të cilat pushteti 
ushtrohej në mënyrë 
të papërgjegjshme 
dhe arbitrare, kishin 
ekzistuar më parë. 
Por ajo që i bëri të 
ndryshme regjimet 
totalitare të shekullit të 
20-të ishte shkalla në të 
cilën ata kërkonin nënshtrimin 
e plotë të çdo individi ndaj 
shtetit. Ata kërkuan të 
shfuqizojnë vetë bazën e lirisë 
dhe autonomisë individuale. 
Ata donin të përdornin fuqitë 
diktatoriale për të inxhinieruar 
shoqërisht vetë shpirtin 
njerëzor, duke ndryshuar 
dhe formësuar mënyrën se si 
njerëzit mendojnë dhe sillen. 
Nuk e di a ka ndonjë ndryshim 
me atë që ndodhi atëherë? 
A ka gjuhë të ngjashme? Në 
ditët e sotme të gjithë jemi 
shumë të njohur me këtë 
kastë sunduese të arsimuar 
në universitet dhe dëshirën e 
saj për të kontrolluar fjalët dhe 
kuptimin. Thjesht mendoni, për 
shembull, mënyrën se si elitat 
tona kulturore dhe arsimore e 
kanë kthyer ‘fashizmin’ nga një 
fenomen historik specifik në 
një pezhorativ që ka humbur 
çdo kuptim, për t’u përdorur 
për të përshkruar çdo gjë nga 
dështimi me premtimet për 
punësimin e 300 mijë njerëzve 
(natyrisht u punësuan se ikën 
me torbë në krahë në Europë 
dhe Britani të Madhe) deri 
tek dështimi në këtë kohë 
krize. Në atë Orwell e pa 
fillimin me praktikën staliniste 
për t’i quajtur revolucionarët 

demokratë spanjollë “Trocki-
fashistë” (të cilën ai e 
dokumentoi në Homage to 
Katalonia (1938) dhe sot është 
fjalori i Kryeminsitrit shqiptar 
që i delegohet dhe i instalohet 
mbylljes së gojës së medias.

Paralelet midis vizionit makth 
të Orwellit për totalitarizmin 
dhe mendësisë totalitare 
të sotme, në të cilën gjuha 
kontrollohet dhe imponohet, 
nuk duhet të mbivlerësohen. 
Në distopinë e nëntëmbëdhjetë 
e tetëdhjetë e katër, projekti 
i eliminimit të lirisë dhe 
mospajtimit, si në Gjermaninë 
naziste apo Rusinë staliniste, 
u mbështet nga një polici 
sekrete brutale, vrasëse. Ka 
pak nga kjo në shoqërinë tonë 
sot, njerëzit nuk heshten, apo 
zhduken me forcë. Në rastin 
konkret u hapet Porta e Madhe 
e Atdhet që ta braktisin dhe të 
kërkojnë strehim poltik për hir 
të kërcënimit, për të cilin hesht 
dhe Ambasada e SHBA-së. 

Por shqiptarit të kafenesë nuk 
i duhej më shumë. Në fund 
ai vetëm tundte kokën. E në 
këtë fund ishte dhe bindja se 
George Orwell duket se nuk 
është kuptuar mirë ende sot. 

PËR KËRCËNIMIN QË PËRBËN PËR LIRINË TONË
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në rrjetet sociale një 
poezi me titullin “Kënga 

e Emigrantit”. Kjo poezi ndërsa 
hyn në familjen e madhe e 
të gjerë të kësaj tematike, 
papandehur më zgjoi tre gjëra 
që lidhen me ménage à trois. 
Një ménage à trois është një 
marrëveshje shtëpiake dhe një 
marrëdhënie e përkushtuar me 
tre persona në marrëdhënie 
romantike, ose seksuale 
poliamoroze me njëri-tjetrin. 
Edhe pse në plan të parë nuk 
duket se ka të bëjë me thelbin 
e kuptimit të kësaj fraze, në 
thelb ngjan apriori si e tillë, që 
ia kalon situatës së vitit 1917-
të në Rusinë e Bolshevimit. 

Në atë kohë ishte entuziazmi 
i vendosur i Mikhail Kuzmin 
(1872-1936), një estet i 
klasës së lartë me një dhunti 
për ménage à trois. Shkresa 
poetike e tij për bolshevikët 
shkëlqen në “Revolucionin 
Rus” (shkruar në fund të 1917):

“Ky nuk është funeral - ne po 
ndërtojmë një shtëpi të re.

A do të ketë hapësirë për të 
gjithë ne?

Do ta mendojmë më vonë.

Kujtoni dërgesat e para nga 
sovjetikët,

marramendëse, “Për të gjithë, 
për të gjithë, për të gjithë!”

Është si t’i thuash një njeriu të 
uritur: “Ha!”

Dhe ai u përgjigj: “Unë 
jam duke ngrënë!” me një 
buzeqeshje” të tillë. 

Kaceli i konfiguron këto tre 
gjëra tek “Jam dhimbja!”-”Jam 
trishtimi”-”Vargu i shkruar 
në nje biletë avioni...”, duke 
bërë kështu esencën e një 
preambule sa dhimbëse, 

aq dhe poetike të fortë 
në kontekst. Të tre këto 
përforcohen nga ajo që 
shkon më në thelb “Kënga 
e trishtimit jam!- kënduar në 
një makinë luksoze!” Pra ky 
është “Emigranti” dhe kjo 
është “Kënga e Emigrantit”, të 
cilën Edmond Kaceli e përcolli 
për lexuesin menjëherë sa 
Kryeministri i shqipërisë Edi 
Rama i tha gazetës gjermane 
“Der Spiegel” “Si mund t’i 
ndaloj unë si qeveri e një vendi 
në zhvillim, kur vendi më i 
zhvilluar i Evropës është vetëm 
një orë e gjysmë larg? 50 000 
portugezë largohen nga vendi 
i tyre çdo vit, 500 000 kroatë 
janë larguar nga vendi i tyre që 
kur vendi u bashkua me BE.” 

Ndërsa Kryemistri Rama i 
tha gazetës gjermane se 
“Shqipëria është një nga 
vendet më të sigurta në botë. 
Shkalla jonë e krimit është më 
e mirë se Britania e Madhe, 
Greqia apo Italia dhe sigurisht 
SHBA, me një nga normat më 
të ulëta të vrasjeve në Evropë. 
Industria e turizmit duhet të 
investojë sepse natyra dhe 
brigjet të lënë pa frymë. Dhe 
pensionistët gjermanë duhet 
të vijnë këtu për të kaluar 
pleqërinë e tyre buzë detit. 
Sipas një thënieje të vjetër, 
“shtëpia e shqiptarir është e 
Zotit dhe e mikut”, në planin 
hstorik jashtë asaj dhimbjeje 
që ngre poetikisht Edmond 

Kaceli, vjen në 
këtë pikë Osip 
Mandelstam. 

Pra, më saktë 
është përqafimi 
ambivalent i Osip 
M a n d e l s t a m 
(1891-1938), i cili, 
në një poezi pa 
titull të vitit 1918, 
nga e cila janë 
marrë vargjet e 
mëposhtme, ngjall 
përpjekjen dhe 

mundimin e lirisë njerëzore:

“Të lëvdojmë o vëllezër dritën 
e zbehtë të lirisë,

viti i madh dhe i zymtë!

Një pyll me kurthe të dendura 
është zhytur

në ujërat e vluar të natës.

Ju po ngjiteni në vitet e 
braktisura nga perëndia,

O njerëz, diell dhe gjykatës…

“Epo atëherë, le ta provojmë: 
një e madhe, e rëndë,

kërcasin timon-kthesë.

Toka lundron. Guxim o burra.

Duke e çarë detin si me 
parmendë

do të kujtojmë, edhe në të 
ftohtin e hidhur të Lumit të 
Harresës,

se çmimi i Tokës ishte sa të 
gjitha dhjetë sferat e parajsës.” 

Dhe poezi të tilla si e Kacelit, 
apo dhe në kohë të tjera janë 
me qindra faqeve sociale, po 
ashtu dhe librave që botohen 
nga poetët dhe krijuesit në 
emigracion. Ato kanë dhimbjen 

brenda tyre, por dhe një pikë 
ku kulmojnë me historitë e 
përsëritjes së dhimbjes tjetër… 
Pra, kjo mos e thëntë Zoti të 
përsëritet, pasi në kohën 
Bolshevike, shumë shkrimtarë 
dhe poetë, me përjashtim 
të emrave të mëdhenj si 
Majakovski, apo Pasternak, 
u lanë pas dore padrejtësisht 
jashtë Rusisë. Dhe ndoshta 
edhe brenda Rusisë, 
gjithashtu. Arsyet për këtë 
neglizhencë nuk janë shumë 
të vështira për t’u supozuar. 
Shkrimtarët që u larguan nga 
Rusia Sovjetike për shkak 
të armiqësisë ndaj sundimit 
bolshevik dhe, shpesh, nga 
frika për jetën e tyre, ruajtën 
lirinë e tyre të shprehjes, 
por me kosto të madhe. Yjet 
e letërsisë si Nadjezhda 
Aleksandrovna Teffi, një 
humoriste e madhe, puna e së 
cilës kishte fituar admirimin e 
Nikollës II dhe Leninit e gjetën 
veten duke shkruar pothuajse 
ekskluzivisht për një audiencë 
të izoluar emigrantësh. Parisi 
u bë kryeqyteti i emigracionit 
rus, por shumë intelektualë 
francezë i perceptuan anëtarët 
e kolonisë ruse si konservatorë 
dhe retrogradë në mënyrë jo 
të modës. Sipas mendimit të 
tyre, emigrantët ishin, sipas 
fjalëve të Nabokovit, “njerëz 
me vështirësi të prekshme, që 
imitonin në qytetet e huaja një 
qytetërim të vdekur, mirazhet e 
largëta, thuajse legjendare, gati 
sumere të Shën Petersburgut 
dhe Moskës, 1900-1916”. 

E gjitha kjo në peozinë e 
Kacelit, në kohën paralele, dhe 
në shtjellimin didakt sjell në 
vëmendjen tonë një ménage à 
trois plotë dhimbje dhe alegori 
në arsyen e paarsyeshme, pasi 
Shqipëria nuk është as edhe 
një çerek i këtyre shteteve që 
citohen në gojën e zyrtarit më 
të lartë qeveritar të Shqipërisë 
që këndon në heshtje përditë 
nga “Kënga e Emigrantit”. 

NJË MÉNAGE À TROIS PLOTË DHIMBJE DHE ALEGORI 
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Vajtuesit në të gjithë 
Mbretërinë e Bashkuar 
dhe më gjerë u 

bashkuan në një shfaqje 
respekti për mbretëreshën 
e ndjerë Elizabeth II, ndërsa 
funerali i saj shtetëror u mbajt 
në Westminster Abbey.

Mbretëresha Elizabeth II 
sundoi në Mbretërinë e 
Bashkuar dhe Commonwealth 
për më shumë se 70 vjet, 
duke festuar jubileun e saj 
Platinum në fillim të vitit 
2022. Ajo ishte monarkja më 
jetëgjatë e Britanisë, duke 
u ngjitur në fron në vitin 
1952 dhe duke qëndruar e 
përkushtuar ndaj detyrës së 
saj deri në vdekjen e saj 
të enjten, më 8 shtator. në 
moshën 96 vjeçare.

U bënë homazhe për 
shërbimin e saj të 
përjetshëm në funeralin 
shtetëror të hënën, më 
19 shtator, me disa nga 
liderët dhe politikanët 
më prestigjiozë në botë 
që iu bashkuan Familjes 
Mbretërore për të bërë 
nderimet e tyre.

Dhe kombi ra i qetë ndërsa 
u mbajt një heshtje dy-
minutëshe për të shënuar 
fundin e shërbimit funeral, 
e ndjekur nga një shpërthim 
d u a r t r o k i t j e s h  d h e 
emocionesh ndërsa himni 
kombëtar, tani Zoti Save the 
King, kumbonte nëpër Abbey 
dhe gjetkë.

Arkivoli i Mbretëreshës 
Elizabeth u ul në kasafortë 
përpara varrimit privat. Arkivoli 
i Mbretëreshës Elizabeth 
II u ul në një kasafortë në 
Kështjellën Windsor, vendi i 
saj i fundit i prehjes, të hënën 
pas një dite madhështie të 
paimitueshme që tërhoqi 
liderët botërorë në funeralin 
e saj dhe turma të mëdha në 
rrugë për t’i thënë lamtumirën 
një monarku të nderuar.

Qindra mijëra dashamirës 
rreshtuan rrugën që mori 
makina e saj nga Londra, 
duke hedhur lule, brohoritur 

dhe duartrokitur ndërsa 
kalonte nga qyteti në fshatin 
anglez që ajo e donte shumë.

Shumë të tjerë ishin 
grumbulluar në kryeqytet 
për të parë procesionin dhe 
funeralin, në një nderim 
emocionues për monarkun 
më jetëgjatë të Britanisë, i cili 
fitoi respekt global gjatë 70 
viteve në fron.

Brenda abacisë madhështore 
të Westminsterit ku u mbajt 
funerali, rreth 500 presidentë, 
kryeministra, anëtarë të 
huaj të familjes mbretërore 
dhe personalitete, përfshirë 
Joe Biden të Shteteve të 

Bashkuara, ishin në mesin e 
2000 kongregacionit. Më vonë 
vëmendja u kthye në kapelën 
e Shën Gjergjit në Kështjellën 
Windsor, ku rreth 800 të ftuar 
morën pjesë në një shërbim të 
përkushtuar përpara varrimit 
të saj.

Ai përfundoi me heqjen e 
kurorës, rruzullit dhe skeptrit 
- simbole të fuqisë dhe 
qeverisjes së monarkut nga 
arkivoli dhe vendosjen në 
altar.

Lordi Chamberlain, zyrtari më 
i lartë në shtëpinë mbretërore, 
më pas theu ‘Shkopin e tij 
të zyrës’, duke nënkuptuar 
fundin e shërbimit të tij ndaj 
sovranit, dhe e vendosi në 
arkivol përpara se të zbriste 

ngadalë në kasafortën 
mbretërore.

Teksa  kong regac ion i 
këndonte himnin kombëtar, 
mbreti Çarls dukej se po 
luftonte lotët.

Më vonë në mbrëmje, në një 
shërbesë private familjare, 
arkivoli i Elizabeth dhe burri i 
saj prej më shumë se shtatë 
dekadash, Princi Philip, i cili 
vdiq vitin e kaluar në moshën 
99-vjeçare, do të varroset së 
bashku në të njëjtën kishë 
ku prindërit dhe motra e saj, 
Princesha Margaret. Ishte në 
të njëjtën ndërtesë të madhe 
që mbretëresha u fotografua 

duke vajtuar Filipin e vetme 
gjatë bllokimit të pandemisë, 
duke përforcuar ndjenjën e 
një monarku në sinkron me 
njerëzit e saj gjatë një kohe 
testimi.

Në funeralin, Justin Welby, 
Kryepeshkopi i Canterbury-t, 
u tha të pranishmëve se 
pikëllimi i ndier nga kaq shumë 
në Britaninë dhe më gjerë 
në botë pasqyronte “jetën e 
bollshme dhe shërbimin e 
dashur” të monarkut të ndjerë.

“Madhështia e saj e ndjerë 
deklaroi në mënyrë të 
famshme në një transmetim të 
ditëlindjes së 21-të se e gjithë 
jeta e saj do t’i kushtohej 
shërbimit të kombit dhe 
Komonuelthit,” tha ai.

“Rrallëherë një premtim i tillë 
është mbajtur kaq mirë. Pak 
liderë e marrin vërshimin e 
dashurisë që kemi parë.”

Muzika që u luajt në dasmën 
e mbretëreshës në vitin 1947 
dhe kurorëzimi i saj gjashtë 
vjet më vonë u përhap përsëri. 
Arkivoli hyri në rreshtat e 
shkrimeve të shenjta të 
vendosura në një pikë të 
përdorur në çdo funeral 
shtetëror që nga fillimi i 
shekullit të 18-të.Pas funeralit, 
arkivoli i saj i veshur me 
flamur u tërhoq nga marinarët 
nëpër rrugët e Londrës 
me një karrocë armësh në 
një nga procesionet më të 

mëdha ushtarake të 
parë në Britani, ku 
përfshiheshin mijëra 
anëtarë të forcave të 
armatosura të veshur 
me stoli ceremoniale.

Ata ecën në hap të 
muzikës funerale nga 
bandat marshuese, 
ndërsa në sfond 
Big Beni i famshëm 
i qytetit merrte çdo 
m inu të .  Mbre t i 
Charles dhe anëtarë 
të tjerë të lartë 
mbretërorë e ndoqën 
në këmbë.

Arkivoli u dërgua 
nga Westminster 
Abbey në Wellington 

Arch dhe u transferua në një 
makinë vdekjeprurëse për 
të udhëtuar në Windsor, ku 
më shumë turma të mëdha 
prisnin me durim. Disa kishin 
veshur kostume dhe fustane 
të zeza inteligjente. Të tjerët 
ishin të veshur me kapuç, 
dollakë dhe tuta. Një grua me 
flokë të gjelbër të lyer qëndroi 
pranë një burri me kostum 
mëngjesi teksa prisnin që të 
fillonte procesioni në Londër.

Miliona të tjerë shikuan në 
televizion në shtëpi në një 
festë publike të shpallur për 
këtë rast, hera e parë që 
funerali i një monarku britanik 
transmetohet në televizion.

FUNERALI I MBRETËRESHËS: LAMTUMIRA E FUNDIT 
NË BOTË PËR MBRETËRESHËN ELIZABETH II 
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Udhëheqësit  dhe 
grupet e komunitetit 
shqiptar në MB i kanë 

bërë homazhe Mbretëreshës 
Elizabeth II pas vdekjes së saj, 
në disa pika ku mjaft qytetatërë 
të tjerë janë përqëndruar për 
të shprehur dhimbjen dhe 
dashurinë e pavdekshme 
pranë Buckingham Palace dhe 
Ëindsor Castle.

Mjaft anëtarë të komunitetit 
shqiptarë që i kontaktuam 
dje dhe sot në disa zona të 
Londrës na thanë se “Me 
dhimbje të thellë mësuam 
për vdekjen e Madhërisë së 
Saj Mbretëreshës Elizabeth 
II. Shumë e dashur dhe e 
respektuar në mbarë botën, 
Madhëria e saj ia kushtoi jetën 
e saj njerëzve të Mbretërisë 
së Bashkuar, Mbretërive dhe 
Komonuelthit për 70 vjet. 
Ajo do të mbahet mend për 
ngrohtësinë, përkushtimin 
dhe shpirtin e saj, një figurë 
e besueshme në një botë 
që ndryshon vazhdimisht. 
Ajo ishte dhe një zë i madh 
për mbështetjen që qeveria 
britanike e asaj kohe dha në 
kohën e Luftës së Kosovës 
dhe në çështjen shqiptare. 
Për këtë menjëherë shprehën 

dashurinë e tyre të pakufishme 
dhe dhimbjen e thellë duke 
dashur të shprehen me 
ngushëllime dhe për familjarët 
e saj, për Mbretin Charls III 
dhe për të tjerët, si dhe për të 
gjithë popullin britanik dhe të 
Komonëelthit. 

Ilir Beqiri është një familjar nga 
Kosova dhe një profesionalist 
i kulinarisë, që u shpreh se 
ishte një dhimbje e madhe 
dhe se ajo ishte një simbol i 
pavdekshëm në tërë familjen 
e të afërmit e tij. Një nga 
vajzat e tij ka pikturuar atë 
dhe e mban si një kujtim në 
tërësinë e krijimeve që ajo ka 
realizuar. Perparim Muça thotë 
se “Gjatë gjithë mbretërimit 
të saj të jashtëzakonshëm, 
ajo u bë konstantja e fundit e 
kombit, një simbol i stabilitetit 
dhe optimizmit të rrënjosur 
në ndjenjën e përkatësisë 
së bashku si anëtarë të 
një komuniteti global. Si 
monarkja më jetëgjatë, ajo 
preku jetën e njerëzve në 
mbarë botën dhe u admirua 
për ndjenjën e saj të detyrës, 
dinjitetit dhe mirësjelljes. Ne 
ofrojmë ngushëllimet tona të 
përzemërta dhe simpatinë 
për Familjen Mbretërore.” 

Inxhinieri Gëzim Ethemi 
tha: “E gjithë jeta jnë në 
emigrimka qenë e mbushur me 
mbretëreshën Elizabeth II, një 
grua me guxim dhe optimizëm 
kaq të jashtëzakonshëm, 
gjithmonë rrezatuese dhe e 
dashur, një fener për të gjithë 
ne se si duket elasticiteti dhe 
përkushtimi ndaj detyrës si 
çdo njeri. Vdekja e saj është 
zemërthyese. U prehtë në 
paqe.”

Një nga drejtuesit e shoqatës 
“ACPE”, tha: “Shoqata ACPE 
dhe anëtarët e saj janë 
thellësisht të pikëlluar kur 
dëgjuan lajmin për vdekjen e 
Mbretëreshës sonë. Një Libër 
Ngushëllimi do të hapet në 
gjirin e shoqatës sonë dhe do 
të jetë i aksesueshëm gjatë 
ditëve të javës në shërbimin 
tonë online “Fjala e Lirë” për 
ata që dëshirojnë të bëjnë 
nderimet e tyre. Në mesin 
tonë është shënuar një zonë e 
caktuar për ata që dëshirojnë 
të bëjnë nderimet e tyre 
duke vendosur lule pranë 
Buckingham Palace. Mendimet 
dhe lutjet tona janë me familjen 
mbretërore në këtë kohë të 
trishtuar.” 

A n ë t a r ë t  e 
krijuesve në MB, 
në një deklaratë të 
përbashkët thanë: 
“Dësh i ro jmë të 
shprehim dhimbjen 
tonë të përbashkët 
për ndarjen nga jeta 
të Madhërisë së saj 
pas jetës së saj të 
gjatë të shërbimit 
vetëmohues ndaj 
kombit. Roli që 
a j o  t r a s h ë g o i 
është  rea l izuar 
me përkush t im 
të  pa lëkundur, 
përkusht im dhe 

ndjenjë detyre, pa asnjë 
shenjë vetëvlerësimi apo 
teprimi. Ne jemi të sigurt se i 
gjithë kombi do të ndiejë një 
ndjenjë të thellë humbjeje dhe 
keqardhjeje që Mbretëria e 
Bashkuar dhe Commonëealth 
kanë humbur shembullin e 
saj të pashoq të sovranitetit 
dhe përkushtimit ndaj detyrës. 
Ne jemi të gjithë më të varfër 
për vdekjen e saj.” “Ne jemi 
thellësisht të pikëlluar nga lajmi 
për vdekjen e Lartësisë së Saj 
Mbretërore, Mbretëreshës 
Elizabeth II dhe i dërgojmë 
ngushëllimet tona më të thella 
Familjes Mbretërore”, thuhet 
në njoftim.  Ne dëshirojmë t’i 
bëjmë homazhe Mbretëreshës 
dhe viteve të saj të thella të 
shërbimit. Ju falënderojmë 
thellësisht për mirëkuptimin 
tuaj.”

Anëtarët e komunitetit 
shqiptar në MB kanë 
shprehur ngushëllimet e tyre 
dhe dhimbjen për vdekjen 
e Mbretëreshës në rrjetet 
sociale, ku disa e kanë 
shprehur dhe në forma nga 
më të dhimbshmet. Mjaft 
intelektualë kanë shkruar në 
rrjetet sociale dhe kujtime 
që mbajnë dhe ndajnë gjatë 
kohës së tyre në këtë vend. 
Të tjerë të ardhur rishtas nga 
vendet evropiane me rrënjë 
shqiptare kanë shkruar me 
mjaft fjalë prekëse. Edhe 
dimplomatët shqiptarë në vite 
që kanë pasur rastin të ndajnë 
me të Letrat Kredenciale kanë 
shprehur madhështinë e një 
Njeriu të pazëvendësueshëm. 
Nëpër shkolla mjaft nxënës 
nga komuniteti shqiptar 
kanë krijuar dhe kanë bërë 
krijime me dedikim dhimbës 
e përkujtues. Janë gjithashtu 
planifikuar dhe mjaft aktivitete 
të tjera në akrdoim me ditët e 
zisë në MB. 

HOMAZHET NGA KOMUNITETI SHQIPTAR NË 
MBRETËRI TË BASHKUAR DERDHEN LUMË PAS 
VDEKJES SË MBRETËRESHËS ELIZABETH II
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FILMI DOKUMENTAR I FATMIR TERZIUT, 
“CLOUDS OF SMOKE” NË KONSIDERATËN 
E LIBRIT SHKENCOR BRITANIK

Filmi im dokumentar 
“Clouds of Smoke” 
(Retë e tymit) është 

cituar dhe analizuar në librin 
e profesoreshës së njohur 
të Studimeve të Kinemasë 
në Universitetin Exeter të 
Britanisë së Madhe, Susan 
Hayëard. Libri i saj studimor 
“Ecology Documentaries: 
Their Function and Value 
Seen Through the Lens 
of Doughnut Economics” 
(Routledge; 2021-2022) 
fokusohet në dokumentarët 
ekologjikë të prodhuar në 20 
vitet e para të mijëvjeçarit të 
ri (2000–19). Duke përdorur 
modelin teorik ekonomik 
rigjenerues të Kate Raëorth 
siç përcaktohet në Donut 
Economics, ky libër shqyrton 
57 filma që dalin nga Evropa 
dhe 4 fushat e shqetësimit 
që ata ngrenë në lidhje 
me prodhimin e energjisë, 
ndotjen dhe mbetjet. Në këtë 
drejtim shihet menaxhimi, 
agrobiznesi, ekosistemet e 
prishura dhe migrimi i ulët. 

Këta dokumentarë ekologjikë 

e bëjnë të qartë dëmin e 
shkaktuar në planetin tonë 
falë kapitalizmit të rritjes 
dhe globalizimit neoliberal. 
Por ato gjithashtu ofrojnë 
prova se ekzistojnë zgjidhje 
për këtë abuzim planetar. 
Libri demonstron se si këta 
dokumentarë zbulo jnë 
procesin e plaçkitjes planetare 
të njerëzimit dhe eksploron 
strukturimin e eko-dokumentit 
si një lloj i ri gjenerik në fushën 
e praktikës dokumentare. 
Përdorimi i modelit të Raëorth-
it na lejon të matim shtrirjen 
tentakulare të dëmit planetar 
që shkakton ekonomia e 
rritjes dhe, gjithashtu, në 
kontrast, të perceptojmë sesi 
ekonomia rigjeneruese mund 
të funksionojë për të korrigjuar 
këtë dëm, për të shëruar 
Tokën dhe për ta bërë atë një 
vend të sigurt për njerëzimin.

Ky libër është ideal për 
studiues dhe studentë të 
studimeve të filmit, duke 
përfshirë ata që mësojnë ose 
studiojnë praktikën e filmit, 
filmin dokumentar, kinemanë 

evropiane dhe studimet 
mjedisore, si dhe ekonomistë 
të interesuar për modelet 
ekonomike rigjeneruese. Ai 
gjithashtu ka një thirrje të 
përgjithshme për të gjithë ata 
që janë të shqetësuar për 
disa nga shkaqet kryesore 
të degradimit planetar dhe 
ndikimin e tij në njerëzimin 
dhe Tokën.

Tabela e Përmbajtjes;:

Prezantimi:

Kapitulli i parë: ENERGJIA 
- Zgjimet e papërpunuara - 
burimet e energjisë nxjerrëse 
kundrejt praktikave të 
energjisë rigjeneruese

Kapitulli i dytë: Mbetjet… Do 
të thotë … Para… dhe mbytja 
e tokës – Praktika njerëzore 
e ndotjes

Kapitulli i tretë - Ekonomia 
e keqe kundrejt Tokës si 
Provender, një përrallë e 
dy kulturave: monopolet 
monokulturore të agrobiznesit 
dhe plurikulturalizmi i 
agroekologjisë

Kapitulli i katërt - Efektet e 
ekosistemeve të prishura, 
fluksi migrues dhe hapësira 
e pasigurt, çnjerëzore e të 
padëgjuarve

Autorja Susan Hayëard është 
profesoreshë e njohur e 
Studimeve të Kinemasë në 
Universitetin Exeter, MB. Ajo 
është autore e disa librave 
mbi kinemanë franceze 
dhe studimet e kinemasë: 
Konceptet kryesore (tani në 
botimin e pestë).
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Pavarësisht nëse është 
ushqimi tradicional, ose 
një nxitje më moderne e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ARYA FOOD CENTRE” NË 
GRAVESEND DUKE SIGURUAR 
KËRKESAT PËR SHQIPTARËT
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Në fakt ai u ndje nga 
vargu. Dhe vargu ishte 
ai që mblodhi poetët, 

dhe jo vetëm ata, edhe Gratë 
e Poetëve. E quajti dialektike. 
E quajti filozofike. E quajti 
të natyrshme. E quajti lidhje 
të pazgjidhshme. Dhe ndaj 
shkruajti dhe e bluajti poetikisht 
në një dimër, derisa pastaj i 
dha një buzëqeshje të vërtetë 
në një libër. Kështu ai mblodhi 
dhimbjet e stërkalave të Detit 
dhe i përpunoi të mbeten në 
jetën e tyre mes vargut. 

E takova atje në Skelë, 
pikërisht aty ku përmallej 
largimthi nga fëmijëria, 
rinia, mosha e pjekur dhe 
përkushtimi, duke veshur 
me rrobën e bukur prej dheu 
gjithë atë bukuri përrallore që 
të jep Adriatiku. E aty ai ishte 
me poezinë. Etij. Poezisë 
i fliste me një gjuhë tipike. 
Me gjuhën që i flet një poet i 
vërtetë. Poezia e ndjeu afrimin 
ehapave të mi. Dhe poezia 
ashtu e veshur me rroben e 
tokës që e lindi, e shpëlarë me 
stërkalat e detit Adriatik, nisi të 
flasë…

Ajo foli për rastësitë, dhimbjet 
e saj, nevojën për të mbledhur 
vazhdimisht stërkala malli, 
të mirat dhe të këqijat e 
jetës në një buzëdet të mirë 
e të ndjeshëm, por dhe në 
sinqeritetin që karakterizon 
vetë poezinë, duke përjashtuar 
... vetminë.

Dhe kjo poezi ishte e 
dashuruar. E pinte duhanin 
poetik. E respektonte atë 
që shkruhej për ndjesitë, 
miqësistë, dashuritë, respektin. 
Të tjerë skelarë u afruan dhe u 

shëndetën mbarë. Kur e 
nxitën, me një dhuratë duhan 
të mirë, ajo më tregoi për 
dashurinë e saj më të mirë. Një 
rini me një bukuri kaq të butë, 
me shprehje kaq delikate...dhe 
pasion të hollë...dhe një takim 
kaq të shkurtër, vetëm katër 
ditë të humbura nga ndjesia 
më intensive. Intensive që 
mbesin në një bvarg të bukur 
e tërheqës, në një varg të 
realizuar. E aty ishte vetë 
Realizimi i dashurisë.

Me mjegullën e mëngjesit që 
ngrihej deri mbi Kaninë, ngritja 
e përdredhur e shqisave që 
rrotullohet brenda vërtetësisë, 
përtej sensit të kapjes me sy të 
kaltërsisë, përtej gërvillimit të 

ekstazës së dallgës, përtej 
kufijve të vdekshëm, mpirë 
dhe e mërdhirë në mendjen 
e pritjeve të zakonshme... 
Dhe pastaj ai vegim poetik 
ishte zhdukur. Është lënë në 
heshtjen e tij të pandreqshme 
gjithë ai vrull. Gjithë ai 
grumbullim energjish rinore në 
një moshë relativisht madhore. 

Këtë e kishte poezia e tij. E ajo 
vazhdonte të fliste… 

„Duke më lënë ashtu siç më 
gjen tani“, tha ajo, „e ndjeshme, 
e përkulur dhe e lavdëruar...
por pa dyshim, e gjej veten të 
ngopur... sepse kam prekur 
vetë fytyrën e Zotit dhe kam 
puthur dorën e Djallit“.

Ajo piu llullën e saj, duke 
u ulur në heshtje me mua 
pranë stërkalave dhe nga 
brenda Librit poetik „Gratë e 
Poetëve“ kërkoi vetveten, dhe 
më falënderoi butësisht për 
duhanin dhe shoqërinë, ndaj 
më tha, emërmirë me sytë 
e hapur me një qill të kaltër 
brenda të rrudhosur dhe me 
një shenjëz të humorit të mirë 
....

Dhe me këtë, dhe duke ditur 
se kisha takuar dikë me arsyen 
e ndjeshme poetike, u afrova 
më shumë tek leximi i librit. Aty 
pashë nga afër poezitë. Dhe 
thashë me sinqeritet, Arqile 
Vasil Gjata është poet. Është 
poet… 

Ja dhe ata vijnë, vijnë nga larg 
në këtë varg, vetë gratë, Gratë 
e Poetëve:

Vijnë gratë e poetëve 
palë-palë,
mbushur shpirtin me këngë.

Këto gra me luk të ndryshuar,
ditë e natë përtypin ëndrra
për burat trullosur nga 
frymëzimet.

Gratë e poetëve idilike,
”Natyrë e qetë” në kopshtin me 
ajër të poezisë,
feksin si mollë e ndalueme,
shembur mbi shtrat, të joshura
nga dashuria e burrave poetë.

Nuk u del shpirti pa u botuar 
libri
me fjalor muzikor

“Gratë janë fajtore”!

TAKIMI ME 
VARGUN E DETIT
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Me deri në 4000 makina 
që lahen çdo ditë, 
lavazhi më i madh në 

botë është gjithmonë i zënë. 
I ndodhur në një zonë tepër 
të përshtatshme, lavazhi i z 
Nazmi Muceku, është lavazhi 
më i kërkuar në Londër, ku 
disa punonjës punojnë për 
të mbajtur të pastra makinat 
e Londrës. Ky lavazh nuk 
është lavazhi juaj mesatar 
i pompës së benzinës dhe 
punëson profesionistë me 
përvojë së bashku me pajisjet 
kryesore të linjës për t’i dhënë 
makinës tuaj larjen më të mirë 
të mundshme.

Shumë entuziastë të 
makinave mund të tallen 
me idenë për të çuar pronën 
e tyre të çmuar në një 
lavazh makinash të linjës së 
montimit, por niveli i kujdesit 
dhe vëmendjes ndaj detajeve 
të ekspozuara në këtë lavazh 
profesional makinash është i 
mjaftueshëm për të tërhequr 
mijëra klientë çdo ditë. Ashtu 
si shumë lavazhe të tjera, 
qëllimi është të shesësh 
klientët për të blerë paketën 
më të mirë të kujdesit për 
makinën e tyre dhe në këtë 
lavazh, qielli është kufiri. 
Klientët mund të zgjedhin të 
kenë një larje bazë ose të 

zgjedhin një detaj të plotë të 
brendshëm, të ndjekur nga 
një shërbim depilimi me duar.

Për të mbajtur funksionimin 
e një lavazhi kaq profesional 
dhe me një përkujdesje të 
madhe kërkon infrastrukturë 
dhe vullnet. Pompat përdoren 
për të rritur presionin e ujit 
nga uji i qytetit krahas ujit 
të ricikluar të mbledhur nga 
larjet e mëparshme. Uji i 
përdorur për të larë makinat 
derdhet përmes një impianti 
të trajtimit të ujit në vend 
dhe më pas ruhet për t’u 
përdorur gjatë larjeve të 
ardhshme. Kjo ndihmon në 
uljen e faturave të ujit duke 
reduktuar gjithashtu rrjedhjen 
e padëshiruar kimike.

Kur përdorni një lavazh 
në këtë shkallë, kërkesat 
për agjentë pastrimi dhe 
energji rriten në nivele 
rekord. Vetë funksionimi 
i sistemit të tharjes me 
ngrohje përdor 6000 
kËh në ditë ose energji 
të mjaftueshme për 
të drejtuar dy familje 
mesatare në vit. Larja e 
bojës me sfungjerët ose 
leckat tradicionale të 
verdha është identifikuar 
si një nga fajtorët më të 

mëdhenj për dëmtimin e bojës 
së makinës suaj. Sfungjerët 
në përgjithësi do të bllokojnë 
papastërtitë midis sipërfaqes 
së bojës dhe sipërfaqes 
së sfungjerit duke krijuar 
një efekt të butë zmerile që 
çon në gërvishtjet e imëta, 
mjegullimin e sipërfaqes 
dhe shenjat e rrotullimit që 
shihni në automjetet me 
ngjyrë më të errët. Valetistët 
profesionistë të këtij biznesi 
do të përdorin lecka larëse të 
buta prej leshi të qengjit dhe 
mikrofibër, ose dorashka që 
ndihmojnë për të zbutur këtë 
problem dhe për të mbajtur 
në minimum çdo gërryerje.

Të kuptuarit e mënyrës 
së saktë të pastrimit të 
një makine mund të duket 
qesharake, por ekziston një 
proces i studiuar mirë për 
të arritur rezultatin më të 
mirë. Përdorimi i teknikës 
së duhur do të minimizojë 
mikrogërvishtjet dhe shenjat 
e rrotullimit, do të sigurojë që 
të gjitha zonat të pastrohen 
me profesionalizëm dhe 
do të zvogëlojë rrezikun 
e problemeve të tjera të 
zakonshme si tharja e 
parakohshme e shampos. 
Natyrisht, të kesh një kohë 
të përshtatshme të dedikuar 
për të përfunduar shërbëtorin 
do të thotë që një shërbëtor 
mund t’i zbatojë teknikat siç 

duhet. Shpejtësia dhe koha e 
lejuar në një lavazh tipik dore 
nuk e lejojnë këtë.

Tharja e automjetit është zona 
tjetër e ndryshimit përsëri ku 
dëmtimi mund të ndodhë 
në varësi të metodave të 
përdorura dhe zgjedhjes 
së pajisjeve. Edhe pasi 
një makinë është pastruar, 
shanset që të ketë ende disa 
grimca të vogla papastërtie 
ose zhavorri në disa panele 
janë jashtëzakonisht të larta, 
kështu që përdorimi i mënyrës 
më të sigurt për tharje është 
më i miri. Lëkurat e egëra 
priren të sillen në mënyrë të 
ngjashme me sfungjerët në 
lidhje me kapjen e zhavorrit 
dhe më pas zvarritjen e 
tij. Valeters do të përdorin 
peshqirë të butë dhe të 
pastër me mikrofibër për 
t’u tharë, gjë që minimizon 
mundësinë e dëmtimit. Dyllët 
dhe lustrimet e përdorura 
në larjet e makinave janë 
shpesh me bazë silikoni dhe 
priren të ofrojnë pak mbrojtje 
dhe qëndrueshmëri aktuale. 
Valetistët e stërvitur të këtij 
lavazhi përdorin dyllë dhe 
finitura të specializuara të 
dizajnuara për të mbrojtur 
makinën tuaj nga elementët. 
Në dimër kjo është 
veçanërisht e rëndësishme 
për shkak të papastërtisë, 
kripës dhe zhavorrit në rrugë.

LAVAZHI I VLERËSUAR 
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Kompania shqiptare 

që drejtohet nga 
Gazmend Cufa j , 

luan një rol gjithnjë e 
më të rëndësishëm në 
përmirësimin e performancës 
së përgjithshme të industrive 
të ndërtimit në mbarë 
Mbretërinë e Bashkuar. Roli 
në rritje i firmave të vogla 
të ndërtimit evidentohet në 
Mbretërinë e Bashkuar (MB), 
për shembull, me 99.8% të 
firmave të ndërtimit që kanë 
më pak se 50 staf (BERR, 
2006). 
Kjo strukturë e ngjashme me 

“Big Boss Services UK Ltd”  
me faktorët industrisë së 
ndërtimit është në mënyrë 
të arsyeshme uniforme në 
të gjitha vendet e zhvilluara, 
ku përqindja e aktivitetit 
të firmave të vogla është 
edhe më e theksuar në 
vendet në zhvillim. Përveç 
kësaj, projektet e ndërtimit 
“Big Boss Services UK Ltd”  
zakonisht bashkojnë një 
numër të konsiderueshëm 
firmash të ndryshme të 
vogla dhe të mëdha ndërtimi 
me bashkëpunime të 
ndryshme. Është pranuar 

se performanca e 
firmave të mëdha 
ndikohet ndjeshëm 
nga performanca e 
partnerëve të tyre të 
zinxhirit të furnizimit 
të vogël. 
Aktiviteti i “Big 
Boss Services UK 
Ltd”  është, pra, jo 
vetëm i rëndësishëm 
në vetvete, por 
gjithashtu luan një 
rol instrumental në 
performancën e 
firmave të mëdha 
të ndërtimit dhe 

zinxhirët e furnizimit. 
M e g j i t h a t ë , 
m e n a x h i m i  i 
suksesshëm i “Big 
Boss Services UK 
Ltd” shpesh rrënohet 
nga karakteristikat e 
tyre të qenësishme; 
në veçanti, kapaciteti 
dhe aftësia e kufizuar 
e stafit, koha dhe 
burimet e pakta për 
inovacion; ndikimi i 
tepruar i pronarëve-
menaxherëve dhe 
vështirësia në ngritjen e 
financave dhe mbajtjen e 
flukseve adekuate të parasë. 
Kjo gjë pikërishtedhe në këtë 
kohë krize është përmirësuar 
dhe studiuar mjaft mirë nga 
drejtuesi i saj, Gazmend 
Cufaj. 
Si pasojë, janë pesë procese 
kryesore të kryera në këtë 
shkrim që varion me atë 
që ne kemi gjetur në kohën 
e duhur tek kjo komapni 
e vl;erësuar nga klienti 
në tregun e saj. Së pari, 
shohim marrëdhëniet midis 
ideve dhe këndvështrimeve 
të ndryshme që dalin nga 
letrat e pozicionit. Kjo 

dëshmohet nga z Cufaj, duke 
argumentuar se teknika e 
hartës kognitive lejon që 
konceptet dhe marrëdhëniet 
kyçe të artikuluara nga 
studiuesi të eksternizohen 
dhe sintetizohen në një 
plan urbanistik të qartë 
që lehtëson kërkimin dhe 
reflektimin kritik. Prandaj, 
përdoret paketa softuerike 
‘Decision Explorer’ (mjet 
kognitive hartografike). 
Përveç kësaj, komunikimi 
dhe bindja e klientit është 
një prioriteti kësaj kompanie 
krahas të tjerave që kemi 
cituar në shkrimet e tjera. 

“BIG BOSS SERVICES UK LTD”  NË LIDHJEN ME KRIZËN DHE KLIENTIN
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Kjo analizë synon të 
shkojë në botën e 
zhbirrimit logjik të një 

rrëfimi të traumatizuar në 
mënyrë progresive, duke 
hyrë thellë në labirinthet dhe 
ethet narrative në romanin 
“Meri” të autores Miranda 
Hanku. Synimi insiston në 
zbardhjen tipologjike që 
konsiston ndarjen narrative 
të dy pjesëve të romanit (dy 
pjesë) duke insistuar me 
traumën narrative të vetë 
asaj që ndodh dhe ekziston 
brenda kontekstit të romanit. 
Analiza e këtij teksti zbulon se 
kërkimi historik i përpiktë dhe 
i gjerë i autores nxjerr në pah 
pyetjet e cakut të historisë 
në atë pikë nevralgjike të 
Shqipërisë, pasi në këtë 
roman, më shumë kërkime 
nuk i mbështesin rrëfimet e 
marra, por i zhbëjnë ato, duke 
mos lënë boshllëqe në atë 
që ndoshta parësisht mund 
të duhej dhe quhej se kishte 
qenë një rrëfim koherent i 
asaj kohe, tashmë si pjesë 
e së shkuarës. Struktura 
novatore narrative e autores 
me këtë konstrukt narrativ 
mishëron një teori të traumës 
së fillimit të kohës tranzitive 
shqiptare brenda vetes, 
pastaj e përdor atë strukturë 
për të ndriçuar narrativat e 
veta të traumës. Këto prurje 
të distiluara mirë nga njohuria 
dhe ideja e autores përbëjnë 
një nëntekst materiali të 
integruar, që kërkon një akt 
kreativ dëshmie nga ana e 
kontekstit për të plotësuar 
dhimbjen dhe traumën në 
materialin që mungon, ose që 
paraqet reduksionin e filtruar 
të autores, me qëllim që të 
mënjanojë ujërat e tepërta.
Ndërsa çdo detaj lëviz për 
të përfshirë një nivel më të 
lartë të traumës, struktura 
narrative bëhet gradualisht 
e plotë. Rrëfimet individuale 
të traumës të ndrydhura 
nga faktorët destruktivë 
nuk e kërcënojnë ndjeshëm 
na r ra t i vën  emp i r i ke , 
megjithatë, nga “Meri”, trauma 
sociale e formës së ‘dy-jetës’ 
mezi përmbahet nga një rrëfim 

i ndarë dukshëm në formën 
më të mirë psikoanalitike. 
Nga koha narrative në trajtim, 
po aq dhe nga hapësira dhe 
vendi, rrëfimi është ndarë 
në dy fije të lidhura, secila 
e përkulur me një alegori, 
botët alternative të Merit 
për udhëtimin e saj jetik 
dhe tipologjik për në front 
të lirisë, dhe vetë asaj që 
shkon paralel me vetë Merin, 
si një padomosdoshmëri, 
paekzistencë, pajetësi, 
që rrëfen se as emri, as 
ekzistenca, as identiteti, as 
gjërat e tjera nuk kanë më 
rëndësi në një pikë, kur trupi 
dhe truri kërkojnë lirinë: “‘Më 
quajnë Meri’; ‘Meri? Kush?’- 
pyeti oficeri me një listë 
emrash në dorë. Merit i erdhi 
për të qarë. Fshehu fytyrën 
me duar dhe mbeti e heshtur. 
Kishte harruar se kush ishte? 
Apo dëshironte t’a harronte 
identitetin e saj? Në fund të 
fundit ç’rëndësi kishte se kush 
ishte? Një numër, midis qindra 
te tjërësh, që kërkonin lirinë 
dhe shpresonin t’a gjenin atë 
diku... përtej mureve të një 
jete të cunguar.”
E kështu janë thuajse të gjitha 
alegori më vete, por secila 
prej këtyre alegorive është një 
vend i një traume kombëtare 
shqiptare, ku Miranda Hanku 
që nënkupton vuajtjen e njeriut 
dhe dualja që nënkupton 
traumën e viktimizimit dhe, 
si rrjedhojë, statusin post-
diktatorial të Shqipërisë. 
Ndërsa struktura narrative e 
romanit shpërbëhet, zbulohen 
artefakte vizuale të këtyre 
traumave sociale, logjike, 
materiale, ekzistente dhe 
kulturore, duke i shënuar ato 
si kujtime traumash socio-
kulturore të traumave ende të 
vazhdueshme.

Artefakte vizuale të traumave 
soc-kulturore

Shkëputja narrative tek 
romani “Meri” duket se është 
interpretuar mjeshtërisht nga 
autorja  Miranda Hanku ku 
me përjashtim të seksioneve 
të shkurtra, dhe trajtimit 

të faktorit narrativ që 
përshkruan gazetarin Simon 
Clip, që “hyri në kafenenë e 
tij të preferuar COSTA, të 
Vauxhall Bridge Road” e 
që nënkuptohet se është 
në Londër me disa detaje 
si me gazetën “Observer” 
dhe BBC-në britanike dhe 
ajo e historisë së vjetër 
të Krustajve që lidhen me 
dyqanet e Stambollit, ajo e 
studimeve dhe duhanit që 
kishte pirë që në moshë 
te re në Moskë, e gjitha 
zhvillohet në territorin 
shqiptar. Zhvillohet aty ku 
udha transferon së pari në 
Shqipërine Veriut, tërë atë 
produkt artefaktesh vizuale që 
linçojnë traumën kulturore. Aty 
ndeshim nana Rabijen, gjuhën 
e saj tipologjike, byrekun, 
dhallën, kosin që “rrihej me 
ndihmën e një çekiçi primitiv, 
me dorezë të gjatë, fundi i të 
cilit ishte në formë rrethore”, 
e ku  më pas “pas përgatitjes, 
dhalli ruhej në temperatura 
të ulta”. Aty është edhe e 
ngurta. Është konstantja. 
E pandryshueshmja bëhet 
një faktor traume, ku dhe 
mbyllja është alegorike, është 
traumtaike, aq sa ajo nuk lejon 
edhe mizën të hyjë lirshëm 
“‘Mos i hapni dritaret, se 
futen mizat’, - ankohej nana, 
kur i shihte të shtrira mbi 
parvaze”. E në këtë traumë 
mirëkuptohet vetë gjeografia, 
socialja e gjërave, kulturalizmi 
tradicional, vetë ajo që kishte 
mbetur tek e dikurshmja, “me 
të njëjtat mindere të rehatuar 
me shilte dhe me tavolinën e 
rëndë prej druri arre, që zinte 
gati dy të tretat e dhomës. 
Dritaret, me parvazet e tyre të 
gjëra, i jepnin ambjentit shijen 
tradicionale të banesave të 
veriut.” Përtej kësaj forme që 
lejon aneksimin e traumës 
kulturore, ajo që bëhet më 
e dukshme është forma dhe 
forca e lirisë, kërkimi i saj i 
ndjeshëm, pasi “Vajzave u 
pëlqente të zgjateshin mbi 
parvaze, për të parë pejsazhin 
e mahnitshëm përreth kullës.” 
Hanku me një ndjeshmëri 
të sqimtë narrative në këtë 

rast nuk tenton apo citon 
biografinë e nanës, e cila 
vëren se lëvizja nga një anë 
gjeografike në një tjetër u 
jep syve dhe argumenteve 
historikë një shans për të 
ndjekur realitetin e një jete të 
mbyllur me forcën dhe formën 
e saj të destinuar nga izolimi 
dhe trauma socio-kulturore. 
Romani hapet më këtë 
ndjesi tërheqëse dhe me një 
kërkesë të strukur thellë në 
kërkimin e lirisë, hapësirës së 
lirë, jetës më të hapur e më 
të dnjeshme, jashtë formës 
ndrydhëse socio-kulturore, 
larg traumës së hekurt të 
izolimit dhe kërkesës së 
tepruar të llogarisë. Tashmë 
sapo ka filluar të jepet 
mesazhi dhe ky mesazh 
qartësohet fare mirë në 
këtë nevralgjike “‘Uuf, Meri, 
Meriiii, hajde ktu…t’çon nana 
nesër...’, - u nxeh gjyshja dhe 
ngriti supet sikur donte të 
thoshte, “ç’ti bëj shejtanes!”
Ndërsa nana emetohet me 
të vjetrën, me atë që shkon 
përshtat me të shkuarën, ajo 
që ndodh tashmë ka një kumt 
tjetër dhe dalëngadalë romani 
hyn në rrjedhat e veta: “Me 
të mbërritur në hajat, Meri 
mbathi galloshet që gjeti në 
prag dhe tërhoqi me forcë 
llozin e hekurt. Porta e drunjtë 
u hap me rënkim. Era e fortë 
e bagëtisë, e bëri të rrudhte 
buzët. Të trembura nga ardhja 
e vajzës, disa pula fluturuan 
mbi trarët e çatisë.”... ( Vijon 
në numrin tjetër )

DISKURSI I TRAUMËS SË NDRYDHUR NGA FAKTORËT 
DESTRUKTIVË TEK “MERI” I MIRANDA HANKUT
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PROMOVIMI MODEL I ROMANIT “MERI” 
TË AUTORES MIRANDA HANKU

Promovimi i romanit 
“Meri” i autores Miranda 
Hanku, ndoshta ishte 

gjëja e fundit në mendjen e 
autores së re kur botoi librin 
e saj të parë, por shtysat e 
mikeve të hershme të saj, 
Nexhit, Meritës dhe mjaft të 
tjerave, kolege dhe shoqe të 
Universitetit dhe të kohës së 
punës ishte parësorja dhe 
ajo që do të mbetet gjatë 
në memorje. Ishte dhe do 
të jetë e tillë për një kohë të 
gjatë, pasi një eveniment i 
tillë i shkëlqyer promovues 
nga “Sucessful Mothers” 
në Librarinë Qendrore të 
Islington në Londër natyrshëm 
dha një mesazh të qartë e të 
bukur për të gjithë brezat, 
krijuesit, organizatorët dhe 
dashamirësit e librit. Ndërsa 
duket se promovimi i një 
libri është relativisht i lehtë, 
ajo që binte në sy gjatë atij 
promovimi ishte përkushtimi, 
prania dhe festiviteti. Në këtë 
pikë natyrisht falenderimi 
kryesor i shkon autores, 
organizatores Merita Isufi 
CEO e “Successful Mothers”; 
shkrimtares shqiptare që jeton 
dhe punon në South Jorkshire 
të Mbretërisë së Bashkuar, 
Nexhi Hasani, po aq dhe 
panelit dhe pjesëmarrësve 
të mrekullueshëm, si dhe 
anëtarëve të familjes së 

shkrimtares shqiptare, Mira 
Hanku. 
Ne e dimë se ka shumë 
mundësi për reklamimin e 
librave, si dhe shërbime të 
promovimit të librave, por 
modeli i parashtruar nga 
organizatorët ishte vërtet 
një risi mjaft e bukur dhe 
memoriale. Po ashtu ndërsa 
dihet se një autor i ri ka 
gjithashtu shumë alternativa 
kur bëhet fjalë për përdorimin 
e ideve dhe mjeteve të 
marketingut falas të librave 
dhe mediave sociale, 
ajo që ishte të shtunën 
në Librarinë Qendrore të 
Islington në Londër ishte 
vërtet e mrekullueshme. 
Në promovime spontane, 
ose në lexime kafenesh me 
shokë të librit shpeshherë 
promovimi i vazhdueshëm i 
një libri shpesh mund të çojë 
që kontaktet tuaja në internet 
të bëhen të verbër ndaj planit 
tuaj të marketingut të librit, por 
në këtë rast ai ishte një vlerë, 
një mesazh, një kulturë e qartë 
retrospektive, një qartësi dhe 
një respekt prezantues. Kjo 
është arsyeja pse promovimi 
i romanit të shkrimtares Mira 
Hanku ishte mjaft objektiv, 
real, prekës, i sinqertë dhe 
mjaft e mjaft i dobishëm. 
Ishte i tillë se paneli ishte i 
përzgjedhur dhe natyrshëm 

folësit Nexhi Hasani, Fatmir 
Terziu, Sami Islami, Anila 
Kadija , Dafina Latifi, Hamide 
Latifi  sollën bukur dhe 
rrjedhshëm atë që në sallë u 
duartrokit dhe u vlerësua si 
pozitivitet. Sipas mendimit të 
vetë shkrimtares Hanku kjo 
ide ishte e  “shkëlqyer “ dhe 
ishte brilante në “analizën 
letrare të librit.” 
Por promovimi i autores, i 
romanit të saj “Meri” nuk ishte 
thjesht një plan marketingu, 
që ka të bëjë me përpjekjen 
për të shitur librin, titullin, 
kopertinën dhe komentet, 
por një festë shqiptare, me 
ide të qarta kulturore, tradite, 
festivitet me histori, memorje, 
kujtime, natyrisht dhe me një 
pastërti emocionale të Gjuhës 
Shqipe. 
Me promovimin e librit, 
natyrshë ishte dhe preambula 
e qartë se njerëzit të kenë 
arsyen më të mirë të 
mendojnë: “Hej, ky libër duket 
interesant; Mund ta blej.” Dhe 
në krahasim, me atë që u 
pa dhe u dëgjua promovimi 
i vetes si autor ishte shumë 
më i gjerë.  Aty ndodhi ajo që 
njerëzit të mendojnë, “Hej, ky 
person me të vërtetë e di se 
për çfarë po flasin. Unë dua 
të zbuloj më shumë.” Bëhet 
fjalë për krijimin e interesit 
të lexuesit për ju si autor 

dhe për mendimet, besimet 
dhe motivimin tuaj për të 
shkruar një libër ose librat 
tuaj. Përfitimi i promovimit 
të vetes si autor është se ju 
mund të përdorni shumë më 
tepër rrugë për të krijuar dhe 
tërhequr interesin e lexuesve. 
Shumë prej tyre janë 
gjithashtu shumë më jetëgjatë 
se postimet dhe reklamat 
promovuese të librave. Kjo i 
bën ata të vlejnë një investim 
të vogël në kohë për t’ju 
ndihmuar të gjeni lexues dhe 
blerës të mundshëm librash. 
Nëse nuk jeni të sigurt se 
çfarë duhet të bëni, në risi të 
tilla memoriale, promovuese, 
natyrshëm mëson më shumë 
dhe në kërë risi janë disa 
mënyra të thjeshta për të 
filluar krijimin e blloqeve të 
ndërtimit për platformën tuaj 
të promovimit të autorit. 
Në këtë risi të promovimit të 
romanit të Mira Hankut, doli në 
pah dhe Kultura promocionale, 
si një domosdoshmëri në 
kualitetin e komunikimit 
k o m u n i t a r .  K u l t u r a t 
Promocionale të kësaj risie 
natyrshëm dokumentojnë se 
si profesionet dhe praktikat e 
promovimit kanë ndërvepruar 
dhe riformuar kaq shumë në 
botën tonë. Ky libër tërheqës 
shikon në brendësi të jetës 
së një karakteri, që përjeton 
jetën dhe karakteristikat e 
vetë jetës, marrëdhënieve 
me tërësinë e rrjedhës, dhe 
eksploron se ku na kanë çuar 
kohët tona të promovimit.
Ajo që është kryesore dhe 
që mbeti në plan të parë nga 
promovimi ishte se ky roman 
është thelbësor, praktik dhe i 
domosodoshëm dhe në parësi 
sjell dhe oreksin për një roman 
tjetër në vazhdim që autorja 
do ta realizojë së shpejti. 
Romani duhet të lexohet më 
së miri nga shumë autorë të 
tjerë, por dhe nga një lexues 
i gjerë, se ai ka vlera dhe 
ngjashmëri me shumë jetë të 
asaj kohe në të cilën emeton 
narrativi. 
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Bota fo lk lor ike e 

dimensionit folkloristiko-
kulturor në këngët e 

vjetra të Elbasanit, shpesh 
përshkruhet si një botë 
joshjeje natyrale nga e cila 
është zhdukur pakëndshmëria 
e realitetit, ku në thelb 
dalin elementë dhe faktorë 
parësorë si kënga e Mustafa 
Bodinit “Ra dallëndyshja në 
degë të ullinit”, “Në mëgjes 
lava syt e zes”, “Më shiko me 
buzë në gaz”, ““Me ftyrë të 
qeshur”, po nga ky autor, apo 
““Ti ma more zemrën” dhe “Ke 
çezmja e kishës” nga Aleks 
Vini, apo edhe “Fustani me 
pika” të Xhet Bebetit, e disa 
këngë të Isuf Myzyrit. 
Bazat e trashëgimisë së 
vëmendjes që bazohen në 
dashuri janë më të bazuara 
kur mendojmë se njohuritë e 
përditësisë në mjedisn e tillë 
janë jo thjesht për imazhet 
e lezetshme, por janë një 
pasuri e fuqishme për meorje 
kulturore, në disa raste 
krahasuese dhe përcjellëse 
të mesazhit në kohë, hapësirë 
dhe vend. Kjo është sigurisht 
shumë e dukshme kur 
mendojmë për të gjitha mjetet 

e memoriale që qarkullojnë në 
Internet, e në forma të tjera të 
qasjes ngjashëm. “Kumuria 
po ban gugu” e Isuf Myzyrit 
është një shembull kryesor, 
i parë si ‘një figurë simbolike’ 
në Facebook me pothuajse 
mijëra ndjekës. Unë i shoh 
statistikat e Facebook-ut 
si një këndvështrim shumë 
sipërfaqësor, por për sa 

i përket ekonomisë së 
vëmendjes, “Kanga e Lules” 
e Isuf Myzyrit është disi një 
lider folklorik i lezetshëm, një 
boom melodioz dhe memorial 
i kësaj pike.
Kjo na sugjeron se 
produktiviteti memorial i 
imazhit, ose i ambientit, 
funksionon si një ristrukturim 
i bukurisë, dhe kështu bukuria 
më e përhapur fiton njohjen 
më të lartë edhe pse ajo 
vjen nga forma të ndjeshme 
ndryshe, më të varfëra 
ekonomikisht, më të kritikuara 
nga pikëpamjet ndjellëse, 
dhe më të braktisura nga 
koha në tranzicion. A do 
të ishte shumë e kotë ta 
përshkruanim këtë kulm 
të bukurisë si një admirim 
dashurie? Në çfarë mënyre 
funksionon termi ‘dashuri’ 
në këtë fushë, përveçse 
një term mjaft ambicioz 
në çdo kuptim. Prej këtu 
shikoj te lidhjet interesante 
të folklorizimit në memorjen 
kulturore nga e shkuara më 
e pasur elbasanase, si e tillë, 
dhe ideja e dashurisë si akt 
më vete, por që paraqitet 
i dhunshëm nga filozofi i 

kohëve moderne, slloveni, 
Slavoj Žižek, mbesin disi 
vështrime që e kthejnë botën 
e trashëgimisë folklorike dhe 
ekonominë e vëmendjes në 
një zonë lufte të pasigurt me 
kohën që jetojmë, me tallavatë 
dhe me art-modernizmin që 
ka pushtuar komercialitetin 
“copy and paste” dhe që ka 
trullosur edhe mendjet rinore.

Duhet pranuar që kam pasur 
disa marrëdhënie konfuze 
me idenë e aktivizimit të 
dashurisë në mjaft tekste, 
ndryshe nga origjinali i tyre, 
dhe atë që ajo përfaqëson. 
Në veçanti, dashuria si nocion 
dhe si ushqim folkloristik në 
këto tekste, është menduar 
të jetë një hapësirë neutrale 
për të strehuar vepra arti, 
megjithatë, përfaqësimi i 
veprave dhe klasa që e 
rrethojnë kanë një sipërfaqësi 
të frikshme për to. Në 
shkrimet e ndryshme nga 
mjaft amatorë të rrjeteve 
sociale ka një krahasim 
interesant të militarizmit dhe 
prodhimit shfrytëzues të 
teksteve origjinale të autorëve 
të njohur të Elbasanit, që me 
kohë kishin pushtuar trevat 
shqiptare anembanë në trojet 
eveta etnike. Ajo thekson 
një korrelacion të fortë midis 
veteranëve të këngës dhe 
zhbiruesve komercialë të 
artit, ku një pjesë e madhe 
e shkruesve janë thjesht 
numerologji botimi. Cila 
është rëndësia e ecjes midis 
kësaj rrëmuje dhe konfuziteti? 
Nxitja? Për sa i përket të 

m e n d u a r i t 
të një vepre 
o r i g j i n a l e 
folklorike, që 
ka rrëmbyer me 
kohë zemrën 
e një populli 
dasham i rës , 
mbetet si një 
akt, apo borxh 
ndaj dashurisë, 
që në fakt 
zemrat dhe 
gojët e tyre e 
t r a s h ë g o j n ë 
dhe e mbrojnë 
p a s t ë r t i n ë 
e këtij akti 
memorial. Si e 

tillë ajo vazhdon të përpunojë 
aktin e artit si një profesion i 
jetës, i cili përfshin në mënyrë 
koherente stilin e jetës dhe 
qëllimin e një aktiviteti në 
internet të kërkuesve të 
ekonomisë së vëmendjes. 
Vëmendje, për më shumë 
vëmendje, për më shumë 
vëmendje. Është një akt mjaft 
vetëshkatërrues. Ndjekja e 

karrierës së përshpejtuar 
të disa artistëve zbulon se 
si kjo energji dhe njohje 
mund të bëhen bajate ku 
eksperimentimi dhe veprimi 
humbet vrullin si pasojë. 
A mund ta krahasojmë 
këtë marrëdhënie me një 
marrëdhënie trupore midis 
seksit të kundërt? Vëmendja 
dhe admirimi, pika kulmore e 
një ekonomie dashurie dhe 
deflacioni i pashmangshëm, 
ose më pak cinik, riaplikimi 
i emocionit. Sigurisht që 
kurrë nuk kam menduar 
për praktikën e transformit 
dhe deformimit në këtë 
mënyrë, megjithatë për 
sa i përket imazheve dhe 
teknologjive të vëmendjes, 
marrëdhëniet mikro në lidhje 
me ndërveprimet tona të 
përditshme është vendi ku 
vëmendja jonë drejtohet. 
Deformimi folkloristik në 
metodë adekuate komerciale 
i bukurisë së këngëve të 
Elbasanit, duket se po 
tërheq vëmendjen, por cili 
është reagimi apo rezultati i 
ekstremiteteve të kësaj forme 
eksperimentale?

Në folklorin e Malit të Zi, 
origjina e së keqes është 
një grua e bukur nga e cila 
burrat humbasin ekuilibrin. 
Ajo destabilizon të gjithë 
universin me anësi. Žižek 
gjithashtu argumenton se ky 
çekuilibër kozmik, i cili është 
veçanërisht kur ndodh krijimi, 
është i njëjtë me nocionin e 
dashurisë (Žižek, 2003: 33). 
Sipas këtij studiuesi filozof, 
që e njhe mirë mentalitetin e 
Ballkanit, ‘Dashuri do të thotë 
që unë zgjedh diçka, dhe 
është përsëri kjo strukturë 
çekuilibri. Edhe nëse kjo diçka 
është vetëm një detaj i vogël, 
një person individual i brishtë, 
unë them të dua më shumë se 
çdo gjë tjetër. Në këtë kuptim 
krejt formal, dashuria është e 
keqe.’ (2006: 77)
Nga e gjitha kjo pyetja është 
e thjeshtë, “Kujt i intereson 
deformimi i këngëve të 
vjetra e mjaft popullore të 
Elbasanit?” A kemi të bëjmë 
me këtë rast me një ferr të 
estetizuar?...

BETEJA E DASHURISË NË KËNGËT E VJETRA TË ELBASANIT
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SOMBORKAT E SHIJSHME NGA KOSOVA 
Kualiteti më i ri i specave 

s o m b o r k a  i s h i n 
specialiteti I duhur tek 

supermarketi turk në Kilburn 
High Road. Mahmudi, pronari 
i këtij supermarketi Hilall Food 
e ka zgjedhur rrugën më të 
shpejtë nga fushat e Kosovës 
tek klientët e tij në Angli. 
Specat somborka tashmë 
janë dhe ato pranë klientëve 
të shumtë që mezi presin 
ti përdorin sipas traditës 
shqiptare. Edhe domatet 
jeshile janë nga fushat e 
Kosovës.
Tashmë dihet se ky 
ekskluzivitet prej kohësh i 
përket kësaj kompanie që e 
ka fituar autoritetin e saj nga 
fushat e gjelbra të mbushura 
me kualitetet më të mira të 
specave. Këtë vitë specat 
somborka, janë edhe më 
të shijshme se çdoherë! 
Kosova është më afër, këte 
ua mundëson me vite të tëra 
kjo kompani që bashkëpunon 
vetëm për kualitet e cilësi 
dhe për të gjitha kërkesat 
e shqiptarëve në Britani të 
Madhe.
Në të gjithë bashkëpunim 
suksesi është gjithnjë ai që 
flet më shumë se të gjitha. 
Çmimet janë mjaft efikase 
dhe të arsyeshme. Këtë 
vitë, sikurse shihet, specat 
somborka, janë edhe më 
të shijshme se çdoherë 
në Kilburn High Street tek 
Hilal Supermarketi Turk! 
Dikur ishin më të priturat në 
Londër, tashmë jo vetëm kaq, 
janë një kualitet, sasi dhe 
cilësi tek supermarketi mik i 
shqiptarëve. Dikush e quan 
këtë nostalgji për ushqimin 
e fëmijërisë, kurse shumë të 
tjerë thonë se në kuzhinën 
tonë tradicionale ka edhe 
ushqime që shkojnë krah-
për-krah me delikatesat më të 
famshme botërore. Ka shumë 
anekdota, e specat e tilla në 
mes të Londrës, harxhohen 
brenda ditës edhe pse kanë 
një çmim gati të njëjtë si në 
Kosovë. Kontigjentet e fundit 
të specave “somborka” kanë 
ardhur në Londër, dhe nëse 
keni fat, ju edhe mund t’i gjeni 
dhe t’i bleni ato. 
Por dihet tashmë se specat e 

kultivuara në fshatin Sibovc 
dhe Sveqël të Podujevës 
tash e një vit po eksportohen 
në Angli. Fermeri S. H. nga 
fshati Sibovc i Podujevës, 
ka mbjellë dy hektarë me 
spec të llojit të farës Austro 
– Hungareze të Somborit, që 
njihen në vend si ‘Somborka’. 
Ai këtë vit shprehet i kënaqur 
me rendiment dhe shitje të 
cilën e realizon në tregjet në 
vend. Kjo atë e ka shtyrë që 
vitin e ardhshëm ta dyfishojë 
sipërfaqen e mbjellë me 
këtë kulturë. Ndryshe nga 
H., fermeri tjetër B. V. nga 

fshati Sfeqël, ka vendosur që 
produktin e tij ta eksportojë. Ai 
ka përgatitur 16 tonë spec të 
cilët i ka dërguar në qendrën 
grumbulluese të pemëve dhe 
perimeve, në fshatin Sfeqël. 
Eksportimin e specave, në 
Gjermani dhe Suedi, fermeri 
Vokrri e ka filluar që nga viti i 
kaluar. Ndërkohë që përkrahja 
e USAID-it për kultivuesit 
e kësaj ane, as në këtë vit 
nuk ka munguar. Ndryshe, 
banorët e fshatit Sfeqël dhe 
Sibovc përveç që kultivojnë 
lloje të shumta të specit, ata 
kultivojnë edhe lakrën si dhe 

domatet e patatet. Tregu i 
specit në Kosovë është një 
treg për të cilin ka një kërkesë 
të madhe, prandaj plasimi i 
specit në treg nuk paraqet 
ndonjë problem për kultivuesit 
e tij.
Në treg janë të pranishme 
disa lloje të specave duke 
përfshirë specat somborka, 
speca të ajvarit, feferonat, 
specat e djegës, specat e 
kuqë, baburet dhe speca pa 
djegës. Pra të gjitha i gjeni: 
Hilal Food Centre/322-324 
Kilburn High Road/London / 
NW6 2QN
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