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24 Marsi... Ardhmeria...

Nga Vlona Tahiri

Të gjithë i pëlqejnë festat, 
sidomos ato festat që u 
kushtohen njerëzve të 

dashur dhe që kanë shumë 
vlerë për ta. Pikërisht muaji 
mars është një muaj që na 
kënaq të gjithëve me festat dhe 
befasitë e tij. Festat që për mua 
kanë më shumë domëthënie 
janë 7 Marsi dhe 8 Marsi, njëra 
festa e Mësuesit dhe tjetra Dita 
Ndërkombëtare e Gruas. Dhe 
kjo është pikërisht arsyeja pse 
unë e quaj muajin mars “muaj 
i shenjtë”.
7 Marsi u kushtohet mësuesve, 
pishtarëve të diturisë që janë 
arsyeja pse ne jemi të zgjuar 
dhe që korrim suksese të 
shumta në rrugët e pafundme 
të diturisë. Më të vërtetë,...
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...ndihem shumë krenare që 
po shkollohem në një shkollë 
ku mësuesit sillen aq mirë 
me ne, janë aq të dashur dhe 
harrojnë shumëherë problemet 
e tyre që të na edukojnë neve. 
Ndoshta unë dhe shumë 
nxënës të tjerë s’do të kuptojmë 
kurrë mundin që ata bëjnë për 
ne. Ata thjesht hapin dritare 
të fushave të arsimit dhe ne 
duhet të vendosim se në cilën 
të orientohemi...
Sa i përket 8 Marsit, ndoshta 
tani do të shkruaj shumë pak 
në krahasim me vlerat që kanë 
femrat e botës, natyrisht ato që 
i dalin zot vetvetës. S’kaluan 
shumë ditë nga festa dhe unë 
kësaj radhe s’i bleva asgjë 
nënës sime, jo që s’doja por 
thjesht nuk pata mundësi. Por 
jam e bindur se nëna ime e 
thjeshtë më kupton mua mirë. 
Ajo është shtylla e shtëpisë dhe 
ajo është një arsye e fortë pse 

unë jam këtu duke u përballur 
me jetën. I jam falënderuar 
mijëra herë Zotit që atë e kam 
pranë çdoherë, se pa të vërtet 
s’e di çdo të bëja. Është e 
vetmja që më rri afër kur jam e 
sëmurë, madje në shumë raste 
jam shëruar vetëm nga fjalët 
përkëdhelëse që ajo m’i thotë. 
Padyshim se jam më fatlumja e 
botës për vet faktin se kam një 
nënë të tillë.
Nuk do të shkruaj më shumë, 
jo që më duket e tepërt por nuk 
e di se do të gjëj diku fundin. 
Kam pasur gjithnjë kënaqësi të 
shkruaj me fjalët që më dalin 
nga zemra për festat që dua 
më shumë, dhe edhe kësaj 
here gjithashtu. Me sinqeritetin 
më të madh i shprehi mendimet 
dhe ndjenjat e mia për nënën 
dhe mësuesit që janë plotësisht 
ndjenjat dhe mendimet më të 
mira në botë. Gëzuar festat 
e marsit, sikurse dhe Ditën e 
Verës më 14 mars. 

A MUND TË HUMBASIN 
SHTETËSINË EMIGRANTËT?

Ata që kanë marrë 
nënshtetësinë britanike 
mund t’u hiqet kjo nga 

Ministria e Brendshme ose me 
nul ose privim nëse ka arsye 
për ta bërë këtë.

Humbja e shtetësisë suaj 
britanike

Marrja e shtetësisë britanike 
nuk është diçka e vogël. Ky 
është hapi i fundit i ndërmarrë 
nga ata që dëshirojnë të 
natyralizohen si shtetas 
britanik dhe nuk është 
aspak një proces i lehtë për 
të arritur atje. Për shumë 
migrantë në MB, udhëtimi 
për në shtetësinë britanike 
mund të jetë një proces që 
kërkon kohë, kompleks dhe i 
kushtueshëm.
Ka një sërë përfitimesh për të 
patur nënshtetësi britanike, 
të tilla si të jesh në gjendje të 
banosh përgjithmonë në MB 
pa iu nënshtruar kontrolleve të 
imigracionit, të kesh të drejtë 
të punosh dhe të studiosh 
në MB pa kufizime, të jesh 
në gjendje të kesh akses në 

fondet publike dhe të marrësh 
falas. trajtimi mjekësor dhe 
dhënien e të drejtës për të 
votuar në zgjedhje.
Megjithatë, është gjithashtu e 
mundur të humbni shtetësinë 
nëse Home Office e sheh 
këtë të nevojshme. Mund të 
ketë një sërë arsyesh për 
këtë, duke përfshirë nëse 
Home Office beson se heqja 
e shtetësisë suaj do të ishte 
e favorshme për të mirën 
publike, ose nëse Home Office 
kupton se aplikanti nuk ishte 
personi i synuar për t’i dhënë 
shtetësinë.

Kur mund të hiqet shtetësia 
e Mbretërisë së Bashkuar?

Shtetësia juaj britanike mund 
të revokohet në rrethana 
specifike. Ky nuk është një 
vendim që do të merret 
lehtë. Sekretari i Shtetit për 
Departamentin e Brendshëm 
mund t’ju heqë nënshtetësinë 
ose nëpërmjet anulimit, ose 
privimit.
Nuliteti ndodh nëse individit i 
është dhënë shtetësia por nuk 
ka qenë kurrë personi i synuar. 
Për shembull, nëse aplikanti 
ka dhënë informacion të rremë 
– si p.sh. dhënien e emrit të 

gabuar, vendin e lindjes, datën 
e lindjes dhe kombësinë – ose 
nëse aplikanti ka përdorur 
identitetin e dikujt tjetër/një 
identitet krejtësisht të rremë.
Heqja e shtetësisë mund të 
bëhet sipas seksionit 40 të 
Aktit të Kombësisë Britanike 
të vitit 1981 dhe ndodh kur 
aplikanti ka kryer mashtrim, 
paraqitje të rreme ose fshehje 
të një fakti material. Kjo mund 
të ndodhë gjithashtu nëse 
Home Office e konsideron 
atë të favorshme për të mirën 
publike.
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„Gusto 272 Italian“ Restoranti i munguar në Londër. 

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

Gjithsejt: 110 persona. Dy salla moderne. 
Salla kryesore: 75 persona, për festa, gëzime, ditëlindje,

fejesa dhe martesa, takime të ndryshme.
Salla e dytë: 35 persona, për të gjitha okazinet festive.

 

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

 

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

Kualitet Cilësi Konkurrues Garanci Siguri Pastërti Respekt
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Nuk është thjesht një 
ditëlindje tek “Gusto 
272 Italian”, në Preston 

Road, që drejtohet si një 
biznes modern nga gruaja 
shqiptare e përkushtuar, Flora 
Osmani. Nuk është as dhe 
një ambient i thjeshtë për një 
ditëlindje. As dhe për qindra 
arsye të tjera. Për atë që bëhet 
mjaft domethënës “Gusto 272 
Italian”, është vetë modeli 
perceptues dhe realizues i 
një strukture të kënaqshme 
për një ditëlindje. E tillë ishte 
dhe një ditëlindje e para 
disa javeve, të cilën e patëm 
rastin ta ndjekim nga afër. Një 
strukturë dhe një estetikë në 
qasje, panramike dhe me ide 
të shumta dekorative. “Gusto 
272 Italian”, me gjithë stafin 
e tij nënn drejtimin e znj Flora 
kishte realizuar një festivitet 
model. Modeli vazhdon të 
mbetet i artë për vitin 2022. 

Dhe normalisht është duke 
u bërë tashmë një traditë që 

“Gusto 272 Italian” në Preston 
Road, që drejton si një biznes 
modern nga gruaja shqiptare 
e talentuar, Flora Osmani, që 
ta nisë vitin me një anketë 
të miqve, kontribuesve, 
dashamirësve të restorantit 
dhe të vetë të industrisë së 
kulinarisë dhe ushqimit dhe 
mes të gjithëve, klientëve, 
miqve, profesionistëve, dhe 
ngrënësve profesionistë. Edhe 
një vit si ky. Për vitin 2021, 
“Gusto 272 Italian”, ishte duke 
rrëfyer një profesionalizëm 
të lartë, që u duk nga faktet, 
realiteti, por dhe nga pytetje 
e shumta dhe komentet 
që mbuluar ushqimet më 
të mira dhe postimet më 
të reflektueshme në rrjetet 
sociale, së bashku me 
përgjigjet e komunitetit dhe 
strumbullarët e koronavirusit. 

Përgjigjet e tyre u gjatë gjithë 
kësaj kohe, me përgjigjet 
e transmetuara si në asnjë 
rend të caktuar, fokusuar në 

anketën më 
të  bukur 
që media 
shqiptare e 
komunitet i t 
ka organizuar 
duke pyetur 
e testuar 
disa klientë 
tashmë të 
shkëlqyer të 
këtij mjedisi 
ku me plotë 
gojën mund 
të themi se 
është një 
“Shqipëri e 
vogël” që 
b a s h k o n 
traditën dhe 
komunitetet 
e tjera në një 
kënd mjaft 
tërhqës dhe 

profesional.

B i z n e s m e n i  i 
s u k s e s s h ë m  i 
komunitetit shqiptar, 
i n t e l e k t u a l i  m ë 
në zë i fushës së 
konstruksionit, një 
familjar model dhe 
një aktivist i dalluar, 
i  nominuar për 
profesionalizëm dhe 
respekt human, A. 
N. shprehet: “ Viti i 
tkurrjes së marzheve 
dhe dërrmimit të 
kushteve të biznesit, 
por megjithatë “Gusto 272 
Italian” ka ditur ta fusë të ecë 
përpara me hapjen pas hapjes. 
Tashmë unë vij sa herë që 
ndjehem i qetë dhe në kohë të 
lirë dhe shikoj se “Gusto 272 
Italian” i plotëson mjaft mirë 
kushtet dhe efikasitetin për 
të qenë i sigurtë, cilësor dhe 
mjaft familjar. Drejtohet nga 
një zonjë e nderuar si Flora 
Osmani dhe natyrisht nderi 
i takon të gjithë zonjave të 
vizitojnë këtë restorant model”. 

Një nga komunitarët më të 
respektuar P.M. shprehet 
me fjalë më të thjeshta por 
gjithnjë duke shtuar se “Gusto 
272 Italian” është një restorant 
model, familjar dhe mjaft 
efikas, kështu që viti 2022 do ta 
bëjë atë akoma më të dëgjuar 
dhe më të vizituar. Po ashtu 
dhe disa famjarë që ne i kemi 
ndjekur gjatë festimit të disa 
evenimenteve, ditëlindjeve dhe 
arsyeve komunitare shptehen 
se “Gusto 272 Italian” është 
modeli që duhet, restoranti që 
ishte i munguar prej kohësh. 

Deri më tani, “Gusto 272 
Italian” ka mbuluar të ardhurit 
më të mirë, gatishmërinë 
e duhur dhe të kërkuar si 

gjithnjë dhe në këtë rast prej 
restoranteve, ushqimet më të 
mira, hapjet e duhur dhe totale 
në 2022, momentet më të mira 
dhe më të vështira të vitit 2021, 
mesazhet më të mira dhe më 
të konceptuara të ushqimit të 
vitit, surprizat më të mëdha të 
gatimit, shpresat më të mëdha 
për vitin 2022 dhe një vështrim 
se ku mund të shkojë më pas 
e ardhmja e vetë “Gusto 272 
Italian”. Por për të përfunduar 
gjërat, këtu është një pyetje 
më e ndërlikuar: Çfarë do të 
ndodhë me “Gusto 272 Italian” 
në Londër në 2022 e më tej? 
Për këtë e do të jemi gjithnjë e 
më shumë pranë klientëve dhe 
vetë stafit të mrekullueshëm të 
“Gusto 272 Italian” në të gjithë 
kohën e mundshme. 

Pra tek “Gusto 272 Italian”, 
jo pak raste të shpien tek ajo 
që ndjek, shikon dhe vërteton 
jo vetëm me fjalë, por me 
punë dhe përkushtim. Qoftë 
dhe një ditëlindje e tillë e 
mrekullueshme, që shënonte 
tetëmbëdhjetëvjetorin e një 
vajze të talentuar, dinjitoze 
dhe tipike shqiptare me 
traditën e sinqertë e të 
ndikuar nga prindërit e saj të 
mrekullueshëm. 

“GUSTO 272 ITALIAN” MODELI 
PËR FESTIVITET 
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Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë 
avokatët e tjerë në praktikë në Angli dhe 
Uells, është Kompani e autorizuar dhe e 
rregulluar nga Autoriteti i Rregullimit të 

Aplikantëve.

RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street, 

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

Tel: 02085401666

Mbulojmë të gjitha aspektet 
e emigracionit

Rastet e trashëgimisë

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

Rishikim jurdik

Apelim Tribunali

0787833500007878335000
Dokumente udhëtimi

Zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi 
dhe viza

Leje pune

24/724/7  orë linjë emergjenceorë linjë emergjence

Këshilla
ligjore
FALAS

Specialist i azilit të 
trafikimit njerëzor

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

emigracionit dhe ligjit të azilit. 
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Nga Anila Kadija

Shkol la  shq ipe “ 
Ardhmëria” f i tuese 
e vendit të parë në 

konkursin me recitime “Për ty 
Kosovë”!

Heidi Hoxha, nxënëse e 
shkollës shqipe “Ardhmëria”, 
fitoi vendin e parë për nivelin e 
dytë, me poezinë “ Trimëreshat 
e Kosovës”. Duke u ndjekur 
nga Zerina Maliqi, vendin e 
dytë për nivelin e parë, me 
poezinë “ Kosova ime” dhe 
Adeana Malsori, vendin e tretë 
për nivelin e dytë, me poezinë 
“ Adem Jashari”.

Të shtunën, në datën 19 
shkurt 2022, për herë të parë 
u organizua konkursi ndërmjet 
shkollave shqipe të mësimit 
plotësues në diasporë. Morën 
pjesë nxënësit e dy niveleve 
për grupmoshat 6-10 vjeç dhe 
10-16 vjeç. Kjo ide lindi nga znj. 
Miradije Berishaj, e cila është 
edhe kryetare e Shoqatës së 
Mësuesve Shqiptarë “Naim 
Frashëri”në Austri. Fillimisht në 
bashkëpunim me z. Lutfi Vata 

kryetar i Shoqatës Shqiptare “ 
Ardhmëria” në Londër. Duke ju 
bashkuar  Këshilli i Mësuesve 
Shqiptarë nga Kroacia dhe 
Lidhja e Arsimtarëve dhe 
Prindërve Shqiptarë të 
Bavarisë / Gjermani.

Në konkurs morën pjesë 32 
nxënës. Shkolla “Ardhmëria” 
u prezantua me 8-të nxënës të 
cilët ishin të gjithë të përgatitur 
shkëlqyer nga prindërit dhe 
mësuesit e tyre. Për nivelin e 
parë: Anton Jaha, Vesa Jaha, 
Zerina Maliqi dhe Aurora Doku. 
Për nivelin e dytë: Greta Zeneli, 
Heidi Hoxha, Tiara Jonuzi, 
Adeana Malsori.

Grupi organizues i këtij aktiviteti 
të rëndësishëm përbëhej nga : 
znj. Miradije Berishaj, znj. Anila 
Kadija, znj. Melita Orshkoviq, 
z. Osman Ademi, z. Mustafa 
Krasniqi, z. Milazim Ukaj dhe 
znj. Enela Shehu Markja. 
Juria kryesohej nga z. Nuhi 
Gashi ( Kosovë). Anëtarët e 
saj ishin: znj. Valbona Ismaili 
Luta ( Londër), z. Anton Marku 
( Austri), z. Leonard Hamitaj 
( Kroaci), z. Lumni Nimani 

(  Gjermani /
Bavari). Ishin 
të pranishëm 
persona l i t e te 
t ë  t r u p i t 
diplomatik nga 
të gjitha shtetet 
p jesëmarrëse 
në konkurs dhe 
të ftuar nga 
shumë shtete 
ku funksionon 
m ë s i m i 
plotësuese i 
gjuhës shqipe. 
Drejtoresha e 
QBD-së znj. 
Mimoza Hysa.

Një falenderim 
të  veçan të 
prindërve për 
bashkëpunimin 
dhe mësueseve të palodhura 
znj. Albana Vata, znj. Aida 
Haziri, znj. Kela Dede të cilat 
përzgjodhën konkuruesit e 
shkollës “Ardhmëria”. Lista e 
plotë e fituesve nga të gjitha 
shtetet është si më poshtë. 
Niveli i parë: Vendin e parë, 
me pikë të barabarta, nxënëset  
Adea Zenelaj (NÖ/Austri) dhe 

Andrea Bardhoci ( Bavari/
Gjermani). Vendin e dytë, me 
pikë të barabarta, nxënëset 
Zerina Maliqi (Londër) dhe 
Mjalta Ibrahimi (Bavari/
Gjermani). Vendin e tretë, me 
pikë të barabarta, nxënësit 
Ajlina Berisha (Salzburg/Austri) 
dhe Amir Letaj (Kroaci).   

Niveli i dytë: Vendin e parë 
nxënësja Heidi Hoxha (Londër). 
Vendin e dytë nxënësja Ezana 
Hoxhaj ( Bavari). Vendin 
e tretë nxënësja Adeana 
Malsori (Londër) Certifikatat 
e konkursit u punua falas nga 
studio grafike  “ White Cherrie” 
Skoci. Fituesve ju dhurua libri 
“ Ninulla e zemrës” e autores 
Anila Kadija dhe libra të tjerë 
nga autorët Mustafa Krasniqi, 
Lumni Limani.  Shoqata 
Ardhmëria ndjehet krenare për 
këtë veprimtari të bukur, në 
shërbim të gjuhës për brezin 
e ri, si gjithmonë edhe duke 
bashkëpunuar me shkollat 
shqiptare në diasporë!

NJË TJETËR SUKSES I 
SHOQATËS ARDHMËRIA!
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“Ninulla e zemrës” e autores 
Anila Kadija është një 
përmbledhje me vjersha. 

Vjershat janë të ndara në dy 
tematika, ku spikasin vjershat 
patriotike dhe ato janë gjithsejt 
dhjetë, dhe vjershat lirike, që 
janë tridhjetë e tre. Tek vjershat 
patriotike më të theksuarat 
janë përkushtimet “Atdheu”; 
“Himni i Flamurit”; “28 Nëntori”; 
“Flamuri” dhe “Kosovë”. Në 
tematikën e vjershave lirike 
tematika përfshin zogjtë, 
shkollën, gjuhën, ditën e 
mësimit, librin e abetares, 
mësuesin, shkronat, 8 marsin, 
xixëllonjat dhe tregomë gjysh. 
Kadija është mësuese e arsimit 
plotësues shqip të shkollave 
që frekuentohen të shtunave 
nga shoqata “Ardhmëria” 
në Londër. Si e tillë, ajo me 
një qasje të hershme në 
gazetari dhe me një talent 
të spikatur në këtë fushë, ka 
bërë tentativën e parë që të 
plotësojë një dëshirë dhe një 
hapësirë që ajo e ka ndjerë se 
mungon teksa synon të mësojë 
fëmijët e lindur në Londër me 
bukurinë dhe madhështinë e 
gjuhës shqipe. 

Të mësosh fëmijët me poezinë 
shqipe është natyrisht një 
pjesë e domosdoshme dhe 
e ndjeshme e kurrikulës në 
të cilën pyetaj “Pse mësimi 
i poezisë në shkollë është 
kaq i rëndësishëm?” merr 
një kuptim më të qartë, edhe 
me projektin e realizuar nga 
Kadija.  Megjithëse më pak 
njerëz lexojnë poezi sesa 
romane, ai mund t’i ndihmojë 
nxënësit të mësojnë në më 
shumë mënyra sesa mund ta 
imagjinoni. Ndërsa sot poezia 
vuan nga një problem imazhi 
në thjeshtësinë e këtyre 
vjershave të shoqëruara me 
skicime tek “Ninulla e zemrës”. 
Bëhet më efikase që fëmijët 
të kuptojnë më mirë dhe të 

përshtaten më bukur në thelbin 
e këtij problemi. Në një kurrikul 
që favorizon aftësitë praktike 
mbi krijimtarinë, ndoshta 
literatura më krijuese nga të 
gjitha literaturat anashkalohet, 
veçanërisht pasi nga shumë 
njerëz shihet si ‘e vështirë’. 
Vetë poetët gjithashtu vuajnë 
ende nga asociacionet e 
çuditshme të kravatave, 
kapelave dhe leximit në libra të 
mëdhenj. Por poezia nuk duhet 
të jetë e tillë. Konsideroni që 
“Ninulla e zemrës” është një 
praktikë e duhur dhe një libërth 
me një vlerë për këtë kategori 
fëmijësh.

Anila Kadija hyn tek mjaft 
nga poetët e sotëm, të cilët 
jo vetëm që janë më të lidhur 
me të fëmijët, ata pasqyrojnë 
botën në të cilën jetojmë. 
Shumë larg nga rutina dhe 
praktikat e ngurtësuara ky libër 
jep një liri dhe një mundësi 
më të madhe që të flasë për 
moshën e njomë, që labirinthet 
në dygjuhësi.

Në një epokë të cicërimave 
dhe hashtagëve, shkurtësia e 
një poezie në fakt duhet të jetë 
forma e përsosur e artit për 
nxënësit sot. Lidheni këtë me 
kryqëzimin metaforik, me hip-
hop dhe grime, dhe kjo është 
diçka me të cilën nxënësit 
duhet të jenë në gjendje të 
lidhen, sepse Anila u ka dhënë 
një mundësi ndryshe. 

Poezia gjatë historisë së fundit 
ka qenë për vetë-shprehjen, 
rezistencën dhe krijimtarinë 
strukturore. Ajo pasqyron se si 
fëmijët angazhohen me mediat 
sociale dhe teknologjinë. 
Poezia ka potencialin si në 
klasë, ashtu edhe jashtë 
klasës, për të mësuar më 
shumë se një kuptim themelor 
të pentametrit jambik, çifteve 
me rimë dhe haikus.

Çfarë mund të mësojnë 
nxënësit nga poezia 
në shkollën e arsimit 
plotësues shqip?

“Poezia u mundëson 
mësuesve t’i mësojnë 
nxënësit e tyre se si të 
shkruajnë, lexojnë dhe 
kuptojnë çdo tekst. Poezia 
mund t’u japë studentëve 
një prizë të shëndetshme 
për  emocione në 
rritje” shkruan Andreë 
Simmons. Siç thotë 
Andreë Simmons, poezia 
si formë arti mund të jetë baza 
e të gjithë studimit letrar. Edhe 
kur bëhet fjalë për mësimin e 
fëmijëve të shkollave fillore 
dhe ato të arsimit plotësues, në 
këtë rast të shkollave shqipe 
të shoqatës “Ardhmëria”. 
Mund të jetë shtylla kurrizore 
e mësimeve të gjuhës shqipe 
dhe historisë në këtë hapësirë 
të ligjshme të edukimit.

Pjesa më e madhe e shkollës 
ka të bëjë me përmbushjen e 
një numri fjalësh apo objektivi, 
por poezia na mëson ndikimin 
e të thënëve shumë me pak 
fjalë. Gjithashtu na inkurajon 
të marrim parasysh ndikimin e 
veçantë të secilës fjalë në atë 
që shkruajmë. Kur një cicërimë 
e vetme ose postim diku, e jo 
më një botim si ky i Anilës, 
mund të përhapet si flakë, 
duke krijuar hapësirën dhe 
frymëzimin e një të riu, leximi 
i poezisë mund t’i ndihmojë 
fëmijët të kuptojnë ndikimin e 
gjuhës së shkurtër.

Po kështu, të kuptuarit e 
nuancave të gjuhës, një 
komponent kyç i të mësuarit 
nga poezia, mund t’i ndihmojë 
nxënësit e shkollave shqipe të 
kuptojnë se kur gjuha përdoret 
në këtë kuadrat është më e 
bukur dhe më frymëzuese. Një 
poezi e thjeshtë mund të mos 

duket si një punë e madhe, 
por nëse mund ta mësojë 
këtë, atëherë do t’i inkurajojë 
nxënësit për jetën, sikurse 
është dhe “Ninulla e zemrës” 
e autores Anila Kadija.

Poezia e “Ninulla e zemrës” 
e autores Anila Kadija 
gjithashtu ndihmon në të 
kuptuarit e këndvështrimeve 
të ndryshme. Mësimdhënia 
dhe të mësuarit nga poezia 
e tillë mund t’i ndihmojnë 
nxënësit të respektojnë dhe 
kuptojnë pikëpamjet e njerëzve 
anembanë globit. Në një epokë 
të përçarjes në rritje, ky është 
një edukim jashtëzakonisht i 
rëndësishëm.

Por  ndoshta  më e 
rëndësishmja, poezia mund 
të ketë një ndikim pozitiv 
në shëndetin mendor të 
nxënësve. Sot, është një 
çështje gjithnjë e pranishme, 
duke e detyruar angazhimin e 
tillë të bëhet edhe më efikas. 
Është vërtetuar se shkrimi 
i poezisë ndikon pozitivisht 
në shëndetin mendor. Qoftë 
nëpërmjet fjalës së folur apo 
të shkruar, ai u mundëson 
nxënësve dhe të rriturve të 
shprehin emocionet në mënyrë 
të kontrolluar. Gjithashtu mund 
t’i ndihmojë të rinjtë të gjejnë 
me të vërtetë zërin e tyre.

NGA THJESHTËSIA E VJERSHAVE TEK 
RËNDËSIA DHE VLERA E TYRE PËR NXËNËSIT
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Testet falas për Covid dhe 
pagesat e izolimit prej 
500 £ duke përfunduar

Ministrat dhe shefat e 
shëndetësisë po takohen këtë 
javë me një strategji të re ‘të 
jetosh me Covid’ që do të 
shpallet javën e ardhshme

Fundi i testeve falas për Covid 
dhe pagesave prej 500 £ për 
t’u izoluar në shtëpi për njerëzit 
me të ardhura të ulëta duket 
se do të shpallet brenda disa 
ditësh. Ministrat dhe shefat 
e shëndetësisë thuhet se do 
të takohen këtë javë, me një 
strategji të re “të jetosh me 
Covid” që do të shpallet nga 
Downing Street të hënën.
Kjo potencialisht do të 
kufizonte disponueshmërinë 
e testeve të rrjedhës anësore 
dhe do të anulonte këshillat 
për njerëzit asimptomatikë që 
të testojnë rregullisht përpara 
se të largohen nga shtëpia.
D e p a r t a m e n t i  p ë r 
Shëndetësinë të martën 
këmbënguli se nuk ishte marrë 

asnjë vendim, por tha se planet 
u publikuan fillimisht nëntorin 
e kaluar, në planin e qeverisë 
për vjeshtë dhe dimër, për t’i 
dhënë fund ofrimit “universal” 
të testeve të rrjedhës anësore. 
Qeveria aktual isht po 
shpërndan 90 milionë flukse 
anësore teste në javë. Numri 
i testeve PCR ka rënë nga më 
shumë se dy milionë në ditë në 
fillim të janarit në rreth 780,000 
në ditë. Shifrat nga Zyra për 
Statistikat Kombëtare zbuluan 
sot se numri i përgjithshëm 
i vdekjeve, përfshirë ato që 
përfshijnë Covid, ishte më 
shumë se nëntë për qind nën 
mesataren në javën e parë të 
shkurtit. Nga 1,242 vdekjet që 
përfshinin Covid në Angli dhe 
Uells, totali ishte një e gjashta 
e numrit të regjistruar në të 
njëjtën javë të një viti më parë, 
kur ishin 7,320.
Sipas raporteve, qëllimi 
i qeverisë tani është të 
zvogëlojë faturën vjetore prej 
15 miliardë paund për pagesat 
e testimit dhe izolimit në rreth 

1.3 miliardë paund. Më shumë 
se dy miliardë teste të rrjedhës 
anësore janë shpërndarë gjatë 
pandemisë. Plani i qeverisë 
është që individët dhe bizneset 
të paguajnë për analizat, 
megjithëse të moshuarit mund 
të vazhdojnë të kualifikohen 
për teste falas.
Testet PCR mund të mos jenë 
më falas, përveç spitaleve 
dhe shtëpive të kujdesit, nga 
31 marsi. Përdorimi i testeve 
të rrjedhës anësore në ditët 
e pesta dhe të gjashtë pas 
një testi pozitiv, për të lejuar 

përfundimin e izolimit, mund 
të hiqet.
Kërkesa ligjore për t’u izoluar u 
prezantua në shtator 2020 për 
personat që rezultuan pozitivë 
dhe për kontakte të ngushta. 
Mosrespektimi i rregullave 
ishte një vepër penale, me 
gjoba që fillonin nga 1000 £. 
Javën e kaluar Boris Johnson 
njoftoi të gjitha rregulloret për 
Covid, përfshirë kërkesën për 
izolim pas testimit pozitiv, do të 
përfundonin më 24 shkurt nëse 
kushtet lejojnë - një muaj më 
herët se sa ishte planifikuar.

TESTET PCR MUND TË MOS JENË MË 
FALAS NGA 31 MARSI
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Mbi njëqind poezi 
formojnë librin “Lule 
Shqipërie” të poetit 

matjan me banim në Londër, 
Xhavit Gasa. Krijimet e këtij 
libri janë të gjitha në zhanrin 
e poezisë dhe përmbajnë fjalë 
që ndjekin më së shumti një 
ritëm, dhe në disa raste një 
strukturë. Poezitë e Gasas 
kanë nganjëherë rimë, dhe 
janë krijuar më përkushtim 
për të ngjallur emocione 
dhe mendime. E shkruara 
e autorit tërësisht në formë 
poetike përbën thelbin e këtyre 
poezive. 

Poeti e nis këtë libër, të pestin 
e tij në këtë gjini, me një poezi 
dedikuar fëmijëve shqiptarë 
në Britaninë e Madhe. Poezia 
“Pararojë pranvere” shkon në 
një arsyetim logjik, ndërsa 
autori bën thirrje që të mos u 
numërohen vitet kur fëmijët 
kanë lindur, dhe të mos pyetet 
madje as për “çertifikatë a 
pasaportë”, por të dëgjihet 
zëri i tyre, aq më shumë sa 
“bukur flasin gjuhën shqipe”. 
Sipas kësaj poezie ata 
recitojnë bukur e “si shqiponja 
vallëzojnë”. 

Me këtë poezi autori i kujton 
Londrës, se ata janë filiza 
nga atdheu i Budit, dhe nëse 
ndodh ndryshe duhen hapur 
defterët e Bajronit, për të 
lexuar vjershat e tij për bijtë e 
shqipes. Autori shkon më tej 
kur kujton se këta fëmijë janë 
si zemra e Nënë Terezës, 
dhe kanë disa aryse të jenë 
“pararojë pranvere”. 

Gasa i kushton një poezi dhe 
mësueseve që punojnë me 
përkushtim për mësimin e 
gjuhës shqipe në Britaninë 
e Madhe. Poezia “Mbjedhin 
filiza” ka në thelb dashurinë 
e të përkushtuarve për 
arsimimin në gjuhën e 
prindërve të tyre, duke cituar 
se “mbjellin filiza në rrugën e 
rilindasve”. 

Poezi të tjera si “Aromë 
Shqipërie”, “Na sollën 
vendlindjen” janë frymëzime 
të ristruktuara nga takimet 
festive me fëmijët shqiptarë 
të shkollave plotësuese të 
shoqatave shqiptare. 

Autori shkruan më pas për 
mërgimtarët, natyrën, stinët, 

jetën, dhe madje edhe për 
amanetet, luftën e fjalëve, 
durimin, mëngjezet, sythet që 
shpërthejnë e mjaft të tjera. 
Poeti ia dedikon poezinë 
tërsisë qëe rrethon dhe atyre 
që përkushtohen në integrimin 
komunitar. Ai shkruan me dhe 
për përshtypjet e ndjera për ta 
ku tregon diçka që mendon se 
duhet të dinë dhe të mësojnë 
të tjerët. Autori përcjell një 
mesazh, përshkruan, i bën 
dhuratë poezitë... ndaj dhe tek 
“Lule Shqipërie” opsionet janë 
të pafundme!

Xhavit Gasa shkruan se e 
kupton thlebin se poezia do të 
thotë më shumë kur shkruan 

për diçka që ka vërtet rëndësi 
për ty. Ai mendon për lajmet 
ose çështjet sociale për të 
cilat ka dëgjuar që e bëjnë 
të pasionuar për drejtësinë 
,ose ndryshimin. Përdor 
kështu poezinë e tij si një 
mënyrë për të ndarë atë që i 
intereson me botën. Xhavit 
Gasa e lë audiencën të ulet, 
t’i kushtojë vëmendje dhe të 
krijoj ndryshime për ta bërë 
botën një vend më të mirë, 
ndaj mediton dhe krijon për 
këta fëmijë të mrekullueshëm 
që mbushin bukur kopertinën 
e parë të librit dhe natyrisht e 
rrethojnë dhe fotoj e poetit në 
kopertinën pas.

“LULE SHQIPËRIE” TË 
POETIT XHAVIT GASA
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Një vizitë me dy tehe

Në mars-prill 1949, Enver 
Hoxha vizitoi Moskën. 
Ishte kjo vizitë si një 

rikthim për tu instruktuar për 
gjëra të reja dhe në fushën 
propagandistike. Në vizitën e 
parë ai kishte marë informacion 
se në Londër ishte shfaqur një 
komedi me titullin “Dashuria 
në Shqipëri”. Ishte interesuar 
dhe kishte mësuar se 
“Dashuria në Shqipëri” (Love 
in Albania) ishte një shfaqje 
komedi e shkrimtarit britanik 
Eric Linklater, e cila u shfaq 
fillimisht në vitin 1949. Skena 
e saj ishte e vendosur në një 
banesë në Londër gjatë luftës 
së II Botërore. Pasi u shfaq në 
Teatrin Lyric, Hammersmith u 
transferua në Teatrin St. James 
në West End. Me regji dhe me 
protagonist Peter Ustinov, kasti 
përfshinte gjithashtu Brenda 
Bruce, Molly Urquhart, Peter 
Jones dhe Robin Bailey. Ajo u 
vu në skenë me mbështetjen e 
Këshillit të Arteve të Britanisë 
së Madhe. Ustinov luante 
rolin e një rreshteri ushtarak 
amerikan bufon që kërkonte 
vajzën e tij të humbur prej 
kohësh në Londrën e kohës 
së luftës. Rreshteri ushtarak 
amerikan është me origjinë 
shqiptare. Emri i tij është Doda. 
Ai është duke ndjekur gjurmët 
për vajzën e tij Draga. Draga 
është një një bashkëpartizane 
e bukur e cila është dashuruar 
me autorin dhe udhëtarin 
e famshëm, Will Ramillies. 
Ai sapo është kthyer nga 
shërbimi ku ka qenë në 
kontakt me guerilët shqiptarë. 
Në këtë skenë shfaqet dhe 
Susan Lawn, mjaft simpatike 
dhe më tej spektatori ndjen 
bashkëshortin e saj, Robert. 
(Lionel Hale, ‘Një pjesë komike 
bisede’, Radio Times, 4 prill 
1952, f. 42). 

Më pas kjo komedi e shfaqur në 
skenën britanike u përmblodh 
në një libër. Ajo si fillim u botua 
nga “Macmillan” (1950) dhe 
aty në atë libër mbetën dy 
komedi: Dashuria në Shqipëri 
dhe Takimi me MacGregors, 

të dyja të shkruara nga Eric 
Linklater, në kategorinë drama 
angleze dhe me 215 faqe. Por 
për udhëheqësin komunist të 
Shqipërisë së sapodalë nga 
lufta mjaftonte izolimi dhe se 
çfarë thuhej jashtë ishte me 
pak rëndësi. Ajo që duhej 
ishte si do të veprohej me atë 
që prodhohej në krijimtari? 
Krijimtaria ishte propaganda 
…Dhe vëmendja shkonte në 
RDGJ. Po pse atje? 

RDGJ dhe projekti poetik

Në atë vizitë Hoxha u 
informua për atë që RDGJ 
kishte vendosur të bënte me 
poezinë. Informatat treguan se 
“Stasi” në pjesën e Gjermanisë 
komuniste kishte përdorur 
poezinë të realizonte misionin e 
tij. (Arkivat) Me këtë projekt më 
së shumti mësohej për masat 
që duheshin marë në lidhje 
me angazhimin e poetëve dhe 
shkrimtarëve. Shkrimtarët dhe 
artistët duhet të ishin “proletarë 
të mendimit”, por dhe ata 
duhej të ishin në frontin e 
punës, prodhimit, bujqësisë, 

dhe ushtrisë. Atje bashkë me 
ta duhej të ishte pena, letra, 
kazma dhe pushka, libri dhe 
libraritë. Me këtë rast krijohej 
më së miri armata e gatshmë 
e trajnimit revolucionar mes 
shkrimit, artikulimit, përdorimit 
për qëllimin e vetëm në dobi të 
komunizmit, pra të poezisë. Me 
këtë rast duhej të ngriheshin 
këndet letrare, rrethet letrare, 
rrjetet e pozisë dhe poetët 
duhet të stërvisnin mjeshtërisht 
një armatë të duhur të atye që 

do ta kthenin poezinë në një 
rrjet informativ. 

Rrjeti  i përgjuesve dhe 
informatorëve gjakftohtë

Me siguri ai rrjet i përgjuesve 
dhe informatorëve gjakftohtë 
kishte për qëllim të shtypte 
spontanitetin dhe ndjenjat e 
fuqishme të të gjithë atye që 
kishin kokën e mbushur me 
mentalitetin mokro-borgjez. 
Kështu ishte filluar të veprohej 
në Gjermaninën Lindore, dhe 
kjo sugjerohej dhe nga Moska 
për Enver Hoxhën. Dhe me 
siguri ata kishin gjëra më të 
këqija për të bërë sesa të 

trajnonin rekrutët e tyre në 
artin e shkrimit të poezive. E 
pra, që nga konceptimi i saj 
në vitin 1949, RDGJ kishte një 
vizion për veten si një shoqëri 
letrare e kulturuar, në krahasim 
me Perëndimin filistin, i cili 
gëlltiste librat më të shitur 
çdo natë. Qeveria vendosi 
që çdo fabrikë të kishte një 
bibliotekë të pajisur mirë dhe 
që shkrimtarët borgjezë të 
shkonin e të punonin mes 
punëtorëve të krahut, duke i 
trajnuar për të shkruar poezi. 
“Merrni gjilpërën, shokë!”, ishte 
motoja.

Motoja alla-shqiptare

Kjo moto në Shqipërinë e 
Enver Hoxhës shkoi akoma më 
tej. Në njërën dorë kazmën, 
në tjetërn pushkën dhe më 
tej dhe librin pranë. Dhe kjo 
nisi menjëherë që në fillin e 
viteve 60-të, kur u hodhën 
bazat e socializmit, dhe kur 
menjëherë në ushtri nisi të 
praktikoheshin forma të tilla të 
detyrueshme instruktimi mes 
vargjeve që ua stërvisnin dhe 
praktikonin gazetarë, poetë 
ushtarkë, ose që u detyruan 
të visheshin si të tillë, në 
kuadër të reformimit dhe 
edukimit të thellë të ushtrisë. 
Djemtë drithërues përtypën 
lapsat e tyre derisa dolën me 
atë që tani lexohet si vargje 
poezie në mënyrë gazmore në 
arkivat e organeve të ushtrisë 
popullore dhe të sigurimit të 
shtetit të asaj kohe. Vajzat që 
u përfshinë në këto projekte 
poetike natyrisht kishin dhe 
detyra më të ndjeshme, më të 
thella dhe më intriguese. Por 
për disa mjaft poezi dhe vargje 
që ata provuan i dërguan 
pas hekurave, dhe krijuan 
kështu një arsye më shumë, 
që sa herë që duhej dhe u 
duhej të rikrijonin një kastë 
borgjeze edhe në mjedisin 
më të kontrolluar të kohës. 
Shumë krijime të asaj kohe 
mbajtën autorësinë “Populli” 
dhe botoheshin herë pas 
here, sidomos kur demaskonin 
dhe lavdëronin Partinë dhe 
uhdhëheqësin e saj.

KUR POEZIA SHQIPTARE UDHËHIQEJ NGA 
PARIMET E STASIT
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Fe s t i v i t e t e t  q ë 
organizojnë identitetet, 
kulturat dhe traditat e 

komuniteteve të ndryshme 
minoritare, etnike, të 
diasporës janë fenomene 
të rëndësishme kulturore 
dhe sociale. Ata gjithashtu 
mund të kontribuojnë në 
ekonominë e vendasve, 
për shembull nëpërmjet 
rritjes së të ardhurave nga 
shkëmbimet kulturore, të 
ardhurave vullnetare dhe 
mjaft arsyeve të tjera 
organizative. Për 
më tepër, festivitetet 
e komunitetit të 
d iasporës mund 
të kontribuojnë në 
pasurimin e zhvillimit 
të imazheve të 
vendeve dhe temave 
të marketingut të 
destinacioneve që 
synojnë të pasqyrojnë 
diversitetin dhe të 
promovojnë një imazh 
‘të globalizuar’ të 
popullsisë së vendit 
(zakonisht qytetit) ku 
zhvillohen aktivitete 
të tilla festive, në 
kontaktin parësor në 
Londër, kryeqytetin 
britanik, metropolin 
e dëgjuar për efektin 
dhe e f ikas i te t in 
multikulturor. Si pasojë, 
‘simbolika e festivitetit’ ka 
hyrë në gjuhën e studimeve 
kulturologjike, e përcaktuar 
si “një fenomen në të cilin 
njerëz nga gjerësia e një 
komuniteti ndjejnë festivitetit 
dhe traditën festive në 
trashëgimini të brezave”. Ky 
artikull kontribuon në studimet 
e festivitetit të komunitetit 
shqiptar duke eksploruar 
festivitetin e shoqatës 
“Ardhmëria” të drejtuar nga 
ish-mësuesi i Bio-Kimisë në 
Atdhe, Drejtuesi i shkollave 
shqipe të Arsimit Plotësues 
shqip, drejtues i Komunitetit 
shqiptar ndër vite dhe 
biznesmeni, Lutfi Vata në 
MB dhe rëndësinë e tyre 
në zhvillim si atraksione 
kulturore, ura bashkëveprimi 

dhe arsye të tjera të mbajtjes 
gjallë të gjuhës, kulturës dhe 
traditave. Hulumtimi në këtë 
fushë shqyrton potencialin e 
tij për ndërtimin e urave midis 
komuniteteve dhe kulturave. 

E këtij qëllimi ishte dhe 
festivja e datës 13 Shkurt 
2022, në sallën e madhe të 
evenimenteve, në shkollën St 
Augustine’s CE High School, 
Kilburn, në bashkëpunim 
me disa shoqata shqiptare, 
ku spikasin “Ardhmëria” e 

drejtuar nga z. Lutfi Vata dhe 
“Mother Tereza-Albanian 
Union që drejtohet nga Dr 
Zamira Ruspi. Me moton 
“Ne jemi një, jemi të gjithë 
shqiptarë” evenimenti për 
14 vjetorin e Pavarësisë së 
Kosovës ishte pikërisht ai 
që i dha timbrin dhe vetë 
kontektit të mirëkuptimit të 
terminologjisë diasporë, me 
efektin e saj kulturologjik 
në tërësinë e evenimentit 
festiv. Fjala ‘diaspora’ ka një 
prejardhje të pasur historike, 
që rrjedh nga folja greke 
speiro (të mbjell) dhe nga 
parafjala dia (mbi). Fillimisht 
u aplikua për njerëzit që ishin 
detyruar të largoheshin nga 
territoret e tyre kombëtare 
pas persekutimit dhe dëbimit. 

Studiues të shumtë të këtyre 
pikave komunitare sugjerojnë 
se koncepti i diasporës është 
lidhur më së shpeshti me 
mërgimin e popullit hebre 
nga atdheu i tyre historik dhe 
vendbanimi në mbarë botën. 
Të tjerë e kanë zhvilluar 
konceptin e diasporës bazuar 
në migrimet e detyruara të 
afrikanëve dhe irlandezëve.

Megjithatë gradualisht, edhe 
komuniteti shqiptar, edhe 
pse i brishtë, dhe përkitazi 

i pranishëm në dekadat e 
fundit me arsyen e Luftës 
së Kosovës, po hyn tek 
ky përkufizim tradicional i 
diasporës që është pasuruar 
me një kuptim më të madh, 
pasi migrimi ndërkombëtar 
është diversifikuar në kauzë 
dhe në vendndodhjen e 
Festiviteteve të Komunitetit 
të Diasporës që ka nisur të 
bëhet realitet më i prekshëm 
që nga koha kur Lutfi Vata 
dhe ekipi i tij organizuan 
atë miting madhështor në 
Trafalgar Square fill pas 
shpalljes së Pavarësisë së 
Kosovës katërmbëdhjetë vjet 
më parë. Ky etiketim i tillë 
në rangun ko,unitar në MB 
ka marë vrull aty nga mesi 
i viteve 1960. Tashmë kur 

migrimi vullnetar është bërë 
një fenomen më i zakonshëm, 
ndonëse ende i nënshtrohet 
kufizimeve dhe legjislacionit 
koncepti i diasporës nuk ka 
më intimacione ekskluzive 
të traumës dhe për më 
tepër, një kontrast me 
modelin e migrimit që ka 
ndodhur zakonisht para 
mesit të viteve 1998-99, i 
karakterizuar nga lëvizje të 
përhershme, të njëanshme 
dhe të njëhershme nga 

një vend në tjetrin, 
tan i  nënkupton 
lëv izshmëri  më 
të  r r j edhshme 
dhe komplekse 
hapësinore, me 
v e n d n d o d h j e 
fleksibël, shumë-
lëvizja e drejtimit 
dhe përkohshmëritë 
komp lekse  që 
vijnë nga dekadat 
k u r  h q i p t a r ë t 
lëvizën dhe krijuan 
dokumentac ion in 
e tyre në vende të 
ndryshme si në Itali, 
Greqi etj dhe erdhën 
duke shtuar numrin e 
shqiptarëve në MB.

Ta s h m ë  f j a l a 
diasporë përdoret 
n d o n j ë h e r ë 
edhe  s i  ‘ n jë 

emërtim metaforik’ për 
të përshkruar kategori të 
ndryshme njerëzish dhe 
identitete të komunitetit: 
“Refugjatët politikë, banorët 
e huaj, punëtorët mysafirë, 
emigrantët, të dëbuarit, 
pakicat etnike dhe racore 
dhe komunitetet jashtë 
shtetit”. Tipari i përbashkët i 
këtyre grupeve të ndryshme 
njerëzish është përvoja e 
tyre e të jetuarit përmes 
dallimeve kulturore por që 
bëhen njësh në aktivitetet e 
tilla që organizon Lutfi Vata. 
Të gjitha diasporat jetojnë në 
etikat kulturore dhe ndajnë 
përvojat hapësinore me 
‘kufijtë poroz’ të traditës së 
vet që trashëgohet nga... 
(vijon ne faqjen 13)

FESTIVITET MODEL NË 14 VJETORIN 
E PAVARËSISË SË KOSOVËS



Nr. 43 MARS / 
MARCH 2022 13P

(Vijon nga faqja 12) 

...brezat. Ndaj, organizimi 
i shoqatës Ardhmëria në 
bashkëpunim me shkollën 
shqipe “ Ardhmëria”, 
grupin e valleve “ Vajzat 
e Ardhmërisë”, shoqatën 
Mother Teresa Albanian 
Union, DJ Kastrati dhe 
këngëtarët e ftuar:  Përparim 
Brati, Musa Dauti, Marlen 
Qelia, Agron Hoxha, Agron 
Sopaj, Kujdesi Muçmata, 
Tani Zeqaj në pasditen e 12 
shkurtit 2022 nukishte thjesht 
një festivitet, por një model 
për Ditën e Pavarësisë së 
Kosovës.

Kjo shihet qartë në një 
tërësi festive, ku prezenca, 
kuadratura dhe programimi 
janë me një zanafillje 
të ekzekutimit të Himnit 
Kombëtar të Shqipërisë dhe 
të Kosovës dhe më pas me 
fjalën nga drejtori i kësaj 
shoqate Z. Lutfi Vata, që 
mbetet një simbolikë për 
të pranishmit në sallë me 
atë që ai përcjell në vite. E 
gjitha pasohet nga prezenca 
dhe fjala që pikëtakon 
Ambasadorin e Shqipërisë 
në Londër, SH. T. Qirjako 
Qirko, përfaqësuesen e trupit 
diplomatik të Kosovës në 
Londër Znj. Arrita Gjakova, 
Kryetaren e Bashkisë, 
Barnet, Znj. Alison Cornelius, 
drejtuesen tjetër të komunitetit 
shqiptar, Dr Zamira Përfundi 
Ruspi e mjaft e mjaft të 
tjerë. Dhe më së shumti 

mbetet tek modeli 
tashmë i bukur ajo 
që bënë vajzat të 
ci lat prezantuan 
p r o g r a m i n ,  t ë 
mrekullueshmet dhe 
të talentuarat Ranja 
Dede dhe Jurgesa 
Bregu, që i dhanë 
f resk inë r inore 
shqiptare skenës 
angleze në Londër.

Sipas të gjitha 
informacioneve në 
pjesën e parë e 
morën mikrofonin 
filizat e shkollës 
shqipe, nxënësit, që 
mësojnë shqip çdo të 
shtunë. Niveli i parë 
u paraqit me kolazhin 
dedikuar figurës më 
të nderuar shqiptare 
në të gjithë botën. E 
kush më shumë se 
Nënë Tereza do të 
kishte qënë  për ta shëmbulli 
më i mirë. Ata shpalosën 
në skenë shprehje të sajat 
që vazhdojnë të jenë busull 
jete për të gjithë ne! Pas tyre 
vazhduan programin fëmijët 
e nivelit të dytë dhe të tretë. 
Ata u krenuan me viset e 
Kosovës, treguan në prozë 
dhe poezi sa e bukur është 
toka Dardane. Shqiponjat 
valltare tundën skenën, herë 
lozonjare si shtojzavalle dhe 
herë me patos si trimëreshat 
k o s o v a r e .  K o l e k t i v i 
mësimëdhënës i kësaj 
shkolle përpiqet gjithmonë 

të përcjellë në skenë gjëra 
të reja. Pa dyshim edhe 
kësaj here u realizua një 
bashkëpunimin e shkëlqyer 
mësues, nxënës, prindër. Në 
pjesën e dytë, sikurse është 
bërë traditë dhe më parë, 
ku janë nderuar figura të 
respektuara si Agron Lozha, 
poeti Xhavit Gasa e mjaft të 
tjerë, u nderuan me çertifikatë 
mirënjohje figura të nderuara 
të komunitetit shqiptar për 
punën e vyer ndër vite sikurse 
është Z. Abedin Bajraktari. 
Atmosfera u bë akoma më e 
bukur nga të ftuarit e muzikës 
popullore. Nuk u ndal gëzimi 

deri vonë pasdite, 
gëzuar Kosovë.

D u k e  p a r ë 
m a d h ë s h t i n ë , 
traditën dhe vlerën 
në rritje të festivitetit 
të këij organizimi, 
duhet thënë se 
një çështje kyçe 
është nëse të 
gjithë anëtarët e 
komunitetit janë 
pak a shumë të 
përfshirë në mënyrë 
aktive në jetën e 
shoqërive pritëse 
(që,  natyr isht , 
mund të përfshijë 
angazhimin me 
komunitetet e tjera 
të diasporës si 
dhe me popullatën 

vendase) në vend të 
fokusimit të jetës së tyre 
shoqërore brenda tyre dhe 
vetë komunitetit shqiptar nga 
Shqipëria, Kosova, dhe viset 
e trojet etnike shqiptare që 
kanë migruar në MB.

Shkalla në të cilën ekziston 
një ndjenjë kolektive e 
nostalgjisë për “shtëpinë” 
- një “gjeografi dhe histori 
imagjinative” ose një 
“komunitet i organizuar” është 
gjithashtu me vend të kërkojë 
më shumë intelektualë në 
salla të tilla, më shumë 
nxënës në shkollat e arsimit 
plotësues, më shumë prindër 
e vullnetarë angazhues. 
Realiteti i festimit madhështor 
të katërmbëdhjetë vjetorit 
të Pavarësisë së Kosovës 
sugjeron se ka nivele të 
ndërveprimit midis të gjithë 
shqiptarëve përtej origjinës 
dhe situatës pritëse në 
lidhje me lëvizshmërinë, 
arsimin, aktivitetin politik dhe 
kulturën dhe se këto luajnë 
një rol të rëndësishëm në 
marrëdhëniet ndërkombëtare 
dhe ndërkomunale. Tashmë 
mund të themi fare mirë se 
aktivitete të tilla flasin se 
është koha institucionale, 
dhe se institucioni tashmë 
ka ngritur bërthamën e vet 
komunitare falë z. Lutfi Vata, 
Dr Zamira Ruspit dhe disa të 
tjerëve.
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LIGJE TË REJA 
Gjatë rrjedhës së 

pandemisë ne kemi 
parë një nivel të 

paprecedentë të asistencës së 
qeverisë që synon të ndihmojë 
bizneset që po luftojnë me 
efektet e pandemisë. Kjo 
ka rezultuar në nivele të 
vazhdueshme të ulëta të 
falimentimit. Në vazhdim 
do të shohim heqjen e disa 
kufizimeve dhe përfundimin 
e disa prej iniciativave 
mbështetëse që kanë qenë. 
Ne kemi përshkruar disa nga 
ndryshimet kryesore dhe atë 
që mund të ndodhë për vitin 
2022.

Fundi i kufizimeve të 
mbrojtura të lidhura me qiranë 
në peticionet e mbylljes dhe 
falimentimit Ligjet e reja do 
të futen më 25 mars 2022 
në datën kur hyn në fuqi 
projektligji i qirasë tregtare 
(Coronavirus). Projektligji 
do t’i japë fund kufizimeve 
të lidhura me pandeminë në 
zbatimin e qiradhënësit, i 
cili u ka ofruar qiramarrësve 
komercialë lehtësim nga 
pagesat e qirasë. Në bazë të 

legjislacionit të ri, detyrimet 
e prapambetura të qirasë do 
të rregullohen dhe njëra nga 
palët do t’i duhet t’ia referojë 
mosmarrëveshjen një arbitri 
brenda 6 muajve nga hyrja 
në fuqi e legjislacionit në 
përpjekje për të siguruar 
që situata të trajtohet me 
shpejtësi. Qiradhënësi nuk 
do të jetë në gjendje të bëjë 
peticion ndërmjet datës së 
hyrjes në fuqi të projekt-
ligjit, 25 mars 2022, deri në 
gjashtë muaj më vonë nëse 
borxhi nuk i është referuar 
arbitrazhit ose, nëse është 
referuar, derisa arbitrazhi 
të ketë përfunduar. Procesi 
fakultativ i arbitrazhit zbatohet 
për borxhet e qirasë që janë 
grumbulluar nga 21 mars 
2020 deri më 18 korrik 2021 
(Angli) ose 7 gusht 2021 
(Uells).

Skualifikimi i drejtorëve dhe 
shpërbërja e kompanive

Akti i Vlerësimit (Coronavirus) 
dhe Diskuali f ikimit të 
Drejtorëve (Kompanitë e 

Shpërndara) 2021 mori 
miratimin mbretëror më 15 
dhjetor 2021, por shumica 
e ndryshimeve nuk do të 
hyjnë në fuqi deri më 15 
shkurt 2022. Dispozitat e 
reja synojnë të parandalojnë 
drejtorët që përdorin procesi 
i shpërbërjes për të hequr 
detyrimet e kompanisë për të 
krijuar më pas një kompani të 
re në të njëjtin biznes (shpesh 
të referuar si “feniks”) duke 
shmangur kostot më të larta 
të një procesi likuidimi, por 
edhe një hetim të mundshëm 
për sjelljen e drejtorëve në 
përputhje me skualifikimin 
e drejtorëve të kompanisë 

Akti i 1986. Ligji do të lejojë 
Shërbimin e Falimentimit të 
hetojë sjelljen e drejtorëve 
të një shoqërie të shpërbërë 
pa pasur nevojë të rivendosë 
kompaninë në regjistër (siç 
kërkohet aktualisht).

Nëse Shërbimi i Falimentimit 
konstaton se sjellja e drejtorit 
ishte e papërshtatshme, 
atëherë ata mund të 
skual i f ikohen për një 
periudhë nga 2 deri në 15 
vjet dhe gjithashtu mund të 
jenë të detyruar të paguajnë 
kompensim nëse veprimet e 
tyre kanë shkaktuar humbje 
për kreditorët e kompanisë.
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Nga shumë mësime të 
fuqishme të nxjerra 
nga rezultatet dhe 

sukseset e bizneseve, ajo që 
mësohet nga goja e të riut 
biznesmen Salman Şiringül, 
është një arsye më shumë 
për frymëzim, inspirim dhe për 
krijimin e mundësive të tilla që 
të jep BM. Ai është ideatori, 
krijuese dhe transmetuesi i 
një biznesi të tillë të fuqishëm 
dhe në një zonë si Gravesend. 
“Arya Food Centre” është 
tashmë i vetmi supermarket 
konkurues në atë zonë. 

“Arya Food Centre” u vendos 
si një pasardhës i mjedisit 
ushqimor më të ri në atë 
zonë dhe sikurse dihet për 
mënyrat kërkuese të pronarit 
të këtij supermarketi të 
gjitha sihin në drejtim të një 
vizioni ideal të shërbimit ndaj 
klientëve. Ai ndjehet i sigurt 

se supermarkete të tilla që 
po shkelin mjedise të tilla 
të pashfrytëzuara më parë 
janë një modë sepse nuk 
mund të ofrojnë një nivel të 
krahasueshëm shërbimi. 
Dikur gjatë shtrirjes së 
supermarketeve me emër, kjo 
gjë dukej absurde. Tashmë 
“Arya Food Centre” është një 
die, një vepër dhe një realitet 
të cilin përditë e më shumë 
Salman Şiringül e bënë 

realitet. 

Salman Şiringül treon se 
ideatori dhe frymëzuesi i 
këtij investimi është daja i 
tij Mahmudi, që ka kthyer 
supermarketin e tij në Kilburn 
në një qendër të madhe 
konkuruese për të gjithë, dhe 
për shqiptarët natyrshëm. 

Supermarketet e tilla janë 
ndërtuar rreth një plani të 
futur në atë kohë, ku hyni 
në dyqan në seksionin e 
produkteve, udhëtoni nëpër 
korridoret e mallrave të 
paketuara dhe përfundoni 
mbledhjen e artikujve në raftet 
e qumështit dhe vezëve. Në 
kohër atë tjera, një dyqan 
ushqimor ishte krejtësisht 
ndryshe. Siç shpjegon një 
postim magjepsës në blog 
për “Blerjet ushqimore në 
vitet 1920”, në vend që të 

ecje nëpër korridor dhe të 
zgjidhte produktet për veten 
e tij, “Në fillim të viteve 1920, 
klienti iu afrua banakut, bëri 
një kërkesë dhe nëpunësi 
zgjodhi mallin për blerësi. 
Pjesa më e madhe e mallit 
mbahej pas banakut.” Në fakt, 
klienti rrallë, nëse ndonjëherë 
ka trajtuar ndonjë produkt 
derisa të ishte në komoditetin 
e shtëpisë së tij

Që nga ngritja e internetit, 
njerëzit kanë menduar për 
mundësinë e dërgesave të 
drejtuara nga interneti, por 
është interesante që modeli 

i shpërndarjes së 
ushqimeve është 
një ide e vjetër 
q ë  f u n k s i o n o i 
jashtëzakonisht mirë 
brenda një modeli të 
caktuar. Lehtësuesi 
kryesor i teknologjisë 
për dërgimin në 
sende ushqimore 
ishte telefoni. Kur 
konkurrenca doli nga 
mishërimi i hershëm 
i  supermarket i t 
modern, Salman 
Şiringül, u mbështet 
në marrëdhëniet e 
tyre dhe shërbimin 
ndaj klientit si pika 
kyçe të diferencimit. 
Siç e dimë sot, 
çmimet më të ulëta 
përfundimisht fituan 

mbi prekjen dhe komoditetin 
personal.

M e g j i t h ë s e  s h i t ë s i 
ushqimor i qytetit humbi në 
supermarketin e shkallëzuar, 
i ngulitur në modelin e vjetër 
është një koncept interesant 
që ia vlen të eksplorohet. 
Ushqimoret, si një model i 
përqendruar në shërbimin 
ndaj klientit, i jepte një 
shkallë të lartë besimit vetë 

shitësit ushqimor (atëherë 
ata ishin kryesisht burra). 
Parimi i shërbimit ndaj klientit 
përfshinte punën e kuratorit. 
Ishte përgjegjësi e shitësit të 
ushqimit të zgjidhte produktet 
që kontrollonin nevojat e 
përditshme të klientit të tij. 
Kur një klient telefononte 
për një porosi, pyetja do të 
ishte për “bukë, djathë, sode, 
një kanaçe me fasule dhe 
letër higjienike” në lidhje me 
gjeneriken.

Kalimi në një përvojë të 
blerjeve ushqimore që i fuqizoi 
klientët të ecnin nëpër korridor 
dhe të zgjidhnin produktet e 
tyre nuk do të kishte qenë 
aq i thjeshtë pa shfaqjen e 
njëkohshme të supermarketit 
tashmë në ngritje e sipër 
edhe në Gravesend nga 
biznesmeni me ide dhe 
frymëzim Salman Şiringül, që 
ashtu sikurse daja  i tij është 
mik dhe vëlla me shqiptarët. 

NJË HISTORI E SHKURTËR E BIZNESIT TË 
SUPERMARKETIT “ARYA FOOD CENTRE” 
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Nga Gjoke Dabaj

Duke u marrë këto 
ditë me të quajturën 
Lëvizje e Bogumilëvet 

të shekullit XII, për të cilën 
Dhimitër Shuteriqi thotë se e 
pat përfshirë edhe Elbasanin, 
arrita në përfundimin që kjo 
ditë dikur është quajtur Dita e  
Bukambëlit. Këndej, siç duket, 
e ka burimin edhe tradita e 
ballokumevet. Ballokumet, në 
të vërtetë, s’janë tjetër veçse 
lloj buke, e ëmbël në natyrën 
e vet, në mënyrë e të gatuarit.
Ndërsa Dita e Verës nuk 
festohet vetëm në Elbasan, 
por edhe në Mat e më gjërë, 
e pakta deri në Prizren. 
Ballokumet, kështu, në 
traditën iliro-arbërore, s’do 
të ishin tjetër, veçse bukë e 
shenjtë ose bukë e bekuar, 
me prejardhje më shumë se 
mijëvjeçare. Kështu, Dita e 
Bukambëlit, e cila shënohet 
me gatimin e bukëve që sot 
i quajmë ballokume, me sa 
duket, i ka rrënjët shumë të 
thella. Ajo vjen nga ditët që, 
në kohët ilire dhe parailire, 
i kushtoheshin perendisë 
Baku, prej nga vjen edhe 
fjala e sotme shqipe Bukë. 
Pra, dikur kjo ditë mund të jetë 
quajtur Dita e Bakuambëlit, 
sepse perendia Baku ishte 
mbrojtësja e natyrës, e 
bimësisë, e vreshtarisë dhe e 
bagëtive.
Që të zbulosh të vërtetën e të 
këtillë të quajturvet evente me 
rrënjë shumë të lashta, është 
e nevojshme të njohësh edhe 
gjuhësinë. Në vigjilje të Ditës 
së Verës, një natë para se të 
gdhihej kjo ditë, kalamajtë, 
për shembull në krahinën 
e Matit, dalin kodrave dhe 
ndezin të quajturat Dsjlina. 
Por, si shpjegohet fjala 
Dajlinë? Mua më duket se 
kjo fjalë, dikur, ndoshta që 
në kohët paraarbërore, ka 
pasë formën Dielllindë. Them 
kështu, sepse Dita e Verës 
lidhet pikërisht me lindjen e 
diellit më heret se në dimër e, 
rrjedhimisht, edhe me të gjitha 
të mirat që i sjell njeriut zgjatja 
e ditës.
Të gjitha këto, për ne 

shqiptarët, janë shumë 
të rëndësishme. Janë të 
rëndësishme, sepse në këtë 
mënyrë, ne vërtetojmë, edhe 
ritualisht, edhe gjuhësisht, se 
jemi një popull shumë i lashtë 
në këto hapësira. Shumë më 
i lashtë se krishtërimi dhe 
shumë më i lashtë edhe se 
sunitizmi apo bektashizmi.

Gëzuar festën e Ditës së 
Verës

Muaji mars për çdo qytetar 
elbasanas mbart brenda saj 
festën e Ditës së Verës, e 
quajtur edhe festa e luleve. 
Kjo festë tashmë ka marrë 
përmasa të mëdha në të gjithë 
vendin, si festa e gjallërimit të 
natyrës dhe shpirtit, paqes 
dhe harmonisë, gëzimit dhe 
dashurisë njerëzore. Festa 
zakonisht nis gjallërinë e saj 
mbrëmjen e 13 marsit, për të 
vijuar të gjithë ditën e datës 14 
deri sa dielli nis të perëndojë.
Etnologu Thanas Meksi ka 
shkruajtur se “festa është me 
origjinë pagane, një festë ku 
nuk ndërhyn feja, festojnë 
të gjithë, është kënaqësia 
e stinës së pranverës”. Në 
vitet 1920-1940 festimet 
nisnin në datën 13 mars, 
citon “Koha jonë” studiuesin. 
“Amvisat nisnin gatimet për 
në mbrëmje që në mëngjes, 
piqej gjeli i detit, më pas me 
lëngun e tij gatuhej dollma ( 
përshesh me gjel deti) dhe më 
pas niste ceremonia e hiseve. 
Në çdo sahan kishe nga një 
cop gjel deti, pala fiku, tre – 
katër kokrra arra, ballakume 
ose revani, vezë të ziera, 
gështenja etj”. Ndërsa nata e 
verës festohej në shtëpi, ku 
mblidheshin tok të afërm 
dhe darkonin së bashku, 
amvisat në një shportë, 
vendosnin rroba të reja 
për fëmijët e tyre. Djemtë 
zakonisht kishin pantallona 
të shkurtra, ndërsa vajzat 
rroba të kuqe dhe verore 
që bashkoheshin nga fije 
shumëngjyrëshe pambuku. 
Në këtë natë nuk mungonin 
as këngët, vallet, shakatë 
dhe lojërat. Cast ëmbëlsie 
dhe shijimi të veçantë ishte 

edhe ngrënia e ballakumes, 
që shoqërohej me fjalë të 
përzemërta nga amvisat, 
të cilat për qesëndi merrnin 
vallen popullore “Bahçe 
bahçe me zymbyla”, të 
shoqëruara nga duartrokitjet 
e pjesëmarrësve.
“Mëngjesin e 14 marsit, 
pa lerë akoma mirë dielli, 
Elbasani është ngritur më 
shpejtë se zakonisht. Të 
moshuarit sipas zakonit 
hapin derën rrugës për të 
hyrë “e mira” në konak e për 
të dalë së andejmi e keqja. 
Ky zakon kishte edhe një 
kuptim tjetër, bujari dhe mirësi 
për mikun që vinte nga larg. 
Amvisat që në mëngjes lanin 
hajatin dhe këpusnin nga 
një tufë bar dhe e vendosnin 
atë në derë, tek guri i zallit 
përbri derës, çka nënkupton 
mbarësi dhe gjelbërim në 
oborrin e shtëpisë së tyre”, 
vijon etnologu Thanas Meksi. 
Në mëngjes ishin djemtë ato 
që bënin derë (vizitë) tek të 
afërmit e tyre dhe kur dikush 
i thërriste në emër nuk duhet 
të përgjigjeshin me “e, e”, pasi 
nëmeshin me fyerjen “ Marrsh 
morrat e pleshtat”, por duhet 
të përgjigjeshin “ urdhëro”.
“Në mëngjes nëna na i lante 
sytë me ujin që ziente vezën, 
pasi nënkupton higjienë, 
pastërti, ashtu si është 
lëvorja e vezëve. E më pas, 
mëngjesin e 14 marsit kryhej 
rituali “kama e ditës së verës”, 
që do të thotë që vishen 
pantallonat e shkurtra të reja 
që i merrnin nga kanistra dhe 
fëmijët dilnim për vizita ku 
bëshim “kamë” ( të parët që 
hynim në derën e vizitorit) 
dhe me një sahan në dorë 

shkëmbenin dhurata e Ditës 
së Verës. Më e mira ishte që 
kamë të bënin djemtë, pasi 
thuhej se viti do të ishte i 
mbarë”, thotë Shpëtimi, një 
elbasanas i vjetër.
Por, Dita e Verës kishte edhe 
të veçantat e veta. Kur vinte 
dreka të gjithë elbasanllinjtë 
me torba të mbushura i 
drejtoheshin pikave turistike, 
si te “Ulliri i Qejfit”, tek “ 
Rrapi i Vojvodës”, “Krasta e 
Madhe”, lëndinat në Krrabë 
dhe tek “Kodrina rreth Teqes”. 
Këtë ditë vajzat shikoheshin 
nga djemtë të cilët ishin në 
moshë për t’u martuar dhe 
mbas ditës së verës kryheshin 
shumë fejesa në qytet.
I gjithë vakti i drekës në natyrë 
shoqërohej me grupe ahengu 
nga amatorë të ndryshëm, 
ashtu si Isuf Myzyri dikur 
që këndonte me grupin e tij, 
ashtu edhe tradita vazhdonte 
dhe vazhdon edhe në ditët e 
sotme. “Në vitet e komunizmit 
festa pati një “ ndrydhje”, pasi 
nuk festohej si dikur, por 
prapë elbasanllinjtë gatuanin 
ballakumet, bënin kamë dhe 
drekonin në lëndina”, vazhdon 
Shpëtimi.
Sipas tij, në vitet pas 
demokracisë aktivitetet 
janë shtuar, organizohen 
karnavalet për fëmijët, krosi 
në mëngjes, si edhe Dita 
Poetike, te cilat shtojnë 
larminë e aktiviteteve, duke 
bërë që festa të përfundojë 
para se dielli të perëndojë 
dhe të gjithë elbasanllinjtë 
përcjellin miqtë e tyre nga 
rrethe të ndryshme të 
Shqipërisë dhe mbyllin kështu 
një ditë të paharruar për një 
vit të tërë.

SI E QUANIN ILIRËT DITËN E VERËS
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REFORMA E LIGJIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT: 
AFATI I 8 MARSIT 2022 PËR DORËZIMET E 
KONSULTIMEVE PO AFROHET ME SHPEJTËSI

Në dhjetor 2021, qeveria 
njoftoi planet e saj për 
të zëvendësuar Aktin e 

të Drejtave të Njeriut 1998 - 
legjislacioni që transpozon në 
ligjin e Mbretërisë së Bashkuar 
shumicën dërrmuese të të 
drejtave të mbrojtura nga 
Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut - me një Bill të 
ri të të Drejtave. Njoftimi është 
kulmi i një historie të gjatë të 
qeverive të njëpasnjëshme 
konservatore dhe me të 
vërtetë laburiste që zotohen 
për të ndryshuar, tërhequr 
dhe/ose zëvendësuar Aktin e 
të Drejtave të Njeriut. 
Ai pason Rishikimin e Aktit 
të Pavarur të të Drejtave të 
Njeriut, i cili, në vitin 2020, 
kishte për detyrë të shqyrtonte 
se si vepron në praktikë Akti 
i të Drejtave të Njeriut. Në 
raportin e tij të dhjetorit 2021, 
paneli arriti në përfundimin se, 
në përgjithësi, Akti i të Drejtave 
të Njeriut po funksiononte 
mirë, por bëri rekomandime 
për disa ndryshime.
Siç e bën të qartë 
propozimi aktual, qeveria 
tani planifikon që, për 
shembull, (1) të zgjerojë 
përdorimin e deklaratave 
të papajtueshmërisë në 
legjislacionin dytësor, (2) të 

prezantojë një fazë leje për 
pretendimet për të drejtat 
e njeriut dhe (3) të kufizojë 
zbatimin e të drejtat e njeriut 
në rastet e dëbimit. Nëse 
miratohen, ndryshimet e 
propozuara do të kenë një 
ndikim të rëndësishëm - dhe 
ndoshta të dëmshëm - në ligjin 
administrativ dhe kushtetues, 
dhe në sundimin e ligjit më 
gjerësisht.
Si praktikues të së drejtës 
publike, puna e të cilëve 
përfshin rregullisht çështje 
sipas Aktit të të Drejtave të 
Njeriut, ne dhe shumë nga 
klientët tanë profesionistë, 
mund të mbështetemi në 
ekspertizën tonë të çështjeve 
gjyqësore civile për të 
ofruar një perspektivë të 
rëndësishme, të bazuar në 
praktikë për ndryshimet e 
propozuara. Nuk ka nevojë të 
komentohet për të 30 pyetjet 
thelbësore. 
Legjislacioni i ri i propozuar 
synon të vendosë një ekuilibër 
të duhur midis të drejtave të 
individëve, përgjegjësisë 
personale dhe interesit më të 
gjerë publik. Kjo do të arrihej 
duke ruajtur angazhimin e 
Mbretërisë së Bashkuar ndaj 
Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (KEDNJ). 

Më e rëndësishmja, masat e 
propozuara do të rivendosin 
rolin e Parlamentit si 
vendimmarrësi përfundimtar 
për ligjet që ndikojnë në 
popullatën e Mbretërisë 
së Bashkuar, duke lejuar 
më shumë hapësirë për të 
vendosur se si interpretojmë 
vendimet nga Gjykata 
Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut në Strasburg. Kjo do 
t’i japë fund vendimeve të 
marra nga Strasburgu kur t’i 
inkorporojmë ato në ligjin e 
Mbretërisë së Bashkuar. Ai 
do të rivendosë një qasje të 
arsyeshme në fusha jetike 
të tilla si aftësia e Mbretërisë 
së Bashkuar për të dëbuar 
kriminelët e huaj, si tregtarët e 
drogës dhe terroristët, të cilët 
shumë shpesh shfrytëzojnë 
ligjet e të drejtave të njeriut 
për të shmangur dëbimin.
Propozimet e arrijnë këtë 
duke kufizuar të drejtat në 
dispozicion të atyre që i 
nënshtrohen urdhrave për 
dëbim, duke forcuar kuadrin 
ligjor ekzistues ose duke 
kufizuar arsyet mbi të cilat 
një vendim dëbimi mund të 
anulohet. Kjo – krahas Zyrës 
së Brendshme më të gjerë në 
Planin e Ri për Imigrimin – do 
të zvogëlojë faktorët tërheqës 

drejt MB-së që shfrytëzohet 
nga kontrabandistët e 
njerëzve që lehtësojnë 
kalimet e rrezikshme me 
varka të vogla. Vlerësohet 
se deri në 70 për qind e 
sfidave të suksesshme të të 
drejtave të njeriut janë sjellë 
nga shkelësit e shtetasve të 
huaj, të cilët përmendin të 
drejtën për jetën familjare në 
shkallën e parë kur apelojnë 
urdhrat e dëbimit. Kjo qasje 
madje rezultoi e suksesshme 
në rastin e një burri që 
kishte sulmuar partneren 
e tij dhe nuk kishte paguar 
asnjë ushqim për të mbajtur 
familjen e tij. Planet do t’i japin 
Gjykatës së Lartë më shumë 
aftësi për të interpretuar ligjin 
e të drejtave të njeriut në 
një kontekst të Mbretërisë 
së Bashkuar, që do të thotë 
se qeveria mund të zbatojë 
rregullat e krijuara për të 
trajtuar martesat e detyruara 
pa frikën e ndërhyrjes nga 
Strasburgu. Masa e sotme 
synon të forcojë traditat 
kryesisht britanike – të tilla 
si liria e fjalës dhe e drejta 
për një gjyq me juri – duke 
siguruar që sistemi të mos jetë 
i hapur për abuzim.
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Gazmend  Cu fa j  

gjithmonë donte të 
fillonte kompaninë 

e tij të ndërtimit, por me një 
familje të re për të menduar, 
një karrierë sipërmarrëse nuk 
dukej sikur ishte në letra.
Ëndrra e tij u bë realitet në 
vitet që pasuan punëra të 
ndryshme në emigracion, 
thotë ai për në bisedat e 
lira me ne, kur u ndesh 
me atë ëndërr personale, 
një platformë që e lidhi me 
klientët dhe me profesionistët 
e fushave konstruktive për 
çdo punë që duhet të bëjnë, 
nga fotografia te trajnimi i 
forcës.
Ndërsa punonte ende 
me kohë të plotë në një 
kompani zhvillimi ndërtimi, 
Cufaj u regjistrua si “pro” i 
përgjithshëm kontraktues në 
një nga angazhimet etij të 
përditësisë dhe jetikes, duke 
mos pritur ndihmë dhe forma 
të tjera nga shteti, ku ai u 
vendos që i ri në moshë, për 
arsye të njohura.

“Unë pata fatin nga puna dhe 
mora një rimodelim të jetës 
që më bëri të jem mjaft aktiv 
dhe të angazhohem me ide 
të tjera më të thella,” thotë ai. 
“Ishte një punë e vogël, por 
një rrezik prej angazhimt dhe 
ideve të mëdha që kiasha në 
kokë [kostoja për të paraqitur 
një kuotë te klienti] u kthye në 
një fitim më pas, falë guximit 
tim. Pjesa tjetër është histori.”
Pasi pa se sa shpejt mund 
të mbyllte punërat e mara 
përsipër, Cufaj mendoi se 
kishte një mundësi për të 
ndërtuar kompaninë e tij 
duke përdorur platformën pa 
marrë shumë rrezik. Mendimi 
i tij u forcua kur siguroi një 
projekt të kënaqshëm si fillim, 
shpjegon ai: “Po mendoja 
nëse mund të merrja një 
angazhim të tillë projekti, 
kjo është gjithçka që më 
nevojitet. Nuk do ta kisha 
menduar kurrë se do të isha 
në gjendje të gjeneroja kaq 
shumë nga kjo ide, e lëre më 
një kryesim që u shndërrua 

në një punë në një shtëpi 
me porosi për një klient 
dhe më pas në disa qëndra 
shëndetësore e në mjaft 
kohëra të vështira, përfshirë 
dhe situatën Covid-19 ku 
kompania ime nuk kishte 
asnjë ditë ndalesë.”
Në vitet që pasuan, Cufaj nisi 
biznesin e tij të ndërtimit, Big 
Boss Services UK Ltd, ku pas 
kësaj, ai la pozicionin e tij të 

mëparshëm për t’u fokusuar 
me kohë të plotë. Ndërsa 
Cufaj fillimisht pati fat, 
suksesi i tij i vazhdueshëm 
nuk ka qenë një shëtitje 
me tortë. “Në çdo gjë në të 
cilën do të keni sukses, do të 
duhet kohë”, thotë ai. “Kam 
vënë kohë dhe përpjekjet, 
dhe tani me të vërtetë ka 
filluar të shpërblehet.”

HAPA PAS HAPI ME SUKSESIN E BIG BOSS SERVICES UK LTD
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KUR VEPRA TË BËN TË PAVDEKSHËM
NJË ‘PAUZKË’ RRETH IKJES DHE 
EKZISTENCËS SË LUAN STAROVËS…

Kur u ndodha verën e 
2012-tës në një nga 
takimet e poetëve 

të Strugës, “Makedonski 
K o n a c i ” ,  [ K o n a k ë t 
Maqedonas] i ftuar nga Lidhja 
e Shkrimtarëve dhe Poetëve 
vendas, pashë se poezia 
kishte “Portën e saj”, dhe si 
pasojë kërkonte “Pasaportën” 
e ardhur jo nga zyra shtetesh, 
edhe pse ajo vinte në emër 
të përfaqësuesve të dhjetra e 
dhjetra shteteve, por në emrin 
e një Ligji të pashkruar që vjen 
nga shekujt. Aty në krah të 
shkrimtarit shqiptar me banim 
në Maqedoni, Luan Starova, 
kritikut dhe poetit, Nuri Vinca, 
shkrimtares Puntorie Muça, 
apo edhe poetes Iliriana 
Sulkuqi, këtë e ndjeva më 
shumë. 
Starova në një bisedë të 
ndjeshme, të bukur, aty 
në tryezën e Restorantit, 
“Konakët e Strugës”, teksa po 
bisedonim për rolin e poezisë 
dhe poetit në këtë kohë që 
jetojmë, ashtu qetë në bisedë 
e sipër më tha: “Është kjo një 
mesele e vjetër. Është si në 
kohërat e vjetra. Në ato kohë 
me luftëra. Ushtarët ishin 
fisnikët e qënies së vet dhe 
kalorësit fisnikët e ushtarëve. 
Por, shumë shpejt raportet 
midis ushtarëve të thjeshtë 
dhe kalorësve u ndryshuan. 
Ushtarët ishin ushtarë dhe 
kalorësit u bënë zotërit e 
luftrave, stolive dhe triumfeve. 
Pra kalorësit ishin obortarët! 
Kështu edhe me poezinë. 
Kur ajo është poezi ‘ushtare’, 
fati i saj mbetet në një luftë të 
hapur, kur ajo është ‘obortare’ 
ka edhe kulm, por ka edhe 
fund, si gjithë oborret, si gjithë 
Qeveritë. Kur është poezi 
mbetet gjithnjë një zjarr në 
gji.”. 

Por, nëse fjala e shkrimtarit 
shqiptar, Luan Starova, 
kishte filozofinë e saj, ajo 
që më udhëton në vite pas 
është diçka më e thjeshtë, 
disi me ngjashmërinë e saj, 
me udhën që rrok dhe merr 
jeta, me trashëgiminë që 
mbetet dhe atë që tretet. 
Krijimtaria, ajo që shkon 
përtej të gjithave, tek arti, 
tek bukuria, tek ekzistenca, 
jeta dhe vdekja, tek ajo që 
ekziston përtej të gjithave. E 
ajo është vetë simbolika që 
dallon shkrimtarin nga nocioni 

Njeri. E këtu gjithnjë dhe jo 
fare rastësisht mund të thuash 
se normalisht është nder dhe 
kënaqësi të gjendesh mes 
ekzistencave të tilla, mes 
emrave të tillë. 
Luan Starova ka lindur në 
Pogradec të Shqipërisë më 
1941. Si student i gjuhës dhe 
i letërsisë frënge, punoi një 
kohë si gazetar. Më vonë u 
pranua asistent në Katedrën 
e Gjuhës dhe Letërsisë frënge 
në Fakultetin Filologjik të 
Shkupit, në të cilën ka qenë 
profesor i rregullt i letërsisë 
frënge. Aktualisht ligjëron 
në Universitetin e Evropës 
Juglindore të Tetovës dhe 
është anëtar i Akademisë 
së Shkencave dhe Arteve të 

Maqedonisë dhe të Akademisë 
Mesdhetare në Napoli. Ka 
botuar shtatë romane, dy 
vëllime me tregime, një me 
poezi, disa vëllime me esse 
dhe studime, ka përkthyer 
poetë të njohur francezë 
në shqip dhe maqedonisht. 
Shkruan paralelisht shqip dhe 
maqedonisht. 
Disa nga veprat e tij ende nuk 
janë botuar në shqip. Pas 
botimit të katër romaneve të 
para në frëngjisht: tre nga 
“Fayard” në Paris ( “Librat e 
Babait”, “Koha e dhive” dhe 

“Muzeu i ateizmit” ) dhe një 
prej “Les Editions de l’Aube” 
( “Bregu i egzilit” ) dhe pas 
jehonës që i bëri kritika, disa 
nga romanet e tij u përkthyen 
në 14 gjuhë të ndryshme. 
Renditet ndër shkrimtarët 
shqiptarë më të përkthyer në 
botë. Është fitues i çmimit më 
të lartë francez për artet dhe 
letërsinë.
Tashmë r rugë t im i  i 
Luan Starovës është 
ekzistencialisht i hahshëm. Si 
Njeri ai përcillet në lamtumirjen 
e jetës, si shkrimtar vazhdon 
udhën e ekzistencës. Dhe 
kohërat si kohëra, dhe kur 
kapen në dialektikën e 
“Kohës së dhive”, janë më të 
dhimbshme se ajo që tresin 

në gojën e tyre. Dhe aty rreket 
forma dhe zbrazëtia. Forma 
është zbrazëti (boshllëk). 
Boshllëku është formë.  Dy 
mijë e pesëqind vjet më 
parë, Buda ishte në gjendje 
të kuptonte “zbrazëtinë”. 
Duke vepruar kështu ai e 
çliroi veten nga pakënaqësia. 
Nga pikëpamja e iluminizmit, 
ajo është realiteti i të gjitha 
ekzistencave të kësaj bote. 
Është realizimi i Bodhi — 
Prajna. Nga pikëpamja e 
çlirimit, është mjeti i shkathët 
që shkëputet nga ndotja dhe 
pakënaqësia. Realizimi e çon 
njeriun në mungesë të lidhjes 
dhe kapjes. Është mjeti i 
shkathët drejt ndriçimit dhe 
gjithashtu fryt i iluminizmit. 
Iluminizmi ka strukturën e 
tij. Ajo që shkon më tej janë 
materialet. Materialet janë 
forma, të cilat për nga natyra 
e tyre nënkuptojnë pengesë.
E materialet janë tek veprat e 
Luan Starovës në tërësinë e 
vetë filozofike. Natyra e tyre 
është e një rëndësie pozitive, 
ku dominon qetësia dhe 
shuarja!
Qetësia dhe shuarja janë 
e kundërta e ngritjes dhe 
rënies. Ato janë një mënyrë 
tjetër për të shprehur se nuk 
ka ngritje dhe rënie. Ngritja 
dhe rënia janë karakteristikat 
e përbashkëta të ekzistencës 
së kësaj bote. Të gjitha 
dukuritë janë gjithmonë në 
ciklin e ngritjes dhe rënies. 
Megjithatë, shumica e 
njerëzve përqendrohen në të 
jetuarit (ngritje). Ata mendojnë 
se universi dhe jeta janë 
realiteti i një ekzistence të 
vazhdueshme. E kështu do 
ta besojmë gjithnjë kur të 
rrekemi ta lexojmë kohën dhe 
tërësinë në veprën që lartëson 
Luan Starovën. 
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Kryemins t r i  Bo r i s 
Johnson ka thënë se 
kërkesa ligjore për 

personat me Covid-19 për t’u 
izoluar do të përfundojë më 
24 mars. Kryeministri tha se 
rregulli do të skadojë kur të 
skadojnë rregulloret aktuale 
dhe se data mund të çohet 
përpara. Ai gjithashtu tha 
se mbajtja e detyrueshme 
e maskave dhe lejeve për 
Covid do të hiqen pasi Plani 
B i Anglisë për kufizimet Covid 
është hequr. Kryeministri 
njoftoi masën, duke cituar të 
dhënat e ONS që tregojnë se 
infeksionet po bien në Angli 
dhe se vala e rasteve të sjella 
nga lloji Omicron kanë ‘masë 
kulmin kombëtar’.
Ai tha se “të dhënat tregojnë 
se herë pas here kjo qeveri 
mori vendimet më të ashpra 
drejt”. Por të tjerë kanë 
sugjeruar se masa është 
pjesë e “Operacionit të Mishit 
të Kuq” - një rritje e politikave 
populiste për të rifituar 
mbështetjen nga deputetët e 
inatosur në prag të partisë.
Momente më parë në 
Commons, Johnson u rezistoi 
thirrjeve të tjera për të dhënë 

dorëheqjen lidhur me 
pretendimet për festa 
dhe seancat e pijeve 
në Downing Street 
gjatë bllokimit - një prej 
të cilave Kryeministri 
kërkoi fal je për 
pjesëmarrjen.
D u k e  n j o f t u a r 
lehtësimin e rregullave 
të Covid pas një 
pyetjeje rraskapitëse 
të  Kryemin is t r i t , 
Johnson tha: “Ndërsa 
kthehemi në Planin 
A, Dhoma do të dijë 
se disa masa mbeten 
ende, përfshirë ato në 
izolim.
“Në veçanti, është ende një 
kërkesë ligjore që ata që 
kanë rezultuar pozitivë me 
Covid të izolohen. “Të hënën 
e ulëm periudhën e izolimit në 
pesë ditë të plota me dy teste 
negative dhe së shpejti do të 
vijë një moment kur ne mund 
të heqim detyrimin ligjor për 
t’u izoluar plotësisht, ashtu siç 
nuk vendosim detyrime ligjore 
për njerëzit për t’u izoluar. 
nëse kanë grip.
Ndërsa Covid bëhet 
endemik, do të na duhet 

të zëvendësojmë kërkesat 
ligjore me këshilla dhe 
udhëzime, duke u bërë 
thirrje njerëzve me virus të 
jenë të kujdesshëm dhe të 
vëmendshëm ndaj të tjerëve.
“Rregulloret e vetëizolimit 
skadojnë më 24 mars, në të 
cilën pikë pres shumë që të 
mos rinovohen. Në të vërtetë, 
nëse të dhënat më lejonin, do 
të doja të kërkoja një votë në 
këtë Dhomë për ta çuar atë 
datë përpara.
Johnson tha gjithashtu se 
kufizimet për vizitat në shtëpitë 
e kujdesit do të lehtësohen 

më tej, me Sekretarin e 
Shëndetësisë Sajid Javid që 
përcakton planet “në ditët në 
vijim”.
Duke njoftuar se qeveria do 
të përcaktojë ‘strategjinë e 
saj afatgjatë për të jetuar 
me Covid-19’, Kryeministri 
tha: ‘Duke shpjeguar se si 
shpresojmë dhe synojmë të 
mbrojmë lirinë tonë dhe të 
shmangim kufizimet në të 
ardhmen duke u mbështetur 
në vend të kësaj në përparimet 
mjekësore, veçanërisht në 
vaksinat që tashmë kanë 
shpëtuar kaq shumë jetë.

NUK DO TË DUHET TË IZOLOHENI 
EDHE NËSE KENI COVID NGA 24 MARSI
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A është dikush tjetër i 
sëmurë dhe i lodhur 
nga jeta publike, që 

dominohet nga neurozat 
e një Parlamenti të paaftë 
juridikisht? Shqetësimet e 
vogla të deputetëve të vetë-
keqardhur kanë kolonizuar 
politikën, kulturën dhe 
median. Gazetat vërshojnë 
me tregime të qarash nga 
analistë të turpshëm, që 
paguhen dyshimtas për 
tmerrin e të qenit keqligjor, 
apo tmerrin e tmerrshëm të 
dikujt që i pyet ata: “Por, a jeni, 
dhe nga jeni ju në të vërtetë?”. 
Disa ekrane televizive janë 
një vatër dramash rreth 
adoleshentëve të privilegjuar 
vetëvrasës dhe përemrave të 
tyre të mallkuar (Po lind një 
gjuhë rruge, një brez ndryshe, 
nëj vlerë e kualifikuar nga 
institucione inekzistente: 
Rruga e errët). Deputetët, të 
famshmit dhe princat e parasë 
së pistë tregojnë gjithçka 
për betejat e tyre me lodhjet 
mendore në kërkim të faktorit 
tjetër që anashkalon ligjin dhe 
SPAK. Bipolar është gjithë 
bujë. Janë foshnjat e reja që 
qajnë dualisht dhe misterisht 
në këtë kohë, në botën e 
famshme me kryeministrin 
gjithëdituror, që pas shumë 
vitesh në pushtet lokal dhe 
qendror pyet me anketë 
popullin e tij, që ende në vitin 
2022 blen me lista ushqimet, 
dhe mendon që të braktisë 
vendin, që të thotë një fjalë 
se çfarë shkon mirë dhe keq 
në një shtet që prej gati një 
dekade thuajse është totalisht 
monist. Shkollat janë pushtuar 
nga luftëtarë të kulturës që 
zotërojnë doktoratura, duke 
tundur dosjet e fryra, por që 
nuk janë të aftë me të gjitha 
rregullat e reja gjuhësore 
për racën, gjininë dhe 

aktualitetin e gjendjes 
së pakontrolluar të 
varfërisë ekstreme. 
Edhe shërbimi civil 
dikur i ashpër, tani fton 
rregullisht kolumnistët 
dhe ekspertët  e 
mendimit që të bëjnë 
gara për nivelet në rritje 
të jetës në Shqipërinë 
që eksporton vetëm 

djem e vajza nën moshë 
drejt mauneve dhe rrugëve 
të tjera trafikant-kontrolluese 
në një emigracion ende të 
dhimbshëm.
Shoqëria dhe populli që 
pritet të anketohet nga 
Kryeminstri, po mbyten në 
një det neurozash. Jeta e 
përditshme ndihet si të jetosh 
në trurin e një personi elegant, 
i cili e ka ngatërruar mbylljen 
reflektive dhe shpresën para 
një pasqyre konvekse me një 
personalitet. Ndjehemi sikur 
kemi prishur aksidentalisht 
seancën e terapisë së dikujt. 
Shfletohet Instagrami dhe 
rrjetet e tjera sociale po 
vazhdojnë të shoqërojnë deri 
në lotë protagonisten dhe 
protagonistin e Big Brother, 
diku dhe nga kureshtja, diku 
dhe nga varësia idiomatike. 
Kafenetë ndizen në duhan 
e sipër për një shfaqje me 
diskutime politike dhe ju 
garantoj se do të shihni një 
aktivist të zellshëm të klasës 
së papunë që shpjegon se 
si sistemi po bëhet gjithnjë 
e më i keq. Punonjësit e 
institucionit, shtet: lokal dhe 
qendror, përmbledhin çdo 
rast të ‘rastit’, si për shembull 
kur kamarieri ia dha faturën 
një të dehuri, dhe jo atyre. 
Zonjat e punësuara ndërrojnë 
modelet. Deputetet natyrshëm 
kanë më shumë se sa të 
gjithë…Ankohen për burrat. 
Patriarkat! Shqipëria nuk ka 
racizëm? Nuk thuhet, nuk 
duhet të ketë?! Fakti është me 
të vërtetë i bindur neurotikisht 
se është i rrethuar nga 
racistë të zbehtë, ksenofobë, 
transfobë dhe fashistë dhe se 
situata dhe qasja me fushatën 
e pjesshme lokale është një 
faktor me udhëheqës të 
zemëruar që pret të zihen 

kundërshtarët e tij, për të 
ndërtuar shkallë të reja 
ngjitjeje. A thua nuk zbret më 
ai? Dhe sigurisht që të gjithë 
janë të traumatizuar. Ose janë 
edhe të rraskapitur. Ndjenja e 
rraskapitur është ndjenja e re 
e një mjedisi të traumatizuar. 
“Jam shumë i lodhur”, thonë 
neurotikët e klasës së re 
shqiptare, asaj që i shkon 
shuma e parasë së majme sa 
nga rroga tek banka, aq dhe 
nga korrupsioni, gjë që është 
e mahnitshme duke qenë se 
asnjëri prej tyre nuk ka bërë 
ndonjëherë ndonjë punë të 
një dite.
Tani, e pse jo tani? Pse jo? 
Edhe “grindja” në kahun 
e Opozitës i ka shërbyer 
neurozës kulmore. Ajo që 
ndodh, është shprehja 
përfundimtare e ngecjeve 
politike, dhe kulturore që janë 
bërë kaq modë në mesin 
e grupit të mirë-strukturuar 
dhe të dyshimtë shoqëror 
në qeverisjen e vendit. 
Seriozisht, ky mjedis politik 
është krisur. Në fillim duket 
se është thjesht dëshpërues. 
Në kahun tjetër e padukshmja 
pikturon një imazh ku 
gjithçka ekziston brenda tek 
‘korniza e traumës’. Dhe kjo 
e padukshme shkruan dhe 
në akull “Gati lakun tim!” Por 
më në fund bëhet qesharake. 
Është kaq e zymtë e 
pamëshirshme saqë gjithçka 
që mund të bësh është të 
qeshësh. Nëse i thoni vetes 
se është parodi. Parodi e 
atyre hileqarëve intensivë me 
prejardhje të privilegjuar që 
kanë arritur të bindin veten 
se janë të aftë. Këtë mund 
ta shijoni jashtëzakonisht 
shumë, nëse ende do të 
heshtni. Qeverisja e tyre me 
heshtjen masive është Pesë 
yje!
Ku të fillojë? Gjëja e parë 
që duhet thënë është se ky 
është padyshim një aktualitet 
i pikturuar nga dikush që kurrë 
nuk ka pasur një penel normal. 
Nga dikush që ka shkelur në 
një vend pune normale, por 
që duket anormal. Është një 
mjet kontrolli, ky lloj peneli. 
Në fakt është më shumë se 

sa thuhet se është. Mos u 
trego budalla! Kuptoje do 
të thoshte Artan Fuga. Më 
saktë: “Është e frikshme 
mungesa e kulturës juridike. 
Kaq i dobët është Kuvendi?” 
dhe si për ta kuptuar më 
mirë e më qartë, Gjykata 
Kushtetuese vendosi të 
mos shkarkojë Presidentin e 
Republikës, Ilir Meta. Brenda 
afateve të përcaktuara, 
Gjykata Kushtetuese publikoi 
vendimin i cili shfuqizon 
votimin e Kuvendit për 
shkarkiminin e kreut të shtetit. 
Pra: Në lidhje me shkaqet për 
të cilat Kuvendi ka vendosur 
shkarkimin e Presidentit, 
Gjykata Kushtetuese, pasi 
përcaktoi elementet objektive 
të “shkeljes së rëndë të 
Kushtetutës” të parashikuar 
në nenin 90, pika 2, të 
Kushtetutës, si dhe vlerësoi 
kërkesën e nenit 90, pika 3, 
të Kushtetutës për të vërtetuar 
fajësinë e Presidentit, arriti në 
përfundimin se:
1. Faktet e paraqitura si 
shkelje të nenit 86, pika 1, dhe 
nenit 89 të Kushtetutës, nuk 
përbëjnë shkelje të rënda të 
Kushtetutës.
2. Nuk ka shkelje të rëndë 
të nenit 88, pika 3, të 
Kushtetutës…”.
Duke e lexuar këtë nënkupton 
se ajo që vendosi Kuvendi 
për shkarkimin e Presidentit, 
është mjaft e habitshme, 
sikur ky është një vendim i 
votuar nga dikush që ka një 
problem shumë serioz me 
demokracinë. Kjo nuk duhet 
të na habisë. Më kujtohet 
pas votimit në Paralament, 
situata qesharake e turmës 
parlamentare të kartonave. 
E mbaj mend sepse dëgjoja 
se ishte thjesht fjalia më e 
tmerrshme, urrejtja, inati që 
kisha dëgjuar ndonjëherë 
në një votim të zakonshëm. 
Ai reduktoi kartonat në shou 
me zvarranikë kartonash të 
mirëdirigjuar. Ai përshkruante 
votuesit e parlamentit, se 
nënkuptohej të ishin si 
gjysmë-njerëz të pamend, 
të ndikuar e të urdhëruar, 
të tmerruar, në rastin më të 
mirë...

A DUHET SHKRIRË PARLAMENTI I DËSHTUAR? 
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Supermarketi “Hilal Food 
Center” dhe pronari i tij, 
së bashku me stafin e 

profesional, sapo vjen marsi 
urojnë me gjithë zemër të 
gjithë shqiptarët për mjaft 
festat dhe festivitete që lidhen 
me këtë muaj. Është muaji i 
Luleve, Ditës së Verës, dhe i 
grave dhe mësuesve, është 
muaji që ka shumë festivitet 
dhe histori brenda vetes. 
Është muaji që lidhet dhe me 
Kosovën. E kështu ky muaj 
është festiv dhe mirëpritet 
tek Supermarketi “Hilal Food 
Center”. 
Sikurse dihet tashmë 
supermarketi “Hilal Food 
Center” dhe pronari z. 
Mahmud janë tashmë më 
të dashurit për të gjithë 
shqiptarët. Z Mahmud është 
thuajse një shqiptar i vërtetë, 
ai flet shqip, komunikon mirë 
me të gjithë klientët e tij nga 
Shqipëria dhe Kosova dhe 
uron që pandemia të largohet 
dhe njerëzit të shpëtojnë nga 
Covid-19. Ky supermarket 
prej kohësh është bërë një 
qendër ku gjendet respekti 
ndaj shqiptarëve. Pronari 
i këtij supermarketi, është 
thuajse një mik i pandashëm 
me të gjithë. Mahmudi mbetet 
simboli i Njeriut dhe tregëtarit 
të dashur për shqiptarët. 
Njeriu gjithnjë e ka një arsye 

në tërë udhën 
e tij të fiksojë 
atë që lidhet 
me përditësinë, 
me ushqimin, si 
bazën krysore 
të qasjes së një 
detyrimi familjar 
për një shëndet 
dhe jetë më 
të mirë, më 
cilësore. Dhe 
këtë në Londër, 
n a t y r s h ë m 
e krijon nga 
l i dh je t  dhe 
sjelljet, cilësia 
dhe kultura e 
sërbimit tek “Hilal 
Food Center” 
n ë  K i l b u r n 
High Road. Ai 
tashmë është 
Supe rmarke t i 
i  dashur  i 
s h q i p t a r ë v e . 
Dhe këtu pronari 
i tij Z. Mahmud gjithnjë është 
i gatshëm dhe mjaft human 
në ndihmë të të gjithëve. Ndaj 
këtu çmimet konkurrojnë, 
cilësia është e garantuar.  

Vlerat 

Ndaj, Supermarketi “Hilal 
Food Center” është i 
rëndësishëm për komunitetet 
që u shërben. Ushqimi është 

i nevojshëm kudo 
për të gjithë dhe këtu 
hyjnë supermarketet. 
Sa më shumë që 
keni në qarqet apo 
provincat tuaja, aq më 
shumë konkurrencë 
keni, gjë që ul çmimet 
(sidomos për artikujt 
me cilësi më të 
lartë që gjithashtu 
tregtohen mirë). Ekipi 
që keni bashkuar do 
të përcaktojë nivelin 
tuaj të shërbimit 

ndaj klientit, mënyrën se 
si menaxhohet inventari 
në të gjithë dyqanin dhe 
kulturën e përgjithshme (si 
ndihen të gjithë në dyqan 
për menaxhimin e sipërm, 
punët e tyre etj). Shumica e 
supermarketeve tani shesin 
të njëjtat produkte organike - 
/ konvencionale kështu që ju 
duhet të keni një ndryshim në 
lidhje me biznesin tuaj sesa 
konkurrentët tuaj.
Shumica e bizneseve 
përqendrohen në zinxhirët e 
furnizimit dhe kërkesës. Por 
“Hilal Food Center” tregon 
se gjithmonë do të ketë 
klientë (të gjithë duhet të 
hanë). Nevojat e “Hilal Food 
Center” drejtohen nga dy 
faktorë kryesorë: koha dhe të 
ardhurat e disponueshme.

Vetvetja 

Shqiptarët ndjehen si në 

shtëpinë e tyre tek “Hilal Food 
Center”. Shërbimet tek “Hilal 
Food Center” përqendrohen 
në bërjen e njerëzve për të 
blerë me ta dhe jo në dikë 
tjetër. Ata kanë prodhime 
si buka dhe qumështi afër 
kostos në mënyrë që të mos 
humbasin klientët. Kuponë për 
t’i bërë njerëzit të ndihen mirë 
me blerjet e tyre. Shumica 
e njerëzve nuk kanë kohë 
të bëjnë pazar. Të kesh një 
supermarket që mbart fruta 
dhe perime të freskëta është 
treguesi numër një i shëndetit 
të një lagjeje. Dhe këtë e gjeni 
tek “Hilal Food Center”, ku 
shërbimet dhe produktet e tij 
janë tregues i rëndësishëm 
të shëndetit financiar dhe 
fizik. Shqiptarët flasin fjalët 
më të mira për “Hilal Food 
Center”. Ata ndjehen gjithnjë 
si në shtëpinë e tyre dhe në 
shërbimin profesional dhe 
model të “Hilal Food Center”. 

“HILAL FOOD CENTER” URON 
FESTAT E MARSIT 
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