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Dikush duhej të fliste. Të 
gjithë e kishin humbur 
të drejtën e të folurës. 

Ai sillej si të ishte pronari i 
vetëm i atyre gojëve. Gojët 
e tyre i kishte zhytur brenda 
Maskës. Maskës i kishte 
dhënë autoritetin e vet. Dhe 
sipas Ligjit të tij: Maska flet, 
Maska heq, Maska shpëton, 
Maska është pronë. Pronë dhe 
modë. Emër dhe para në këtë 
Botë. Maska ishte përjetësi. 
Përjetësia? Më e afërta me 
parajsën. Kurrë nuk ndryshon, 
e shquar dhe madhështore. Si 
një ëndërr e premtuar dikur.
Dhe ëndrrat shihen më errët 
nën Maskë. Të gjithë janë 
zhytur nën të. E errësirave të 
ëndrrave u duhej dritë. Ashtu 
sikurse i duhet edhe Lumit pak 
dritë të depërtojë në skutat e 
errëta të një pylli të dendur rreth 
e qark tij, që vetëm zhurma i 
zgjon dashuritë...

MASKA FLET

(vijon në faqen 02)
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...lakuriqe të zogjve që 
humbasin këngët e tyre më të 
bukura në përplasje të ujëta me 
të drunjta e të gurta. I duhet 
udhës së një Lumi dritë? 
Përreth kësaj drite bën gojë 
Deti i Qetësisë. Nën hënën e 
maskuar, gjen vetmia vetminë. 
E qetë, e përfolur në një ditë 
dhe në një mijë netë. Në një det 
pluhuri. Në një libër përrallash. 
E gjithnjë aty ka skeçe që të 
bëjnë për të qeshur. Të paktën 
nuk na shihen më dhëmbët! E 
dentistët e kanë mbyllur zyrën 
e tyre. Është një mënyrë e re 
për të mbuluar pluhujt. Edhe 
të një deti me pluhur? Në një 
të tillë nuk duhen shtretër, nuk 
duhen rrugë, nuk duhen … nuk 
duhen as gojë, nuk duhen as 
dhëmbë, nuk duhen gjuhë. E 
pa gjuhë a mund të flitet? A 
mund të komunikohet? 
Gjuhët janë nën Maskë. Janë 
nën shtroje, janë nën çarçafë, 
janë nën mbulesa. Gjuhët e 
tilla janë të fshehta, janë të 
rrepta, s’janë më të sinqerta. 
Janë vetëm sinjale dhe 
shenja. Në të vërtetë gjuhët 
janë mbledhur të kërkojnë 
të drejtën e tyre, të drejtën e 
Fjalës, të të folurës, dhe kanë 
kohë që e kërkojnë si dikur në 
shkretëtirë, në një fushëtirë 
të lodhur nga shterpësia, 

janë një numër i pakufizuar 
njerëzish në një pritje të gjatë 
për vendin e punës, një ushtri 
e tërë që quhet si e tillë në 
kohë të maskuar, një popull nën 
qiellin e ftohtë dhe që ka muaj 
që dridhet më shumë se sa 
tërmetet që e shkundën, vetë 
Njeriu që e vetëgërmoi tokën 
e ftohtë, që të gjej strehën e 
fundit…, njerëz të cilët i ka 
plandosur gjumi pikërisht aty 
ku ndodhen mes Fushës në 
shtëpitë e betonit, e të gjithë 
nën Maskë luajnë modulet më 
të reja të „trimit“, me arsyen e 
Urdhërit të lëshuar si tështimat 
pas dimrit. 
Fundja ka ende shpresë të 
gjendet luku i ri mbi Fytyrën 
e Re që të rimarë frymë 
qetësisht…, pa Maskë. Pa 
Maskë? Përse e mban edhe ti? 
Ti e ke pasur një të tillë që në 
ardhjen tënde. Ti je i maskuar 
që në lindje. Përse maskohesh? 
Duhet të mos dallohesh, thonë 
ata që të servilosen gjithmonë. 
Duhet të të mbajnë sekret sipas 
Ligjit. Dhe sipas Ligjit ti duhet të 
jesh nën Maskë. Sipas të gjithë 
neneve të tij vetëm Maska të 
mbulon fytyrën tënde të urryer. 
Pra gjeniale: reflekton rrugën 
e Mbretit, me elegancë, duke 
lulëzuar nga brenda luleve, 
bartur nëpër tuba Oksigjeni 
tubash dhe makinerish, në 
krahët e butë të fluturave.
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PËRSOSUR 
Thjesht një pyetje nga një 

student me qendër në 
Tiranë, Shqipëri. “Unë 

përballem me katër çështje 
të mëdha kur bëhet fjalë për 
të shkruar. Paniku: Ndihem 
sikur nuk do ta përfundoj 
kurrë letrën time. Përsosja: 
Unë dua që shkrimet e mia 
të jenë perfekte (edhe pse e 
di që askush tjetër nuk është 
i përsosur, dhe unë jam një 
qenie njerëzore si të gjithë 
të tjerët.) Sindroma Impostor 
(mashtruese): Unë vazhdoj 
të pyes veten se çfarë po 
bëj këtu. Mungesa e besimit: 
Unë nuk u besoj rezultateve 
të mia dhe e banalizoj punën 
time gjatë gjithë kohës. A 
mund të më jepni ndonjë 
këshillë që do të ndihmojë?”
Katër pikat që përmendni, 
paniku, përsosja, sindroma 
mashtruese dhe mungesa e 
besimit janë mjaft të lidhura me 
njëra-tjetrën. Në fakt, për mua, 
të gjitha problemet burojnë 
nga e njëjta rrënjë: përsosur.
Mendoni për këtë! Paniku vjen 
nga përsosja, sepse e dini që 
nuk mund të jeni kurrë perfekt. 
Sindroma imposter vjen nga 
përsosja sepse ndiheni të 
rremë. Pse? Sepse nuk jeni 
perfekt, sigurisht! Mungesa 
e besimit vjen nga përsosja, 
sepse ju doni të jeni perfekt 
dhe nuk jeni. Prandaj, sugjeroj 
me forcë përsosjen. Këtu 
janë shtatë këshilla për ju:
1- Kuptoni që përsosur 
ë s h t ë  n j ë  p r o b l e m
Gjiçka për fjalën „përsosur“ 
tingëllon e lezetshme për 
veshin e njeriut. Çfarë mund 
të jetë më mirë se e përsosur? 
Por kjo ide është një kurth. 
Kur prisni përsosmëri, ju po 
vendosni një standard jo të 
shëndetshëm, që është vetëm-
shkatërrues dhe demoralizues. 
Vazhdoni t’i kujtoni vetes 
se mjaft mirë është në 

të vërtetë, mjaft e mirë!
2- Krijoni qëll ime më 
realiste për veten tuaj
Zëvendësoni pritjet tuaja 
perfeksioniste me ato që 
në të vërtetë mund t’i arrini. 
Dhe kushtojini vëmendje 
asaj që mund të bëni më 
shumë, sesa faktorëve që 
nuk mund t’i kontrolloni. Për 
shembull, ju nuk keni asnjë 
fuqi nëse profesori juaj ju 
jep një notë maksimale. 
Por, ju keni mundësinë të 
përfundoni draftin e parë 
të punimit tuaj pesë ditë 
më herët, kështu që të keni 
shumë kohë për redaktim.
3- Jini të vetëdijshëm se drafti i 
parë nuk do të jetë kurrë i mirë
Disa nga studentët e mi ndihen 
të dëshpëruar që shkrimet 
e tyre nuk janë të mira. Ja 
çfarë u them atyre: Drafti i 
parë i askujt nuk është i mirë, 
madje as i Stephen King, apo 
Margaret Atwood. Të gjithë 
shkrimtarët profesionistë e 
kuptojnë që shkrimi është një 
proces përsëritës. Puna juaj 
do të përmirësohet me secilin 
draft kështu që sfida juaj 
kryesore është të prodhoni 
draftin e parë sa më shpejt të 
jetë e mundur në mënyrë që të 

keni shumë kohë për redaktim.
4 -  S f i d o n i  k r i t i k u n 
t u a j  t ë  b r e n d s h ë m
Kritikët tanë të brendshëm 
duan të na japin një kohë të 
keqe. Ata na thonë se nuk 
jemi mirë, se jemi ndryshe 
dhe se të gjithë të tjerët janë 
shumë më të suksesshëm dhe 
të talentuar. Edhe shkrimtarët 
super të suksesshëm si Maya 
Angelou u ndien në këtë 
mënyrë. Kuptoni që kjo është 
thjesht bisedë pa prova. Thuaji 
kritikut tënd të brendshëm 
të bëjë një rritje opsioni. 
5- Ndaloni veten tuaj 
n g a  s h u m ë  d e t y r a
Mbledhja e detyrave, ku 
përpiqesh të bësh më shumë 
se një gjë në të njëjtën kohë, 
është endemike tek studentët. 
Ata jo vetëm që përpiqen të 
mashtrojnë me shkrim, ose 
me Facebook dhe të shkruar, 
por gjithashtu përpiqen të 
menaxhojnë hulumtimin gjatë 
shkrimit, ose redaktimit gjatë 
shkrimit. Vendosni që nuk do 
ta lejoni veten të shkoni në 
këtë rrugë të trazuar. Shumë 
detyra janë stresuese dhe 
do të bëjnë që ju të bëni më 
shumë gabime. Bëni vetëm 
një gjë në të njëjtën kohë. 

Kur të shkruash, shkruaj. Kur 
redaktoni, redaktoni. Ju do 
të jeni një person shumë më 
i lumtur - dhe një shkrimtar 
më i mirë - në këtë mënyrë.
6 -  Nda lon i  sh ty r jen
Mos prisni për momentin e 
përsosur për të filluar esenë 
tuaj të radhës. Në vend të 
kësaj, fillojeni menjëherë 
- posa të merrni detyrën. 
Ju do të fuqizoheni duke 
ndërmarrë veprime dhe 
do të bëni më shumë.
7- Kuptoni që pushimi 
nuk është kohë e humbur
Shumë njerëz që vuajnë 
nga fjala „përsosur“ e ngasin 
veten aq shumë sa që ata nuk 
pranojnë të marrin pushim, 
ose të bëjnë asgjë argëtuese. 
Ky është gjithmonë një gabim. 
Më në fund, më lejoni të 
përfundoj me një citim nga 
shkrimtari Ryan Holiday: 
„E përsosura, rrallë krijon 
përsosmëri, ose kënaqësi, 
por vetëm zhgënjim.“ Por, „e 
përsosura“ është një zakon i 
përshpirtjes së shpirtit. Merrni 
hapa për ta luftuar menjëherë. 
Përqafimi i papërsosmërisë 
suaj do të jetë favori më i mirë 
që mund të bëni për veten tuaj.
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URIME AMERIKA, 
URIME!…
Nga Shefqet Meko

-Frika  u “vra” dhe Amerika 
jep “leksione shprese”-

Acari i Janarit nuk mundi 
të “ngrinte” fuqinë 
vepruese të ndërrimit të 

pushteteve në Uashington DC. 
Amerika qesh sërish e duke  
demonstruar me shembullin 
e vet  i dha botës “leksionin 
e radhës”. Urime! Urime!
Sa shumë telefonata në këtë 
ditë. Ka një  entuziasëm të 
sinqertë të gjithë atyre që 
ende besojnë te Amerika dhe 
liria e saj. Muara  Schwartz 
nga kryeqyteti “i blinduar” 
amerikan u shkruan miqve: 
“Qielli është i kaltër përsëri 
dhe le t’i këndojmë lirisë.
Bota rimerr frymë pa frikë…” 
Nga Londra do ishte i pari 
Dr. Fatmir Terziu që do të 
telefononte duke thënë 
thjesht dhe qeshur: “Urime 
mik. Pushteti amerikan u 
ndërrua paqësisht. Urime…”  
Ndihesh se je me fat që je 
këtu  e të ngazëllen fakti që  
në këtë 20 Janar historik , 
betimi i pushtetarëve të rinj 
në Shtëpinë e Bardhë kaloi 
paqësisht, me duartrokitje, 
me flamuj, këngë dhe gjithë 
procesi  bekuar emocionalisht 
nga Himni i  Amerikës, që 
është si një “turbinë”   e lirisë   
së Kontinentit. Amerika foli 
sërish me shëmbullin e vet. 
Nga ndërtesa  Tempull e 
ekzistencës amerikane, nga 
ajo ndërtesë  e solemnitetit të 
ligjit dhe lirisë, nga ai symbol i 
madhështisë,  ku dy javë më 
parë pamë me tmerr dhune 
e tym tronditës, pikërisht 
aty u ringjall shpresa se 
“Amerika nuk bie”. Presidenti 
Xho Biden bëri betimin që 

duhej, duke  thënë nga 
shpirti  bardhë: “Unë do jem 
president i gjithë Amerikës, 
president i çdo amerikani…” 
Amerika dëgjoi, bota dëgjoi, 
yjet vëhtruan. Amerika jeton 
krizën  e saj më të thellë: 
400 mijë të vdekur nga 
virusi, miliona  fronte pune 
të humbura, aq shumë plagë 
shoqërore sikur pikojnë 
dhimbje në trupin gjigand 
të  vendit të lirisë. Amerika 
rimerr frymë e menduar dhe 
entuziaste përsëri. 400 mijë 
flamuj valviten lehtë përballë 
Kapitolit, si  symbol dhe 
kujtim për ata që ikën dhe nuk 
mundën ta përjetonin këtë ditë 
ndërrim pushtetesh. “Që të 
shërohemi  , duhet të kujtojmë” 

tha presidenti i 46-të Amerikan, 
Xhoe Baiden.  Kurrë  në këtë 
shesh ku ndërrohen pushtetet 
presidenciale, nuk ka pasur 
kaq shumë flamuj dhe kaq pak 
njerëz, kaq shumë  ushtarë e 
autoblinda, e kaq pak ovacione 
masive dhe oshëtuese. 
Amerika duhet të shërohet 
nga “plaga” e hidhur e 6 
Janarit 2021. Dhe shërimi fillon 
duke nderuar jetën dhe duke 
“përkëdhelur”  njerëzit me fjalë 
të mençura që  të gjallërojnë…
20  Janari i sotëm ceremonial 
iu përcoll botës si një “festë 
në rrethim”, por me protokoll 
zyrtar dhe hierarki të përpiktë 
ligjore. Aty, në “prehër” të 
Kapitolit Amerikan, me dorën 
mbi Bibël e nën autoritetin 

e ligjit, u betua Presidenti 
i  Ri Amerikan.  Betim për 
të mbrojtur kushtetutën dhe 
autoritetin e Zyrës Ovale. 
“Betohem! Zot më ndihmo”! I 
rrethuar nga  ekipi dhe Zonja 
e Parë,  i rrethuar nga  ish-
presidentët që  në harkun 
kohor që iu jep Kushtetuta kanë 
bërë të njëjtën gjë: Betimin për  
Amerikën! Sa mirë do të  ishte 
sikur të ishte ai që “zgjodhi të 
mos vinte”! Sa mirë do ishte 
për Amerikën dhe  Botën!
Një kapitull i vështirë sapo 
hapet. Nuk do jetë e lehtë, por  
amerikanët do fitojnë sepse 
me ta është Zoti dhe  liria  që 
çliron pafundësisht energji.
Urime Amerika! Urime! Bota  e 
pa sot  me sytë e vet! Urime!
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NDËRSA FAMILJA E ROALD DAHL KËRKON 
FALJE PËR RACIZMIN E TIJ, NË SHQIPËRI 
ASKUSH NUK KËRKON FALJE…

Roald Dahl ishte një 
romancier britanik, 
shkrimtar i tregimeve 

të shkurtra, poet, skenarist 
dhe pilot luftarak i kohës së 
luftës. Librat e tij janë shitur 
më shumë se 250 milion kopje 
në të gjithë botën. Dahl lindi në 
Uells nga prindër emigrantë 
norvegjezë. Ai shërbeu në 
Forcën Ajrore Mbretërore 
gjatë Luftës së Dytë Botërore. 
Por Roald Dahl ishte edhe një 
spiun, një historian çokollate 
dhe një shpikës mjekësor. Ai 
ishte gjithashtu autor i Charlie 
and the Chocolate Factory, 
Matilda, The BFG, dhe një 
thesar i librave origjinalë, 
me gjelbërim të përjetshëm 
dhe të dashur për fëmijë. Ai 
mbetet për shumë persona 
tregimtar Nr. 1 në botë. Po 
pse kohët e fundit në Britani të 
Madhe, familja e Roald Dahl 
kërkon falje për racizmin e tij?
Disa vjet para se të njihja 
emrin e tij nga librat, autori i 
dashur i fëmijëve Roald Dahl 
mësova tashmë, se kishte 
bërë komente raciste rreth 
hebrenjve në dy intervista. Ai 
kishte folur për ‘një tipar në 
karakterin hebre që provokon 
armiqësi’ dhe madje pranoi 
që ai ishte ‘bërë antisemit’. 
Gjëra mjaft të neveritshme, 
për të qenë të sigurt.
Tani, që gazeta britanike 
„The Sunday Times“ ka 
vërejtur se, fshehur larg në 
një pjesë të paqartë të faqes 
në internet të shkrimtarit të 
ndjerë, ekziston një deklaratë 
në lidhje me pikëpamjet jo të 
këndshme të Dahl. Lexohet: 
‘Familja Dahl dhe Kompania 
e Historisë Roald Dahl 
kërkojnë ndjesë thellë për 

lëndimin e qëndrueshëm dhe 
të kuptueshëm të shkaktuar 
nga disa prej deklaratave 
të Roald Dahl.’ Ai i kritikon 
ata si ‘vërejtje paragjykuese’ 
të cilat ‘qëndrojnë në 
kontrast  të  dukshëm 
me njeriun që njihnim’.
Fushata „Kundër Anti-
Semitizmit“ thotë se falja duhet 
të kishte ardhur më shpejt. 
Komentet e Dahl ishin, me të 
vërtetë, paragjykuese. Po të 
ishte akoma gjallë dhe po të 
kishte ndryshuar pikëpamjet 
dhe të kishte shkruar një 
deklaratë të ngjashme faljeje, 
do të kishte kuptim. Por 
Dahl ka vdekur gati 30 vjet 
më parë, dhe kjo deklaratë 
u prodhua nga të tjerët, pa 
asnjë lidhje me atë që tha ai.
Duke e parë dhe ndjekur këtë 
fakt dhe duke parë dhe mjaft 
të tjera të lidhura ngjashëm, 
natyrshëm vëmendja shkon 
përtej, atje ku mijëra faqe 
librash, tregimesh, poezish, 
shkrimesh e fejtonesh pa 
përgjegjësi, mjaft akuzuese, 
mjaft ofenduese, mjaft 
denigruese për ata që 
mëndonin ndryshe, janë dhe 
mbahen pa pikë përgjegjësie 
në Bibliotekën Kombëtare të 
Shqipërisë dhe askush për 
ta nuk ka kërkon dhe madje 
as meton të kërkojë ndonjë 
shenjë faljeje. Në këta libra 
është sharë mendimi dhe 
bindja ndryshe, është sharë 
etniciteti dhe përkatësia, 
është nxirë Tjetri i padëshiruar 
i regjimit monist, është vënë në 
shënjestër ideja e një talenti, 
që sot ndoshta do të ishte maja 
e rrëfimit, tregimit apo poezisë 
dhe nga ata që mbetën „maja“ 
e krijimtarisë shqiptare ende 

asnjë fjalë, asnjë falje. Kur 
dihet se shkrimet dhe librat 
e tyre përktheheshin me 
paratë e popullit dhe vetë 
atyre që ishin në shigjetën 
e sulmeve, madje falas dhe 
viheshin në një rrjesht me ato 
të Diktatorit, pyetja është mjaft 
domethënësë në një shoqëri të 
tillë të lirë, që ende është në një 
shtrat të pakuptueshëm lirie. 
Ndryshe nga kjo heshtje dhe 
„harresë“ shqiptare deklarata, 
pra, ajo e faljes për shprehjet e 
Dahl, është shumë e sinqertë. 
Familja e Dahl dhe kompania 
që mban emrin e tij, ndien 
nevojën për të kërkuar falje 
për pikëpamjet e paraardhësit 
të tyre të vdekur. Kjo është 
ndoshta e kuptueshme që 
kompania donte të pranonte 
komentet që ai bëri, në 
vend që të pretendonte se 
ato nuk ndodhën, pra të 
shfaqjësoheshin që pikëpamjet 
fanatike të Dahl ishin të tijat, 
jo ato të familjes së tij, apo 
kompanisë. Kjo është kultura 
perëndimore, kjo është ajo 
që duhet, ajo që kërkon të 
bëj qetësimin e shpirtrave të 
vrarë dhe të etiketuar si armiq 
të Popullit, kur mjaft 
prej tyre tashmë janë 
vërtetuar se kanë 
qenë shënjestruar 
keq e me qëllim nga 
penat e tyre nënn 
diktaturë, për qëllime 
propagandistike, që 
u morën dhe u nxinë 
edhe jetën. Sa të 
ti l lë intelektualë 
n ë  s h k r i m e t , 
poezitë, librat dhe 
veprat e mbajtura 
në Bib l io tekën 
Kombë ta re  t ë 

Shqipërisë e më gjerë kërkojnë 
një falje të vogël ndoshta nën 
dhe mbi kopertinën e tyre? Kur 
do të ndodhë që edhe media 
shqiptare të bëjë të njëjtin 
ndërgjegjësim që bën media 
britanike për raste të tilla? 
Në rastin e Dahl komentet 
e tij antisemitike ishin të 
tmerrshme, por mund të 
thuhej se familja e tij nuk 
ka pse të pendohet, por kjo 
ndodh ndryshe, madje ata 
kërkojnë falje publike, gjë e 
cila në mesin shqiptar është 
larg e madje nuk bëhet më 
fjalë. Ndërsa më lart cituam 
atë që Fushata „Kundër Anti-
Semitizmit“ thotë se falja 
duhet të kishte ardhur më 
shpejt, ne në këtë rast themi, 
të paktën tani le të ndodh një 
grimë falje për atë që kjo lloj 
krijimtarie dhe letërsie bëri në 
dëm të Njeriut që kërkonte 
liri, që mendonte ndryshe, 
që dëshironte demokraci. Le 
të kërkohet falje mbi baza 
historike dhe fakte dhe jo 
mbi „shpallje“ „epopesh“, 
apo „rrënjë rrapash“ që ende 
duket se kërkojnë të mbijnë 
për të mbetur të pashkulur. 

(Në mijëra faqe librash ka mizori dhe krime të mjaftueshme për të kërkuar falje, 
thuajse e gjithë ajo armatë e madhe e përkëdhelur e shkrimtarëve Nga diktatura)
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NE DUHET TË FLASIM PËR VARFËRINË 
- DHE JO VETËM RAJONIN KU ËSHTË 
ULUR KËMBËKRYQ AJO

Vizita e Sekretarit të 
Përgjithshëm të PD-
së, Gazmend Bardhi 

dhe ish-deputete së kësaj 
partie, Albana Vokshi, në disa 
familje në nevojë, të varfëra 
dhe pothuajse të abandonuara 
nga Qeveria e Kryeministrit Edi 
Rama,  në fund të vitit të kaluar, 
duke premtuar një rregullim 
radikal të shkurtër të barazisë, 
ishte i vonuar. Për një kohë të 
gjatë, debati ynë rreth asaj se 
si të përmirësojmë aksesin në 
mundësi është dominuar nga 
rafineria e heshtjes, që tashmë 
mbahet si një opsion didakt nga 
e majta identike e ristruktuar 
si “Rilindje”, e cila ka bërë që 
çështjet e klasës dhe rajonit 
të injorohen, duke bërë rolin 
e tortëndarësit, si në rastet e 
Kryebashkiakut të Tiranës, 
Erion Veliaj, apo skemave 
sfumante të vetë kreut të 
Qeverisë në disa ndërtime që 
vetëm shiritat rozë nuk janë 
rifreskuar për të bërë rolin e 
prerjes inaguruese.
Në fakt nga pamjet e shfaqura 
në media të ndryshme, ajo 
që u pa u duk qartë se ishte 
neglizhenca e treguar ndaj 
pabarazive të bazuara në klasë 
dhe rajon, kryesisht për shkak 
të braktisjes së patreguar ende, 
ose të padukshme akoma, të 
Partisë Socialiste nga votuesit 
e saj tradicionalë, që pjesërisht 
çoi ujë në atë që u duk se fitoi 
shumicën e saj më të madhe 
që nga rimodelimi i saj, bazuar 
në suksesin e vendet e zëna 
më parë sipas rezultateve të 
votimit të votuesve të ‘Murit të 
Kuq’.
Por, pamjet treguan më së 
miri, se fokusi i pabarazisë 
ka çuar në humbjen e kohës 
dhe parave në konsultime dhe 
diskutime të pafund, në vend 
që vetë ky aspekt i Opozitës, të 
përqendrohet në provat që janë 
në dispozicion dhe të ofrohen 

zgjidhje të bazuara në ato 
prova. Për këtë Departamenti i 
Lëvizjes Sociale, nëse ekziston 
si i till, duhet të parashtrojë 
se çështjet e klasave dhe 
rajoneve në raport me 
realitetin, është mirë të shihet 
dhe bëj korrigjimin në faktorët 
se si gjetjet e tij s’janë marrë 
parasysh nga qeveria. Njerëzit 
me qasje të tillë që jetojnë në 
“pikat e ftohta” të lëvizshmërisë 
sociale - zonat kryesisht të 
varfëra në veri dhe në fryrjet 
e shumta urbane pos lëvizjes 
së lirë në mesin e Shqipërisë 
dhe në zonat bregdetare, dihet 
tashmë se përjetojnë pengesa 
të konsiderueshme për të hyrë 
në mundësi dhe për të rritur 
besimin e tyre për atë që mund 
të konsiderohet si besim ndaj 
brezave të njëpasnjëshëm, 
me qëllim që të rrinjtë të mos 
braktisin më vendin. 
Kjo ndoshta është dhe në 
vende të tjera, dhe sigurisht që 
është, por në Shqipëri, ndryshe 
nga të tjerët, kjo çështje nuk ka 
të bëjë vetëm me klasën. Zona 
në të cilën vizitorët opozitarë 
u shfaqën para kamerave, ka 
nivelet më të larta të varfërisë 
së fëmijëve në vend. Por, ka 
gjithashtu një nga boshllëqet 
më të dukshme të problemeve 
arsimore midis fëmijëve të 
pasur dhe të varfër, dhe nivelet 
më të larta të lëvizshmërisë 
sociale. Fëmijët e pafavorizuar 
që jetojnë në këtë zonë rriten 
mesatarisht për të fituar më 
shumë se ata nga qytetet e 
vjetra veriore, të tilla si Kukësi, 
Dibra e Bulqiza, etj. Qasja nga 
ky kënd nënvizon rëndësinë 
e arsimit në përmirësimin e 
mundësisë për t’u mundësuar. 
Shpesh, zonat në ‘pikat e ftohta’ 
të lëvizshmërisë sociale kanë 
tendencë që më pak shkolla të 
vlerësohen si të shquara nga 
instancat përkatëse.
Duke ndjekur mediat , 

kam parë pabarazi të tilla 
krahasuar në një sfond të 
mëparshëm, duke marë në 
konsideratë dhe raportimet 
nga një organizatë bamirësie 
arsimore që mbështet fëmijët 
dhe të rinjtë me prejardhje të 
disavantazhuar për të arritur 
një vend në universitet ose 
një aspiratë tjetër. Shumë 
nga studentët me të cilët kjo 
organizatë kishte punuar, ishin 
nga një prejardhje e pakicave 
etnike dhe aty kam lexuar që 
shpesh klasa dhe gjeografia 
ishin pengesat më të mëdha 
për ta. Kjo, natyrisht, nuk do 
të thotë se etnia dhe gjinia nuk 
luajnë një rol. Ata e bëjnë, por 
jo në mënyrën që njerëzit mund 
të presin. Vajzat me prejardhje 
të pakicave etnike, pavarësisht 
nga kualifikimi i vakteve në 
klasë ose në shkollë falas, 
kanë më shumë të ngjarë të 
mos shkojnë në universitet, 
po aq sa edhe djemtë e klasës 
punëtore të cilët po marrin 
rrugët e kurbetit me pasaporta 
të shteteve të tjera, ose me 
variante të tjera të frikshme. 
Fëmijët e kësaj shtrese në 
disa pjesë të vendit po shuajnë 
ëndrrat përfundimisht, ndërsa 
të tjerët kërkojnë forma të tjera 
të braktisin vendin.
Shkuarja në universitet nuk 
është rruga e duhur për të 
gjithë, por është, tani për 
tani, një tregues po aq i mirë 
sa kemi për lëvizshmërinë 

sociale dhe fitimet e ardhshme. 
Diskutimet rreth efektit të etnisë 
dhe gjinisë në shanset e jetës 
së një individi shpesh zhyten 
në pesimizëm dhe viktima. 
Shumë supozojnë se për 
shkak se jeni nga një sfond i 
tillë shanset tuaja për sukses 
janë shumë të kufizuara dhe ju 
përcaktoheni nga karakteristika 
të tilla. Klasa dhe rajoni janë 
injoruar për shkak të kësaj 
dogme, ndaj janë fryrë qytetet 
e shumta, duke parë në plan 
të parë katastrofën urbane në 
Kryeqytetin shqiptar. 
Është për shkak të përhapjes 
së qëndrimeve të tilla ndaj 
barazisë aq sa ndryshimet, 
që mund të shfaq e shpalosë 
Opozita, e sidomos PD janë 
kaq të mirëseardhura. Një 
aksion i tillë, natyrshëm 
dhe domosdoshëm, është 
një shembull i mirë për të 
treguar dhe të padukshmen, 
se si disa grupe dhe individë 
kanë vendosur një monopol 
mbi çështjet e barazisë dhe 
refuzojnë të përfshihen në 
debate konstruktive se si 
mund të arrihet barazia. 
Ndërsa nuk jam dakord me të 
gjitha komentet e disa bllok-
analistëve, se kundërshtarët 
e kësaj kanë bërë një 
karrierë nga shitja e teorive të 
padobishme dhe kanë bërë pak 
për të përmirësuar rrethanat e 
shumë njerëzve në të gjithë 
vendin.

fëmijët e kësaj shtrese Në disa pjesë të veNdit po shuajNë ëNdrrat përfuNdimisht, 
Ndërsa të tjerët kërkojNë forma të tjera të braktisiN veNdiN.
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SKELA “JET SCAFOLDING” CILËSI, PROFESIONALIZËM, GARANCI

Skela “Jet Scafolding” 
tregon gjithnjë e më 
shumë përkujdesje 

në të tre elemntët e saj të 
suksesit. Themelet e mira janë 
thelbësore. Shpesh kornizat e 
skelave kërkojnë më shumë 
pllaka bazë të thjeshta për të 
kryer dhe përhapur në mënyrë 
të sigurt ngarkesën. Skela 
“Jet Scafolding” përdor pllaka 
bazë në sipërfaqe të betonit. 
Për sipërfaqet si trotuaret ose 
pllakat bazë të asfaltit janë të 
nevojshme. Për sipërfaqet më 
të buta ose më të dyshimta 
përdor tabela të vetme, nën 
një standard të vetëm, një 
tabelë e vetme duhet të jetë së 
paku 1.000 centimetra katrorë 
(160 in2) pa një dimension 
më të vogël se 220 milimetra, 
trashësia duhet të jetë së 
paku 35 milimetra (1.4 in). 
Për skelat e ngarkesës më të 
rënda mund të kërkohet shumë 
më tepër elementë të betonit 
të vendosura në beton. Në 
hapat e pabarabartë të terrenit 
që priten për pllakat bazë, 
rekomandohet një madhësi 
minimale e hapit prej rreth 450 
milimetra (18 in). Një platformë 
pune kërkon që elementë 
të tjerë të jenë të sigurt. Ata 
duhet të jenë të ngushtë, të 
kenë binarët me mburojë 

të dyfishtë dhe të gishtin 
dhe të ndalojnë dërrasat. 
Duhet gjithashtu të sigurohet 
qasje e sigurt dhe e sigurt.

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

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

ato përshtaten, ndërsa bordet 
e vetme mund të ndahen 
dhe duhet të zëvendësohen.
Skela, e quajtur edhe 
skelet, është një strukturë e 
përkohshme e përdorur për 
të mbështetur ekuipazhin 
e punës dhe materialet për 
të ndihmuar në ndërtimin, 
mirëmbajtjen dhe riparimin 
e ndërtesave, urave dhe të 
gjitha strukturave të tjera të 
bëra nga njeriu. Skelat janë 
përdorur gjerësisht në vend 
për të pasur akses në lartësitë 
dhe zonat që përndryshe do të 
ishin të vështira për t’u arritur. 
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Jet Scaffolding
Unit 212 Flexspace
5 Elstree Way Borehamwood 
London
WD6 1SF

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffolding.com

“Skela Jet” është e bazuar 
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon 

të gjitha zonat në Londër.
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Ndodhemi si kurë 
ndon jëhe rë  në 
farsën e një produkti 

asfiksues, jo-motivues. 
E përpara maskës në 
fytyrën tonë, gjithnjë në një 
sinkron me celularin, lajmin, 
mesazhin dhe ekranin, jo 
pak herë kemi ridëgjuar nga 
të afërm, miq e shokë, fjalët e 
mëposhtme më shumë se një 
herë: jini të patrembur. Mos 
lejoni që frika t’ju sundojë! 
Frika është armiku! Ironia e 
predikimit të patrembësisë 
mbetet stoike, pasi përgjigjja 
është se arritja e kësaj 
gjendje klishe nuk është 
ajo që nxit veprimin. Frika 
vetë e bën këtë. Mund të 
argumentohet se pa frikë, ne 
në të vërtetë nuk do të bënim 
asgjë. 
Një filozof grek i shekullit të 
1-rë dhe fillimit të shekullit 
të 2-të të e.s., dhe një 

eksponent i etikës stoike të 
shquar për qëndrueshmërinë 
dhe fuqinë e mendimit të tij 
etik dhe për metodat efektive 
të mësimdhënies, Epiktetusi, 
na e ka thënë mjaft herët 
këtë. „Në përgjithësi mos 
harroni se jemi ne që 
torturojmë veten, ne që 
krijojmë vështirësi për veten 
tonë, domethënë, mendimet 
tona e bëjnë frikën“, ka thënë 
ai. Frikë! Një emocion i fortë 
që jehonë brenda të gjithë 
nesh. 
Duke u dridhur, duke qarë 
në padukshmëri, si përgjigje 
ndaj asaj që dëshirojmë të 
mos e hasim, një shqetësim 
i tillë e udhëheq shpirtin në 
një udhëtim errësire. Zvarritet 
ngadalë, e pastaj duke marrë 
shpejtësi me vrull në ato 
mendje të lodhura nga këto 
drithma, derisa ta helmoj 
plotësisht tërë ndjesinë. 

Dhe ndjesia, si një ndjesi 
e tejlodhur nga pyetje dhe 
përgjigje të shtrënguara 
në itinerarin trup dhe qiell, 
ndonjëherë pa ndonjë arsye 
ose shkas, duke ju larë në 
lëngun që mposht retinën bie 
si një drithërimë, ndoshta nga 
më të pashpjegueshmet. Kjo 
vazhdn të deprtojë deri në 
enigmë. Derisa të shuhet në 
djersë të ftohtë dhe të bëhet 
e zbehtë si drita e butë e 
hënës. 
Me një fatkeqësi dhe 
dhimbje të tillë më në fund 
përthyhet „vetvetja“. Në fakt 
ky është emocioni që që sillet 
enigmatik, por i pretenduar 
se njeh më mirë se veten, 
duke të mbështjellë butësisht 
rreth vetes derisa t’ju bëj zot 
në përqafimin e vet.
Kështu e konsumon mendjen 
tënde brenda vetes. Mjerim! 
Shpagim i brendshëm, i 
atillë, i njëjtë, i pashtershëm, 
dhe për të gjithë me ankth. 
E megjithatë shpall vetëm 
dëshpërim. Dëshpërim duke 
verbuar agoninë. Verbim, 
derisa nuk mbetet asgjë. 
Asnjë dritë. 

Epiktetus e zbërthen si 
shqetësim. Shqetësimi i 
tij është integriteti. Pos 
kësaj mbeten edhe vetë-
menaxhimi dhe l i r ia 
personale. Ai e quan ‘vullnet’ 
(prohairesis) dhe përdorimin 
e saktë të përshtypjeve 
(chrēsis tōn) phantasiōn). 
Letë mbesim në një arsye më 
shumë. Le të flakim kohën 
me maskë. Le të presim të 
çlirohemi nga maska. Le të 
rikthehemi tek thelbi. Kështu 
do të kuptojmë se disa nga 
arritjet tona më të mëdha 
vijnë pas momenteve në 
të cilat ne u mbushëm plot 
me frikë. Fillimi i ndryshimit, 
prezantimi ndryshe, pyetja 
e ngutshme jetike, që 
ndryshoi gjithçka. Është 
vetë shfrytëzimi i kësaj frike 
që na çon në mahnitjen e 
vetvetes. Duke pasur këtë 
në mendje, mund të jetë e 
sigurt të konkludojmë se 
„patrembësia“ nuk është ajo 
që na duhet, pasi një tip i 
frikës së duhur është dhe 
ekziston, me maskë apo 
pa të, në një kohë thuajse 
shterpë, me Covid-19-të. 

PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE

ERMAL KARAKUSHI

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA 
NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI

INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET
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Nuk donin ta besonin. 
Por atje tymi kishte 
pasuar tymin. Më kot 

thuhej se ku ka tym ka zjarr. 
Aty nuk dukej zjarri në fakt, 
edhe pse digjej e tëra. Madje 
disa hidhnin shpoti, se ky 
tym ishte një mallkim i disa 
tymërave të ndryshëm, që ata 
ia kishin lënë peng nëntokës 
dhe mushkërive. Të tjerë e 
quanin tym pas tymi, madje 
e quanin një tym të përdalë, 
sikur ndodh të quhet kështu një 
mëkat femëror. Por, një burim 
thoshte se gjithë banorët e 
përrethnajës së Përrenjasit 
kishin kohë që gjendeshin në 
hall. Halli i tyre ishte vërtet 
„hall“ dhe lidhej instiktivisht 
me një lexim të mistershëm. 
Në një paketë cigaresh, që e 
mbante të mbështjellur mirë 
një i Panjohur, Ajrologu i qytetit 
kishte gjetur një mbishkrim në 
gjuhë të huaj. Por Falëshpirtësit 
besonin se do të gjenin 
misterin edhe këtë herë…
„Quo vadis-apud eundem 
fumum“ ishte ajo që shfaqej 
si një frazë, e cila gjendej 
thuajse e bashkëputhur dhe 
fare afër me kaliografinë 
e  e m r i t  P ë r r e n j a s . 
„Përrenjas?!, e pse duhet të 
jetë vendbanimi ynë qytetës 
në këtë paketë duhani?, 
pëshpërisnin Falëshpirtësit 
e rrinj, teksa numëronin 
tashmë me gishta makinat 
që kalonin aty ku zgjatonte 
minarenë Xhamia e Re, 
investimi më i fundit i qytetit, 
para se thashëthemet e tyre 
të shkonin tek madhësia 
e projektit zhurmëmadh 
të Stadiumit të këtij qyteti.  
Por kjo për disa quhej si një 
diçka, që kishte lidhje vetëm 
me të shkuarën. E shkuara 
ishte kur ata një herë e një 
kohë kishin Fabrikë cigaresh. 
E kjo fabrikë ishte investimi 
i parë dhe më i harruar i pas 
90-ës. Ajo ishte vepër dhe 
investim i biznesmenit Vehbi 
Veliaj. E kështu sa dëgjonin 
këtë, disa qetësoheshin dhe 
harronin hallin e tyre, duke 
kthyer kokën sipas lutjeve tek 
Allahu, herë Majtas, e herë 
Djathtas, e disa shtonin akoma 

më shumë hamendësi në hallin 
e vet duke mbajtur kokën 
gjysëm lart e gjysëm poshtë, 
e herë në formë statike. 
„E çuditshme!“, tha Ajrologu 
më i vjetër i gjërave të 
përditshme, emër të cilin e 
kishte marrë pikërisht në ditët 
kur tymi i dyhanit, që digjej 
nga punëjëset e kësaj fabrike, 
ia kalonte lludhës së Xha 
Taqos. Xha Taqo ishte roja i 
Kapanoneve të kësaj Fabrike. 
Për këtë mosha dhe 
eksperienca e Xha Taqos, 
ndoshta do të ishte zgjidhja e 

duhur. Ndaj të zënë ngushtë 
dërguan Ajrologun të gjente 
gjuhën e duhur të dy tymrave, 
atij të paketës së tij, dhe tymit 
të lludhës së Xha Taqos. 
„E di. E kuptoj pse kërkon 
të bëj një marrëveshje për 
tymrat tanë“, tundi kokën xha 
Taqo, edhe pse në fakt koka 
e tij dukej vetëm si një shenjë 
e një të tille në trupin e tij të 
mbuluar me jorgan të trashë. 
„Në fakt, ne na ndajnë vetëm 
disa metra, e kështu nuk ka 
rëndësi të të pyes se nga e 
more vesh…, por nejse a do 
të më thuash pse ndodh që 
„Quo vadis-apud eundem 
fumum“ të jetë shkruar në këtë 
paketë, e pse në Përrenjas?“, 
u ndodh të shfaqte veten 
me fjalë të menjëhershme 
g o j a  e  A j r o l o g u t .
„Ishte koha kur dilte makina e 
ngarkesës nga Kapanoni. Ajo 
nuk nxirrte më shumë tym se 
lludha ime. E unë ndjehesha i 

turpëruar përpara asaj fuqie të 
madhe, që mbante mbi kurrizin 
e saj gjithë ato tonelata, që aq 
më shumë do të kapërcenin 
Qafë Thanën dhe lludha ime 
ndjehej e turpëruar, pasi 
mezi e hidhte tymin deri tek 
ish Miniera. Për këtë i bëra 
zë përkthyesit që shkruante 
paketat e cigareve… Ai 
buqëqeshi dhe ma zgjati këtë 
paketë. Aty shkruhej në një 
farë gjuhe të panjohur, por 
që më tha se do të thoshte 
„ku po shkojmë me këtë tym“, 
por unë i thashë, se unë këtu 
do të qëndroj, por cigaret e 
kësaj makine do të shkojnë 
larg“, kaq di tha xha Taqo. 
„Ah, paske qenë shurdh…“, 

i a  k t h e u  A j r o l o g u .
„Në largësi dëgjova pikërisht 
këtë, si një thirje kumbuese. 
E pyeta përsëri. Ai ma ktheu 
se kjo e shkruar është një tym 
tjetërsoj, që shfaqet, e ikën 
larg për të mos u zhdukur 
kurrë. Është një shpikje e 
re me këtyre tymërave të 
këtyre kohëve. Asnjë cigare, 
asnjë lludhë, madje asnjë 
oxhak nuk e imiton dot. 
Fatkeqësisht, është një tym 
tepër i madh“, vazhdoi xha 
Taqo dhe turfulloi ashtu nën 
atë jorgan të trashë dimri. 
Ajrologu i qytetit sakaq fshiu 
me shami djersët e ftohta 
nga balli dhe bëri nga dera. 
Ndërkohë xha Taqo ia bëri me 
dorë dhe më pas nxorri kokën 
nga jorgani i trashë i atij dimri, 
duke shtuar: „Shpikje të tilla 
dhe shpikologë të tillë kurrë 
nuk do të zbulohen, për aq 
kohë sa do të ketë tymra të 
padukshëm e më të mëdhenj 

se tymi i lludhës sime, më të 
mëdhenj se të gjithë tymërat“.
Kur u kthye Ajrologu i qytetit 
nga takimi special me xha 
Taqon, Falëshpirtësit luteshin e 
ndiqnin disa tymëra të tjerë sa 
andej nga e majta, po aq dhe 
nga e djathta e tyre. Por lutja e 
Falëshpirtësve nuk u shkëput 
kurrë nga lutjet që të mësonin 
të vërtetën e atij shkrimi të 
huaj mbi paketën e cigareve 
të ish Fabrikës së tyre: „Quo 
vadis-apud eundem fumum“. 
Ndërsa unë? Unë isha 
duke lexuar romanin „Quo 
Vadis: Një rrëfim i kohës së 
Neronit“, i njohur zakonisht 
si „Quo Vadis“, një roman 
historik i shkruar nga Henryk 

Sienkiewicz në Polonisht, 
botuar në vitin 1896 dhe është 
përkthyer në më shumë se 50 
gjuhë. Romani tregon për një 
dashuri që zhvillohet midis 
një gruaje të re të krishterë, 
Ligia dhe Marcus Vinicius, 
një patriark romak. Ajo 
zhvillohet në qytetin e Romës 
nën sundimin e perandorit 
Nero. Romani kontribuoi në 
Çmimin Nobël për letërsi të 
Sienkiewicz në vitin 1905. 
Disa filma janë bazuar në 
„Quo Vadis“, duke përfshirë dy 
filma italianë në 1913 dhe në 
1924, një prodhim të Hollivudit 
në 1951, një miniserial të vitit 
1985 me regji të Franco Rossit 
dhe një adaptim i vitit 2001 
nga Jerzy Kawalerowicz. Si 
tek romani, ashtu dhe tek 
filmimet ndjeja se kishte tym. 
Tymra që kishin ndodhur në 
kohën e perandorit Nero. 

„QUO VADIS“
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Nga Anja Gogo

Pyetje mjaft e thjeshtë? 
Më lejoni të prezantoj 
p ë r g j i g j e n  t i m e 

(mjaft më të komplikuar). 
Unë kam lindur në Itali 
nga prindër shqiptarë dhe 
kam jetuar në Angli për 
katër vjet. Sidoqoftë, jo të 
gjitha kulturat që i përkasin 
identitetit tim formojnë dhe 
më përcaktojnë në masa të 
barabarta. Për shembull: 
rrënjët e mia shqiptare janë 
thjesht origjinë, kryesisht të 
përbëra nga kujtime të bukura 
të pushimeve verore të 
kaluara me prindërit e mi, dhe 
kështu që mbase janë më të 
rëndësishme për identitetin 
e prindërve të mi sesa timin. 
Personalisht, e konsideroj 
veten time italiane para së 
gjithash, pasi Italia ishte 
shtëpia ime deri në ditëlindjen 
e pesëmbëdhjetë. Atëherë, 
ku hyn në lojë kultura e 
tretë angleze? Kjo përgjigje 
është më e thjeshtë: kur 
jetoni në një vend, fitoni disa 
perspektiva të reja që nuk do 
t’i kishit vlerësuar kurrë më 
parë. Si rezultat, unë jam në 
gjendje të përjetoj aspekte 
të ndryshme të identitetit 
tim si vëzhgues i jashtëm 
dhe si dëgjues i fshehtë.
Edhe nëse Kembrixh ishte 
kulturalisht i panjohur në 
shikim të parë, ka më 
shumë kujtime për shtëpinë 
e mundur, sesa mendoja 
së pari. Në fakt, ka shumë 
studentë ndërkombëtarë që 
kalojnë të njëjtën përvojë në 
Kembrixh. Ndërsa endesh 
rrugëve, zhytja në një listë 
dëgjimi Spotify nuk është 
zgjedhja ime e parë e 
argëtimit. Në vend të kësaj, 
dëgjoj njerëzit që flasin 
gjuhët e njohura të shqipes 
dhe italishtes. Nuk konsumon 
baterinë e telefonit tim dhe 

kjo më bën të ndihem më 
e lidhur me mjedisin tim, si 
dhe të më kujton shtëpitë e 
mia të tjera. Një britmë për 
Aromi dhe Modigliani pritet 
gjithashtu këtu për të sjellë 
shijen e mrekullueshme 
të Italisë në Kembrixh. 
Sidoqoftë, identiteti im 
ndryshon kur krahasohet 
me shumë f reskues 
ndërkombëtarë. Unë u 
transferova në Angli katër vjet 
më parë, kështu që nuk është 
‘aq e re’ për mua sa dikush 
që shkon në tokën britanike 
për herë të parë vjeshtën 
e kaluar. Jam mësuar me 
tingullin e anglishtes, truri im 
është bashkuar me të dhe 
rutina e ngrënies së peshkut 
dhe patate të skuqura të 
premteve në shkollë shpejt u 
bë natyra e dytë. Përkundër 
kësaj, unë mendoj se ka 
diçka për të qenë një individ 
ndërkombëtar, multikulturor 
që qëndron me ju pavarësisht 
se çfarë. Valixhja juaj 

origjinale kulturore nuk ju 
lë kurrë. Në vend të kësaj, 
ai evoluon në një proces 
rritjeje ku vendi i ri, shtëpia 
juaj e re, bëhet më e njohur 
për të tashmen tuaj. Vendi 
dhe zakonet tuaja të vjetra 
kthehen përsëri në kujtesën 
tuaj. Ndarja e madhe 
midis së kaluarës dhe së 
tashmes mund të jetë e 
vështirë të injorohet, por me 
kalimin e kohës ju arrini të 
krijoni botën tuaj të vogël, 
të formuar nga zakonet e 
integruara të kulturave tuaja. 
Kjo është pothuajse një 
mantra për mua, diçka që 
unë përpiqem ta bëj çdo ditë 
për të mposhtur nostalgjinë.
Më shpesh sesa jo, kjo 
realizohet indirekt. Seksionet 
e Italiamo në Lidl kurrë nuk 
dështojnë të lehtësojnë një 
ditë të vështirë, ndërsa unë 
jam përjetësisht mirënjohës 
për bollëkun e Kinder 
Happy Hippos në Angli, pas 
mungesës së tyre misterioze 

në Itali. Edhe leximi i Jack’s 
Gelato në vend të ‘akullores’ 
standarde më bën të lumtur. 
Përveç xhelatos (lajthia dhe 
çokollata e zezë janë të 
preferuara ime personale), 
gjuhët mund të krijojnë një 
pengesë midis komuniteteve. 
Shtë e vështirë të brendësosh 
një ndjenjë të përkatësisë 
nëse ende kërkon fjalë në 
fjalor. Sidoqoftë, nuk mendoj 
se pengesa përfaqëson një 
pengesë të pakapërcyeshme, 
veçanërisht nëse dalim 
jashtë perspektivës sonë 
dhe zhytemi në këtë kulturë 
të re. Edhe pse mund të 
jetë e vështirë, ky proces 
nuk është aq i vështirë 
sa shumë ndërkombëtarë 
mund të kenë frikë. Kulturat 
tona nuk kanë nevojë të 
ekzistojnë fare në ndarje 
nga njëra-tjetra. Në vend 
të kësaj, nëse integrojmë 
kulturat tona së bashku 
në një tenxhere shkrirjeje 
respekti, krenarie dhe - më 
e rëndësishmja - kuriozitet 
të pakufizuar, ne mund të 
mësojmë shumë gjëra të reja.

NGA JENI?
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Kjo është një ngjarje që 
vazhdon të përsëritet. 
Koha nuk e ka lënë 

asnjëherë mënjanë, si një e 
ndodhur, që ndodh, përflitet 
dhe pas kësaj tjerrjeje të 
saj mes fjalëve „më the e të 
thashë“, fap flaket tutje në 
koshin e harresave. Ashtu, 
sikurse zakonisht, … ndodh 
… pa ndodh. Por jo vetëm 
kaq, kjo ngjarje është një 
siklet i përditshëm. Disa 
thonë se ky siklet ka hutuar 

vetë kohën. Sikleti, që 
edhe pse na ka ardhur nga 
turqishtja si një vërdallosje në 
gjuhën shqipe, duket se është 
bërë më qosheli mes nesh, 
se sa në vetë djepin e vet. 
„Nuk e besoj këtë?, ikte me 
hap të shpejtuar dhe pyeste 
veten Analisti 1, sikur ajo, pra 
vetja e tij, të ishte një tjetër 
gjë pos ekzistencës fizike të 
tij. Ecte dhe disa herë me një 
përkujdesje të vogël ia hidhte 
duart flokëve të tij. E këtë e 
bënte më së shumti, sa herë 
që ndodhej në semaforë. 
Herë ia sillte merakvërdallë 
dorën e majtë, ku me gishtat 
e saj krihte fijet e mbushura 
me aromë parfumi, e herë 
me të djathtën plotësonte atë 
boshllëk që nuk ia bënte e 
majta. Kur ndodhte që dy anët 

e përkëdhelura nga duart e ti, 
të dyherëngacmoheshin, ai 
bënte një shkundje të kokës. 
Kur ndodhte të ndjente se 
disa fije flokësh nuk ishin 
trazuar nga e majta dhe 
e djathta e tij, menjëherë 
mundohej të gjente pikën 
ku ajri mund t’i vinte në 
ndihmë. E kështu në trazim 
të ajërt ndjente se e gjithë 
mbulesa e leshtë e kokës 
ishte prekur, përkëdhelur, 
madje edhe koha kishte 

rrjedhën e vet në këtë siklet. 
Thuhej se kishte kohë që 
koha nuk shihej, nuk ndjehej, 
nuk kuptohej më si një 
kohë. Të gjithë ishin gati të 
pranonin, se koha kishte 
pësuar shkarje. E kush mund 
ta mendonte, apo të guxonte 
ta sillte ndërmend më parë 
këtë, përveç Analistit 2? 
„Shkarja e kohës ka ndodhur. 
Dje i përkiste një kuptimi 
tjetër, që lidhej me arsye 
të lidhura natyrshëm me 
veprimin e një objekti, sendi, 
vendi, apo diçkaje tjetër që 
i përgjigjej veprimit shket…, 
por sot ajo ka marrë kohën 
tëposhtë në rrëpirë“, ishte 
prononcimi i tij i fundit në 
një nga ekranet televizive. 
E që atë ditë disa thonë se 
folja „shket“ ka një rrjedhë të 

hershme në kuptimin e vet, 
por Analisti 1, ende mendon 
se ajo u ringjall kur njeriu i 
asaj ane rrëshkiti për herë të 
parë nga lëkura e bananes, të 
cilën e hëngri vet dhe e hodhi 
aty ku nuk duhej të hidhej e 
më pas shau me të madhe, 
pa e ditur se e vuri vet aty ku 
pikërisht ku këmba rrëshket. 
Por Analisti 1 dhe Analisti 2 
kanë një rrugë të përbashkët, 
kanë dhe një kohë specifike 
ku takohen. Ata duhet të 

zgjidhin sonte këtë siklet 
me kohën. Është një temë 
e rrëndësishme, nga më të 
rrëndësishmet në morinë e 
problemeve të kohës, pasi 
nëse nuk sqarohet sonte 
prej dy figurave të njohura 
të ekranit, vetë koha do të 
jetë e pakohë. Kanë disa 
minuta që janë nisur. E dinë 
se koha është flori dhe ndaj i 
llogarisin të dy njësoj minutat. 
Madje edhe hapin e kanë të 
njëjtë. Edhe të turrmen, edhe 
të ulmen, edhe…, shumë 
gjëra të tjera i kanë njësoj, 
pos rrëmujës së përnatshme, 
të cilën e kanë gjithnjë një 
formë më vete. E kjo i dallon. 
Por, sonte koha vërtet 
kishte rrëshkitur. Analisti 1 
ishte vonuar dhjetë minuta 
më shumë se Analisti 2. 

Pa mbërritur në vend, 
Analisti 1, e mori vesh se 
Analisti 2 ishte mërzitur 
duke pritur nga mesazhi 
në celularin e tij. Dhe 
kështu për të qenë korrekt 

me teleshikuesit, drejtuesi 
i emisionit i kishte dhënë 
fjalën menjëherë Analistit 2, 
i cili kishte mundësinë e tij 
më të mirë të sqaronte pse 
koha kishte shkitur. Analisti 
2, kësaj here, duke ndjerë 
se nuk kishte përballë tij, 
Analistin 1, menjëherë filloi 
të sqarojë: „koha është 
ajo që e duam shumë, por 
koha është ajo që shket si 
lumë. Kur të vijë Analisti 1 

do të shpjegojë më shumë“. 
Analisti 1 e ndiqte nga 
aplikacioni në celularin e 
tij, por vetëm aq. Më pas 
…, eh më pas e pa veten 
me kokën përballë dritave 
të reanimacionit.  Kur 
doli nga spitali u takuan 
sërrish në rrugë e sipër…
Analisti 1: „Urime për 
emisionin. Por, kohën nuk e 
sqaruat si kohë që rrëshket, 
por e përdore për të mbushur 
kohën e vet. Kur rrëshkite nga 
bananja unë të prita tridhjetë 
minuta. Ti sot nuk prite as …“.
Analisti 2: „Ty të ka ngecur 
koha tek bananja. Unë 
rrëshkita njëherë dhe kjo 
dihet tashmë, se po të mos 
kisha rrëshkitur unë nuk do 
të ishte dhe ky emision.“

BANANJA!
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Zyrtarët e Ministrisë së 
Brendshme akuzuan 
gabimisht 69 persona 

për hyrje të paligjshme në 
Mbretërinë e Bashkuar kur 
ata nuk kishin arritur në vend, 
ajo është shfaqur. Të paktën 
pesë burra u burgosën për 
një krim që nuk e kryen si 
rezultat i gabimit dhe tani 
do të anulohen bindjet 
e tyre. Gazeta britanike 
„Independent“ shkruan se e 
kupton që ata ka të ngjarë 
të mbahen në paraburgim 
për imigracionin, pasi ata 
ende mund të klasifikohen 
si “hyrje të paligjshme” pa 
ndonjë dënim. Ministria e 
Brendshme shkruan gazeta 
tha se do të deportojë 
“kushdo që zbulohet se nuk 
ka të drejtë të mbetet në 
Mbretërinë e Bashkuar”.
Shtetasit shqiptarë ishin në 
një anije peshkimi të përgjuar 

në brigjet e Great 
Yarmouth në 17 nëntor. 
Anija, që lundronte nga 
Ostend në Belgjikë, 
ish te  shënjest ra 
e një operacioni 
të përbashkët që 
përfshinte njësinë e 
zbatimit të imigracionit 
të Home Office, Forcën 
Kufitare dhe Agjencinë 
Kombëtare të Krimit.
Të 72 personat në 
bord u arrestuan pasi 
dy anije të Forcave 
Kufitare shoqëruan 
anijen në portin 
Harëich. Përgj imi 
në det dhe ndalimi i 
menjëhershëm do të thotë 
se ata nuk kishin hyrë në 
Mbretërinë e Bashkuar 
ose kishin kryer një krim 
sipas Aktit të Emigracionit, 
por Zbatimi i Imigracionit 
procedoi 69 pasagjerë 

duke përdorur l ig j in.
Thuhet se ”Rastet e 
imigracionit do të trajtohen 
sa më shpejt që të jetë e 
mundur dhe veprimi i largimit 
do të ndiqet kundër kujtdo që 
zbulohet se nuk ka të drejtë 

të mbetet në Mbretërinë e 
Bashkuar. Hyrja me dije në 
MB pa leje është një vepër 
penale dhe kushdo që ka 
kryer një vepër të tillë duhet 
të jetë i përgatitur të përballet 
me ndjekjen penale.“

HOME OFFICE GABIMISHT 
AKUZOI 69 SHQIPTARË …
…për hyrje të paligjshme Në britaNi - pavarësisht Nga fakti që ata Nuk arritëN Në mb
të paktëN pesë burra u burgosëN, si rezultat i gabimit, për Një krim që Nuk e kryeN 
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Shqipëria, ashtu dhe 
vendet e Ballkanit 
Perëndimor duhet të 

përqendrohen në elementet 
e mëposhtëm përfituar nga 
eksperienca e Irlandës: 
fillimisht, duhet nisur dialogu 
mbi emigracionin; së dyti, duhet 
të fillohet të krijohen  rrjete; 
dhe së fundi, të mbështeten 
investimet, nivelet e aftësive 
si edhe mundësitë e punësimit 
që sjellin këto lidhje të 
mirëzhvilluara. 
Aktualisht, është tronditëse 
teksa konstatohet se qasja 
e qeverive të Ballkanit 
Perëndimor për diasporën, e 
cila prek të gjithë, është një-
dimensionale.  Nëse ka një 
fokus, ai shkon tek remitancat. 
Edhe pse ato kontribuojnë në 
stabilitetin financiar në rajon, 
remitancat janë vetëm njëra 
lidhje me diasporën.  Qeveritë 
vazhdojnë të anashkalojnë 
potencialin e migrimit qarkor 
dhe të investimeve të 
drejtpërdrejta të diasporës 
(IDD).  Këto masa shkojnë 
përtej përfitimeve financiare, 
ato shërbejnë për të përfshirë 
l idhje të fuqizuara 
kulturore dhe sentimentale 
midis individëve në 
diasporë dhe atdheut të 
tyre.
Të dhëna:
Qeveritë e Ballkanit 
Perëndimor, në mënyrë 
urgjente, duhet të 
adresojnë mungesën e 
tyre relative në të dhëna 
për qytetarët e tyre - si 
edhe mungesën në të 
dhënat për trashëgiminë 
e Ballkanit Perëndimor, e 
cila mund të mos përfshijë 
qytetarët.  Për të kuptuar 
në mënyrën e duhur 
potencialin e rrjeteve të 
diasporës së tyre, ata 
duhet të përmirësojnë 
sistemet e tyre për 
mbledhjen e të dhënave, 
duke u mbështetur në atë 

ç’ka është e disponueshme 
nga censuset.  Është shumë 
e rëndësishme të identifikohet 
ajo ç’ka është e njohur si edhe 
“të panjohurat” e panjohura.  
Një aktivitet i tillë ka mundësi 
të kërkojë ndërmarrjen e 
proceseve për mbledhjen e të 
dhënave administrative (si ato 
për mbledhjen e të dhënave 
mbi profesionet dhe aftësitë) 
dhe të anketimeve vendore 
periodike, të cilat mund të 
kushtojnë fare pak nëse 
mbështeten në një census.  
Për të ilustruat problemin 
siç qëndron aktualisht, në 
Dhjetor 2018, në Bosnje, 
në një deklaratë për shtyp u 
raportua se një format për një 
anketim statistikor i përgatitur 
për të mbledhur informacione 
për qytetarët boshnjak, të 
cilët jetojnë jashtë vendit, mori 
përgjigje nga vetëm 5-6% 
e të adresuarve.  Ky raport 
theksonte se këto të dhëna 
ishin të pamjaftueshme për 
të marrë të dhëna statistikore 
të besueshme për numrin e 
personave, të cilët jetojnë 
jashtë vendit.  

Për më tepër, duke pasur 
parasysh shka l lën  e 
emigracionit nga rajoni, është 
e rëndësishme që qeveritë të 
realizojnë një anketim më të 
detajuar për fuqinë punëtore 
në moshë pune si në vendet 
e Ballkanit Perëndimor 
edhe jashtë vendit.  Kjo do 
të ndihmonte në mënyrë 
të drejtpërdrejtë procesin 
ekonomik dhe atë të zhvillimit 
të qeverisë, të sinkronizuar 
me të dhënat e emigracionit.  
Gjithashtu, qeveritë duhet 
të marrin në konsideratë me 
kujdes çeljen e përfaqësive 
kombëtare në vendet e 
ngulmimeve më të mëdha si 
edhe realizimin e regjistrimit 
për qytetarët e Ballkanit 
Perëndimor të cilët jetojnë 
jashtë vendit (duke përfshirë 
anketimin e aftësive dhe të 
kualifikimeve të tyre).  Një gjë 
e tillë mund të shoqërojë një 
fushatë informuese, e cila do 
të përfshinte vizita të rregullta 
në komunitetet e diasporës nga 
zyrtarët qeveritarë. 
Për të qenë e vlefshme, një 
strategji zhvillimi duhet të 

përfshijë projektimet e të 
dhënave për emigracionin 
dhe imigrimin- dhe në këtë 
pikë, do të jetë e nevojshme 
ekspertiza e demografëve dhe 
e gjeografëve. 
Është i rëndësishëm edhe fakti 
se Bashkimi Europian duhet 
të luajë një rol në adresimin e 
mungesës së aksesit për rajonin 
në të dhënat e besueshme.  
Me anë të agjencive të tilla 
si EUROSTAT, BE duhet të 
ofrojë udhëheqje teknike 
për mbledhjen dhe hartimin 
e të dhënave të unifikuara.  
Një ndihmë e tillë mund të 
shërbejë për regjistrimin 
administrativ, anketimet tre-
mujore, projektimet shumë 
cilësore të ekspertëve dhe në 
ndërmarrjen e metodologjive, 
të cilat mund të përfshihen dhe 
të përdoren për emigracionin 
në strategjitë e së ardhmes. 
Ka shumë mundësi që rajoni të 
mos mund të arrijë një zhvillim 
të madh në këtë aspekt pa 
ekspertizën nga jashtë; BE 
është partneri kryesor më i afërt 
dhe më logjik për të kontribuar 
në këtë përpjekje.

Çfarë mund të mësojë Shqipëria nga Irlanda?



Nr. 30 SHKURT / 
FEBRUARY 2021 16P

Të dhënat dhe rrjetet e 
përmirësuar mund t’i 
ndihmojnë vendet të 

depërtojnë në diasporat e tyre 
globale.  Megjithatë, angazhimi 
i qeverisë ndaj marrëdhënieve 
me diasporën mundësojnë 
investimin dhe mbështetjen 
financiare nga individë, të cilët 
bëjnë ndryshimin.  Përsëri, në 
këtë rast, shembulli i Irlandës 
është instruktiv: në vitin 1998, 
Chuck Feeney, një filantrop me 
banim në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, me origjinë 
irlandeze, i bëri një ofertë të 
madhe qeverisë në Dublin.  Ai 
i ofroi qeverisë një donacion 
prej 75 milion paund britanikë 
– nëse qeveria i përdorte këto 
të ardhura diku. Brenda një 
jave, Bertie Ahern, kryeministri 
në atë periudhë, bëri publik 
programin prej 150 milion 
paund britanikë për Kërkime 
në Institucionet e Nivelit të 
Tretë (KINT). Që prej atij 
momenti, KINT rezulton të ketë 
një rikthim të drejtpërdrejtë 
ekonomik kundrejt investimit, 
prej £1.8 miliard, duke e 
bërë atë projektin më të 

suksesshëm, të ndërmarrë 
ndonjëherë në çdo vend të 
botës nga Grupi i Feeney-t me 
Filantropët e Atlantikut.  Po 
e njëjta iniciativë ishte baza 
për suksesin e mëvonshëm 
të Agjencisë për Zhvillimin 
Industrial të Irlandës (AZHI), 
e cila tërheq investitorët e 
mundshëm të huaj në Irlandë.  
Organizata e Feeney-t me 
Filantropët e Atlantikut ka 
ofruar të ardhurat bazë për 
çeljen e bibliotekave, godinave 
shkencore dhe fshatrat e 
studentëve.  Në një ekonomi 
në ndryshim e sipër, Irlanda 
u kthye nga një vend me 
popullatë emigruese, në vendin 
i cili tërheq njerëzit; kërkimet 
dhe teknologjia e informacionit 
ishin çelësi i suksesit.

Sot, Irlanda është një vend 
me pothuajse 5 milion 
banorë, me më shumë se 
70 milion emigrantë së 
bashku me pasardhësit e 
tyre të përllogaritur në të 
gjithë botën.  Në të vërtetë, 
si shembull për vende me 
diaspora të mëdha, sado e 

dhimbshme është humbja e 
njerëzve, ky komunitet global 
irlandez as nuk do të kishte 
ekzistuar, nëse nuk do të ishin 
larguar kaq shumë shtetas.  
Ashtu siç e ka thënë - hapur 
– një vëzhgues, nëse do të 
ishin ushtruar kufizime për 
emigracionin në Irlandë, për t’i 
ndaluar njerëzit në të shkuarën 
që të largoheshin, “Tani, 
Irlanda do të ishte një vend
me 14 milion banorë, por do të 
ishte shumë më e varfër dhe 
më e shëmtuar”. Sigurisht, 
Irlanda ka problemet e 
veta, të tilla si një mungesë 
akute për strehim, ndërkohë 
që duhen bërë ende 
përmirësime të ndjeshme 
në shëndetësi dhe në arsim.  
Por, tashmë, me një të tretën e 
popullsisë së saj, nën moshën 
25 vjeç, sipas AZHI Irlandë, 
në vitin 2010, Irlanda kishte 
atë ç’ka Komisioni Europian 
e quante: “Të diplomuarit më 
të punësueshëm në botë”. 
Vitet e bashkëpunimit dhe të 
investimeve në arsim kanë 
ndihmuar në krijimin e një force 
punëtore shumë të aftë dhe në 

krijimin e sektorëve konkurues 
në rend global në shkencë 
dhe teknologji, në vend. 
I r landa ka n jë nga 
marrëdhëniet më të zhvilluara 
në botë midis atdheut dhe 
diasporës së tij.  Sidoqoftë, 
njësi shumë të zhvilluara të 
rrjeteve të lidhjeve sjellin në 
vend punësime, investime 
dhe njerëzit, si edhe lehtësojnë 
migrimin rrethor (angazhimi i 
vazhduar i emigrantëve si në 
atdhe edhe në vendet e pritjes). 
Gjithashtu, nuk ka dyshim se 
komuniteti global irlandez, i 
cili ka dalë nga ky aktivitet, 
është thelbësor në përkrahjen 
e vendit dhe në mbështetjen 
e jashtëzakonshme të 
reputacionit të Irlandës.   
Kultura irlandeze nuk është 
e njohur në botë, por vet 
vendi është i njohur në rang 
ndërkombëtar.  Historia e 
trazuar nuk e ka ndaluar 
Irlandën në ndërmarrjen e 
kësaj kthese.  Mësimet për 
vendet e Ballkanit Perëndimor 
ka mundësi të jenë të gjata, 
por ia vlen që ato të mësohen.

KU ËSHTË CHUCK FEENEY I 
BALLKANIT PERËNDIMOR?
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Në mes të viteve 1990, 
M a r y  R o b i n s o n , 
presidentja e Irlandës 

në atë kohë, iu adresua 
parlamentit irlandez dhe 
hapi tematikën delikate mbi 
diasporën e madhe të vendit të 
tyre. Ajo trajtoi çështjen që, në 
fakt, komuniteti i emigrantëve 
mund të ishte me rëndësi 
të madhe përfituese për 
Irlandën. Robinson rikujton: 
“[Mesazhi] ra si bombë… unë 
u largova plotësisht e stresuar, 
por më pas filluan të vinin 
mesazhe nga e gjithë bota,”… 
emigrantët e mbanin mend 
atë më së shumti për fjalimin”.  
Por duke e riimagjinuar 
diasporën irlandeze të përbërë 
nga individë energjikë, aktivë 
dhe të udhëhequr nga forca 
e vullnetit, në historinë e 
Irlandës u hap një kapitull i 
ri. Sot, Irlanda është vendi i 
Google-it dhe i Microsoft-it, ku 
mijëra qytetarë të saj punojnë 
në frontet e teknologjisë. 
Ajo tërheq talentin nga e 
gjithë bota. Sipas Bankës 
Botërore, Irlanda është një 
nga ekonomitë me rritjen më të 
shpejtë në BE dhe e ka ruajtur 
këtë pozicion në vitet e fundit, 
fal një game të tërë politikash.
Ashtu si edhe në Ballkanin 
Perëndimor sot, edhe në 
Irlandë emigracioni ishte 
një tematikë e vështirë 
dhe shumë e ndjeshme në  
diskursin publik. Ashtu si në 
Ballkanin Perëndimor, largimi i 
qytetarëve irlandezë me arsim 
të lartë ishte një tendencë 
e theksuar. Vetëm në vitin 
1988, nga Irlanda u larguan 
70,600 qytetarë, shumica e të 
cilëve kishin diploma. Debati 
në Irlandë rreth emigracionit 
e trajtonte atë vetëm si një 
nevojë të pashmangshme 
më shumë sesa një mundësi. 
Por, në vitet 1990, fjalimet e 
tilla si fjalimi i Robinsonit dhe 
masa e organizuar e qeverisë 
filluan ta ndryshojnë këtë gjë.
Qeveria irlandeze ndërmori 

një sërë masash për të 
kuptuar diasporën irlandeze 
anembanë në botë dhe 
rrjetet që ajo krijonte. 
Organizatat e shoqërisë civile 
e mbështetën këtë përpjekje, 
duke vepruar sipas një kuadri 
gjithëpërfshirës, i krijuar 
nga qeveria. Këto iniciativa 
përpiqeshin të identifikonin 
përfitimet që shkonin për 
Irlandën nga potenciali i 
diasporës. Qeveria financoi 
kërkime të reja, i mbështeti 
masat e saj në të dhëna 
të besuara, dhe shfrytëzoi 
teknologjinë në zhvillim për të 
fuqizuar lidhjet me diasporën.
Një përpjekje e tillë, u ndërmor 
në vitin 1996, nga Forbairt 
(kohët e fundit, Enterprise 
Ireland), duke shënjestruar 
“komunitetet e emigrantëve 
irlandezë jashtë vendit”, për 
t’i inkurajuar ata të ngrinin 
biznese në vendlindjen e 
tyre. Në vitin 1999, Raporti 
Harvey shqyrtoi politikat 
dhe shërbimet e ofruara 
nga qeveria, duke arritur në 
konkluzionin se kishte nevojë 
për një garanci më të madhe 
nga qeveria, veçanërisht 
për sa kishte të bënte me 
financimin dhe infrastrukturën. 
Raporti parashikonte se këto 
përpjekje do të mbështeteshin 
në të ardhmen nga një Task 
Force, nën koordinimin e 
Departamentit të Punëve me 
Jashtë dhe Tregtisë, dhe do 
të përfshinin departamente 
qeveritare, agjenci shtetërore 
dhe organizata jo qeveritare.
Në raportin e saj të vitit 2002, 
task forca sugjeronte ngritjen 
e një njësie të re për të 
mbështetur shtetasit irlandezë 
jashtë vendit si edhe për të 
mbledhur shumë fonde. Në 
mbështetje të rekomandimeve, 
Departamenti i Punëve 
me Jashtë çeli Njësinë për 
Mbështetjen e Emigrantëve, 
duke përfshirë iniciativa të reja, 
të tilla si: Forumi Global Qytetar 
Irlandez, Fondacioni për Sfidat 

e Alumnit, Fondin e Angazhimit 
të Diasporës Lokale, Një 
Qendër Globale Irlandeze si 
edhe Fondi Global i Medias 
Irlandeze (i cili synonte të 
ofronte mbështetje në trajtimin 
e diasporës irlandeze). Që prej 
vitit 2004, qeveria irlandeze ka 
dhënë fonde për 34 shtete 
në mbështetje të komunitetit 
irlandez në rang global.
Në fillim të viteve 2000, u duk 
se emigrimi masiv irlandez 
mund të ishte diçka që i 
përkiste të shkuarës. Por ky 
nuk ishte një trend që vazhdoi: 
në vitin 2008, në mes të krizës 
ekonomike globale, 240000 
irlandezë u larguan nga vendi 
i tyre. Irlandës iu deshën 
disa vite të rimëkëmbej, të 
përmirësonte ekonominë e saj 
dhe të tërhiqte përsëri njerëz të 
rinj dhe të talentuar.  Qeveria 
përshpejtoi shkëmbimet 
me emigrantët dhe dekadat 
e izolimit fizik për shumë 
persona jashtë vendit, duke 
arritur kulmin në vitin 2013, me 
“Kthimin në Atdhe. Njerëzit me 
rrënjë irlandeze, të cilët jetonin 
gjithandej, nga Mbretëria e 
Bashkuar në Gjermani dhe 
deri në Australi, u rikthyen 
në Irlandë.  Në vitet në vijim, 
angazhimi i pandërprerë i 
qeverisë rezultoi në një sërë 
arritjesh të mëdha, duke 
përfshirë projekte të reja 
universitare për të trajtuar 
emigracionin bashkëkohor 
irlandez. Nivele të ndryshme 
brenda qeverisë irlandeze 
janë përfshirë në 
angazhimin për 
diasporën.  Për 
shembull, Këshilli 
i  Kontesë së 
Donegalit përgatiti një 
aplikacion të quajtur 
Diaspora Global 
Skills Locator (Matësi 
i Aftësive Globale 
të Diasporës), një 
risi dhe një mënyrë 
inovatore për të 
lidhur Me fat si 

irlandezët - Si mund të jetë 
emigrimi një e mirë për 
Ballkan aftësitë e njerëzve 
me mundësitë në Irlandë, 
duke përdorur teknologjinë 
GIS, të ndërtuar në një hartë 
interaktive. Në vitin 2015, 
qeveria publikoi “Irlandezi 
Global:  Politika e Diasporës së 
Irlandës” dhe krijoi Komisionin 
Ndërministror për Irlandezët 
Jashtë Vendit, i kryesuar nga 
ministri për diasporën. Secili 
departament vepronte me 
autonomi si edhe mbështetur 
në strategjinë e tij.  Ky ishte 
një hap i rëndësishëm, sepse 
të gjithë nivelet e qeverisë
do të duhej t’i referoheshin 
planeve nëse dëshironin 
të kishin sukses.  Dhe, në 
vitin 2016, qeveria irlandeze 
përgatiti një raport të pavarur 
për ekonominë, ku trajtoheshin 
problematikat, të cilat në 
të kundërt të përpjekjeve, 
nuk i bindnin qytetarët 
irlandezë të ktheheshin në 
vendlindje, duke hapur në 
këtë mënyrë një rrugë të qartë 
për të nisur heqjen e këtyre 
barrierave. Një organizatë 
e shoqërisë civile ndihmoi 
në përgatitjen e raportit, 
duke ofruar njohuri të dorës 
së parë mbi problematikat 
dhe duke ident i f ikuar 
barrierat e tilla si mosnjohja 
e kualifikimeve. Paralelisht, 
ata hartuan dy katalogë, të 
cilët ndihmonin në lokalizimin 
e anëtarëve të diasporës 
irlandeze në të gjithë botën.

IRLANDA DHE EMIGRACIONI: UJI QË 
KTHEHET NË VERË
“diaspora irlaNdeze ‘muNd të Na Ndihmojë shumë që të muNd të riimagjiNojmë irlaNdëN’ 
dhe ‘rigjejmë besimiN toNë, veçaNërisht Në kuptimiN ekoNomik’”.
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101 VJET KONGRESI I LUSHNJES
OSE PAVARËSIA E DYTË E SHQIPËRISË.
Nga Visar Zhiti

Ashtu si Pavarësia e 
Shqipërisë, shpallja e 
shtetit modern shqiptar, 

edhe Kongresi i Lushnjës ose 
pavarësia e dytë e Shqipërisë 
e kaloi shekullin nga dita 
kur nisi, 21 Janari i 1920.  
Gjëndja e Shqipërisë në 
kohën e këtij Kongresi jetik 
ishte e rëndë, alarmante, e 
rrëmujshme dhe e paqartë 
nga brenda, varfëri dhe 
përçarje; kurse nga jashtë, 
teksa ishin ende gërmadhat 
dhe plagët e Luftës së Parë 
Botërore, vinin kërcënime 
aggressive. Dukej sikur 
nanxharët e një kasapapne 
po mpriheshin sërish për ta 
copëtuar sërisht Shqipërinë, 
njëherë e përgjithmonë. 
Ndërgjegjia e kombit dhe 
kushtrimin skenderbejan. 
Përfaqësues, të përzgjedhur 
apo të vetëcaktuar, nga të 
gjitha trevat e vëndit, kush 
e ndjente e mundëte, nga 
ata që kishin bërë emër, nga 
paria, kryengritës a nëpunësa, 
që kishin qenë në Vlorë 8 
mote më parë në ngritjen e 
Flamurit të Pavarësisë, që 
kishin punuar në perandorinë 
otomane apo kishin studiuar 
nëpër Europë, që kishin 
mërguar deri në Amerikë, nga 
ata që kishin sakrifikuar për 
vendin, duke lenë pasuri dhe 
gjak, u nisën për në Lushnjë, 
me ndonjë makinë, nga ato 
të paktat që ishin atëhere, 
të ngadalta gati sa qerret, 
me kuaj, në këmbë, kaptonin 
male, çanin borën dhe baltën e 
dimrit, rreziqet e natës, nëpër 
shtigjet ku mund të gjendeshe 
befas mes ushtrive të huaja, 
që hazdisnin trojeve tona.
“Të mblidhemi në Lushnjë!” 
ishte thirrja. Qeveria heroike 
dhe halle madhe e Ismail 
Qemalit ishte shprishur. E 
si u lajmëruan shqiptarët të 
mblidhen në Lushnjë? Si 
u përcoll lajmi 101 vjet më 
parë, në vendin më të varfër 
në Ballkanin e trazuar, ku 
mungonin posta, institucionet, 
universitetet, trenat, media, 

shteti vetë, etj, etj? Si kaloi 
lajmi nëpër erë, me ç’frymë?
Dësmori i parë ra, Abdyl Ypi. 
Por u bashkuan burrat, të 
palodhur nga lodhaj. Teksa 
i priste një lodhje tjetër, 
madhështore. S’i caktoi kush 
delegatë, veç ndërgjegjia 
dhe përgjegjësia. Thirrja nga 
thellësitë katakombeve të 
Kombit. Pra, jo me vota, pa 
e blerë besimin, por sipas 
bëmave dhe përkushtimit 
dhe arritjeve. U mblodhën 
si oligarki morale, jo për të 
bërë pasuri, por përkundrazi, 
duke humbur nga e tyrja, 
veç “të bënin Shqipëri”, siç 
këdohej drmatikisht atëhere..
U mblodhën në Lushnjën 
e vogël, ende katund, në 
sarajin më të shquar, atë 
Fugajve. Qëllimi ishte që jo 
vetëm të gjykonin kohën, por 
të vendosnin se ç’duhej bërë 
në ato rrethana të rënda e me 
rrezikun mbi krye, jo vetëm të 
tyre, por të Shqipërisë, dhe 
të vepronin menjëherë, me 
qendresë e luftë, edhe me 
diplomaci, duke përcaktuar 
aleatët, nëse do të kishte 
përreth, atëhere më tutje, 
përtej oqeanit, pra ata që 
do të mund të ndihmonin 
në shpëtimin e Vëndit. Se 
gjysma e trojeve i ishin 
marrë. Të ruhej ajo që ishte, 
gjithmonë mëma Shqipëri. 
Ku e gjeti forcë që të siguronte 
mbrojtjen e Kongresit një 
emëri, pothuajse i panjohur, 
Sulë Zdrava, me luftëtarët 
e vet, me atë pushkë që 
kishte marrë pjesë dhe në 
Rrethimin e Shkodrës apo 
kishte mbrojtur Beratin 
nga andartët  grekë?
Kongresi i Lushnjës në 10 ditët 
e punimeve të tij, ribëri shtetin 
shqiptar, caktoi kryeqytetin, 
Tiranën, Kryeministrin dhe 
Qeverinë e tij për t’i dalë 
zot vendit. Institucionet dhe 
detyrat nga ideale u bënë 
mundësi e vërtetë. Shqipëria 
po shpëtonte sërish. Mrekullia 
u arrit. Me guxim dhe mënçuri, 
mbi të gjitha nga fryma e 
përbashkët e të gjithave, që 
vinte nga kohërat dhe varret, 

por dhe nga e ardhmja. 
Ka një 101 vite që ecin 
delegatët e atij kuvendi, arrin 
bëma e tyre dhe fjala e tyre në 
ditët tona, e arkivuar, ndërsa 
qeverive të tanishme u del si 
detyrë jo vetëm që t’i njohin 
thellë dhe t’i përkujtojnë, 
jo thjeshtë si histori, por t’i 
kthejnë në përvojë e mësime. 
Lushnja me kryetarin e saj 
të Bashkisë, fatos Tushe, ta 
kthejnë Shtëpinë e kongresit 
në tempull të patriotizmit, 
ku të bëjnë pelegrinazh 
g jenera ta t  e  re ja… 

LETËR NGA LUSHNJA 
NË WASHINTON
Duket e çuditëshme! Sa 
largpamësi ruan ky fakt!  
Kryetari i Katundarisë së 
Lushnjës, gati një muaj 
pas mbarimit të Kongresit, 
më 17.3.1920, dërgon 
një letër në Washington. 
Dhe kujt? Presidenti t 
të SHBA-së, Wilsonit.
Letër e mrekullueshme, 
e sinqertë, e qartë, me 
fjalë të zgjedhura, e 
ndjeshme, pa stërhollimet 
dinake kancelareske, e 
urtë dhe me dije, e bukur, 
vizionare për të ardhmen. 
Përfytyroj gjyshërit tanë 
të mbledhur rreth atij që 
shkruante, fjalët që i thoshin 
me zë, hiq këtë, shto këtë, 
po si t’i drejtohemi? Kujdes 
këtu, mos e zgjat shumë 
llafin, “e-rej, se isht Presidenti 
më i madh i botës, lale”, 
etj, etj. Kërkonin njohje të 
Shqipërisë, mbështetje dhe 
ndalim të planeve ziliqare 
të copëtimit të mëtejshëm.
  Letra është e shkruar me 
dorë, me pendë a stilolaps 

mbase dhe pastaj është 
transkriptuar dhe gjendet 
në Arkivin e Shtetit. Meriton 
vëmendjen e mëtejshme 
të studiuesve. Por dhe të 
politikanëve dhe lidershipit. 
Orientimi i drejtë i shqiptarëve 
mes atij kaosi drejt SHBA-së 
ndrit si yll polar. Ndjesia e 
fuqishme e atdhedashurisë, 
Shqipëria quhet Mëmë 
dhe dhimbja therëse për 
Kosovën dhe Çamërinë, 
për token dhe detin. Ja, 
teksti i saj i plotë, pa asnjë 
ndryshim dhe në drejtshkrim:

Shkë lqes isë  së  Ti j 
Wilson, kryetar t’Amerikes
I  S h t e t e v e  t ë 
Bashkuem Vashington.

Shqiptarët që kanë mbështun 
tanë shpresat e gjallnisë mbi 
shtyllën apostole të parimevet 
fisnike të Sh. S’Uaj, sot iu 
luten të të pranoni falenderjet 
e paraqituna përkundrejt 
zanit të nalt e mëshir 
madh që jeni tye kryer për 
shpërtimin e atdheut tyne.
I nalti kryetar, shpëtoni nji 
popull që asht m’i Vjetri 
në Ballkan e që ka drejtu 
vështrimet e shpëtimit 
t’Ekselenca Juaj dhe mo i 
lini me derdhë gjakun e me 
vdek përpara lakmimevet 
imperialiste të fqinjëvet veç 
sigurimin e kufijvet 1913-es, 
ju lutem me fuqinë e shpirtit 
mos pëlqeni as pak krasitje të 
pa arsyeshme si mbi Kosovë 
e Çamëri, mbi kufite natyrale 
ethnografike të sh. s’uej nuk 
munde me kjen të ndara 
nga Mëma e tyre Shqipni.
Ju lutemi në emër të 
popullit pranoni nderimet 
tona  k re j t  besn ike .
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Kryetari i Grupseksionit të 

Barking and Dagenham 
Degës së PD-së në 

Britani të Madhe, biznesmeni 
tashmë me emër në mesin 
e shqiptarëve dhe më gjerë, 
Gazmend Cufaj, ka zhvilluar 
takime të ngjeshura me 
anëtarë të këtij Grupseksioni 
në lidhje me angazhimin dhe 
përkushtimin e tyre për votat 
e 25 prillit në Atdhe. Gjatë 
bisedave që ai ka zhvilluar 
Ai ka ngritur shqetësimin  e 
konstatuar edhe nga të huajt, 
se Shqipëria është në Krizë 
Kushtetuese dhe Politike, 
e cila mund të tejkalohet 
vetëm me zgjedhje të lira 
dhe të ndershme. Ai ka 
kujtuar zbatimin e saktë të 
rekomandimetve tëVenecias, 
ndërsa është pajtuar me atë 
që PPE dënon ndryshimet 
në Kushtetutë dhe Kodin 
zgjedhor si të njëanshme. Ai 
u ka sqaruar anëtarëve atë që 
është në fokus të rezolutës, 
ku qëndron edhe hetimi i 
korrupsionit zgjedhor, ku 
PPE vë në dukje “harresën” 

e dosjeve 184 të Dibrës dhe 
339 të Shijakut. Një pikë e 
veçantë flet për dyshimet në 
lidhje me pastrimin e parave 
që po kryhet me ndërtimin 
në Bashkinë e Tiranës si dhe 
lidhjet me Ndragheta. 
Kryetari i Grupseksionit të 
Barking and Dagenham 
Degës së PD-së në Britani 
të Madhe, Gazmend Cufaj ka 
zhvilluar takime në sistemin 
Tims dhe me individë të 
tjerë të cilët kanë shprehur 
dëshira të angazhohen dhe 
të anëtarësohen në këtë 
grupseksion të PD-së. Me 
këtë rast takimet online në 
këtë kohë pandemie kanë 
krijuar dhe një lloj strategjie të 
re që vota e emigrantëve dhe 
e  të afërmve të tyre në Atdhe 
të jetë në kutinë e duhur. 
Ndërkohë z Cufaj synon 
që të riaktivizojë elementin 
rinor në këtë fushatë mjaft 
të rëndësishme, gjithashtu 
dhe rritjen e rolit të gruas në 
angazhimet e tilla, të cilat janë 
shumë efikase për fitoren e 
PD-së në zgjedhjet e 25 Prillit 

të këtij viti. 
Grupseksioni i Barking and 
Dagenham Degës së PD-së 
në Britani të Madhe bëhet 
kështu i pari dhe e vetmja 
strukturë në emigracion që 
krahas përditësisë e ka rritur 
angazhimin e tij në lidhje me 
atë që pritet nga zgjedhjet e 
këtij viti. Z Cufaj thotë se ajo 

duhet dhe që kërkohet bëhet 
vetëm me angazhim dhe me 
punë, edhe pse pandemia 
është nëpër këmbë, duke 
zbatuar ligjet britanike ne 
do të bëjmë që e ardhmja të 
jetë ndryshe me Kryeministër 
z Lulzim Basha, i cili ka 
shprehur qartë se kësaj radhe 
fitorja është e Opozitës.  

MODEL ANGAZHIMI PËR 25 PRILLIN
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Nga Gjokë Dabaj

Ç’po bëhet, ç’do të 
bëhet, por edhe 
ç’mund të bëjmë, 

që, jo vetëm të mërguarit, 
por krejt kombi ynë të mos 
shkojë drejt shpërbërjes?! 
Tek po mendoja kështu, 
m’u shfaq një përfytyrim, 
pjesërisht makabër, pjesërisht 
jo makabër, por figurativisht 
deri diku i pranueshëm, te të 
cilët, më në fund, u detyrova 
të ndalem dhe t’i analizoj: 
Mërgata jonë, a duhet t’i ngjajë 
mishit të një deleje të therur?! 
Një pjesë kofshe këtu, një 
shpatull atje, një copë brinjë 
në një vend tjetër, dhe ta 
hanë, ta përtypin, ta tresin 
dhe ta absorbojnë kombet e 
tjerë?! Apo duhet që mërgata 
jonë t’u ngjajë qengjavet 
të një deleje përjetësisht të 
gjallë dhe të shenjtëruar?!
Mendimin që, jo vetëm 
pjesa e mërguar, por krejt 
kombi ynë, të mos i ngjajë 
mishit të konsumueshëm të 
një deleje të therur, por një 
deleje që lind e rrit qengja të 
shëndetshëm në oborr të vet 
dhe kudo nëpër botë, unë e 
kam shtjelluar tashmë, (pa 
më shkuar mendja ta përdorja 
këtë konvencion), në mbi 
600 faqe librash të publikuar.
Fjalëmirat e Gjuhës Shqipe, të 
udhëhequra e të menaxhuara 
nga një qendër (këtu në 
Shqipëri, konkretisht në 
Prizren), duhet të jenë 
institucionet që t’i mbajnë 
gjallë, gjuhën tonë, qenien 
tonë kombëtare, kudo që t’i 
ketë hedhur dallga e jetës 
pjesëtarët e këtij kombi. 
Fjalëmirat e Gjuhës Shqipe 
duhet të përfaqësojnë 
simbolikisht sisët e deles, të 
cilat të ushqejnë me qumësht 
qengjat e vet, kudo që ata 

ndodhen. Pa pirë qumësht 
nëne, gjallesa nuk mund të 
ketë as rritje, as jetë normale.
Me kaq, figuracioni besoj 
se është i kuptueshëm. Të 
gjithë shqiptarët duhet të 
organizohen dhe të ndërtojnë 
Fjalëmira të Gjuhës Shqipe 
kudo ku ka qoftë edhe 20 
familje shqiptare, që nga 
Alaska deri në Argjentinë 
dhe që nga Turqia deri 
në Finlandë e Norvegji.
Por, meqë jemi te përfytyrimi 
simbolik i deles, po shtoj 
këtu edhe diç më tepër: 
Fqinjët tanë, por edhe përtej 
fqinjëvet tanë, e kanë bërë 
traditë ta konsiderojnë 
Shqipërinë si “delen e zezë” 
të të quajturit “Ballkan”. 
Fjalëmirat e Gjuhës Shqipe, 
kudo që të ndërtohen dhe të 
vihen në funksionim, një ndër 
detyrat kryesore do të kenë, 
që Shqipëria dhe shqiptarët 
të mos konsiderohen  më 
si “dele të zeza”, por 
përkundrazi, të quhen “dele 
të bardha”, nga më të bukurat 
që ka “tufa” gjithnjerëzore. 
Ashtu siç, në të vërtetë, 
edhe jemi, por që s’e kemi 
pasur dhe ende nuk e kemi 
institucionin e duhur, për t’i 
ruajtur e kultivuar këto cilësi 
tonat, që i kemi trashëguar 
e ruajtur me sakrifica të 
mëdha ndër dhjetëra shekuj. 

Ruajtur me sakrifica të 
papërfytyrueshme, por edhe 
në mungesë thellimi teorik 
dhe angazhimi praktik, për 
ta vënë në rrugën e zgjidhjes 
problemin madhor, problemin 
jetik, për të mos u tkurrur 
kaq tragjikisht, sa një ditë të 
detyrohet dikush prej nesh ta 
flijojë veten familjarisht, siç u 
detyruan të veprojnë Jasharajt.
Më 17 janar 2021, një grup 
atdhetarësh u mblodhëm në 
Prekaz, te varret e Jasharajvet. 
Prekazi është Jerusalemi 
i shqiptarëvet. Ashtu siç 
mblidhen të krishterët në 
Jerusalem te vendi ku është 
kryqëzuar Jezu Krishti, me 
qëllim që njerëzimi t’i lutet 
një Zoti të vetëm, ashtu 
mblidhen edhe shqiptarët te 
vendi ku është martirizuar 
familja e Jasharajvet, për 
lirinw e krejt kombit shqiptar.
Në dymijë vitet e ardhshëm, 
nuk besoj dhe, sidomos nuk 
uroj, që shqiptarët të kenë një 
vend tjetër më të merituar se 
Prekazin. Sepse: Boll më! Boll 
kemi sakrifikuar fëmijë e gra!
Edhe organizuesit, edhe 
shumica e pjesëmarrësvet 
në atë pelegrinazh, ishin 
mërgimtarë. Patëm, me atë 
rast, në një sallë kuvendesh, 
një bashkëbisedim shumë 
të frytshëm lidhur me të 
ardhshmen e kombit, por unë, 

këtë herë, nuk po ndalem gjatë 
te ky problem që, në të vërtetë, 
është më i rëndësishmi për 
ne, në kohën tonë. Unë po 
ndalem këtu vetëm te njëri prej 
përbërësvet të këtij problemi.
Tek po kthehesha (me një 
taksi që ma kishin angazhuar 
organizuesit), po më rrotullohej 
nëpër mendje një telash 
shumë i madh: Ç’po bëhet dhe 
ç’do të bëhet me mërgimtarët 
tanë, që janë shpërndarë 
k a q  p a d ë s h i r u e s h ë m 
nëpër  k re j t  bo tën? ! 
I kalova nëpër mendje ata 
qindra mijë shqiptarë që 
sot jetojnë nëpër Evropë 
e Amerikë, i kalova nëpër 
mendje, jo qindra mijë, por 
miliona, që jetojnë, për 
shembull, në shtetin grek 
(përveç pjesëvet të Shqipërisë 
që i mban të pushtuara 
Republika e Greqisë), në 
Athinë, në Selanik, në 
Peloponez, në ishuj, pastaj, 
në shtetin turk, që nga 
Edreneja e Stambolli deri në 
Samsung, pastaj në Liban, në 
Siri e në Egjipt, në Zelandë 
të Re e në Australi. I shkova 
nëpër mendje arbëreshët 
në Itali, tashmë në shprishje 
e sipër, dhe të shpërndarë 
edhe ata nëpër botë, si të 
gjithë bashkëkombasit e tyre. 

DIASPORA SHQIPTARE DHE 
FJALËMIRAT E GJUHËS SHQIPE
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Interesi akademik për 
partitë kryesore politike 
të Shqipërisë nuk ka ecur 

gjithmonë paralelisht me fatin 
elektoral të politikës. Partia 
Demokratike, kohët e fundit, 
sidomos në këtë fushatë, ka 
komanduar një nivel mjaft të 
qëndrueshëm vëmendjeje, 
qoftë në përkushtim, apo 
edhe në një model tipik 
të trokitjes derë më derë, 
që rallë herë e ka bërë në 
opozitë. Duket se PD në 
prag të zgjedhjeve është në 
përmbyllje të këtij procesi, 
pasi më parë drejtues politik 
në disa qarqe janë caktuar Edi 
Paloka në Durrës, Gazment 
Bardhi në Elbasan, Helidon 
Bushati në Shkodër, Mark 
Marku në Lezhë, Enkelejd 
Alibeaj në Fier, Bujar Leskaj 
në Vlorë, dhe më së fundi 
Nënkryetari Edmond Spaho 
është caktuar drejtues politik 
i PD në Korçë. Ndërkohë 
në disa qarqe, me në krye 
Tiranën, PD nuk ka caktuar 
ende drejtuesit politikë.
Por, mjaft analistë, dhe e 
padukshmja tipologjike e 
angazhimit të vetë PD-së, 
flasin për një interes të ri, 
ndaj duket se demokratët janë 
parashikuar të konsiderohen 
si të pashmangshëm, ose të 
padiskutueshëm. Për arsye të 
kuptueshme, gjatë tetë viteve 
të qeverisjes së Qeverisë 
së PS-së, politologët dhe 
historianët bënë shumë për 
të korrigjuar ekuilibrin. Por 
gjithmonë ekzistonte një 
dyshim se prirja do të tërhiqej 
sa më shpejt që partia e 
transformuar në Rilindje, sipas 
shijeve politike të kryetarit Edi 
Rama, të largohej nga zyra. 
S idoqo f të  mund  të 
argumentohet se që nga 
humbja e demokratëve në 

zgjedhjet e 
përgj i thshme 
të katër viteve 
m ë  p a r ë , 
d e m o k r a t ë t 
kanë qenë më 
i n t e r e s a n t ë , 
sesa ish in 
në fund të 
mandati t  të 
tyre qeverisës, 
i cili u shkaktoi 
humbjen e 
madhe, duke 
u dhënë shans 
s o c i a l i s t ë v e 
të përqasnin 
s logan in  e 
hutueshëm të Edi Ramës 
„Fajin e ka Saliu“, kur dukej 
se mbajtja e tyre e pushtetit 
ishte e patundur. Papritmas 
ajo makinë e pamëshirshme, 
tunduese e zgjedhjeve, dukej 
tmerrësisht e prekshme dhe 
një organizatë që lulëzon 
gjatë ushtrimit të pushtetit 
dukej e çorientuar. Zgjedhjet 
prodhuan humbjen e rëndë 
të demokratëve të epokës 
masovike demokratike, partia 
mblodhi më pak vota se në 
zgjedhjet e përgjithshme të 
vitit 1992 dhe me një përqindje 
disolizonuese pjesa e saj e 
votave ishte më e ulta që nga 
zgjedhjet e fundit. Reputacioni 
i demokratëve për unitetin 
e partisë, menaxhimin e 
shëndoshë ekonomik dhe 
kompetencën qeverisëse ishte 
shkatërruar nga problematika 
të qeverisjes, veçanërisht 
ndarjet në mendime, dalja 
nga binarët tradicionalë 
të saj dhe copëtimet, që 
ndoshta ishin shkak i listave 
të tjetërformatura nga kryetari 
i saj Lulzim Basha. Ndërsa 
ata u shfaqën politikisht dhe 
intelektualisht të rraskapitur, 
Rilindja, si term i ri i Ramës, 

u fut në një kurs tjetër dhe 
ngriti me premtime, që nuk u 
realizuan asnjëherë, tërheqjen 
e saj tek votuesit e rrjeshtit 
dhe tek ata të zhgënjyerit 
e shtresave të ndryshme.
Mbi je tesa e  Par t isë 
Demokratike si një forcë e 
rëndësishme politike ishte 
tani e hapur për pyetje serioze 
për herë të parë që nga kriza 
e vitit 1997. Lideri historik i 
saj, Prof Dr Sali Berisha dha 
dorëheqjen si udhëheqës i PD-
së menjëherë pas zgjedhjeve 
dhe një numër pasardhësish 
të mundshëm humbën vendet 
e tyre në funksione dhe qasje 
të brendshme drejtuese 
të PD. Duke u zgjedhur 
Lulzim Basha si udhëheqës, 
demokratët i dhanë sfidën 
shqetësuese të rikthimit të fatit 
të një partie të shkatërruar, me 
një risi të syrit postmodern në 
polikë, dhe të angazhimit tipik 
postkomunist, drejt angazhimit 
të kandidatëve më të rinj dhe 
më pak të njohur, por me 
përvojë tashmë të ushqyer 
nga formacioni diskursiv i 
metodologjisë së lidershipit. 
Kështu tetë vitet e Bashës 
në opozitë, herë me një 
tis të hollë kritikash e herë 

me një shigjetë të mprehur 
nga dialektologji të shumta 
konvergjente duken tashmë 
një faktor mjaft i disiplinuar, 
mjaft i organizuar dhe me 
një forcë të ndjeshme që 
garanton leksionin e parë 
poltik shqiptar të moderimit 
zgjedhor, të angazhimit 
„frontline“ dhe të faktit prekës 
me problematikën e qytetarit. 
Kjo natyrisht është për t’u 
përshëndetur, është dhe një 
arsye më shumë për të thënë, 
se fundja në poltikë, gjithnjë 
ka dhe të papritura, por të 
papriturat shkruhen në rezultat 
nëse bëhen siapas normave 
të paramenduara poltike, 
sqaruese dhe angazhuese 
në një nivel të mirë. Kur 
shikon fotot e postuara nga 
Kryetarë të Degëve të PD-së, 
si shembull fotot e Kryetarit të 
Degës së PD Elbasan, Eugen 
Isaj, të realizuar nga troktitjet 
derë më derë tek qytetari, 
natyrisht kupton mjaft mirë 
se strategjia e Lulzim Bashës 
është tashmë e prekshme dhe 
e pritshme në rezultat. Ndaj jo 
mw kot, Mark Marku e quan 
Bashën: „Nuk është agresiv, 
po bën një fushatë post-
moderne dhe post-komuniste“. 

FUSHATË POST-MODERNE 
DHE POST-KOMUNISTE
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ANTISHQIPTARIN E REGJUR E 
LARGUAN NGA SHTËPIA E BARDHË

Nga Prof.dr. Eshref Ymeri

Në personin e miliarderit 
D o n a l d  Tr a m p , 
teleshikuesit kanë 

pasë njohur sipërmarrësin 
kryesisht në sferën e pasurive 
të paluajtshme, si edhe në 
rolin e drejtuesit të emisioneve 
televizive, sidomos të atyre 
me programe argëtuese. 
Në një sërë filmash dhe 
teleserialesh, ai ka pasë 
luajtur role episodike. Prej 
vitit 1996 deri në vitin 2015, 
Trampi ka qenë pronar i 
konkursit ”Miss Universi”. 
Ambiciet e tij për postin e 
presidentit kanë pasë nisur 
pas zgjedhjeve të vitit 1988. 
Por vetëm në tetorin e vitit 
1999 e pati deklaruar veten 
si kandidat të mundshëm të 
Partisë së Reformave (më 
14 shkurt të vitit 2000 hoqi 
dorë nga kandidimi), një parti 
kjo, të cilën, në vitin 1995, 
e pati themeluar Ros Pero 
(Ross Perot - 1930-2010), 
biznesmen, f i lantropist, 
po l i t i kan konservator, 
kandidat i pavarur për postin 
e presidentit në zgjedhjet 
e vitit 1992 dhe 1996.
Më 16 gusht të vitit 2015, 
Trampi deklaroi se po 
hynte në garë për postin e 
presidentit në zgjedhjet e 
nëntorit të vitit 2016. Asokohe, 
kur pata ndjekur disa nga 
emisionet e lartpërmendura 
televizive, Trampi nuk më 
pati lënë përshtypje të 
mira, sepse jo rrallëherë 
nuk mbante qëndrim serioz 

ndaj atyre që intervistonte. 
Por për dyshimet e mia për 
mosseriozitetin e tij, u binda 
më vonë, pasi kishte shpallur 
kandidaturën për president
Gazetarja e mediaportalit 
ndërkombëtar “BuzzFeed”, 
Miriam Elder, më 18 dhjetor 
2015, aty pati botuar artikullin 
me titull “Kjo është arsyeja 
e vërtetë se pse Putini e 
ka qejf Donald Trampin”.
Sipas gazetares, Putini dhe 
Trampi kanë ngjashmëri: 
të dy duken si “máço” (nga 
spanjishtja “macho”, që do të 
thotë “mashkull”, në kuptimin 
“burrë agresiv, i pushtuar së 
tepërmi nga josha seksuale) 
dhe janë të prirur për stil 
autoritarist në ushtrimin 
e pushtetit. Ajo nënvizon: 
“Trampi, ky tip i kuturisur, 
ky ksenofob, ky lojtar cirku, 
në retorikën e vet ka arritur 
deri atje, saqë ka nxjerrë 
nga goja të tilla deklarata 
absurde, të cilat e kanë bërë 
Vashingtonin  objekt talljesh 
në të gjithë botën. Dhe kjo 
klounadë vazhdon çdo javë. 
Të gjithë rrinë e hedhin fall 
se në çfarë katastrofe do të 
na çojë një gjë e tillë. Ende 
nuk kanë arritur t’i bien në të, 
ndërkohë që Putinit ia ka prerë 
mendja: nga kaosi në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës 
duhet nxjerrë përfitim politik. 
Agai i Kremlinit e përkrah 
Trampin për të vetmen 
arsye se Trampi paraqet 
kërcënim për vetë Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës”.
Një javë pas leximit të 

këtij informacioni, në një 
tjetër portal, u njoha me 
një deklaratë të Trampit, 
krejtësisht antishqiptare. 
Por për përmbajtjen e saj do 
të bëj fjalë pak më poshtë.
Kishte disa muaj që po 
vazhdonte fushata elektorale 
dhe, më në fund, pasi Trampi 
i kishte lënë pas të gjithë 
rivalët gjatë garës, partia 
republikane, më 16 maj 2016, 
e shpalli të vetmin kandidat 
për president, çka u aprovua 
në kongresin e asaj partie që 
i zhvilloi punimet më 18-21 
qershor. Është për t’u theksuar 
se Trampi ishte i pari president 
që kishte fituar më pak vota se 
rivalja e ti Hilari Klinton (Hillary 
Clinton - 1947), por postin e 
presidentit ai e mori me votat 
e kolegjit zgjedhor, ku kishte 
fituar 306 vota (56,88%).
Nuk më takon mua të flas për 
Trampin se si e ka drejtuar 
vendin me mënyrën e 
qeverisjes gjatë katër vjetëve 
të mandatit të tij dhe nëse 
republikanët, me Trampin, 
bënë një eksperiment të 
suksesshshëm apo të 
dështuar. Kjo është një zeje 
që e ushtrojnë analistët, 
opinionistët dhe publicistët 
amerikanë. Por nëse Trampi 
e ka ngritur apo e ka ulur 
autoritetin e Shteteve të 
Bashkuara në sytë e opinionit 
publik ndërkombëtar, po 
mundohem të them dy fjalë, 
duke përfshirë edhe qëndrimin 
e tij ndaj shqiptarëve.
Së pari, Si president i një 
vendi të madh dhe me 
autoritet në botë, Trampi, 
çuditërisht, u ngrit e shkoi, nga 
Vashingtoni në Singapor, për 
të takuar, pothuajse në derën 
e shtëpisë, diktatorin e Koresë 
së Veriut, për t’i mbushur 
mendjen të hiqte dorë nga 
armët bërthamore, udhëtim 
që përfundoi me një vërë në 
ujë: sipas informacioneve 
më të fundit, Koreja e Veriut, 
gjatë një parade ushtarake 
në Phenjan më 15 janar 
2021, zbuloi një lloj të ri të 
raketës balistike, që lëshohet 
nga nëndetësja, ndërkohë që 

diktatori Kim i cilësoi Shtetet 
e Bashkuara si “armikun 
më të madh” të vendit të tij. 
Së dyti, u ngrit e shkoi në 
kufirin e dy Koreve, për 
të “pajtuar” kryediktatorin 
e Veriut me presidentin e 
Jugut, pra, shkoi në shtëpinë 
e tyre dhe vizita i doli huq. 
Së treti, pranoi të takohej me 
Putinin, “në derën e shtëpisë” 
së këtij të fundit, në Helsinki, 
ku u përqafua ngrohtësisht me 
neocarin rus. Para atij takimi, 
që u zhvillua më 16 korrik 
2018, Trampi pati deklaruar 
se takimi i tij me Putinin do 
të ishte pjesa më e lehtë e 
udhëtimit të tij në Evropë. Por 
pas kësaj deklarate, reagoi 
ashpër senatori republikan 
Xhef Fleik (Jeff Flake), i cili tha:
“Presidenti rus është një njeri 
i shkolluar në tradhti dhe 
spiunim. Ai i burgos dhe i vret 
kundërshtarët e tij, kryeson një 
shtet mafioz dhe është armik i 
demokracisë. Përse takimi me 
Putinin do të ishte më i lehtë 
se takimi me aleatët?” (Citohet 
sipas: Valona Tela. “Putini 
është armik i Amerikës”. 
Faqja e internetit “Evropa 
e Lirë”. 13 korrik 2018).
Me këto takime, Trampi 
pati braktisur traditën 
dinjitoze të presidentëve 
paraardhës, të cilët, në 
takimet me udhëheqës të 
huaj jashtë territorit amerikan, 
respektonin parimin e 
baraslargësisë. Kështu, 
Bushi, i Madhi, qe takuar me 
Gorbaçovin në Maltë, kurse 
Regani, po me Gorbaçovin, 
qe takuar në Islandë.
Gjatë fushatës zgjedhore 
të Trampit për mandatin 
e dytë, ra në sy diçka 
shumë e çuditshme: për 
herë të parë në historinë 
e fushatave zgjedhore në 
Shtetet e Bashkuara, duke 
filluar nga zgjedhjet e para 
në vitin 1790, u dëgjua 
shprehja “vjedhje votash”, 
një dukuri karakteristike 
kjo për vende diktatoriale 
dhe  i sh - komun i s te . . .
Vijon në numrin tjetër...
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MODELI NGA HILAL FOOD

Kur Covid-19 filloi të 
gllabërojë Britaninë 
e Madhe, dhe disa 

nxituan në supermarkete për të 
grumbulluar, Supermarketi që 
mbahet gjallë dhe efikas gjithnjë 
nga z Mahmud, Hilal Food në 
Kilburn High Road ishte në 
krkime më efikase. Në mbarë 
botën, kërkimet e Google për 
“shpërndarjen e ushqimit” dhe 
“ushqimin lokal” arritën kulmet 
e të gjitha kohërave në prill. Në 
MB, njerëzit kishin gjashtë herë 
më shumë gjasa të kërkonin 
“kuti perimesh” sesa një vit më 
parë. Kriza na bëri që të gjithë 
të rishikojmë se si i marrim 
gjërat ushqimore dhe nga vijnë.
Me grumbullimin e presionit 
të bllokimit, supermarketet 
dhe gjigandët e shpërndarjes 
si Ocado dhe Amazon Fresh 
shpejt u mbingarkuan. Edhe 
furnizuesit e njohur të kutive 
të perimeve në Mbretërinë 
e Bashkuar, të tilla si Hilal 
Food, u desh të futnin radhë 
dhe të prisnin me klientët 
e rinj. Ndërkohë, projektet 
ushqimore hiperokale dhe 
alternative u përshtatën më 
shpejt dhe ishin në gjendje të 
mbyllnin boshllëqet në sistemin 
e globalizuar të ushqimit të 
zhbllokuar. Në vetëm dy muaj, 
mbi 500 ofrues britanikë të 
kutive të vegëve, me lista pritje 
që varionin nga 160 në 6.700 
klientë, dorëzuan 3.5 milion 
kuti me produkte të freskëta në 
shtëpi - më shumë se dyfishi i 
shitjeve të tyre të zakonshme. 
Nismat lokale të tilla si skemat 
e kutive dhe tregjet online të 
fermerëve diversifikojnë si atë 
që hamë ashtu edhe mënyrën 
se si e marrim atë. Kjo forcon 
qëndrueshmërinë e sistemit 
ushqimor duke zvogëluar 
varësinë tonë nga një shitës 
me pakicë - supermarketi.
“Supermarket janë shumë 
efikasë në sigurimin e shumë 
ushqimit për shumë njerëz, 
por ato kanë dobësitë e tyre”, 
thotë Moya Kneafsey, profesor 

në ushqim dhe zhvillim lokal 
në Universitetin Coventry. Në 
Britani, për shembull, vetëm 
17% e frutave dhe gjysma 
e perimeve rriten në vend - 
pjesa tjetër vjen nga tregtia 
e lirë ndërkombëtare, pasi 
supermarketet promovojnë 
disponueshmërinë gjatë 
gjithë vitit. “Covid-19 shtron 
pyetjen - a do të jenë të 
besueshme importet në të 
cilat mbështetemi? Edhe nëse 
furnizimi është në rregull për 
momentin, a do të ndikohet 
nga ndikimi afatgjatë i virusit 
në vendet prodhuese dhe 
në sektorin e transportit? “
Kapac i te t i  mesatar  i 
magazinimit të një supermarketi 
vlen vetëm për një ditë të 
produkteve të freskëta, thotë 
Jan Willem van der Schans, 
studiues i vjetër i modeleve të 
reja të biznesit në Universitetin 
dhe Kërkimin e Wageningen. Ky 
zinxhir furnizimi ka nevojë për 
një tampon - provizion shtesë 
për rastet kur prishet tregtia 
ndërkombëtare ose logjistika. 
“Çdo vend ka avantazhin e tij 
krahasues - ne rritim banane 
në zona tropikale dhe ne rritim 
lakër jeshile në zona të butë, 
por ushqimi i prodhuar në vend 
mund të jetë ai mbrojtës në të 
ardhmen.” “Dorëzimi në internet 
nuk është ende një alternativë 
shumë e qëndrueshme për 
të shkuar në supermarket, 
veçanërisht jo nëse shkoni atje 
me biçikletë ose duke ecur,” 
thotë ai. Ai shton se mundësitë 
për përdorimin e automjeteve 
elektrike të gjelbërta po rriten 
dhe disa shpërndarës më të 
vegjël po bëjnë një përpjekje 
të ndërgjegjshme. Por në 
praktikë, automjetet që ofrojnë 
blerje në internet gjatë bllokimit 
janë shpesh furgonë me naftë.
Pandemitë e ardhshme 
globale, të ngjashme me ato që 
po jetojmë tani, mund të jenë 
më të mundshme për shkak 
të disa praktikave ekzistuese 
të bujqësisë. “Intensifikimi 

i prodhimit bujqësor ka 
ardhur me shfrytëzim të 
paqëndrueshëm të burimeve 
natyrore”, thotë Pierre Ferrand, 
një agroekolog në Organizatën 
e Ushqimit dhe Bujqësisë të 
Kombeve të Bashkuara (FAO) 
në rajonin e Azi-Paqësorit. “Kjo 
e kombinuar me ndikimet në 
rritje të ndryshimit të klimës 
dhe pasigurive globale, i 
ekspozon komunitetet ndaj më 

shumë rreziqeve. Prodhimi i 
bagëtive në shkallë të gjerë 
ka sjellë humbjen e habitatit 
natyror dhe ka shtyrë kufirin 
bujqësor në toka të egra dhe 
më pak të punueshme, duke 
kontribuar potencialisht në 
krijimin e kushteve për viruset 
që qarkullojnë, përzihen dhe 
përhapen tek njerëzit. “Por 
modeli që vjen nga Hilal 
Food me një angazhim tipik 
është një shembull mjaft i 
mirë për të gjithë dhe për 
komunitetin shqiptar në UK. 
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