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Ramazani për vitin 2022 
filloi në mbrëmjen e 
së shtunës, më 2 prill, 

zgjat 30 ditë dhe përfundon në 
perëndim të diellit të dielën, 1 
maj. Ramazani është muaji i 
nëntë i kalendarit islamik. Është 
muaji i agjërimit, lutjes, dhurimit 
dhe vetëvlerësimit të vëzhguar 
nga muslimanët. Muaji zgjat 
29-30 ditë në varësi të shikimit 
të gjysmëhënës. Ditët nga fillimi 
i Ramazanit 2022: E diela, 3 
prilli është dita numër 93 e vitit 
kalendarik 2022 me 5 ditë deri 
në fillimin e festimit/respektimit 
të Ramazanit 2022. 
Gjatë muajit të Ramazanit, 
muslimanët nuk hanë apo pinë 
gjatë orëve të ditës. Ky quhet...
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... agjërim. Fëmijët nuk pritet 
të agjërojnë derisa të arrijnë 
pubertetin, zakonisht rreth 
moshës 14 vjeçare. Ramazani 
kujton muajin kur Kurani (libri 
i shenjtë mysliman) iu shpall 
për herë të parë Profetit 
Muhamed. Nata e vërtetë kur 
u shpall Kur’ani është një natë 
e njohur si Lailut ul-Kadr (‘Nata 
e Kadrit’).
Shumica e muslimanëve 
agjëro jnë mes agimi t 
dhe perëndimit të diellit. 
Agjërimi i lejon muslimanët 
t’i përkushtohen besimit të 
tyre. Mendohet se i mëson 
vetëdisiplinën dhe u kujton 
atyre vuajtjet e të varfërve. 
Megjithatë, fëmijët, gratë 
shtatzëna, të moshuarit dhe 
ata që janë të sëmurë ose 
që udhëtojnë nuk duhet të 
agjërojnë.
Gjatë Ramazanit, është e 
zakonshme të hahet një vakt (i 
njohur si syfyr), pak para agimit 
dhe një tjetër (i njohur si iftar), 
menjëherë pas perëndimit të 
diellit.
Pothuajse të gjithë muslimanët 
përpiqen të heqin dorë 
nga zakonet e këqija gjatë 
Ramazanit. Është kohë për 
lutje dhe vepra të mira. Ata do 

të përpiqen të kalojnë kohë 
me familjen dhe miqtë dhe të 
ndihmojnë njerëzit në nevojë.
Shumë muslimanë do të 
përpiqen të lexojnë të gjithë 
Kuranin të paktën një herë 
gjatë Ramazanit. Ata gjithashtu 
do të marrin pjesë në shërbime 
speciale në xhami gjatë të 
cilave lexohet Kur’ani.
Fitër Bajrami
Fundi i Ramazanit shënohet 
nga një festë e madhe e quajtur 
‘Eid ul-Fitr’ (Festa e Agjërimit).  
Myslimanët jo vetëm që po 
festojnë fundin e agjërimit, por 
po falënderojnë Allahun për 
forcën që u dha gjatë muajit 
të kaluar. Xhamitë mbajnë 
shërbime të veçanta dhe një 
vakt i veçantë hahet gjatë 
ditës (vakti i parë i ditës për një 
muaj).
Gjatë Fitër Bajramit muslimanët 
vishen me rrobat e tyre më 
të bukura, u japin dhurata 
fëmijëve dhe kalojnë kohë 
me miqtë dhe familjen e tyre. 
Muslimanët gjithashtu do të 
japin para për bamirësi në 
Bajram.

dhe që korrim suksese të 
shumta në rrugët e pafundme 
të diturisë. Më të vërtetë,.... 

RREGULLA TË 
REJA DO TË HYJNË 
NË FUQI NË PRILL 
2022

Një sërë rregullash të 
reja do të hyjnë në 
fuqi në prill 2022, 

duke prekur fushat kryesore 
të jetës së përditshme, nga 
pagat tek taksat e makinave 
dhe procedurat e divorcit. 
Normat minimale të pagave, 
si dhe pensionet dhe 
përfitimet janë të vendosura 
të rriten, megjithëse kritikët 
argumentojnë se rritjet nuk do 
të jenë të mjaftueshme për të 
ndihmuar në rritjen e kostove 
të jetesës.
Kompanitë dhe pronarët 
duhet gjithashtu të jenë të 

vetëdijshëm për ndryshimet 
e ardhshme, ndërkohë që 
qeveria do të prezantojë 
një sërë masash për të 
ndihmuar me angazhimet e 
saj mjedisore. Ndërkohë, një 
zbritje e taksave të këshillit 
shpresohet të ndihmojë 
miliona familje të menaxhojnë 
shpenzimet në rritje të 
energjisë dhe të tjera.
Kjo vjen pasi kancelari Rishi 
Sunak njoftoi disa masa 
shtesë për të ndihmuar familjet 
me shtrydhjen e kostos së 
jetesës në deklaratën e tij të 
pranverës javën e kaluar. Këto 

përfshijnë një ulje prej 5 p në 
tarifën e karburantit, një rritje të 
pragut të Sigurimit Kombëtar 
në 12,570 £ nga korriku dhe 
një zotim për të ulur normën 
bazë të tatimit mbi të ardhurat 
përpara përfundimit të këtij 
parlamenti.
E drejta e punës në internet, 
e drejta për qira dhe kontrollet 
DBS të parapunësimit, nga 
6 prilli, punëdhënësit dhe 
pronarët duhet të kryejnë 

kontrolle në internet për ata 
që kanë një kartë qëndrimi 
biometrike, leje qëndrimi 
biometrike ose leje për 
punonjësit kufitarë. Një proces 
i ri i Teknologjisë së Validimit 
të Dokumenteve të Identitetit 
(IDVT) do të prezantohet 
për të mbështetur kontrollet 
DBS me të drejtën e punës, 
të drejtën e qirasë dhe para 
punësimit.
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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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“Gusto 272 Italian” me 
pronare biznesmenen 
shqiptare Flora Osmani, 

kombinon ambientet e 
brendshme të lezetshme 
dhe bashkëkohore me një 
ofertë superlative të kuzhinës 
mesdhetare.

Përdoren vetëm përbërësit 
më të mirë dhe autentikë, për 
të krijuar shije të përjetuara në 
disa nga restorantet më të mira 
në Itali! “Gusto 272 Italian” 
synon të ofrojë ushqimin më 
të mirë italian në zemër të 
Londrës. Pavarësisht nëse 
është një ushqim i shpejtë, 
dërgesë ose një vakt i plotë 
në restorantin tonë miqësor, 
jemi të sigurt që do t’ju pëlqejë 
ushqimi ynë dhe do të ktheheni 
për më shumë!

Me një stil gatimi që ndërthur 
teknikat piroteknike të mishit 
dhe produkteve të tjera, për 
shembull - dhe një njohuri e 
thellë gatimit të peshkut dhe 
produkteve të tjera ushqimore, 
“Gusto 272 Italian”, prej kohësh 
synon që të hyj në kategorinë 
e restoranteve më të mirë dhe 
konkurues. “Gusto 272 Italian” 
synon gjithashtu që të tërheqë 
klientë të respektueshëm dhe 
mjaft të kënaqur me shërbimin 
që afron.

Disa netë më parë një 
çift studentësh nga zona 
të ndryshmes erdhën në 
restorantin “Gusto 272 Italian”  
për darkë. Ata ishin në një 
pritje festive dhe ishin shumë 
seriozë për këtë. Nuk i njihja, 
por nuk mund të them se pasi 
bisedova me ta nuk i njoh. 
Unë e dija se çfarë kërkonin, 
dhe se çfarë po lexonin në 

kohën që kamerierja e shkallët 
e “Gusto 272 Italian” iu afrua 
me të qeshur dhe me simpati. 
Unë e di se çfarë po shikonin 
atë çast. Unë e di se çfarë 
po dëgjonin. Ata mendonin 
se ushqimi më i mirë që do 
t’u servirej nga “Gusto 272 
Italian” duhet të duket si diçka 
që dikush tjetër e quajti “më i 
miri” i atij momenti.

Ndoshta ata kishin vizione të 
vallëzimit të likenit skandinav 
në kokën e tyre, ose ndoshta 
mendime të ndryshme 
përvojash. Kështu që thashë 
me vete: Ushqimi ynë nuk 
është “novator” më saktë “i 
rinovuar”. Shiko, nuk dua 
të tingëlloj si mbrojtës, por 
ushqimi ynë nuk duket si disa 
nga pjatat e momentit për 
momentin, por njeriu, sigurisht 
që gjen atë që ne synojmë të 
kënaqim jo thjesht disa njerëz, 
por të bëjmë të kënaqur të 
gjithë klientët!

Kështu që unë i pashë 
gjatë gjithë vaktit të tyre - 
dhe, në të vërtetë, ata nuk 
dukeshin të lumtur. Nuk 
pashë asnjë buzëqeshje të 
vetme. Ata mbanin shënime, 
natyrisht, dhe foto. Dhe duke 
pasur një diskutim intensiv, 
ndoshta diçka si, ngjashmëri 
hamendësish. Ndoshta sepse 
ushqimi nuk ishte i shtrirë si një 

peizazh në 
ndonjë pjatë 
q e r a m i k e 
të punuar 
me dorë. 
N d o s h t a 
ata prisnin 
diçka më të 
çud i t shme. 
D o j a  t ë 
shkoja tek 
ata dhe t’u 
thosha: “Pse 
j en i  kaq 
serioz? Kjo 
duhet të jetë 
a rgë tuese ! 
J e n i  n ë 
qejfin tuaj- 
veproni ashtu 
lirshëm!” Por, 
me të vërtetë, 

më shumë më vinte keq për ta.

Në vend të kësaj, shkova në 
tryezën e tyre në fund të vaktit 
të tyre, u prezantova dhe pyeta 
se çfarë mund të bëja për ta. 
Ata shikonin të befasuar dhe 
të pasigurt se çfarë të thoshin. 
Ata filluan të kalonin nëpër 
çdo pjatë, natyrisht, duke më 
dhënë kritikat e tyre, duke më 
thënë se çfarë mendonin. Por 
unë i ndalova dhe u përpoqa 
përsëri: Si mund të të bëj të 
lumtur? Unë e pyeta. Ndërsa 
ne të gjithë jemi të përmbytur 
me të gjitha këto lista “Më të 

mirat”, unë vazhdoj të pyes 
veten se si po matin lumturinë 
dhe kënaqësinë. Dua të them, 
si përkufizohet “Më e mira” kur 
përpiqemi të vlerësojmë diçka 
emocionale dhe sentimentale 
si ushqimi? Ka të gjitha llojet 
e listave “më të mirat” atje: 
restorantet më të mira në 
botë, kuzhinieri më i mirë në 
verilindje, mëngjesi më i mirë 
në Londër. Këto lista gjenden 
pothuajse në çdo gazetë dhe 
revistë ushqimore. Ato janë 
në blogje dhe faqe interneti. 
Sigurisht, i lexova këto lista. 
Dhe, po, unë jam një njeri 
konkurrues, kështu që nuk 
mund ta mohoj që më pëlqen 
të jem në shumë prej tyre. Por 
çfarë do të thotë në të vërtetë 
“më e mira”?

Unë besoj se restorantet “më 
të mirë” nuk mund të ekzistojnë 
vërtet në një listë - jo në të 
vërtetë. Në vend të kësaj, 
ato ndryshojnë në varësi të 
ditës, orës, kompanisë. Ato 
ndryshojnë në bazë të humorit 
dhe urisë. Për “më të mirën”, 
ju duhet të njihni kontekstin. 
Sepse të qenit restoranti më 
i mirë, për mua, në të vërtetë 
varet nga fakti që njerëzit t’i 
bëjnë të lumtur sa më shpesh 
të jetë e mundur - ndërsa 
ne bëjmë atë që na vjen 
natyrshëm në restorantin tonë 
“Gusto 272 Italian”. “Më i miri” 
do të thotë të takosh dhe të 
rrahësh pritshmëritë e tyre se 
si do të ndihen kur të largohen 
nga restoranti im. Të jesh më 
i miri do të thotë të sigurohesh 
që ata të kalojnë mirë gjatë 
gjithë kohës. Këtë synoj unë, 
thotë Flora Osmani, këtë 
synon i gjithë stafi i “Gusto 272 
Italian”. 

PËRKUSHTIM PËR 
KLIENTËT 
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Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë 
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Avokatët tanë të emigracionit kanë 
mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e 

emigracionit dhe ligjit të azilit. 
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Ndërsa ndiqte kualifikim 

më të lartë në këtë 
fushë, Melisa Beqiri, 

shqiptarja nga Peja, nënë e tre 
vajzave dhe bashkëshorte e 
një biznesmeni të sukesshëm, 
do të merrte ofertën e parë të 
një pune që kërkonte disiplinë, 
përkushtim, angazhim dhe 
dedikim. Nuk e kishte menduar 
të gjendej në një situatë të 
tillë. Por, duke qenë gjithnjë e 
gatshme të bëjë përkushtime të 
papara, Melisa e pranoi ofertën 
dhe menjëherë ajo ishte një 
angazhuese e devotshme në 
një punë me mjaft arsye për 
të qenë e tillë.  Ajo tashmë 
kishte hedhur firmën për të 
qenë drejtuesja menaxherale  
e produktit Revive Active. Në 
mbi tridhjetë shërbimore të 
shënteshme, Melisa tashmë 
kishte skuadronet e veta dhe 
natyrshëm priste punën e 
lodhshme e të angazhueshme 
në tërë ditët e javës. 

Ishte tashmë e familjarizuar 
me Revive Active, ndërsa e 
dinte mjaft mirë që ishte dhe 
vetë produkti një rrugë sukesi. 
Revive Active u themelua nga 
Drejtori Menaxhues, Daithi 
O’Connor në 2011, i cili u 
frymëzua nga një vizion për 
të pasuruar jetën e njerëzve 
me një sërë suplementesh 
shëndetësore të formuluara 
shkencërisht që funksionojnë 
vërtet. Qasja pioniere e Daithi 
ka nxitur rritjen e kompanisë. 
Dhe kjo kompani tashmë ka 
dhe figurat ambasadoriale të 
saj.

Një ra dhe më e përfoluara 
është Dr Anita Sturnham. Anita 
Sturnham është një mjeke me 
famë ndërkombëtare, mjeke 
e përgjithshme e specializuar 
në dermatologji dhe mjekësi 
kundër plakjes me mbi 20 vjet 
përvojë mjekësore. Tjetri është 
John Egan. Dhe natyrshëm 
Revive Active janë të lumtur të 
zbulojnë John Egan të lindur në 
Cork, futbollist ndërkombëtar 
irlandez dhe mbrojtës i ekipit 
të parë për Sheffield Utd si 
ambasador i markës për Zest 
Active. Ka qenë dhe Kate 
Reed, ndërsa një fatkeqësi 
serioze fatkeqe e ndjekur nga 
pandemia Covid-19 mund të 

ketë sjellte fundin e 37-vjeçares 
së Kate Reed, olimpiane e 
Ekipit GB..., por është dhe 
Nathalie Lennon. Ambasadorja 
e Revive Active Brand Nathalie 
Lennon është në një mision 
serioz për të ndihmuar sa më 
shumë njerëz që të mund të 
zbulojnë përfitimet e fitnesit, 
dietës dhe mentalitetit.

E po ashtu si Lenon e mjaft 
të tjerë, dhe të gjitha ata që 
tashmë janë ambasadorë të 
kësaj kompanie, edhe Melisa 
Beqiri, është në një mision 
serioz për të ndihmuar sa më 
shumë njerëz që të mund të 
zbulojnë përfitimet e fitnesit, 
dietës dhe mentalitetit, madje 
dhe të bëjë të pamundurën që 
të vihet në krye të kërkesave 
dhe mundësive sqaruese dhe 

didaktike për njerëz që kanë  
nevojë për produktet në fjalë. 

Melisa Beqiri, që tashmë është 
një nga manaxheret më të 
kualifikuara e më të vlerësuara, 
në tridhjetë qenra mundëson 
ëorkshope, trajnime të stafeve, 
jep këshilla dhe këshillime për 
klientët, ndihmon gratë me 
kancerin e gjirit. Për këtë të 
fundit ajo është bërë dhe njëra 
nga kontributoret e ndjeshme 
ndaj atyre që kompnnia u ka 
dhënë deri më tashmë mbi 1 
miliardë funta. 

Për këtë e mjaft të tjera si 
këto, Melisa Beqiri është 
gjithnjë e vendosur në krye 
të vlerave dhe vlerësimeve, 
duke marë bonuse, vlerësime, 

certifikata dhe falenderime. 
Ajo, kësisoj është shqiptarja 
e parë në një kompani kaq 
globale të konsiderohet 
si një profesioniste mjaft 
e suksesshme e fushës 
përkatëse me Revive Active. 

Revive Active është një super 
suplement që dallohet me një 
formulim unik të vitaminave, 
mineraleve dhe aminoacideve 
për t’ju ndihmuar të përfitoni sa 
më shumë nga stili juaj i zënë 
dhe aktiv i jetës. I mbushur 
me 26 përbërës aktivë të 
formuluar posaçërisht për të 
mbështetur nivelet tuaja të 
energjisë, sistemin imunitar 
dhe nervor, zemrën dhe 
sistemin e qarkullimit të gjakut, 
funksionin e tiroides, dhëmbët 
normalë dhe fertilitetin dhe 

riprodhimin normal. Formuluar 
për të rritur (të moshës 18 vjeç 
e lart) të cilët janë në kërkim të 
një suplementi gjithëpërfshirës. 
Marrë një herë në ditë, 
përbërësit e tij përfshijnë 
vitamina B6, B12, C & D si 
dhe folate, tiaminë, bakër, zink 
dhe selen. Çdo qese është e 
pasuruar me 150mg CoQ10 
dhe 3000mg L-Arginine.

Por çfarë e bën Revive 
Active një super suplement? 
Revive Active është një super 
suplement që përmban një 
përzierje gjithëpërfshirëse të 
26 përbërësve aktivë, duke 
përfshirë vitamina, minerale 
dhe aminoacide që ju ndihmon 
të rimbushni atë që jeta ju merr 
jashtë. Revive Active ka mbi 

90 pretendime të autorizuara 
shëndetësore të lidhura me 
formulimin e tij shkencor të 
krijuar në mënyrë unike nga 
një ekip ekspertësh kërkimi dhe 
zhvillimi. Ndërsa CoQ10 është 
një lëndë ushqyese jetike që 
gjendet natyrshëm në trupin 
tonë. Ai gjendet në çdo qelizë 
në të gjithë trupin, ku nivelet më 
të larta të CoQ10 gjenden aty 
ku nevojitet më shumë energji, 
si zemra, veshkat, mushkëritë 
dhe mëlçia. Në këtë kontekst 
është dhe L-Arginina, që 
është një aminoacid që është 
jetik për funksionimin e duhur 
të trupit. Është i nevojshëm 
për prodhimin e proteinave 
dhe përdoret gjithashtu për 
të mbështetur qarkullimin. 
L-Arginina prodhohet në trupin 
tonë në mënyrë natyrale, 
por mund të gjendet edhe në 
dietën tonë në mish të kuq, 
peshk, arra dhe bulmet. Mund 
të merret edhe në formën e një 
suplementi.

Duke përfudnuar, fjala e parë 
është tek besimi. E dyta shkon 
tek suksesi dhe vlerësimi 
meritor. Dhe e treta tek ajo që 
mund të thuhet tashmë me 
plotë gojën se dhe komuniteti 
shqiptar e më gjerë e ka 
tashmë specialisten e duhur të 
këtij produkti kaq të rëndëishëm 
e shumë të vlerësuar e mjaft 
të kërkuar në një gjeografi 
të madhe perëndimore e më 
gjerë. Nëse ju duhet të jeni 
në gjirin e këtij produkti dhe 
që ky produkt të jetë efikas 
dhe i domosdoshëm për trupin 
tuaj natyrshëm rekomandimi 
është Melisa Beqiri, kjo nënë e 
përkushtuar ngdaj tre vajzave 
të saj dhe një bashkshorte 
e mrekullueshme, që ka vite 
që punon dhe kualifikohet në 
fusha që lidhen me shëndetin 
dhe mirëudhën jetike të Njeriut. 

Me l isa  Beq i r i  punon 
Nutritioniste klinik në Revive 
Active, ka qenë në GCCS 
LTD. Ka studiuar MSc Eating 
Disorders në ushqyerjen klinike 
në UCL. Ka studiuar BSc 
Human Nutrition në University 
of Westminster dhe ka studiuar 
Access to Higher Education 
- Science në Westminster 
College, Londër.

SHQIPTARJA E SUKSESSHME E REVIVE ACTIVE
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Nga Kozma Gjergji 

“A di vërtet dikush se si 
të dashurojë plotësisht 
një grua? “, është titulli 

dhe pyetja e krijesës letrare 
më të fundit të shkrimtarit të 
talentuar dhe studiuesit erudit 
Fatmir Terziu. Një pyetje kjo, 
mbase e përjetshme, që nga 
mitologjia. Po përse? Ndoshta 
se mashkulloria ende s’ka 
arritur të deshifroje sa duhet 
gjithato mistere dhe enigma 
të larmishme e të pafundme 
të femërores. Megjithë 
përparimin, nëse njohja do 
kishte qenë më e mirë, me 
siguri do ishin shumë më të 
pakta dhe dramat e tragjeditë 
që s’janë të rralla deri në 
marrjen e jetës. Prandaj autori 
tërheq vëmendje që kur të 
hysh në një marrdhënie “Duhet 
të jesh i përgatitur t’i bësh ballë 
stuhisë… të dish të dëgjosh… 
të ushqesh, përqafosh dhe 
kuptosh për ta lënë të shkojë… 
“

Çinari  si skenë e një festivali 
teatrosh

Ndërsa përpiqem t’i përgjigjem 
kësaj pyetjeje sa të thjeshtë 
aq dhe të vështirë, ashtu siç 
e kuptoj unë, më ndërmenden 
tregimet e tjera të Fatmirit 
të publikuar së fundmi te 
“Fjala e lirë”, siç janë, le t’i 
quajmë “Tregimet e Çinarit”, 
si “Ngërç”,”Rrjedha në 
Çinar”,”Koci i xha Nuros”, 
“Zgrip”, “Autofobia”etj. Të gjithë 
kanë të përbashkët Çinarin, 
që shërben veç si skenë e një 
festivali teatrosh, në të cilën 
shpalosen me gjuhë të pasur 
poetike e të lartësuar aspekte 
e dukuri nga më të ndryshmet 
e jetës. Në emër të dashurisë 
e progresit aty pleksen, 
dialogojnë e ndeshen e kaluara 
dhe e sotmja, tradicionalja 

dhe e reja, konservatorja e 
modernia, vlera e antivlera. 

Përmes një simbol ike 
domethënëse dhe karaktereve 
të spikatur-bartës të mënçurisë 
e sakrificës njerëzore, autori 
i kundërvihet rrënimit apo 
zhdukjes së disa vlerave që 
dikur i kanë formësuar njerëzit 
të jenë më fortë të lidhur dhe 
duan njëri-tjetrin, vendlindjen, 
qytetin, atdheun. 

Rrëfimi dramatik dhe lirika e 
mendimit

I tillë është tregimi “Koci i xha 
Nuros”, që bën fjalë pikërisht 
për këtë. Ja më konkretisht: 
Në Çinar emri i gurit dhe burrit 
(Koci i xha Nuros) janë bërë 
një, janë e shkuara…. Dhe 
“… e ku ka më si Koci xha 
Nuros?! Eh kur ishte ai, gurët 
këndonin, drurët e lisave të 
mëdhej bëheshin kor e ison 
e përcillte hapsira e madhe e 
kaltër e ndarë në dy dete atje 
mënjanë. “

Tani atje vijnë plot të huaj: 
“Dhe Çinari si Çinar tund 
e shkund vetveten deri 
në rrënjë e damarë, duka 
shtuar pazëshmërinë e tij të 
zhurmshme, eh sa të huaj 
kam parë… që kur ai Koci i 
xha Nuros ishte gjallë. Eh, oh, 
oh…  Edhe koc, edhe tul, edhe 
muskul, edhe… i fortë, sikurse 
nuk është sot…”

Në këtë linjë vijon dhe tregimi 
tjetër “Cigarishtja prej fatfuni”-e 
gdhëndur tek pllaka e varrit 
pranë emrit të të zotë. “Tymi 
i saj shpie diku në mjedis 
burrash… “, të cilët e kanë 
gati të shënjtë fjalën e dhënë, 
respektin dhe që në vështirësi 
bëjnë mrekulli. 

Tjetër natyrë ka rrëfimi 

dramatik “Lutja e bardhë”, 
ku do mjaftonte vetëm 
gjesti burrëror i burrit për 
bashkëshorten për të kuptuar 
forcën e jashtëzakonshme të 
dashurisë dhe gjithë jetën e 
tyre të mbushur me dritën e 
saj dhe vuajtjet e mëdha nga 
regjimi i kohës. 

Si një poezi l ir ike e 
mrekullueshme vjen tregimi 
“Karakafte”.Prozatori e ka 
përshkruar me mjaft dashuri, 
ashtu si Nami “Manushaqen”. 
Ndoshta dhe ngase është lulja 
tipike elbasanase. Dhe e ka 
legjendarizuar me dashurinë 
e Pashait me vajzën nga 
vendi, i cili i dha edhe emrin 
kësaj lule që fitoi aftësinë 
të jetë lajmëtare e hyjnive 
të pranverës dhe mbi atë të 
shkruhen e lexohen fate. 

Konkluzion

Në këto tregime dhe të tjerë 
që kulmojnë me romanet e 
suksesshëm, proza terziane 
dallohet për stilin e latuar e 
krejt origjinal, për qasjen tejet 
moderne, shtjellimin e mënyrat 
shprehëse të veçanta, për 
simbolikën e figurshmërinë e 
gjuhës, shumësinë e kumteve 
dhe rrezatimit estetikë që 
i përçon lexuesit.  Fatmir 
Terziu është krijues i niveleve 
sipërore edhe në lëvrimin e 
poezisë e të shqipërimit, është 
ndër kritikët më të spikatur 
të artit, etnolog, studiues i 
historisë, folklorit e traditave 
më të çmuara të popullit. 
Kontributet e jashtëzakonshme 
dhe angazhimi i gjithanshëm 
e kanë lartësuar në sytë e të 
gjithëve si një Rilindas të Madh 
të kohës sonë.

NJË RILINDAS I KOHËS SONË
 (Impresione nga disa tregime të shkrimtarit, Prof. Dr. Fatmir Terziut, “Mjeshtër 
i Madh”; “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”.) 
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NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI

INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ.

ermal_niceic@hotmail.co.uk

Tel: 07568393784

Zyra: 020 8443 3833

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

Në një kohë që emri i 
shqiptarit të mirë është 
një fakt, një krenari, 

një lavdi e natyrshme dhe një 
arsye më shumë ëpr të thënë 
se jemi në rrugën e duhur, një 
emër mjaft i respektuar, mbetet 
dhe përkushtimi dhe angazhimi 
tejet profesional i Inxhinierit të 
talentuar dhe me mjaft përvojë, 
Ermal Karakushi. Mes një 
përkushtimi mjaft profesional, 
zëri dhe puna e tij janë një 
pështjellë e thjeshtë dhe 
modeste brenda “kostumit” 
të profesionalizmit, brenda 
jelekut që ta lejon ligji dhe 
sigurimi teknik në profesionin 
e inxhinierit elektrik. Dhe 
natyrshëm në rreth 90% 
të përditësisë së tij e sheh 
me këtë veshje, jelekun e 
verdhë , gjë që tregon se ai 
është gjithnjë i gatshëm dhe 
në krye të punës së tij tejet 
profesionale. E kam thënë 
dhe herë të tjera se Ermal 
Karakushi, inxhinieri elektrik, 
njeriu human dhe specialisti 
i mjaftkërkuar, është j vetëm 
kaq, por i gatshëm të jetë 
një shembull jetik i shqiptarit 
të mirë dhe model në jetën 
britanike. 

E gjen këtë respekt për 
Ermal Karakushin, edhe aty 
ku rastëisht hyn në bisedë 
për mjeshtrinë e inxhinierit 
elektrik, e gjen në një rastësi 
bisede të tjeshtë, e gjën në 
një mjedis profesional britanik, 
e gjen në Mançester, ku ka 
kryer mjaft punë profesionale, 
e gjen në Leicester, ku është 
bërë familjar me aftësitë e 
tij mjeshtërore, e gjën në 
Middlands, e gjen në Jorkshire, 
e gjen kudo e në çdo cep ku 
kërkohet kjo mjeshtëri. Dhe aty 
janë jo vetëm fjalët e respektit 
për të, por dhe mjaft shenja 
që na nderojnë edhe ne, na 
bëjnë krenarë edhe ne për 
këtë specialist, njeri model, 
shpirtmirë, artist në tërë 
humanizmin dhe profesionin e 
tij. Ai është njeri i thjeshtë, ai 
është Ermal Karakushi. 
Për këtë më vijnë në kujtesë 
fjalët e mira e të prekshme 
të shqiptarëve të nderuar 
Shefqet Myzyraj and Qazim 
Sokoli, që natyrshëm thonë 
atë që meriton  për njeriun e 
respektuar. “Ai është mbi të 
gjitha Njeri, dhe mjaft i saktë, i 
respektueshëm dhe plot shpirt 
human”, të thonë ata njëzëri. 

Nga ana tjetër janë mjat 
shqiptarë që me bulën e 
djersës mbajnë familjet e 
tyre, në zonat e Barking 
dhe Dagenham, në 
Ualamsthou e më gjerë 
që thonë fjalët më të 
mira për Ermalin. Si i 
tillë ai është dhe një 
familjar model dhe mjaft 
i përkushtuar. Dhe kjo e 
bën akoma më shumë 
të lidhur me profesionin, 
jetën dhe tërë angazhimin e tij 
jetik.
Që nga dita e parë kur ai 
dëgjoi BBC-në në fjalët e saj 
mediatike “He’s an electrician 
by profession” – “Ai ushtron 
profesionin e elektriçistit, 
është elektriçist”, natyrshëm 
ndjeu dashurinë më të madhe 
dhe më të bukur që ndjen 
njeriu për të qenë i kënaqur 
në jetën e tij të bukur dhe plot 
angazhim jetik e profesional. 
I tillë vazhdon të jetë dhe me 
një aftësi të ndjeshme në 
zanatin e tij. Por ai mbetet 
gjithnjë modest. Në të gjitha 
vitet e emigrimit shqiptar, 
historitë e individëve janë 
të ndryshme, natyrisht kanë 
arsyet e veta, por përkushtimi 

i një profesionalisti të tillë, 
jashtë të gjithë atyre fateve 
dhe historive mbetet një model 
i papërshkueshëm, një fakt 
jetik, një fakt i gjallë, për të 
thënë me fjalë pambarim se ai 
meriton respektin më të madh, 
angazhimin e të gjithëve në 
respektim të një profesionalisti 
që gjithnjë ka qenë dhe mbetet 
shembull për shqiptarët dhe 
të tjerët që jetojnë e punojnë 
në këtë vend demokratik. 
Ndaj tingëllimet e BBC-së në 
fjalët e saj mediatike “He’s 
an electrician by profession” 
– “Ai ushtron profesionin e 
elektriçistit, është elektriçist” 
janë ende një jehonë dhe një 
shtytje më tej në jetëdisitë dhe 
angazhimet profesionale të 
Ermal Karakushit. 

ERMAL KARAKUSHI INXHINIERI ELEKTRIK ME SHPIRT PROFESIONAL
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I pari që e solli këtë në skenë 
ishte Kancelari i parë i 
Perandor isë Gjermane, 

Otto von Bismarck. Ai në 
kohën e tij e përdori të fshinte 
nga historia kulturën, traditën, 
gjuhën dhe identitetin e një 
vendi në zemër të Ballkanit. 
Citimi i tij i përdorur gjerësisht 
që në atë kohë “Shqipëria 
është thjesht një shprehje 
gjeografike” natyrisht kishte 
këtë princip. Pra të fshinte. 
Në ditët që vijojnë me sulmin 
e Rusisë në Ukrainë, “fshirje” 
u përdor në një kontekst tjetër. 
Presidenti heroik i Ukrainës, 
Volodymyr Zelensky e përdori 
fjalën elektronike javën e 
kaluar. Rusia, tha ai, është e 
gatshme të ‘fshijë historinë 
tonë’. Regjimi i Putinit dhe 
forcat e tij plaçkitëse duan 
të ‘fshijnë vendin tonë, të 
na fshijnë të gjithëve’, thirri 
Zelensky, me vend, duke 
pasur parasysh energjinë dhe 
fanatizmin me të cilin Putini ka 
tallur dhe minuar dhunshëm 
sovranitetin ukrainas. Putini 
e sheh qartë Ukrainën si 
një komb shaka që mund të 
fshihet rastësisht nga harta. 
Ndoshta po aq sa dhe Otto von 
Bismarck “i gjithë  Ballkani nuk 
vlen as sa eshtrat e një ushtari 
të vetë më pomeranian (rajon 
në verilindje të Gjermanisë)”. 

Por Shqipëria nuk mbeti kurë 
në pasthënien e Bismarkut 
si një shprehje gjeografike, 
edhe pse kohërat u munduan 
ta kthenin në një të tillë. Ata 
që e dëgjonin, e dëgjuan 
dhe që e komentuan nuk e 
di pse heshtën atëherë dhe 
pse heshtën dhe më pas, 
por ajo që më duket mjaft 
interesante sot është pyetja 
çfarë do të ndodhë me fjalën 
“fshirje” edhe pas kësaj lufte? 
Fjalët e pasionuara dhe 
ekzistenciale të Zelenskit më 
shtynë të mendoj: cili luftëtar i 
zgjuar këtu, në Perëndimin e 
mëshirshëm dhe pa luftë, do 
të guxojë të keqpërdor fjalën 
“fshirje” tani? “Fshirja” është 

një fjalë kyçe në leksikun e 
kompjuterit, në një kohë që 
është thuajse më shumë 
se 135 vjet larg nga koha e 
shprehjes së Bismarkut.

Vetëm fshirja këtu nuk do 
të thotë “heqja e të gjitha 
gjurmëve të diçkaje”. Sigurisht 
që nuk do të thotë që një 
fuqi e huaj të përdorë forcën 
brutale për të shuar të drejtat 
tuaja më themelore. Jo, kjo do 
të thotë që një kritike gjinore 
në Parlamentin e sotëm të 
Shqipërisë të kthehet në 
kampusin bosh të studentëve 
që protestojnë për çmimet e 
naftës dhe të thotë ‘Nëse ke 
penis, je burrë’. Do të thotë që 
Kryetari i PD-së aktuale, Lulzim 
Basha, nuk ka mjaftueshëm 
personazhe që të bindin se ai 
ka humbur dhe është humbësi 
më i madh i zgjedhjeve. Do të 
thotë të pyesësh ‘A mund t’i 
numëroj votat?’. E të shkosh 
diku me humbësin e të thuash 
është fituesi?! Ai nuk e kupton 
fjalën “fshirje”!? Po fshihet dhe 
historia e një force poltike, 
po shuhet dhe fshihet dhe e 
vetmja shpresë e krijuar në 
vite. Dhe Europa hesht. Dhe 
SHBA sjell vetëm shigjeta me 
non-grada të paqarta!

Jo vetëm kjo, por edhe 
vetë arsyeja do të thotë 
se po të marrësh pjesë 
në një muze, ose në 
ndonjë institucion tjetër 
publik dhe të shohësh 
që flamuri i Krenarisë 
Kombëtare nuk përfshin 
hijen që përfaqëson 
identitetin tënd historik 
dhe ende valëvitet i 
trembur nga shprehja 
e Bismarkut. E gjithë 
kjo përshkruhet shumë 
seriozisht si ‘fshirje’. 
Edhe kur bombat bien 
mbi Kharkiv dhe Kiev, 

duke kërcënuar të fshijnë 
njerëzit dhe infrastrukturën, të 
krijuara për të fshirë identitetin 
e një kombi, aktivistët ende të 
pasur me kohë dhe me përvojë 
të varfër në Perëndim besojnë 
seriozisht se po fshihen 
nga postimet e këqija dhe 
mendimet e ndryshme. 

Mbetet për t’u parë se cila 
mesjetë e zgjuar do të jetë 
e para që do të thotë me zë 
të lartë se të duhet të kalosh 
pranë një statuje të një 
shqiptari të vdekur prej kohësh 
me besime të turbullta, ndihet 
“duke fshirë” në të njëjtën kohë 
me statujat dhe ndërtesat dhe 
njerëzit në Ukrainë. Fshirë nga 
bombat ruse. Por ne tashmë 
e dimë me siguri se lufta në 
Ukrainë po ngre pyetje jo 
vetëm për sjelljen kriminale të 
regjimit të Putinit dhe të drejtën 
e Ukrainës për vetëvendosje, 
por edhe për Perëndimin. Lufta 
në Ukrainë është një moment 
tepër konfrontues për Evropën. 
Na kujton se historia në fakt 
nuk ka mbaruar. Çështjet e 
pazgjidhura të pushtetit dhe 
territorit fshihen vetëm nën 
sipërfaqen e politikës. Ajo 
luftë nuk është fenomeni i 

largët që menduam se ishte. 
Më thelbësisht, ai në mënyrë 
implicite paraqet një sfidë ndaj 
joseriozitetit, vogëlsisë, të 
asaj që kalon për jetën publike 
në Perëndimin e shekullit të 
21-të. Na pyet nëse jemi gati 
për kthimin e dhunshëm të 
historisë. Përgjigja, tani për 
tani, duket se është Jo.

Jo, lufta në Ukrainë nuk do 
të zgjidhë dobësitë morale 
të Perëndimit. Grumbullimi i 
të rinjve për të luftuar kundër 
Rusisë nuk do t’i transformojë 
ata nga adhurues të kulturës 
së anulimit në John Rambos të 
jetës reale. Ata që ëndërrojnë 
se lufta në Evropë do të thotë 
se Perëndimi do të rikuperojë 
në mënyrë magjike etikën e 
vjetër “Qetë dhe vazhdo” për 
të menduar përsëri. Problemet 
tona janë shumë të rrënjosura 
dhe kërkojnë debat dhe 
transformim të brendshëm dhe 
jo shikim romantik ndaj të rinjve 
të guximshëm në një tokë 
të largët. Por ajo që ka bërë 
Ukraina është të konfirmojë 
se historia po kthehet në jetë 
me dhunë dhe se, moralisht, 
politikisht dhe fizikisht, ne nuk 
jemi të përgatitur për këtë.

ÇFARË DO TË NDODHË ME FJALËN 
“FSHIRJE” EDHE PAS KËSAJ LUFTE?
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Protestat e fundit në Tiranë 
i kanë ekspozuar zyrtarët si 
autoritarë dhe të majtët si 
armiq të klasës punëtore.

Kanë kaluar disa javë 
protestë në Tiranë 
dhe në disa qytete të 

Shqipërisë. Tre javë më parë, 
kjo revoltë e ndjeshme, në 
bazë shtresën e popullsisë 
së pakënaqur, u nisën për 
në kryeqytetin shqiptar për 
të protestuar ndaj heshtjes 
masive të qeverisë për 
ngritjen e menjëhershme e të 
vazhdueshme të çmimeve të 
disa produkteve, përfshirë dhe 
çmimet e karburantit. Që nga 
protesta e kaluar, organizatorët 
e asaj kanë qenë, sipas të 
gjitha llogarive, në një protestë 
paqësore në kërkesat e tyre të 
qarta e të kuptueshme, ndërsa 
nga ana e Kryeministrit Edi 
Rama u quajt një protestë e 
‘turpshme’. Kryeministri Edi 
Rama u shpreh reagimin e 
qytetarëve kundër rritjes së 
çmimeve, në një komunikim 
live në Facebook, të cilën e ka 
cilësuar më saktë kështu:  

“Ka pasur edhe protesta të 
dhunshme, ka pasur edhe 
protesta që kanë degraduar 
në një formë e në një tjetër, 
por protestë më të turpshme 
se kjo s’ka pasur edhe as nuk 
do të ketë ndonjëherë. Për 
çfarë protestohet sot? Kundër 
kujt protestohet? Të gjitha 
vendet që po e përjetojnë me 
të njëjtin shqetësim kërcimin e 
çmimeve, por po protestojnë 
kundër agresionit rus mbi 
Ukrainën, askush nuk ka 
protestuar kundër qeverisë së 
vet. Çdo qeveri mund të ketë 
1 mijë arsye për të protestuar 
kundër saj, por nuk mund të 
protestohet kundër qeverisë 
për shkak të pasojave të një 
lufte që nuk ka nisur kjo qeveri 
e nuk ndal dot kjo qeveri. Një 
prej protestuesve tha ‘nuk 
duhet ta lëmë këtë rast të 
shpëtojë, se po shpëtoi edhe 
kësaj here, nuk e kapim dot 
më’. Po çlidhje ka qeveria e 
Shqipërisë me rritjen lineare të 
çmimeve në të gjithë botën?”

Por fakti është fakt. Ata kanë 
akuzuar Qeverinë shqiptare 
edhe për shpenzime luksi, 
ndërsa reagimet nga ana 
tjetër vijnë gjithnjë e më 
shumë agresive, prepotente, 
mospërfillëse. Pra, qytetarët 
kanë dalë për disa ditë rresht 
në protestë kundër rritjes së 
çmimeve, ndërsa vetëm 3 ditë 
më parë kreu i qeverisë foli 
me gjuhën e tij të njohur dhe 
më pas publikoi planin me 7 
pika, me gjasa për paketën e 
Rezistëncës Sociale kundër 
pasojave ekonomike që do 
të sjellë lufta, kur dihet se 
Shqipëria nuk i ka vetëm 
si shkak i luftës në Ukrainë 
çmimet më të shtrenjta në 
rajon Sidoqoftë, ndërsa kjo 
paketë, për kryeministrin, është 
tregues që qeveria nuk i braktis 
ato që kanë nevojë në ditë të 
vështira, për pjesën tjetër, 
tashmë dihet se ditët e vështira 
për këta protestues e për gjithë 
popullin, edhe pse politikat i 
ndajnë, vazhdojnë të bëhen 
akoma më të vështira, duke i 
dhënë kështu Shqipërisë, një 
vendi që e konsideron veten 
një demokraci, të shpërfillurit 
e saj të dukshëm politikë, në 
kujtimet e fundit të protestës.

Si kanë ndryshuar gjërat. 
Në vend që të mbrojë të 
drejtën e protestës paqësore, 
Rama e ka cilësuar atë si 
favorizëm dhe ndikim rus dhe 
ka angazhuar shantazhet e 
dukshme e të padukshme 
ndaj kundërshtarëve të tij 
politikë. Kjo është parë në disa 
media dhe rrjete sociale ku 
disa editoriale dhe anoncime 
personale, kanë nxituar 
të gjejnë nxitës të këtyre 
protestave. E tillë si shembull 
është gazeta “Koha Jonë” 
ku shkruan me retorikën “A 
fshihen pas protestave Berisha 
dhe Meta?” Nga ana tjetër 
shihet dhe një pakuptueshmëri 
nga krahu i “Vetëvendosjes” në 
Tiranë, ku Boiken Abazi, njeri 
i VetëVendosjes në Tiranë 
ka thënë se pas kësaj lëvizje 
protestash fshihen Meta dhe 
Berisha. Sipas Abazit, Sali 
Berisha dhe Ilir Meta luajnë një 
rol në protesta. Ata kërkojnë të 

faktorizohen si opozita e 
vendit dhe t’ia provojnë 
ndërkombëtarëve këtë. 
Ja se çfarë deklaron 
Boiken Abazi: “Rama 
pretendon se protestat 
në mbrapaskenë i 
shtynë Berisha dhe 
M e t a .  P a j t o h e m 
pjesërisht me këtë 
konstatim të Ramës. 
Berisha dhe Meta e dinë që 
në kohë lufte ndërkombëtarët 
do bëjnë çmos që Rama mos 
të largohet me protesta për 
shkak të idesë se vendi ka 
nevojë për stabilitet. Berisha 
dhe Meta e dinë që gjasat 
që të ndodh largimi i Ramës 
në këtë kohë janë të vogla, 
prandaj interesi i tyre kryesor 
është presioni nga poshtë 
me protesta për rimarrjen 
e opozitës zyrtare të vendit 
duke dëshmuar se janë të aftë 
të organizohen në terren, në 
Tiranë e në rrethe, duke i nxjerr 
njerëzit e tyre në protesta që 
i pamundësojnë Ramës të 
qeverisë me stabilitet në një 
gjendje lufte. Ka mundësi 
që nëse Berisha dhe Meta 
marrin atë që po kërkojnë në 
lidhje me PD-në dhe opozitën, 
do ishin të gatshëm të mos i 
shtynin njerëzit e tyre të dalin 
në këto protesta.” – shkruan 
Boiken Abazi në Facebook. Kjo 
ndodh në një kohë që Dojçe 
Welle shkruan: “Protesta në 
Shqipëri: Ndër më të varfrit e 
me çmimet më të larta. Çmimet 
e karburanteve në Shqipëri 
llogariten si më të shtrenjtat 
në Europë. Rrogat ndër më 
të ulëtat. Mijëra qytetarë 
protestojnë kundër rritjes së 
lartë të çmimeve në vend. 
Pasuria kombëtare zotërohet 
nga 3 përqind e popullsisë”.

Duke kërkuar gjilpërën në 
kashtë me këto editoriale dhe 
komente, po aq dhe me gjuhën 
e ashpër e të egër të Ramës, 
është një zhvillim i tmerrshëm 
për një vend që e quan veten 
demokraci të përdorë mjete të 
tilla të tepruara për të shuar 
mospajtimin. Edhe duke 
ndjekur ligjet e vetë Shqipërisë, 
thirrja e Ramës për “protestë 
të turpshme” është me siguri 

jokushtetuese, pasi kërkon një 
“shuarje të protestës”, së drejtë 
e të ligjshme, për probleme aq 
serioze që memecërohen nga 
zyra dhe nuk mund të zgjidhen 
me asnjë mjet tjetër. Rama nuk 
është takuar as edhe një herë 
me protestuesit për të tentuar 
të qetësojë situatën, kështu 
që si mund ta dinte ai se nuk 
mund ta zgjidhte urgjencën 
në ndonjë mënyrë tjetër, e 
aq më keq ta cilësonte si të 
turpshme?

Lëvizja befasuese e Ramës 
erdhi pasi ai ndoqi situatat në 
rajon. Dhe rajoni bashkë me 
të në luftën midis demokracisë 
dhe tregtisë, zgjodhën 
tregtinë. Dhe Rama u detyrua 
të shënojë një ditë qetësie të 
përkohshme në Ditë të Verës, 
ndërsa me ndjekësit e tij në 
Facebook, protestat e ditëve 
të fundit për rritjen e çmimeve 
si dhe koncerti i djeshëm për 
Ditën e Verës, ku i ftuar ishte 
dhe këngëtari Maluma, rinxehu 
situatën. Teksa një qytetar ka 
ironizuar Ramën për koncertin 
e organizuar, duke shkruar; 
“Faleminderit per koncertin 
dje dhe të gjithë e kuptuam 
turpin”, kryeministri ia kthehu 
‘flakë për flakë’. Rama me këtë 
rast sikurse ndodh kishte në 
gatishmëri të lartë përgjigjen e 
tij. “Jo që s’ke kuptuar gjë, po 
je keqkuptuar edhe më shumë, 
sepse koncerti nuk kishte 
asnjë lidhje me asnjë qindarkë 
nga fondet publike, po ishte i 
organizuar nga një kompani 
private, çka e bën turpin e 
protestës edhe më të turpshëm 
në fakt, kur mendon se aty 
thuhen edhe maskarallëqe 
të tilla si Malumja me lekët 
e shtetit, Maybach-u i Lali 
Erit, apo Abazhuri prej floriri 
i zyrës time”, ia kthen Rama 
komentuesit.

E MAJTA KUNDËR POPULLIT
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Shqipëria votoi më 

datën 6 mars 2022 në 
gjashtë bashki. Për 

këto zgjedhje të pjesshme, u 
votua në 940 qendra votimi. 
654,538 shtetas shqiptarë 
me të drejtë vote iu drejtuan 
kutive të votimit për të 
zgjedhur kryetarët e rinj të 
bashkive Shkodër, Dibër, 
Durrës, Vorë, Rrogozhinë 
dhe Lushnjë. Dhe pas 
votimit vetëm një kandidat 
i dalë nga “Shtëpia e Lirisë” 
e koalicionit të ndërtuar prej 
ish Presidentit Sali Berisha 
ishte fitues nga e djathta 
shqiptare. Të pesë të tjerët 
morën ngjyrën e qeverisjes 
aktuale qendrore, që në 
fakt i shkojnë kryesocialistit 
shqiptar më jetëgjatë në 
pushtet, Edi Ramës. Kjo e 
afron dhe e bën konkurent 
atë me Viktor Orbán. Viktor 
Orbán shkon në zgjedhje, 
pasi Hungaria e tij shkon në 
zgjedhje jo të pjesshme, për 
të përgjithshme muajin e 
ardhshëm. Edhe pse Viktor 
Orbán, duket tani lideri më 
jetëgjatë i BE-së, që kërkon 
një mandat të katërt radhazi 
si Kryeministër, duket se 
në rrugën e tij është dhe 
homologu shqiptar, pasi 
gjasat zgjedhore nga kahu i 
Opozitës shqiptare ende janë 
në gishtat e butë dhe inatçorë 
të Bashës dhe kahut tjetër që 
tashmë vërtetoi dhe një herë 
se ka shumicën dërmuese 
opozitare. Orbán ka dominuar 
politikën hungareze për 12 
vitet e fundit, duke kryesuar 
mbi super-shumicat në 
parlament dhe duke riformuar 
Hungarinë sipas imazhit të 
tij, ku ngjashëm ka bërë dhe 
homologu i tij Rama. Dhe 
ky është tashmë në sfondin 
global, nga Kryeminstri 
shqiptar Edi Rama dhe po aq 
nga ai hungarez Viktor Mihály 
Orbán. 

I pari është një ish-
ministër i Kulturës, një ish-
kryebashkiak, uzurpues 
dhe spastrues i PS-së dhe 
Kryeministër në mandatin e 
tretë, ndërsa ky i fundit është 
një politikan që ka shërbyer 
si kryeministër i Hungarisë 

që nga viti 2010, më parë 
duke mbajtur detyrën nga 
viti 1998 deri në 2002. Orbán 
ka kryesuar forcën politike 
Fidesz, një parti politike 
kombëtare konservatore, 
që nga viti 1993, me një 
pushim të shkurtër midis 
viteve 2000 dhe 2020. Dhe 
ndërsa shkruan për Orbán 
duket se ke shkruar dhe për 
Ramën. Janë thuajse nga e 
njëjta staturë. Në Shqipëri 
në zgjedhjet e parakohshme 
lokale, përveç ndonjë paterice 
gojore nga Ambasadorja e 
SHBA, Yuri Kim, për Bashën 
e zyrën e tij në PD, nuk pati 
ndonjë detaj interesant, 
sikurse thuhet të jetë gara 
hungareze këtë herë, që 
është afër dhe vëzhguesit 
në të gjithë Evropën kanë 
shfaqur një interes të madh.

Pra, ndërsa në Shqipëri 
ende ajo opozitë e copëtuar 
është në djepin e përgjumur 
të Bashës, dhe pjesa tjetër 
ndodhet nën kërcënimin e 
pakuptueshëm të DASH 
në lidhje me non-gradën 
e Berishës, por që ka një 
dominim të madh besimi pas 
një koalicioni të “Shtëpisë 
së Lirisë”, në Hungari 
është formuar një koalicion 
opozitar, që shtrihet nga 
e djathta ekstreme në të 
majtën ekstreme, përballë një 

kryebashkiaku konservator 
të një qyteti të vogël, Péter 
Marki-Zay. Sfondi duket i 
vendosur. 

Në kahun e “Shtëpisë së 
Lirisë” vazhdon akumulimi 
mes një beteje midis SHBA-
së dhe këtij koalicioni të 
kryesuar nga Berisha, në 
Hungari është mes një beteje 

të ashpër midis Budapestit 
dhe Brukselit mbi shkeljet e 
supozuara të ‘sundit të ligjit’ 
nga qeveria hungareze, 
ku media perëndimore i 
cilësoi zgjedhjet si një betejë 
kyçe midis institucioneve 
të Bashkimit Evropian dhe 
shteteve të tij më sovraniste, 
anëtare të krahut të djathtë.

Më pas ndërhyn historia. 
Ndërsa Shqipëria nuk ndan 
kufi me Ukrainën, por ka rolin 
e vetë në krahun e Perëndimit 
dhe SHBA-së, dhe kështu 
pushtimi rus i Ukrainës, 
me të cilën Hungaria ndan 
një kufi prej 85 miljesh, ka 
ndryshuar sigurisht gjithçka, 
pasi refugjatët mbërrijnë 
dhe lufta shpërthen sërish 
në kontinent. Por konflikti ka 
nxjerrë në të dy vendet në 
pah edhe pozitën e vështirë 
që këta kombe të Evropës 
kanë pasur kohët e fundit në 
politikën evropiane.

Kryeministri shqiptar Rama 
luan ndoshta ngjashëm 
edhe në këtë situatë me 
kryeministrin  hungarez, i 
cili duke folur në Budapest 
javën e kaluar, ndërsa forcat 
e Vladimir Putin kaluan 
kufijtë në Ukrainë dhe u 
larguan nga bota të tronditur, 
ministrat dhe zëdhënësit e 
Fidesz ishin të shpejtë për të 

dënuar pushtimin dhe për të 
theksuar angazhimin e tyre 
për unitetin e BE-së dhe për 
të sfiduar nocionin që partia 
e tyre është shumë e dashur 
me Putinin. 

Tek Rama procesi i “Ballkanit 
të Hapur” që e mbante si një 
arsye të lidhur ngushtë me 

SHBA-në, tashmë ka dalë 
boje, pasi partneri i tij serb 
Vuçiç ka dalë hapur në krah të 
Putinit. Në krahun hungarez, 
marrëdhëniet relativisht të 
ngushta të Hungarisë me 
Rusinë në vitet e fundit, 
veçanërisht në lidhje me 
bashkëpunimin energjetik, 
shpesh janë portretizuar si 
të dyshimta në shtypin e 
Evropës Perëndimore. 

Një artikull i “Politico” javën e 
kaluar deklaroi emrin e Viktor 
Orbanit si një nga ‘miqtë 
evropianë të Putinit’ i cili tani 
pritej të ‘hante fjalët e tij’. Disa 
ditë më parë, një thashethem 
i pabazë bëri xhiron e 
mediave, duke sugjeruar se 
Hungaria mund të bllokonte 
sanksionet e BE-së kundër 
Rusisë. Rama, natyrshëm 
nuk mund ta bëjë një gjë të 
ngjashme, por tashmë është 
zënë ngushtë, ndaj me vrap 
udhëtoi në territoret arabe 
duke i lutur sheikët e asaj 
treve, që të shkelin dhe të 
hedhin sytë në territorin e 
Shqipërisë për investime. 

Prandaj le të mbesim me 
një sy tek Hungaria, që 
natyrshëm për këtë rast 
të gjithë nga qeveria e 
kundërshtuan shpejt këtë 
thashethem. “Ne dënojmë 
agresionin rus, i cili po shkel 
ligjin ndërkombëtar dhe 
sovranitetin e një shteti të 
pavarur”, thotë Balázs Orbán, 
drejtor politik i kryeministrit 
(nuk ka lidhje), duke folur 
vetëm disa orë pas fillimit të 
pushtimit të plotë. “Ne jemi 
të gatshëm të qëndrojmë të 
bashkuar me partnerët tanë 
evropianë dhe të NATO-s.

“Hungaria nuk ka marrëdhënie 
të veçanta” me Rusinë, thotë 
Zoltán Kovács, Sekretari i 
Shtetit për komunikimet dhe 
marrëdhëniet ndërkombëtare. 
Duke qenë se pjesa më e 
madhe e Evropës është 
e varur nga gazi rus, ai 
akuzon vendet e Evropës 
Perëndimore se kanë disa 
“lloj politikash me fytyrën e 
Janusit me Rusinë, duke 
ndërprerë marrëveshjet e 
mëdha në sfond”...

OKELIO E NGJASHME POLITIKE?!
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Do r ë h e q j a  e 

Kryetarit të Partisë 
Demokrat ike,  që 

qëndroi kokëfortësisht në 
krye të PD-së, Lulzim Basha 
nuk ishte befasi. Që nga 
refuzimi i tij për të dhënë 
dorëheqjen në kohën që 
“Foltorja” e udhëhequr nga 
ish-Presidenti Sali Berisha 
provoi disa herë, madje dhe 
me zgjedhjet e pjesshme të 
6 Marsit se ka në kontroll 
shumicën e demokratëve 
aktivë, ikja e Bashës ishte 
një “mundësi e mirë për të 
varrosur lajmet e këqija, që 
e shoqëronin si një humbës 
të pakpshëm në krye të PD-
së”, tek një skandal politik me 
të cilin dëmtoi rëndë PD-në, 
duke marë vendimet i vetëm 
si ndonjë diktator në kohë 
demokratike, ka pasuar me 
këtë rast skandalin e vogël, 
që duket se fshihet vetëm pas 
dorëheqjes. Por skandalet 
humbëse nuk janë vetëm tek 
humbja, por tek lista e gjatë 
e tyre.

Lista e gjërave që Basha, 
tashmë dihet, se ka bërë 
gabim është pothuajse 
shumë e lodhshme për t’u 
përsëritur. A e kërcënoi 
me dëshirë rregullatorin e 
demokracisë brenda PD-së, 
që është Statuti, duke thënë 
se ai kishte autoritetin për të 
marrë përsipër vendimet. Ai 
e detyroi shkrirjen masive të 
asaj që ishte statutore, deri 
në vendosjen e bravave dhe 
betonizimit të PD-së, që dhe 
vetë diktatori më i regjur nuk 
do ta kishte bërë këtë. Dhe 
më së shumti Basha krijoi 
ndasinë më të madhe në PD, 
që nga koha tranzicionale, 
kur persona të pakënaqur 
shkëputeshin dhe krijonin 
minipartiza. Ai kërkoi të fuste 
PD-në, këtë arritje të madhe 
demokratike në arkivol me 
këto e me qindra të tjera. Ai 
ishte vetëm një gozhdë e 
përdorur që ngulte bravat e 
largimit të demokratëve. 

Dhe gozhda e fundit në 
arkivol: a e autorizoi Basha 
atë rrëmujë paraelektorale të 
skrupullt në zgjedhjet e fundit 
të përgjithshme elektorale, që 

të flitej vetëm “Basha 
Kryeminstër?!” në 
një sfond humoristik 
dëmtues, apo ai 
thjesht kishte ndjekur 
këshillat e ndonjë 
zyre jashtë PD-së? Ai 
kësisoj kishte kohë që 
kishte filluar “gjuetinë 
e shtrigave” në PD, 
duke larguar pa 
shkak figura mjaft të 
rëndësishme të kësaj 
force poltike. Por 
gjuetia e shtrigave të 
Bashës, kishte pak të 
bënte me atë që ai bëri 
me gishtin e vetë, ose 
nuk bëri me atë gisht. Basha 
në krye të PD-së me këtë 
të fundit dukej se ishte një 
personazh imagjinar i krijuar 
nga euforia e tij, i përdorur 
nga skenaristët anti-Berisha 
dhe më në fund, siç tregoi një 
sondazh i i medias, ai ishte 
bërë pjesë e folklorit popullor. 
(Basha bëri një përpjekje të 
dobët për të hedhur poshtë 
këtë personazh imagjinar në 
deklaratën e tij të dorëheqjes: 
“Unë po e bëj për të ringritur 
PD-në”.)

Tani për tani, ne po dëgjojmë 
qarjen e atyre që nuk kanë 
dashur dhe nuk kanë rënien 
e tij: buzëqeshjet e Sekretarit 
të Përgjithshëm, Gazmend 
Bardhi; titujt fitimtarë të 
skenaristëve të ngarkuar e 
të ndërtuar heshtazi si “hije” 
nga vetë Basha, kënaqësia 
marramendëse e ndonjë 
zellmatësi personal, si disa 
kryetarë degësh të PD-
së në mbledhjen që linçoi 
dorëheqjen, dhe deri tek 
Lideri demokrat Sali Berisha 
“Bashkë për një PD më të 
fortë”, pra “Rikthimi tek vota e 
lirë, rruga e vetme e bashkimit 
dhe fitores”. Në këtë mes 
ka një eufori, ka dhe një 
strategji të frikshme përsëri. 
Në dorëheqjen e Bashës, 
katër pika janë nënshkruar 
dhe njëra prej tyre kërkon që 
Berisha të mos marë pjesë në 
vendimmarrje. Eufori ka dhe 
në mesin e poltikës dhe në 
media me këtë rast. 

Por kur euforia shuhet, disa 
mund të kuptojnë se sa e 

pakënaqshme ka qenë e 
gjithë çështja kaq e zgjatur 
e një dorëheqjeje të një 
humbësi të madh, sepse 
gjëja me humbjet brenda 
PD-së, është më thuajse e 
njëjtë me skandalet e ndyra 
në të cilat Pozita e sotme ka 
shtruar vjedhjet masive, e 
vërteta është se askush nuk 
përfiton, me kokëfortësi dhe 
me humbje të përsëritura.

Sidoqoftë ajo që dyshohet 
tashmë është se prapaskenat 
mund të jenë akoma më të 
mëdha e më të mistershme. 
Demokratët në kulmin e 
këtyre prapaskenave dhe 
kësaj dorëheqjeje, nuk do 
ta kenë përmirësuar pozitën 
e tyre politike mjaft shpejt, 
ose nuk do ta kenë bërë 
dikë t’u besojë më shumë. 
Përkrahësist e Bashës 
dhe bashkëideatorët e tij 
ushqeheshin në mënyrë 
parazitare me imazhin 
qesharak të tij, në vend që 
të bënin pikat e tyre politike 
në kohën e duhur. Nëse disa 
paraprinë me dorëheqje në 
krahun e Bashës, të tjerët 
ende janë pjesë e kulisave të 
panjohura.

Sidoqoftë, Mediat janë të 
kënaqura që Basha dha 
dorëheqjen, por për çfarë 
do të flasin tani që ai është 
larguar? Kur asgjë nuk ndodh 
shumë në botën e politikës, 
kokëfortësia dhe humbjet e 
njëpasnjëshme të Bashës 
të paktën jepnin një pamje 
debati dhe polemikash. Siç 
ishte rasti me zgjedhjet e 
fundit të pjesshme, kur në 

pamje të parë dukej një 
demon i ndyrë i cili nxirrte 
dhëmbët në kahje të Bashës, 
dhe ku media menjëherë 
shkonte në kërkim të një tjetri, 
që dukej strukur në panjohje. 

Në terma më të gjerë, këto 
nuk janë vetëm humbje 
në PD, por skandale që 
vazhdojnë të ushqejnë 
cinizëm dhe dyshim publik, 
jo vetëm ndaj Bashës 
tashmë, por dhe ndaj mjaft 
politikanëve individualë, po 
dhe aq dhe ndaj politikës 
në përgjithësi. Një sondazh 
i fundit nga një program 
perëndimor britanik zbuloi se 
politikanët ishin profesionet 
më pak të respektuar. Këto 
raste tipologjike shqiptare 
me Bravat e Bashës dhe me 
humbjet e tij e tejçojnë këtë, 
e tejbëjnë, në vend që të 
qetësojnë, një cinizëm të tillë.

Pasi e shkatërroi PD-në 
me cinizmin e tij, pas mjaft 
skenave të turpshme më në 
fund u duk sikur tha se “duke 
mbetur në detyrë dëmtoj 
Partinë”, pak a shumë e 
ngjashme në deklaratën 
e dorëheqjes. Kjo ishte e 
vërtetë, por dorëheqja e 
vonuar do të jetë shumë 
më e diskutueshme në 
planin afatgjatë. Sa herë që 
PD do të kujtohet, sa herë 
që pranon të rizgjedhë një 
kryetar të ngjashëm për 
të qetësuar sorrat, herën 
tjetër do të jetë më keq. 
Do të jetë më e vështirë 
për Bashëvazhduesin e 
ardhshëm që ta nxjerrin atë 
jashtë.

SPEKTAKLI I RËNIES HUMBËMADHE TË BASHËS
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LETËR NJË KËRRIÇI
Por sinqerisht, e urrej të 

jap këshilla. Këshilla 
për të filluar shkrimin 

e një letre të tillë. Kjo është 
një nga shtyllat që më është 
transmetuar nga Alexandër 
Duma. Shikoje Shaëshank 
Redemption! Mjaft herë do 
të quash veten gomar. Nuk 
e kuptova kurrë dhe pse e 
quan veten kaq thjesht. 
Ti meriton më shumë. 
Një emër më të mirë. 
Gjuha e dytë që mësuam 
në shkolla do të dukej 
shumë, shumë e shëmtuar 
pa shkronja të caktuara 
prej mendjes tënde. 
Shkronja të lodhura (të 
heshtura) në drejtshkrimin 
e tyre. Dhe ajo që thua 
se meriton do të duket si 
interpretim memec. Ku 
është  ‘P’?! Ku është ‘G’? 
Nuk mund ta reformosh 
saktësisht gjuhën e 
mendjes tënde, duke 
thënë se mbron vendin tënd. 
Le të themi se meriton një 
emër të respektueshëm. E 
di pse, a më mirë edhe pse? 
Mendja jote shkruan vetë 
përgjatë rreshtave të gjata të 
të pafajshmëve që ikin nga 

pëllitjet e tua. Duhet të të 
dhemb kjo?!

Ju përmendët problemet me 
Perëndimin, sikurse të ishit një 
vajzë që flirton me një djalë të 

panjohur. Ky djali në shkrimin 
tim nuk përfaqëson 3P-të që 
të hyjnë në punë për të të 
qetësuar shpirtin: priftërinjtë, 
psikiatërat, prostitutat. Dhe në 
këtë rast duhet të thërras një 
P të 4-rt ... poetët që heshtin, 

jo ata që i vranë paraardhësit 
e tu të ngjashëm. 

Shih një foshnjë që vdes 
nga artileritë e tua. Një dorë 
e vogël, e padjallëzuar, e 

pastër, e ndershme në një 
zemër të vogël të vlefshme. 
Dhe Ti me shokët e tu do t’i 
shihni edhe gratë ndryshe. 
Shumë ndryshe. Kur paguani 
një ushtri për të prodhuar 
vetëm kujën dhe dhimbjen e 

tyre. Pas përvojës së thënë 
e të mësuar nga ato që ke 
lexuar, do ta kthesh mbi kokë 
dinamikën e pushtetit. Ti nuk 
do ti shohësh më burrat, nuk 
do t’i shohësh më gratë në të 

njëjtën mënyrë, domethënë 
në mënyrë ideale.Ti 
shfaqeshe si një pinjoll që 
i shikoje gratë në mënyrë 
ideale. Gjithçka mut... jo... 
vetëm kur bisedon dhe flet 
me ngut?! Kohët e fundit 
nuk kanë asgjë për të thënë 
më filmat, muzika, arti, apo 
librat. Turp. Vetëm turp. Do 
jenë shfaqur një dekalog 
me thonjtë shumë të 
gjatë, mund të përdorin siç 
duhet një ekran me prekje 
për shkak të “paaftësisë” 
së tyre. Truk dhe vetëm 
truk.. Mos i shpenzo 
ndjenjat tuaja në këtë gjë 
të shëmtuar. A je esëll? 
Apo e ke harruar? Pusho 
së qeni kaq gomar. I tillë 

është molusku që të favorizon 
romancën. E kuptove,  ti nuk 
e meriton thjesht atë emër. Ti 
je më shumë se aq. Je një kriç 
i paparë! Ndaj kjo letër është 
vetëm për ty, për ty o kriç i 
palarë. 
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Salman Şiringül pronari 
i suprmarketit “Arya 
Food Centre” ju uron 

të gjithë shqiptarëve dhe 
klientëve të tij Gëzuar muajin 
e madhërishëm të Ramazanit. 
Ai është një mik i shqiptarëve 
dhe një vëlla i respektueshëm 
për të gjithë.me një kulturë 
të gjerë dhe një përkushtim 
fantastik ai i shërben të gjithë 
klientëve të vetë. Kështu edhe 
ju duhet të mësoni pak nga 
historia e këtij Njeriu fisnik! 

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. 

Sa lman  Ş i r i ngü l 
treon se ideatori dhe 
frymëzuesi i këti j 
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 
d h e  p ë r f u n d o n i 
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 që 
funksionoi 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 supermarketit 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.

PRONARI I “ARYA FOOD CENTRE” JU URON GËZUAR 
MUAJIN E MADHËRISHËM TË RAMAZANIT
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Ekipi i profesionistëve të 

fushës së ndërtimit të 
kompanisë “Big Boss 

Services Ltd” që drejtohet 
nga Gazmend Cufaj është 
falenderuar sot publikisht nga 
Dretoresha e Cat Flap Media, 
Jane Ray, për një punë të 
shkëlqyer të bërë në Kishën 
Metodiste të East Finchley. 
Jane Ray si kujdestar i lartë 
për Kishën Metodiste të East 
Finchley pasi ka kontraktuar 
këtë kompnai të bëjë disa 
punime speciale në hyrje 
të ambientit, ka vëzhguar 
nga afër punë e bërë dhe 
ka falenderuar cilësinë e 
punimeve. 
Jane Ray ka qenë e 
ngarkuar që të ketë një rol 
të ndjeshëm në lidhje me 
rinovimin e kopshtit të kishës 
në kremtimin e Dyqindvjetorit 
të Kishës Metodiste të East 
Finchley këtë vit dhe për këtë 
ka shpërndarë dhe një artikull 
të gazetës “The Archer” ku 
flitet për këtë projekt. Në këtë 
komunikim shihet dhe një 
fotografi “përpara” kopshtit në 
të cilin e vetmja rrugë është 
një rrip shtrim i shëmtuar, që 
është ngritur nga rrënjët e 
pemëve dhe nuk 
është as i sigurtë 
për t’u përdorur 
për njerëzit e aftë. 
Por kjo fotografi e 
shtegut përpara se 
“Big Boss Services 
Ltd” ta largonte atë 
tashëm ka mbetur 
vetëm si një meorje 
nga e shkuara.
Për këtë projekt 
“Big Boss Services 
Ltd” pasi e fitoi 
ishte i autorizuar 
të krijojë një shteg 
konkret, të qetë, 
miqësor me karriget 
me rrota, aty ku 
dikur ishte shtegu 
i vjetër dhe i thyer, 
pasi disa anëtarë 
të rregul l t  të 

kongregacionit janë përdorues 
të karrigeve me rrota. Tashmë 
pas punës së shkëlqyer të 
“Big Boss Services Ltd” është 
e dukshme ajo që është e 
rëndësishme të përdoret 
që ata të mund të hyjnë në 
kopsht si dhe në kishë. Është 
gjithashtu e rëndësishme që 
të thkesohet se është treguar 
kujdes nga “Big Boss Services 
Ltd” që të ketë përkujdesje 
për çdo fëmijë me aftësi të 
kufizuara që viziton këndin 
e lojërave. Me falenderime 
dhe përshëndetje është 
përfunduar mesazhi edhe 
nga Arkëtari i kishës Robert 
Alderman.
Gjithë kjo punët e shkëlqyer 
e “Big Boss Services Ltd” 
është bërë vetëm me fondet 
bamirëse për ta transformuar 
kopshtin në një hapësirë 
komunitare që është e hapur 
për të gjithë, pavarësisht 
nga mosha, besimi apo 
lëvizshmëria. Një nga 
ndryshimet që u bë, sikurse e 
thamë është sigurimi i aksesit 
pa hapësirë nga rruga në 
një zonë të re lojërash me 
shërbime të buta. 
Po të shkosh tashmë në 

Kishën Metodiste të East 
Finchley natyrisht do të 
ndjesh se falenderimet 
zyrtare janë mjaft meritore 
dhe përbëjnë një faktor më 
shumë për atë që flet se “Big 

Boss Services Ltd” gjithnjë 
emë shumë pongre lart emrin 
e profesionistëve shqiptarë 
të ndërtimit në Mbretëri të 
Bashkuar.

FALENDERIME ZYRTARE PËR  “BIG BOSS SERVICES LTD”
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FILLON PROJEKTI I TRETË 
Dje në mjediset e një 

shkolle londineze, pra 
në fundjavë, është 

mbledhur Grupi i Punës së 
Shoqatës shqiptare “Mother 
Tereza-Albanian Union” që 
drejtohet nga doktoresha 
Zamira Përfundi Ruspi. Grupi i 
Punës së Shoqatës shqiptare 
“Mother Tereza-Albanian 
Union” është ngaruar me 
projektin më të ri të kësaj 
shoqate. Ai është i përbërë 
nga Flora Farruku, Kristina 
Leka, Liljana Hoxha, Miranda 
Gjoka, Ardiana  Demiri, Lule 
Molla. Ky projekt quhet “Real 
Poëer”. 
“Mother Tereza-Albanian 
Union” e fillon këtë projekt 
në ndohmë të grave për të 
arritur një kualifikim në kursin 
e njohur komunitar të ndihmës 
në “Teaching and Learning”. 
Rreth 30 zonja të nderuara 
janë pjesë e këtij projekti që 
tashmë do të ndjekin projektin 
në fjalë, i cili ka synim të 
integrojë plotësisht rolin e 
femrës në punë, kryesisht 
në disa profesione si në 
edukim, në shkollat britanike, 
në zhvillimin e shoqërisë, 
familjes, jetës sociale dhe 
kulturore.
Preojekti në fakt ka përkuar 

dhe me dy festat e 7-8 marsit. 
Dy fetsta e rëndëishme të 
mësuesve dhe nënave kanë 
qenë në planin e grupit dhe 
organizatorëve që të linçojnë 
programin dhe të jenë në 
koordinim me atë që mbart roli 
i Mësuesit dhe Nënës, pasi të 
dy janë vendimtar në edukimin 
e fëmijëve , shkollimin e 
brezave të rinj.
Prandaj “Mother Tereza-
Albanian Union” realizon këtë 
projekt për herë të tretë, pasi 
dy projektet e para ishin tepër 
të suksesshme, dhe të gjitha 
sot janë të  punësuara në 
shkolla, dhe kontribuojnë me 
dinjitet në edukimin e fëmijëve  
dhe brezave të rinj.
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Kryetari i Grupseksionit 
të PD-së, Barking 
dhe  Dagenham, 

biznesmeni i suksesshëm, 
Gazmend Cufaj, e shikon 
dorëheqjen e kryetarit të 
PD-së së Shqipërisë, Luzim 
Basha, si të vonuar. Por, ai 
nuk e sheh të arsyeshme 
që vlerat e PD-së në vite të 
hidhen lehtë në rrugë e të 
shahen e masakrohen nga 
mediat. Për z Cufaj, të dy 
sikurse Prof. Dr. Sali Berisha, 
ashtu edhe zoti Lulzim Basha 
kanë “merita, por edhe 
gabime të tyre”.
Nuk është gjë e mirë që nga 
të dy palët sipas Gazmend 
Cufajt, të vihen ndasi, që 
me kë do të jenë tashmë 
demokratët, të përkushtuarit 
në vite dhe ata që e kanë 
me zemër këtë forcë poltike. 
Cufaj thotë se “Demokratët 
dhe PD janë një”. Më tej ai 
në një prononcim për median 
tonë shprehet se “nuk është 
një demokrat i Lalës, dhe një 
i tjetërkujt. Të gjithe jemi një 
dhe ndjehem shumë keq, 

kur na detyrojnë se me kë 
duhet të shkojmë dhe për 
aq më tepër se kujt duhet t’i 
besojmë”. 
Zoti Cufaj thotë “Të dy ishin 
udhëheqësit e PD deri tani 
dhe ne ti hedhim në rrugë nuk 
është e mirë për PD-në dhe 
për demokratët. Ndaj në PD 
nuk ka vend për tradhëtarë, 
buke shkelës dhe për ato 
që demokratet me shpirtë i 
vendosën në një situatë jo 
shumë të këndshme”.
Cufaj shprehet se “Dorëheqja 
do ishte bërë me kohë dhe 
jo të dërgonte  PD bashkë 
me demokratët të shkonin 
deri këtu në një situatë 
aspak të këndshme. Ndihem 
shumë herë i turpëruar 
para Demokratëve të zonës 
ku unë jam edhe kryetar. 
Ndihem shumë keq kur 
takohem me socialistë të 
zonës ku jetoj kur deri dje 
isha shumë ballëlartë dhe 
kisha argumente për të 
komentuar politikën e PD-
së”.
Kryetari i Grupseksionit 

të  PD-së, 
Barking dhe 
D a g e n h a m , 
biznesmeni i 
suksesshëm, 
G a z m e n d 
Cufaj, thotë 
s e  “ t a n i 
është koha 
të mbledhim 
forca dhe të 
bëjmë një 
ringritje të PD-
së, duke iu 
drejtuar kutive 
të  vo t imi t 
dhe me votë 
të lirë për 
të zgjedhur 
Kryetarin e 
Ri, bashkë 
me ekipin e tij, 
që të delegoj 
PD-në drejt 
fitores”. 
Sipas z. Cufaj, 
“Lufta politike 
v a z h d o n 
m e  n j ë 
qeveri mashtruese dhe të 
korruptuar.” “Zoti i bekoftë 

shqiptarët dhe shqiptaret 
me gjithë Demokratët kudo 
që janë”, mbyll fjalën e tij z. 
Cufaj.

LUFTA POLITIKE VAZHDON ME NJË QEVERI 
MASHTRUESE DHE TË KORRUPTUAR
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POEZIA E NJERIUT TË THJESHTË

Tashmë doli nga botimi 
libri me poezi i poetit 
dhe fjalëurtit të mençur 

nga Hasi, Rasim Ahmati. 
Libri ka mbi njëqind poezi të 
dala nga urtia dhe mençuria 
e tij në vite, nën një titull 
mjaft domethënës “Pa asnjë 
kusht”. “Pa asnjë kusht” është 
ndoshta vëllimi i tij i parë me 
poezi, por në jetërrjedhën e 
tij, Rasim Ahmati, ka një mal 

mendimesh dhe ndjesish 
që lidhen me Atdheun, 
vendlindjen e tij të dashur 
dhe me jetën në emigrim në 
Londër. 
“Pa asnjë kusht” është një 
komunikim i ndjeshëm, që 
shpreh dashurinë, ndjesinë 
dhe kritikën e thukët të 
sinqertë e të ndjeshme, 
vërtetë pa kushte të dalë nga 
shpirti i tij bujar dhe i sinqertë. 
Udhëton me ndihmën e një 
diskursi të thjeshtë të gjuhës 
amë nëpër skutat dhestrofkat 
e ngrohta të fëmijërisë 
në Has. Begaton lotin e 
syrit. Rrjedh këndshëm në 

memorje. Flet me veten dhe 
dikton të thjeshtin, vetveten, 
simbolikën, njeriun, komshiun, 
rrugëtarin, emigrantin. 
“Pa asnjë kusht” është libër që 
shkruan me penën e mendjes 
e të zemrës. Është produkt 
i Njeriut të mirë e të lirë. 
Është një arsye më shumë, 
një shkrim në të cilin fjalët 
zgjidhen për bukurinë dhe 
tingullin e tyre dhe renditen 

me kujdes, shpesh në rreshta 
të shkurtër që rimojnë. Është 
plotë figura letrare, sinonime, 
është varg, këngë, lirikë, 
rimë. Më shumë sinonime të 
poezisë së Rasim Ahmatit i 
gjen në rrjedhë të jetës së 
vërtetë.
Kjo lloj poezie është një temë 
e gjerë, e gërshetuar me një 
traditë jete të vjetër Hasjane, 
që shkon jetëgjatësisht sa 
historia dhe më e vjetër se 
ajo që dihet e shkruhet, 
e pranishme kudo ku jeta 
njerëzore është e pranishme, 
ndoshta edhe sipas disa 
përkufizimeve si forma 

primare dhe primare e vetë 
gjuhëve, ku shqipja është 
modeli i thjeshtësisë së mjaft 
poezive. 
“Pa asnjë kusht” do të thotë 
se autori kërkon vetëm të 
përshkruajë në një mënyrë 
sa më të përgjithshme që të 
jetë e mundur disa mendime 
të tij dhe ide të strukura në 
vetvete, në vite të tëra, mes 
poezisë dhe mes mendimit 

poetik të konsideruar në një 
farë kuptimi si mënyra e tij e 
pavarur e mendjes. Natyrisht, 
jo çdo traditë dhe as çdo 
variacion lokal ose individual 
mund të përfshihet, ose duhet 
të përfshihet, por “Pa asnjë 
kusht”  ilustron me shembuj 
të poezisë së Rasim Ahmatit, 
poezi që variojnë midis rimës 
së jetës, historisë dhe vetë 
epikës. Ky libër përmbledh 
vështirësinë, dashuritë, 
intrigat dhe dhimbjet, ose 
pamundësinë e përcaktimit të 
asaj që struket dhe që e bën 
vetëm poezia mes poezisë. 
Njohja gjithsesi e njohur e 

njeriut të thjeshtë me të, 
dallimet midis vetë asaj që 
ndodh dhe ka ndodhur, ideja 
e formës në poezi, poezia 
si mënyrë mendimi, dhe sa 
pak mund të thuhet në jetë 
për frymën e poezisë, është 
vetë ajo që ka dashur të 
thotë Rasim Ahmati. Sepse 
sikurse dihet poezia është 
mënyra tjetër e përdorimit 
të gjuhës. Ndoshta në disa 

fillime hipotetike të 
gjërave ishte mënyra 
e vetme e përdorimit 
të gjuhës, ose 
thjesht ishte gjuha 
e njeriut, proza ishte 
derivati dhe rivali 
më i ri. Si poezia 
ashtu edhe gjuha 
mendohet sipas 
modës se i përkisnin 
ritualit në shoqëritë e 
hershme; dhe poezia 
në veçanti, siç 
pretendohet, u ngrit 
në fillim në formën 
e magjive magjike 
të recituara për të 
siguruar një korrje të 
mirë të produktit, që 
në jo pak raste na e 
jep edhe memorja e 
Rasim Ahmatit. 
Cilado qoftë e vërteta 
e kësaj hipoteze, 
ajo mjegullon një 

dallim të dobishëm: në kohën 
kur fillon të ekzistojë një 
klasë e veçantë objektesh 
të quajtura poezi, të njohura 
si të tilla, këto objekte nuk 
konsiderohen më shumë për 
vetitë e tyre të mundshme 
të rritjes së ëmbëlsirave dhe 
një magji të tillë, siç mund 
të mendohet se janë të aftë, 
është tërhequr për të bërë 
krijimin e tij mbi shpirtin 
njerëzor dhe jo drejtpërdrejt 
mbi botën natyrore jashtë. 
Këtë e bën më së miri “Pa 
asnjë kusht” e poetit nga Hasi, 
Rasim Ahmati. 
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Qasjet dhe përplasjet 
për kreun e PD-
së dhe bota e 

demokratit, militantit, votuesit 
të lirë të PD-së, e mbi të 
gjitha intelektualit vërtet nuk 
përzihen. Kjo është bërë 
shumë e qartë ditët e fundit, 
pasi dëshira e kuptueshme 
nga ana e intelektualëve, 
që kanë qëndruar asnjanës 
në këtë luftë të parecedentë 
brenda PD-së për të treguar 
solidaritet me demokracinë që 
duhet të ketë në PD dhe për 
të shprehur neverinë e tyre 
ndaj përçarjeve dhe grindjeve 
pakuptim, është shndërruar 
në censurë, histeri dhe fobi 
të rreptë. Ndërsa dorëheqja e 
Lulzim Bashës tashmë ndodhi, 
një gjë që u shfaq pothuajse 
jo-menjëherë pas humbjeve të 
mëparshme, joformalisht, dhe 
në një kohë të debatueshmë, 
jo përpara se dikush të mund 
të bënte fushatë për këtë ose 
të organizonte një të tillë, 
përsëri ka lënë “litarin” jashtë 
thonë kundërshtarët e tij. PD-
ja e mbajtur peng nga Basha 
tani është shkëputur nga 
një pjesë e madhe e forcës 
aktive demokratike, ndërsa 
mjaft të tjerë si të tillë prej 

kohësh e kanë 
gjetur veten të 
pushuar dhe 
të përjashtuar, 
sepse nuk u 
pajtuan me 
Bashën dhe 
nuk u bënë 
palë me të.
Në të dy anët 
duket se ka 
dhe njëfarë 
bojkoti. Është 
një fryrje dhe 
një mosdurim 
i  p a p r ë 
intelektual. Por këto këto 
bojkote janë njëkohësisht vetë-
lajkatare, diskriminuese dhe 
krejtësisht kundërproduktive. 
Bojkoti ka një formë të 
dukshme e të padukshme. 
E dukshmja është nga 
bunkerizimi i godinës së PD-
së dhe e padukshmja është 
nga inate të tjera që janë 
bërë tashmë problem dhe 
gangrenë individësh. 
Nga ana tjetër, kjo situatë 
trajton edhe qytetarët 
mëdyshës më të pafajshëm 
në kushte të tilla si të njollosur 
nga veprimet e drejtuesve të 
PD-së, duke ndezur linjën e 
dukshme se PD tashmë është 

në një krizë të thellë.
Demokratët e orëve të para 
të PD-së nuk janë armiku, 
ashtu siç nuk janë armiku 
edhe ata që erdhën në jetë 
në vitet e Demokracisë. Për 
t’i mbajtur ata disi përgjegjës 
për gabimet e drejtuesve 
të tyre është e shëmtuar, 
diskriminuese dhe e gabuar. 
Ky agresivitet në rrjetet 
sociale dhe në qasje të tjera 
mediatike rrezikon të luajë në 
duart e Ramës. Dhe rrezikon 
të dobësojë më shumë PD-në, 
duke na inkurajuar të shohim 
një Parti Poltitike, sikurse PD-
ja që i ka dhënë Shqipërisë 
dhe shqiptarëve arritje të 
patreguara si një udhë në 

ujëra të pasme me të cilën 
nuk duhet të kemi të bëjmë 
fare.
Ne duhet ta refuzojmë 
këtë urrejtje, këtë bojkot 
intelektual dhe demokrat dhe 
ragresivitetin që është nxitur 
në mënyrë të pashmangshme 
me të. Nuk do të bëjë asgjë 
për të ndihmuar Opozitën e 
domosdoshme të ringrihet 
dhe të forcohet përkundër një 
Pozite mjaft kryeneçe. Por 
ndërsa kjo luftë e mistershme 
brenda PD-së, kjo grindje e 
pakuptimtë gjëmon për një 
ditë tjetër, ajo do të hajë, 
qoftë edhe pak më shumë, 
integrimin tonë të përbashkët 
europian.

MBËSHTETËSIT DEMOKRATË NUK JANË ARMIKU
Përçarja, ndasitë, sharrjet, komentet në rrjetet sociale kanë marrë një kthesë 
të shëmtuar, makartiiste.
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Botë para le le .  E 

gjitha duket e tillë, 
pa mëdyshjen e një 

pike takimi që realisht nuk 
ekziston, përveçse kur 
përthyhet në anën figurative 
që të bëj kumtin me të cilin 
poeti kërkon mesazhin e tij 
filozofik në vargun e kursyes 
të tij. 

Në këtë perceptim duket sikur 
Kozma Gjergji na thotë, unë 
jam duke ecur në këtë linjë, 
që ndan dy botë. Ndonjëherë 
linja është kaq e hollë. Nuk 
i dalloj dot. Nganjëherë e 
uroj linjën e parë të zhduket 
dhe e gjitha linja tjetër të jetë 
brenda. Pra të shfaqen të dy 
botët në të njëjtën kohë. Të 
bëhen një linjë. A do të quhej 
ky pikëtakim? Por në realitet 
nuk është kështu, kështu që 
poeti synon të mbaj mesazhin 
e tij të qartë, kuptimplotë, 
filozofik, duke ecur në këtë 
linjë, derisa diçka tërhiqet dhe 
kuptimi fiksohet në një anë. 
Në atë anë, që e shtjellon 
bukur filozofia e poetit, teksa 
na sjell poezinë “Fqinji ynë”: 
“Ngaqë s’na e grabiti dot 
dhe detin/(Siç dihet nuk ka)/
Krijoi detin e vetë përplotë/
Dallgë urrejtje, shpifjesh/Dhe 
stuhi mizorish…/Ç’det toksik!/
Vështirë të lundrojë atje/Anija 
jonë e miqësisë!”
Në këtë botë paralele mbetet 
dhe ajo që shfaqet në një linjë, 
dhe që përsëritet si e tillë, në 
kohë, hapësirë dhe vend, me 
një ikje të normëzuar nga 
dana pikëtakuese, sikurse 
ndodh tek “24 Mars 1999”, ku 
ai shfaqet vit për vit si i tillë 
në siparin festiv, pa llogaritur 
linjën të cilën e përshkon me 
siparin e vetë kohës që ecën 
në një vit kalendarik. Dhe kjo 
ndodh vit për vit, që nga koha 
kur u fiksua si e tillë, si ditë, 
pra në vitin me tre nënta dhe 
me datën 24. Kozma Gjergji 
me forcën e vetë poetike, di të 
bëjë diskursin e kësaj forme 
linjëzuese, ku vetë vargjet 
janë një shprehi force në 
vetë mesazhin që përcjellin: 
Është datë e Festës të/
Zemrës së çburgosur,/Është 
datë e Haresë së/Lirisë të 
çkryqëzuar”. Dy pikat që 

lidhin paralelisht dy linjat janë 
“çburgosur” dhe “çkryqëzuar”, 
që jashtë sintaksës dhe 
morfologjisë kanë dhe 
arsyen “pse?” të jenë të tilla, 
dhe që si të tilla sqarohen 
me vazhdimin: “E Fatit të 
Kosovës/Që shkruan armët 
e/NATO-s dhe UÇK-së…”. 
Pra, është ky “24 Mars 1999/
Datë e shenjtë/Në kujtesën e 
kombit”, që puqet në një linjë 
ku peshon vetë diskursi dhe 
vetë mesazhi kuptimplotë. 
Në një linjëzim me nota të tilla 
paralele, jo gjithnjë pikëtakimi, 
që përkon me mesazhin është 
domosdoshmërisht sikurse 
duket, në poezinë fine të 
Kozma Gjergjit, ai jo vetëm 
që shënon antagonizmin e 
tij të duhur, por dhe përcjell 
mesazhin e domosdoshëm 
poetik. Tek “S’mundem” 
duket mjaft qartë: “S’mundem 
kurrsesi t’i dëgjoj/Këngët e 
asaj lavdie/Të mbushur me 
krime!” Kjo quhet enxhabment 
(ngulitje). Në poezi të tilla, 
natyrisht që duan finesë dhe 
mos-ngatërim me haikun, 
apo me forma të ngjashme, 
ngulitja është sintaksë e 
paplotë në fund të rreshtit 
dhe kuptimi ‘përshkon’ ose 
‘kalon’ nga një varg poetik 
në tjetrin. Sikurse ndodh tek 
poezia “Ndjesa”: “Ndjesa 
si peceta,/Fshin vendin e 
pistë.”; apo dhe sikurse 
është poezia “Një pyetje”:  
“Një pyetje Perëndisë:/Përse 
rruga e Shenjtorit/Çon në 
shkretëtirë?!”. 

Kozma Gjergji në vargjet 
e tij e fuqizon ndjeshëm 
vazhdimin e një fjalie pa 
pushim përtej fundit të një 
rreshti, vargu a strofe, duke 
na dhënë mesazhin që ndalet 
diksursivisht tek kuptimi që 
‘përshkon’ ose ‘kalon nga 
një varg poetik në tjetrin. 
Rrjeshtat pa gërshetim janë 
të ndërprera, por në një anë 
tjetër janë simbolikisht të 
ndërlidhura, sikurse kuptohet 
qartë tek poezia “Partia”: 
“Qenka vërtet si lopa:/Dikujt 
i kthen brirët,/Dikujt i jep 
gjinjtë.”  Në lexim, ngarkesa 
e tillë e thellë e kuptimit 
krijon një tension që lirohet 

kur ndeshet fjala ose fraza 
që plotëson sintaksën dhe 
tensioni lind nga “mesazhi i 
përzier” i prodhuar nga pauza 
e rreshtit. 

Tek poezi të tilla si “Kopeja 
jonë” dhe “Në çmendinë” 
sugjerimi për të vazhduar 
jepet nga kuptimi jo i plotë, 
përkundër mungesës së 
dukshme të mbështetjes për 
stilimet e tjerë, të cilët nuk do 
të jenë ende në kontradiktën 
midis rimës, e cila e rrit 
mbylljen, dhe i jep ngulitjes, 
që e vonon atë, mjeshtërinë 
poetike ku teknika është e 
përputhshme me vargun fin.
Mesazhi dhe vargjet e 
ngulitura tek “Kopeja jonë”: 
“Kopeja jonë blegëritëse/
Tmerrësisht e tmerruar/
Jo më nga ujqërit/Por prej 
vetë barinjve.” na tregojnë 
mjeshtërinë me të cilin poeti 
kërkon të zbërthejë diksursin 
e tij, në një formë poetike 
që si ngulitje ka një histori 
të gjatë në poezi. Homeri 
përdori teknikën dhe është 
normë për vargjet aliterative 

ku rima është e panjohur. 
Në Psalmin e 32-të të Biblës 
Hebraike, ngulitja është 
jashtëzakonisht e dukshme. 
Ngulitja u përdor gjerësisht në 
Angli nga poetët elizabetianë 
për vargje dramatike dhe 
narrative, përpara se t’i lihej 
vendi formave diskursive të 
mbyllura. Shembulli i John 
Milton në poezitë e tij të 
“Parajsa e humbur” hodhi 
themelet për përdorimin 
e tij të mëvonshëm nga 
poetët romantikë anglezë, 
ku në parathënien e tij ai 
e identifikoi atë si një nga 
veçoritë kryesore të vargut 
të tij: “kuptim i tërhequr në 
mënyrë të ndryshme nga 
një varg në tjetrin, po me 
mesazhin përmbyllës, si një 
kapak filozofik”. 

Ngjashëm realizon dhe 
poeti Kozma Gjergji tek “Në 
çmendinë”; “U ktheva”; apo 
dhe “Kavaku”; “Fundvjeshtë” 
apo dhe tek “Dashuria”, ku 
natyrisht vetvetiu hyn në 
kalibrin e asaj që quhet prej 
kohësh si poezi e ngulitjes.

POEZIA E NGULITJES 
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