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Fitorja... Shkencëtari... Tre festa...

Një jetë pa ndryshime, 
do të ishte plot dhimbje. 
Njeriu i shkujdesur 

do të merrte lumturi të 
përjetshme, por edhe mërzi, 
edhe ters-ëmbëlsi të dyshimtë. 
Ters-ëmbëlsia e hidhur e 
ndryshimeve në jetën tonë. 
Emocionet e përzemërta?! A 
ka të tilla? 
Dhimbja, pendimi, trishtimi janë 
ato që na shtyjnë përpara. Na 
bëjnë ata që jemi. Ndryshimi 
për të mirë, është që ne të 
vendosim dhe të marrim në 
dorë fatet e ndryshimit.
Një botë pa ndryshim, thjesht 
do të ngecte në të kaluarën. 
Ndërsa e ardhmja do të dukej, 
se nuk është e arritshme, 
shumë larg për ta kapur, ose 
kurrë për ta menduar. 
Një zemër që nuk ndryshon, 
është injorante. Ajo zemër nuk 
mund të shohë asgjë vërtet, 
pa u dridhur nga frika e së 
panjohurës, nga një frikë për...
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...  të evoluar.
Kështu, që tani e tutje unë 
nuk do të banoj në të kaluarën 
duke qarë për fantazmat 
e shkuara, të cilat kanë 
shfrytëzuar rastin e tyre dhe 
janë zhdukur në një të ardhme 
më të mirë me vizatimet 
kaçurrele të mashtrimeve që 
kanë bërë, të cilat mund të 
mbahen diku të dashura, të 
afërta me vetë zhgënjimin.
Lëreni atë që ju lidh, ju 
zinxhirros me mjerimin që keni 
ndjerë. Shkelmojeni tutje, dhe 
mendoni një moment sikur nuk 
e keni pasur, pra, kur edhe e 
keni humbur. Të gjitha vuajtjet 
vijnë nga të qenit tepër i lidhur 
me një gjë. Me errësirën që 
mbulon vetë errësira në të 
cilën ndodhesh ti, ndodhet e 
gjitha…, ndodhesh dhe ti miku 
im i vjetër.
Miku im i vjetër, emri që më 
ke dhënë, ngrohtësia që 
më ke dhënë, buzëqeshja 
që më tregove, emocionet 
që më kërkon, janë pjesë e 
këtij ndryshimi. Mundohu të 
ndihmosh ndryshimin! 
Unë do t’i kujtoj mirë dhe do 
t’i mbaj të dashura ato që ke 
ëndërruar, dhe kur të zgjohem 
do të shoh se edhe ëndrrat 
kishin arsye për të ndryshuar. 
Por ju nuk do të ktheheni, 

më në ato ëndërra. Ju kurrë 
nuk do ta bëni këtë.  Ju nuk 
ndryshoni. kështu që unë 
duhet t’ju lë të shkoni,
Dhe emrin që më ke dhënë 
do ta zboj, nëse do të duhet 
ta zbonim me kohë. Dhe 
kështu duhet ndryshuar. Duhet 
ndryshimi…

Çfarë është kjo? 

Thjesht mendimi i shpresës 
që vërshon nëpër venat tona. 
Kur shohim dikë që duam, 
shtrëngimin tonë, familjen 
tonë, rrezet e diellit.  Nëse 
ato do të zbeheshin, një 
pjesë prej nesh thjesht do të 
shpartallohej, zhdukej. Retë e 
shiut do të mbanin larg rrezet 
e diellit në jetën tonë, era e 
rëndë do të na lante flokët 
dhe do të na kujtonte tragjedi 
të mëdha. Ngjashëm me një 
terror të fjetur, zinxhirët e fatit, 
rrjedha e kohës bëhet, pa 
kuptim, pa atë që është fryrë 
si hiri nga një erë. 
Ajo që nuk duhet të harroni, 
nuk do ta humbasë kurrë, 
çfarë nuk do të ndryshojë ... 
E kaluara, ku jetojnë kujtimet 
tuaja, veprimet tona të 
shquara. Mbajini të dashur, 
dhe kujtoni disa nga rrezet e 
diellit për të mbajtur larg shirat, 
për t’u tërhequr së bashku dhe 
për të shkëlqyer përtej...



Nr. 32 PRIL / 
APRIL 2021 03P
SHKENCËTARI KRISTO PAPA, MJEKU QË 
I JEP VLERË SHKENCËS MJEKËSORE 
Tashmë vetëm bulat e 

djersës janë dëshmia e 
një operacioni të gjatë. 

Shenjat e tjera shkojnë kah 
buzëqeshjes, emocioneve 
të gjallëruara nga gëzimi 
i suksesit të operacionit, 
dashurisë për jetën e ridhënë 
Njeriut. Kështu është pamja e 
parë e Dr Kristo Papa, ndërsa 
shfaqet me maskën mbrojtëse 
në kahun tjetër të spitalit. 
Dhe kjo është për të disatën 
herë. Hera e fundit ishte 
para dy ditësh ku ai bashkë 
me një ekip shkencëtarësh 
bënë që të jenë kryelajmi 
i shëndetësisë britanike. 
Para disa muajsh Dr Kristo 
Papa, kardiologu shqiptar 
realizoi një operacion të rrallë 
në Londër. Ky operacion 
bëri paradën e lajmeve jo 
thjesht se  zgjati plot 17 orë, 
por se ishte ndër të paktët 
e këtij lloji të realizuar me 
mjeshtëri dhe sukses. Ndërsa 
dihej se operacione të tilla 
janë të vështira dhe të rralla 
për rrezikun që kanë dhe 
shumë prej tyre janë me 
pasojë vdekjen, ky sukses 
natyrshëm i jep Dr Kristo 
Papas një emocion tejet të 
ndjeshëm. Ai ishte një nga 
operacionet më të vështira në 
jetën e tij si kardiokirurg, që 
në fakt u realizua me sukses 
me ekipin e drejtuar prej 
tij. Kirurgjia e Aorte 35 Cm 
Arcu aortic Bypass Carotid 
succlavia ishte pra 17 orë 
operacion dhe sukses Royal 
Brompton Hospital të Londrës. 
Për këto dhe mjaft të tjera, 
Dr Kristo Papa, është nga 
folësit kyç të Konferences së 
Parë Shkencore të Diasporës 
Shqiptare, në ALSS, që do të 
zhvillohet në Zoom më datat 
më 26 dhe 27 mars të këtij 
viti. Tema e kësaj Konference, 
që përfshin disa emra të 
njohur të Botës Shkencore 
shqiptare nëpër Botë, përfshin 
një oportunitet të gjerë. 
Ajo do të trajtojë thelbin ku 
“Shkencëtarët e Disaporës 
Shqiptare i shërbejnë botës 
dhe rrënjëve të veta!”, gjë 
për të cilën Papa ka shumë 

për të thënë, e të tjerët me 
siguri kanë shumë për të 
dëgjuar e për të mësuar. 
Po kush është shkencëtari 
shq ip tar  i  mjekës isë 
botërore Dr Kristo Papa?

Shkencëtari shqiptar Dr 
Kristo Papa

Dr. Kristo Papa është kirurg 
kardiolog. Më saktë një nga 
kirurgët tashmë me emër, 
jo thjesht në atë që ai gëzon 
falë eksperiencës dhe 
profesionalizmit të tij, por me 
të gjithë atë që ai ka realizuar 

konkretisht edhe në kushtet e 
kësaj pandemie. Shkencëtari 
shqiptar i mjekësisë, që 
punon dhe jeton së fundmi në 
Londër aktualisht shërben në 
“Royal Brompton Hospital”, 
por ai ka qenë dhe vazhdon 
të mbetete dhe një angazhim 
profesional edhe tek “Italian 
Doctors Holborn”. Dr Papa 
trajton sëmundjet e zemrës 
dhe çështjet e mushkërive dhe 
toraksit, duke kryer procedura 
mjekësore si transplantet 
e zemrës dhe mushkërive, 
ndërhyrje të aneurizmës së 
aortës dhe operacionin artificial 
të valvulës në zemër. Dr 
Kristo Papa ka kryer masterin 
profesional dhe shkencor 
në mjekësi në Universitetin 
me emër të kësaj fushe të 
Gjenevës në Zvicër dhe më 
tej ka ndjekur dhe përfunduar 
doktoratën shkencore në 
mjekësi në Universitetin, po aq 
me famë të „L’Aquila“ në Itali.

Por në të gjitha rastet 
shkencëtari shqiptar, që 
tashmë ka emrin e vet në 
disa vende të Europës, dhe 
më gjerë, mbetet një emër që 
simbolizon Njeriun Human, 
shkencëtarin mjaft profesional 
e të përkushtuar e mbi të 
gjitha dhe vetë humanistin 
e kalibrit tejet njerëzr. 

Pse themi human? 

Mjeku shqiptar në Angli, Dr 
Kristo Papa ka ndihmuar 
në situatën e Covid-19 dhe 
vazhdon të ndihmojë pacientët 

online edhe më shumë gjatë 
pandemisë. Ai ka ngritur prej 
kohësh një platformë dixhitale 
për këtë dhe mjaft arsye të 
tjera humane. Sipas njoftimit 
në faqen zyrtare, kjo platformë 
dixhitale u vjen në ndihmë 
pacientëve gjatë kësaj kohe 
të pandemisë, përfshirë dhe 
mbështetjen psikologjike. Ai 
ka ngritur dhe Klinikën e tij, 
ku për vizita dhe konsultime 
të mëtejshme të gjithë pa 
dallim janë të mirëpritur në 
klinikën Papa Medical Clinic 
në adresën e mëposhtme: 
132A Myddleton Rd, Boëes 
Park, London N22 8NQ.
Por jo vetëm kaq telefoni i tij 
është gjithnjë i disponueshëm. 
Nuk njeh madje as dhe 
gjeografi, pasi me të mund 
të flasësh me teknologjinë 
e re nga të gjitha anët e 
Globit dhe natyrisht prapa 
kësaj është dhe mbetet 
humanizmi i tij. Ai u gjendet 

në ndihmë pacientëve dhe i 
ndjek deri në shërrim të plotë. 
Kohë më parë doktori shqiptar 
në Londër dërgoi dhe disa 
dhurata për Shtëpinë e 
Fëmijës në Vlorë.  Dhe këto 
u siguruan pasi Doktor Kristo 
Papa kishte organizuar një 
aktivitet për vogëlushët e 
shtëpisë së Fëmijës në Vlorë. 
Kristo Papa, i renditur si një 
prej doktorëve më human në 
ndihmë të shqiptarëve, këtë 
herë kishte realizuar ndihmë 
mjekësore, por u ka bërë disa 
dhurata fëmijëve jetim. Kjo u 
realizua përmes Fondacionit 
të tij “Papa” në një aktivitet 
bamirësie për fëmijët e 
shtëpisë së Fëmijës në Vlorë. 
Aty është mësuar nga mediat 
se përmes animacioneve 
fëmijët kanë luajtur e kërcyer. 
Por jo vetëm kaq, më tej, 
Dr. Kristo ka premtuar se 
do të jetë më afër tyre në 
mbështetje të kërkesave 
mjekësore të institucionit. 
Papa është shprehur se 
nëpërmjet fondacionit të tij 
do të përpiqet që t’i gjendet 
pranë fëmijëve shqiptarë me 
probleme shëndetësore apo 
ekonomike, gjë që vazhdon 
ta bëjë pa u ndjerë, thjesht 
me qetësinë e humanizmit 
të t i j  të përkushtuar.
Tashmë prej  kohësh, 
doktori shqiptar, Kristo 
Papa, vazhdon të jetë 
thuajse 24 orë në ndihmë të 
bashkatdhetarëve në Londër. 
Përgjatë viteve të karrierës, 
dihet tashmë publikisht, se 
Dr Papa sa herë bëhej fjalë 
për shqiptarë në vështirësi 
ka dhënë ndihma në forma 
të ndryshme, ku shumë prej 
pacientëve kanë qënë fëmijë. 
Duhet theksuar se doktori 
shqiptar tashmë ka nisur 
të krijojë një rrjet mjekësh 
shqiptarë në botë për 
të ndihmuar pacientë të 
ndryshëm shqiptarë, pa asnjë 
përfitim. Sipas tij, kjo iniciativë 
do të jetë një ndihmë shumë 
e madhe për shumë qytetarë, 
të cilët mund të kenë nevojë 
për ndihmë të specializuar 
në spitale të ndryshme.



Nr. 32 PRIL / 
APRIL 2021 04P
POEZIA E MERITUAR 
E DRITA ADEMIT
Pra disa ditësh poetja 

nga Kosova me banim 
në Zvicër, Drita Ademi, 

riktheu vizitën e dyfishtë 
në Kryeqytetin e Kosovës. 
Themi vizitë e dyfishtë, pasi 
ajo vetë dhe dy librat e saj 
kishin fatin të vizitonin në këtë 
kohë pandemie evenimentin 
kulturor kushtuar promovimit 
dhe prezantimit të dy vëllimeve 
të saj më të fundit “Vesë mbi 
dhimbje” dhe “Andrra e gjethe”. 
Kjo vizitë e dyfishtë dhe mjaft 
domethënëse ishte kryefjala 
e ditës në skenën e vogël të 
Teatrit Kombëtar të Kosovës. 
Dhe aty, enkas pos kësaj 
vizite kulturore të dedikuar 
librave u zgjodhën fjalë të 
veçanta, në një ambient të 
moderuar bukur, që mblodhi 
krijues, poetë, dashamirës, 
miq dhe familjarë të shumtë të 
saj nga të dya anët e kufirit të 
sotëm Shqipëri dhe Kosovë. 
Ndërsa jemi informuar nga 
vetë autorja, në këtë promovim 
zuri vend të rëndësishëm fjala 
e poetit dhe kritikut mjaft të 
njohur Adem Gashi. Ky i fundit 
nxorri nga zemra fjalët e tij të 
ndjeshme, jo „elozhe“ sikurse 
shkruhet gjetkë, pasi poezia e 
Drita Ademit ka kohë që i ka 
merituar, madje janë pak ato 
që mund të thuhen për një 
poete kaq të ndjeshme. Për 
këtë poetja nga Shqipëria, Eli 
Kanina, e cila udhëtoi enkas 
në këtë eveniment të bukur 
prezantues dhe promovues, 
shprehet: „Vargjet e Drita 
Ademit tronditin me emocionet 
dhe mesazhet e bukura, dhe 
do të rendja kudo dhe kurdo 
për një takim me ty, poetja ime 
e preferuar‼️ Faleminderit për 
mundësinë me prezantimin 
në Prishtinë, dhe suksese në 
vazhdim Drita Ademi‼️ Le të 

shpresojmë se për librin tënd 
të ardhshëm, do festojmë 
në Tiranë, ku poezia jote ka 
vendin e nderit tek shumë 
nga lexuesit dashamirës‼️“
Por mendimi i një poezie të 
mirë thyhet nga ajo që bën 
botuesi, kjo jo në pakt raste. 
Sipas poetit dhe kritikut Adem 
Gashi, njëri nga librate poetes 
Drita Ademi ka dy linja paralele, 
49 poezi (në gegnisht) dhe 52 
(në standardin letrar) e që janë 
po ato. I bie se janë 101 poezi. 
Në variantin gegnisht gjej jo 
pak trajta të rrëshqitshme 
të standardit dhe formulime 
të diskutueshme të dialektit. 
Hove-hove edhe thyerje vargu 
dhe pasaktësi interpunksioni. 
„Këtu qëndron vërejtja për 
botuesin” – vuri në 
duke Gashi. Por këto 
“rrëshqitje trajtash” 
sipas Ademit, nuk 
e rëndojnë poeten, 
por redaksinë… 
Në një kënd të 
t i l lë  promovues 
natyrshëm duhet 
pozitivja, ajo që e 
inkurajon krijuesen 
në vazhdimin e 
rrugës, dhe ndoshta 
ajo që e bën atë 
akoma më të 
ndërgjegjshme për 
arritje dhe krijime 
të tjera. Në këtë 
pikë referencat e të 
pranishmëve thuajse 
kanë folur pozitivisht. 
Mësohet se poeti  
Imer Topanica ka 
treguar kujdesin e 
tij profesional për 
poezinë e Dritës, 
duke ia njohur 
asaj mjaft vlera 
unike. Dhe ai ka 
shprehur mendimin 

e tij për vëllimin poetik 
“Vesë mbi  dh imbje“ .  
Fjalët e Topanicas “Mua më 
duket që te ky libër, metaforat 
si figura stilistike, sikur e 
përndjekin. Titulli ‘Vesë mbi 
dhimbje’ e dëshmon këtë janë 
vërtet një simbolikë e duhur 
e mbështetjes. Po aq sa dhe 
vazhdimi ‘Exit’, ‘Zonja Brigitta’, 
‘Më vjen keq…’ janë poezi që e 
hapin librin. Nëpërmjet tyre, si 
lexues, hetoj temperamentin e 
veçantë të autores. Varietetet, 
po ashtu, janë të shumëllojta. 
Nga ato me shumë ngarkesa 
stilistike që janë ftesë për 
lexues më të rryer, e deri tek 
ato që ndërtohen mbi një gjuhë 
të thjeshtë, ndërsa vihen në 
shërbim të ideve më filozofike.”

Drita Ademi – Beqiri është 
një e poete tashmë e njohur 
në mjaft kënde letrare, po 
dhe e njohur në dy apo tre 
gjuhësi, ajo është e lindur në 
Prishtinë, por jeton dhe vepron 
në Zvicër. Ajo është autore 
edhe e vëllimit ‘Placebo‘, 
botuar dhe promovuar në 
Londër nga Albanian Creative 
People in Exile më 2011, në 
një mbrëmje mjaft memoriale 
kulturore në një ambient tejet 
special tek „Dolce vita“ në 
Kulburn të Londrës. Kjo poete 
ka pjesë në disa manifestime 
poetike dhe është epërfshirë 
në disa antologji si dhe në disa 
antologji të poezië moderne 
dhe bashkëkohore gjermane. 
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NËNA DISKURSIVE E POETIT AHMET PRENÇI
Hera-herës kemi ndjekur 

tek revista „Fjala e Lirë“ 
paraqitjet e disa prej 

poezive të poetit Ahmet Prençi, 
që përbëjnë vëllimin e tij poetik 
„Udhë në Pasqyrë“. „Udhë 
në Pasqyrë“ është një vëllim 
poetik që mund të konsiderohet 
edhe si një udhë përfaqësuese 
e dashurisë amtare: Kjo poezi 
është një shprehje e dashurisë 
për Nënën. Poeti shpreh 
mirënjohjen dhe ndjenjat e tij 
të forta për nënën dhe udhën e 
tij reale e aktuale të udhëhequr 
nga prindërit e tij, por më së 
shumti nga ajo që ndoi dhe 
udhëhoqi në jetën e tij nga 
nëna, duart e saj, mendja dhe 
këshillat e saj. Ai në mënyrë 
mjaft diskursive përshkruan 
kuptimin universal të ‘nënës’ 
dhe beson se kjo fjalë është 
nxjerrë nga bota engjëllore e 
kësaj udhe të pashmangshme 
e mjaft të domosdoshme jetike. 
Ai imagjinon se engjëjt mund 
të kenë shpikur këtë term kaq 
ngjizës. Ai gjithashtu shton 
një nderim prekës për nënën 
e tij, për ta bërë të ditur se 
ajo zë vendin më të lartë në 
zemrën dhe mendjen e tij. 
Ajo e mbështeti atë pas një 
udhe të gjatë deri sa autori eci 
me këmbët e tij në jetë e më 
tej. Për më tepër, ai shpreh 
dashurinë e tij të zjarrtë për 
familjen e tij, babain, gruan e 
tij duke shtuar se dashuria e 
tij për familjen dhe tërësinë e 
lidhur me të nuk do të zbehet 
kurrë. Ajo që, megjithatë, 
mbetet në mendjet e lexuesve 
është dashuria dhe lidhja e 
tij e pakufizuar me një jetë 
të ardhur mjaft diksursive.
Kjo nga ana diskursive 
transmeton qartë se dashuria 
amtare, dhe dashuria e pafund 
për nënën janë temat kryesore 
të kësaj poezie. Folësi flet për 
marrëdhënie të çmuara të jetës 
së tij: nëna e tij e dashur dhe e 
paharruar që shkoi në duart e 
Zotit, para disa muajsh, nëna 
diskursive, që është nënë e 
të gjithëve, e cila u kujdes 
për të që nga lindja, sikurse 
ndodh me të gjitha nënët e 
mira, dhe më tej edhe me 
tërë familjen e tij. Poeti tregon 
dashuri emocionale për një 
aspektualitet të gjerë e të 

domosdoshëm jetik. Për këtë 
arsye, fjala nënë nuk është 
një term i zakonshëm për të. 
Përkundrazi, është një emër 
i shenjtë i krijuar nga kënde 
të shumta dimensionesh të 
vetë diskursit të jetës, ku ai 
lindi, u përkëdhel dhe u rrit.
Thuajse në më të shumtën e 
këtyre poezive, zë një vend 
të rëndësishëm nëna, jo 
thjesht si një dedikim, as dhe 
si një figurë, por si një lidhje, 
një udhë, një udhë e tillë në 
pasqyrë, që pasqyrohet në 
këtë pasqyrë të realitetit poetik. 
Nëna është një angazhim i vetë 
arsyes, i vetë logjikës poetike, 
është një karakteristikë e thënë 
ndryshe me një mori lidhjesh e 
ndërlidhjesh kulturore dhe mjaft 
logjike, narrative, tipologjike të 
autorit. „Nëna“ është poezi më 
vete. Si e tillë ajo, pra nëna 
e autorit, është „Hirushja në 
zhgjëndërr“; „Qelibare, e urtë, 
ëmbëlsi në ëndërr“, është ajo 
sikurse shprehet vetë autori 
„Që më bekoi ende pa u 
ngjizur“; është ajo nënë tek e 
cila poeti sheh vërtetë atë tek 
e cila shesh mjaft arsye, por që 
i drejtohet me përkuljen e birit 
ndaj nënës: „Që mbushe fletën 
time të bardhë/Me dashurinë 
e sakrificën bashkë“; aty ku 
„S’ka më të bukur se ti,/Me sy 
të mëdhenj - një pash qiell/E 
prehrin me nektar perëndish“ 
aty ku s’ka më fisnike se 
nëna „Me zemrën e dhemshur 
për një zog të trembur/E 
me kurmin - Zanë bjeshke“. 
Pra e tillë është nëna e dashur 
dhe e paharruar tashmë 
e poetit, ashtu sikurse ajo 
tashmë është bërë nëna e të 
gjithëve, e të gjithë atyre që 
e kanë lexuar dhe e lexojnë 
këtë vëllim poetik, e atyre që 
duhet ta lexojnë me sinqeritetin 
e dashurinë e vërtetë për një 
vëllim poetik të realizuar mjaft 
mirë. E tillë është ajo nënë 
edhe tek poezia „Dëshirë 
fikse“, ku dëshira e autorit 
në ditët me shi, e dëborë të 
shkrirë i ngjajnë „si kripa kur 
nëna u hedh groshëve“, apo 
„siç qullet brumi që ngjesh 
nëna“. Tek poezia „Përsëri në 
ëndërr“ nëna „hyn si Hirushe“, 
tek poezia „Atëherë“ për ta 
qetësuar kuçedrën nëna e 

poetit „pjek gështenja“, tek 
„Kthim në fëmijëri“ ajo, pra 
nëna përhumbet „krejt pa 
mendje në punët e mëngjesit“, 
tek poema „Vargje në udhë“ 
është përkujdesja ndaj veshjes 
së të birit që simbolizohet „me 
një jakë që ma kthen nëna“. 
Dhe „Nëna lan rrobat poshtë në 
përrua“ tek poezia „Shkencë“, 
e tillë është thjeshtësia e 
nënës tek „Llamba e vajgurit“, 
ku ajo e fshin gjithnjë me 
kujdes atë, edhe kur jeta 
lëviz në qytet se „…Llambat 
e vajgurit s’janë për qytetet!/
Por nëna e mori, e ruajti të 
shtrenjtë/Aty pranë dritares, 
aq pranë me shkrepësen.“ 
Nëna është e përkujdesshme 
për të gjithë arsyen e saj 
familjare, përkushtimin e saj 
ndaj të shoqit, fëmijëve tek 
poezia „Pylli me pisha“. „Epitaf 
me akull“ e vendos nënë 
në një retorikë perspektive 
të dhimbjes, ku e zeza e 
rrobeve është një dilemë dhe 
një arsye e kësaj retorike. 
Natyra, ambienti dhe e tëra 
tek „Rima prej bore“ e bëjnë 
poetin të shfaqë atë që mbetet 
disi rima më vete e vetë jetës 
së përqasur në ato kushte ku 
„Nesër nëna ime s’do të veshë 
nallane/Por triko të leshtë, 
çizme e sargi“. Groshët dalin 
si një arsye e vetë jetës, e 
asaj ekonomie që përkujdes 
dora e nënës tek „Lule Lisne“, 
ashtu sikurse tek „Mbrëmja 
në fshat“, ku „nëna për vaktin 
e darkës kripos groshët“.   
Ka disa momente kur nëna 
është pasqyra ku përkujdesja 
e nënës e tregon vetë të 
birin, është disi „Për vete“ 

dhe aty pikërisht „Hakërrehej 
nëna me gratë e mëhallës:/ 
Ky Meti i vogël, s’i la dy gurë 
bashkë!“  E kështu nëna, vërtet 
kjo Nënë është dhe mbetet 
udhë në pasqyrën e poezive, 
vetë frymëzimit të tyre, vetë 
jetës që buron dhe udhëhiqet 
nga glimcet e përditësisë, 
trazimit jetik, dikusrsit 
ndërl idhës, ndërkulturor 
dhe metafizik të familjes. 
Duke përfunduar duhet shtuar 
se figurat poetike dhe letrare 
janë mjaft komplete, nuk janë 
të njëjta, por të seleksionuara 
mjaft mirë e të afta për tu 
përdorur në këtë vëllim me 
poezi. Në tërësi është një 
figuracion i pastër, po aq sa 
dhe konfiguracioni që e mbush 
plot frymë këtë vëllim. Në mjaft 
raste ka dy rreshta konstruktivë 
të vargjeve në një çift, 
zakonisht në të njëjtin metër 
dhe të bashkuara me rimë. Ky 
lloj emetimi poetik zakonisht 
zbulon idenë qendrore të 
poezisë. Skema e rimave 
në disa raste ndjek skemën 
e rimës ABAB dhe çiftëzimi 
në fund shkon me skemën 
e rimës AA, përjashtuar ato 
raste kur poezitë janë të 
vargut të lirë, të bardha. Në 
disa raste dominohet nga 
Rima e Fundit, ku Rima e 
Fundit përdoret për të bërë 
një strofë melodioze. Kjo dhe 
mjaft të tjera e bëjnë vëllimin 
poetik „Udhë në Pasqyrë“ të 
poetit Ahmet Prençi një vlerë 
të shtuar në morinë e librave 
të botuara profesionalisht 
e  të  domosdoshme 
për  lexues in  ser ioz . 
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PAS NJË BOTIMI TE RI TË 
VILHELME VRANARI HAXHIRAJ
Ditët e fundit doli 

nga botimi libri më 
i ri i shkrimtares, 

publicites dhe hulumtueses së 
mirrënjohur vlonjate Vilhelme 
Vranari Haxhiraj „Mjeshtër 
i Madh“. “Pa Limit” (ese-
publicistikë), i i autores mori 
kështu udhën për tek lexuesit, 
njëkohësisht shënoi dhe një 
shtesë tjetër në morinë e madhe 
të botimve të shumëpritura të 
autores. Me përkujdesjen e 
Shtëpisë Botuese “Europrint”, 
dhe me dy këshilltarët e matur 
të autores, Prof. Dr. Akademik, 
Eshref Ymeri dhe bashkëshorti 
i saj, Fitim Haxhiraj, i cili ka një 
nuhatje të jashtëzakonshme 
rreth situatave të ndryshme 
politike, ekonomike në vend 
dhe rajon, autorja falënderon 
kritikët, analistët, lexuesit si 
dhe mediat që publikojnë 
krijimtarinë e saj. Që në fillim 
të kësaj paraqitjeje qaset një 
risi, një vlerë e duhur dhe 
e qasur nga një penë, që 
krahas përkushtimit të botimit 
shoqëron dhe kulturën e vlerës 
dhe vlerësimit, po aq dhe 
të arsyes që në jo pak raste 
mungon duke falenderuar ata 
që përbëjnë skenën e quajtur 
pas perdes së angazhimit të 
materialit, sikurse ndodh në një 
teatër, ku duken vetëm aktorët 
dhe pjesa tjetër, një armatë e 
konsiderueshme nuk shfaqet 
në publik. Natyrisht, kjo është 
pjesë e kulturës dhe traditës së 
saj patriotike, që në asnjë rast 
nuk harron të falenderojë, edhe 
pse e gjitha në fakt është një 
angazhim i madh personal i saj. 
Këtë e gjejmë në jo pak raste. 
Shkrimtarja Lili St. Crow 
shprehet se “Disiplina lejon 
magji. Të jesh shkrimtar do të 
thotë të jesh njeriu më i mirë 
i qasjes së kulturës, vlerës 
dhe respektit. Ju nuk uleni 
dhe shkruani çdo ditë për të 

detyruar Muzën të shfaqet. 
Ju e keni zakon të shkruani 
çdo ditë në mënyrë që kur 
ajo të shfaqet, të keni shansin 
maksimal për ta kapur, dhe 
shtrënguar çdo pikë të fundit 
nga ajo.“ Më tej e mirënjohura 
Maya Angelou shprehet: “Ajo 
që përpiqem të bëj është të 
shkruaj. Mund të shkruaj për 
dy javë dhe mund të jenë 
gjërat më të mërzitshme dhe të 
tmerrshme. Por unë përpiqem. 
Kur jam duke shkruar, shkruaj. 
Dhe pastaj sikur muza është 
e bindur që unë jam serioze 
dhe thotë, ‘Mirë. Mirë. Unë do 
të vij. Por, unë nuk harroj të 
falenderoj… të falenderoj të 
gjithë edhe ata që më sjellin një 
gotë ujë’”  Në një kapje tjetër 
të rëndësishme David Lindsay-
Abaire thotë se „… është thjesht 
një gjë e vetmuar. 
Ndonjëherë bota 
që krijoni në faqe 
duket më miqësore 
dhe e gjallë se bota 
në të cilën jetoni 
në të vërtetë, ndaj 
duhet falenderuar 
e gjitha”.
Në fakt kështu 
shprehen edhe 
mjaft të tjerë 
shkr imtarë, s i 
Neil Gaiman, apo 
Charles Bukowski, 
që thotë tek 
„Nata e fundit e 
poezive të Tokës“ 
se „Të shkruash 
për bllokun e një 
shkrimtari është 
më mirë sesa të 
mos shkruash fare, 
në qoftë se nuk ke 
falenderuar“ dhe 
Philip Sidney, tek 
„Astrophel dhe 
Stella“ që shprehet 
se „Të kafshoj 
pendën time të 

vërtetë, duke e rrahur veten për 
inat: “Budalla!” më tha muza 
ime, “shiko në zemrën tënde 
dhe shkruaj një falenderim të 
gjatë“.
Kështu jo vetëm shpërndarja 
e ditëve të fundit me rastin 
e daljes nga botimi, por 
edhe vetë “Pa Limit” (ese-
publicist ikë), i  autores 
akademike Vilhelme Vranari 
Haxhiraj është gjithëpërfshirje 
e tillë. Kjo e mirëkuptuar, pasi 
Blloku i shkrimtarit është një 
gjendje që prek si amatorët, 
ashtu dhe njerëzit që nuk 
janë seriozë për të shkruar. 
Kështu është e kundërta, 
përkatësisht frymëzimi, për 
të cilin amatorët gjithashtu 
janë shumë të dashur dhe 
frymëzues. E thënë ndryshe: 
„një shkrimtar profesionist 

është dikush që shkruan po aq 
mirë kur nuk janë të frymëzuar 
sesa kur janë, por që shkruan 
me frymëzimin dhe respektin 
e një falenderimi të duhur për 
të gjithë ata, që janë në këtë 
anë, në frymëzim e sipër”, thotë 
shkrimtari Philip Pullman.
Natyrshëm në të gjithë 
qasje, me gjithë këtë kulturë-
shpërndarje, “Pa Limit” (ese-
publicistikë), i shkrimtares 
Vilhelme Vranari Haxhiraj, 
është një dashuri dhe logjikë 
më vete e falenderimit të 
madh, ku natyrisht “Europrint”, 
redaktorja Lejla Gorishti, 
disenjatori, Jorgo Saqellari, 
korrektuesja Blerina Ndreu 
dhe dy këshilltarët e matur të 
autores kanë një pikëtakim të 
merituar në këtë pakt. 



Nr. 32 PRIL / 
APRIL 2021 08P
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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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
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

Atje je Ti, je Shqipëria 
ime. Atje në gjoksin tënd 
është hapi im. Janë 

shenjat e mia të fëmijërisë. 
Në syrin tënd është loti dyfish 
i gëzimit dhe dhimbjes. Në 
trupin tënd është flladi dhe 
drita. 
Atje… je Ti. Je drita e 
ndritshme. Je Gjeografia 
ime e vijave të kufizuara në 
hartë. Je pjesa dhuratë nga 
Perëndia. Je me fat? Që nga 
krijimi, që nga lindja ishe dhe 
mbete e tillë. Mbete se e doje 
dritën blu. Drita blu është një 
ngjyrë në spektrin e dritës 
së dukshme. E dukshme, aq 
sa mund të shihet nga sytë 
e njeriut. Drita blu është një 
gjatësi vale e shkurtër. Kjo do 
të thotë prodhon sasi më të 
larta energjie.
Atje je Ti. Je energjia ime. 
Atje… jam me të gjitha, me 
të gjithë. Jam dhe mbetem 
atje… Atje… Është bëlbëzima. 
Është drita ime e parë që nga 
momenti i lindjes. Është e 
gjitha që ndodhi me ne. Është 
drita e pastër edhe nëse qielli 
është plot me re. Është drita e 

qashtër dhe kur duket se kjo 
errësirë e ftohtë dhe e pafund 
nuk është e mundur. 
Dhe ti e ndjen. 
Dhe ti pret. 
Dhe ti pyet duke u tretur: a 
ka pak dritë të ngrohtë dhe të 
ndezur. A ka dritë të dukshme? 
Kjo dritë është si një flakë që 
shkëlqen. Është më shumë se 
çdo dritë. Më shumë se çdo 
dritë që keni parë ndonjëherë. 
Është mjaft e fortë. Është 
dhe e fuqishme. Është për të 
mposhtur të gjithë errësirën. 
Është për të zëvendësuar 
gjithë zezërrimën që është 
brenda jush. Është drita që 
duket në fund të këtij tuneli 
të dhimbshëm. Është drita në 
skajin e daljes nga ky tunel. 
Dhe nëse nuk mund ta shihni, 
ose tulateni ta gjeni, më besoni 
në Fjalën që Ju them, më lini të 
jem për një moment në skicën 
time, vetëm për pak minuta 
drita juaj, në këtë kohë ku fjala 
vuan, në këtë mot ku gjuha na 
mbeti e huaj, në këtë stinë ku 
trupi ka mbetur si i përvëluar. 
Dhe në emër të dritës fajësoj. 
Fajësoj: Për ëndrrat që vdiqën. 

Akuzoj në dritë të pastër: Për 
dashurinë që ma zhvatën. 
Urrej: Për buzëqeshjen që më 
morën. 
Ky je ti, dhe ai, dhe të gjithë…
Por duhet të dalim në Dritë. 
Në dritën e duhur prej Fjalës 
së zezë… 
Jemi në këto ditë, gjendemi 
në këtë dritë, se donim të 
fluturonim larg, ndërsa errësira 
ende djeg krahët tanë duke na 
mbajtur të kotë, në errësirën e 
ftohtë. 
Dritë në tërë këtë errësirë?! 
Dhe shfaqesh me një 
depresion. Kur të shoh kam 
dhimbje, kam ftohtë. Kam 
drithma ethesh si natën dhe 
ditën, ndaj të fajësoj që më 
vrave dritën.
Depresioni është tek ty... Si 
një „mik“ i vjetër të fton të 
hysh brenda kësaj errësire. 
Jashtë kësaj drite. Familjar. 
Ngushëllues. Butanak. Shejtan 
fjalësh. Do të të kapë në krahë 
dhe do të të mbajë afër. Edhe 
ty o i ri, që shtrëngon torbën të 
ikësh nga sytë këmbët, edhe 
ty o i moshuar që mezi i hap 
sytë, edhe ty që mbete i dyzuar 

në një rrjesht të ekspozuar për 
tu injektuar me vaksinën e 
propaganduar… edhe juve … 
që ju mbërthen pa e kuptuar 
Depresioni. Dhe kur të jeni gati 
të largoheni, nuk do t’ju lejojë 
të shkoni?! Ju do të luteni dhe 
do të luteni të jeni të lumtur, 
dhe do të jeni si në një luftë. 
Kjo do t’ju bëjë të mendoni 
se mënyra e vetme për t’i 
shpëtuar këtij depresioni është 
të merrni jetën tuaj. Nëse jeni 
me fat, mund të liroheni, dhe 
kjo do të iki, do të zhduket dhe 
do të të shikojë nga larg.
Thirrja e emrit tuaj. Mos e 
ndjeni veten të huaj. Thjesht 
vazhdoni t’i thoni vetes që 
gjithçka është në kokën tuaj. 
Vazhdo të lëvizësh. Do të 
arrini në dritën e dukshme. 
Ky lajkatar është thjesht një 
vrimë në errësirë. Duro dhe 
dil të kërkosh dritën që humbe 
dje. Depresioni nuk është ai që 
je. Mos e humbni këtë shans. 
Këtë shans historik, që vjen një 
herë dhe vetëm një herë, ua 
them pa frikë! Dilni në dritë! Në 
dritën blu, dritën e dukshme. 
Drita blu, sikurse e shpreha, ka 
gjatësi vale më të shkurtër dhe 
energji më të lartë se ngjyrat 
e tjera.

DRITA BLU
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…për të dashurit tanë që 
ikën në kohëra metaforash 
dhimbëse

“Mishi tretet, kocka mbetet” 
vjen mes grimit filmik. “I yti 
mishin ta ha, por kockën 

ta lë”, tirret në një larushi 
kuptimesh. Të dyja vijnë nga 
popullorja. Të dyja vijnë nga 
urtia. Dhe të dyja kanë të 
bëjnë me kockën. Kockën 
e Njeriut, atë që e mban në 
këmbë…., edhe kur ai bëhet 
“kockë e lëkurë”, edhe kur 
atij i ka shkuar “thika deri në 
kockë”. Sa fjalë të urta dhe 
kockë-forta kemi ne!(!) Sa të 
tilla me kockë kemi përdorur 
me vend e pavend, sa herë 
që kemi dashur ta lakojmë 
kockën. Ja përshembull, njëra 
që ndoshta ka më shumë 
kuptim nga kohërat me 
pandemi dhe që shkojnë edhe 
me këtë pandemi sot: “Ne 
jemi kockë e fortë në brigjet 
e Adriatikut!?” Sigurisht!? Ne 
jemi kockë e fortë. Ne jemi 
edhe kockë e pagjetur. Ne 
jemi dhe kockë e patretur. 
Me të parën kam qenë 
dëshmitar i disa zhvarrimeve 
të vrasjeve mizore prej 
Diktaturës, teksa gishtat e ish të 
burgosurit politik, Kristo Mema, 
rrëmonin të nxirrnin nga dhera 
të shkelura e të ngjeshura 

në këmbim të ëndrrave, dhe 
premtimeve të vrara. Kocka 
me tela me gjemba, kocka 
me hekura të ndryshkura. 
“Do të doja që t’i përqafoja 
fort!”- ishte dëshira e fundit 
e tetëdhjetëvjeçares, që ia 
hoqën unazën e fejesës nga 
dora me çekiç në hetuesi.
“Do të doja që…” Dhe lotët 
vinin çurk në hollin e Bashkisë 
së Elbasanit nga i ndjeri 
Emin Haxhiademi, Sazan 
Xhomaqi e dhjetra të tjerë… 
Dhe thuhej se me këto kocka 
do të ndërtohej një varrezë 
e merituar përkujtimore për 
të vrarët e pushkatuarit të 
mendimit ndryshe… Dotë 
ngrihej?! Nuk jam i sigurt 
se sa metaforike është kjo 
sepse nga një plagë e lehtë 
sigurisht që do të mendoja 
më shumë e më thellë për 
gjakun e dalë nga këto kocka. 
Për gjithçka më të thellë, deri 
tek Përmendorja! Unë do të 
të lejoja të rritej i plotë kujtimi 
i tyre, trupi i tyre, ringritja e 
tyre, si mëlçia e Prometeut, 
pa trauma, apo kujtesë. E 
megjithatë, në kyçin e dorës, 
mushkonja rritet e kuqe, por 
nuk mund ta arrijë substancën 
time. Megjithëse askush nuk 
mund të thotë se është e 
pamundur të ringrini në jetë me 
të vërtetë dikë, edhe mes kësaj 

mundësie të mbetur tek kocka! 

II

Dhe kocka vazhdon të 
prodhojë të tjera dhimbje. Diku 
ka shënuar tjetër metaforë 
edhe në kërkimet e tilla që u 
shuan. Nuk dihen adresa. Nuk 
dihen emra. Dihet vetëm ikja… 
dihej se Ai/Ajo ka vdekur. Oh, e 
varfëra, Marie! Ajo ishte kocka! 
Kocka! Kocka! Kocka! Kocka! 
Ata, varrosësit, po aq dhe 
zhvarrosësit thoshin se toka 
po rrezatonte ndryshe atje, 
duke u dridhur nën këmbët 
tona. Trupa të lavdishëm. 
Skeletet e shndritshme po 
notojnë në tokën që shkëlqen. 
Mistere! Amanete! Flasin, dhe 
thonë se e dashuronte jetën.... 
Dhe jeta, i mbeti mënyra se 
si ata e lidhën në një zinxhir 
të tillë pa domethënie. dhe 
e kërkuan nga kocka. Dhe e 
kërkojnë ende tek kocka. Kush 
është? A je Ti? Por nëse nuk 
je më ti atëherë kush është? 
Kush i lidh ende të gjitha 
këto? Ata thonë se skeleti i 
Abélard hapi krahët për të 
përqafuar kufomën e Héloïse 
dhe do të kishte grushtuar 
ndonjë tjetër… Do të kishte 
grushtuar! Dhe grushti është 
dhe duhet të jetë Kombëtar!

III

Kockat janë gjithmonë 
kombëtare, trupi një fetish 
atdheu, tha një herë poeti 

i kafshuar për vdekje nga 
rregjimi, ‘Nëse do të vdisja, 
mendo vetëm këtë për mua 
- se ka një cep të një fushe 
të shkelur me këmbë të 
tilla, që është përgjithmonë 
në Shqipëri. ‘Hej, Njeri! 
Njeri, hajde dhe më shih 
dhimbjen e kockave në sy! 
Shikoje rivarosjen…, timen, 
tënden… të të gjthëve.

IV

Po pyes pse emri i Panjohur 
i Kockës nuk mjaftonte për 
të rivarrosur vetveten e saj 
kockore. Ia vura emrin Marie. 
Marie është një emër i bukur. 
Është vetë Hyjnore, si zonjat e 
veshura nga vullnetarizmat dhe 
taksat tona në vite e vite. Po, 
kur shoh emrin tënd të kapur 
ashtu, të kufizuar në një listë, 
shoh mishin që fillon të rritet 
mbi të, damarët, dhembjet, 
gjakun, emri i saj ka kthesa 
dhe kocka të gjera, pothuajse 
mund ta shumëfishosh në 
Parajsë. Pothuajse Gjaku 
rritet në rend të numrit 
përkatës, që sheh dhe qesh 
edhe me Remarkun e numrat 
e tij. Aty u ngul një Flamur…

V

… një flamur po shpaloset, 
flladit, trupi i lavdishëm 
ngrihet! Aty nuk bekohet 
vetëm një kockë.  Një kalë 
i kuq ecën nëpër mish, 
brinja rritet dhe forcohet.

KOCKAT
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Nga Timo Mërkuri

I-Prezantimin me fshatrat 
e Zagorisë e ka bërë  më 
së miri Andon Zako Çajupi 

te poezia “Fshati im” kur 
shkruan: “Malet me gurë/
Fushat me bar shumë/
Arat plot me grurë/Më tutje 
një lumë/Fshati për karshi/
Me kish e me varre/Rrotull 
ca shtëpi/ Të vogëla fare..
Panorama është tepër 
fantastike, poetike, por 
gjithsesi i mungon një 
element realist, karakteristik 
i Zagorisë, i mungon kënga. 
Të gjitha fshatrat e vendit 
tonë kanë male me gurë, 
ara me grurë dhe shtëpi të 
vogëla fare, por në Zagori 
si në asnjë krahinë tjetër, 
këto shtëpi të vogla kanë një 
këngë fine, që prezanton art, 
kulturë e civilizim qysh në 
kontaktin e parë. Po të bënim 
një krahasim me përdorimin 
e barnave mjekësore, kënga 
zagorite do të ishte si bimët 
medicinale çaj, sherebel, 
boronicë etj në rraport me 
këngët e trevave të tjera të 
vendit. Zagoria është një 
krahinë, të cilës kurbeti i ka 
hapur plagë në çdo shtëpi, 
ndaj këngët e tyre kullojnë 
dhimbje e lotë. Kjo është 
arsyeja pse në repertorin e 
vjetër të Zagorisë gjen mjaft 
këngë që janë të lidhura 
me krahinën e Mecovës, 
e cila  ishte porta e parë e 
kurbetit.  Është ky kurbet 
që u ka mësuar zagoritëve  
dashurinë për vendin, për 
arsimin e kulturën dhe i ka 
paisur me vullnet të fortë 
dhe humor të hollë. Pikërisht 
ky kurbet që i ka mësuar 
burrat të shohin rolin primar 
të femrës në familje (moj e 
zeza grua..ti mba shtëpinë) 
dhe për pasojë, t’i njohin  
asaj rolin primar dhe në 
këngë, valle, e në veshje, 
rol që ato e kanë fituar 
vetë. Zagoria është ndoshta 
e para krahinë që është 
prezantuar në nivel lokal dhe 
kombëtar me këngë e valle 
grash dhe konkretisht, në 
Festivali folkloristik të qarkut 
Gjirokaster ne vitin 1954, 

grupi karakteristik i vajzave 
te Zhejit prezantoi për herë 
të parë  vallen e bukur  
“SUST” që është kërcyer e 
kënduar  shekuj me radhë 
në këtë krahinë. Për herë 
të parë grupi i vajzave të 
Zhejit me Anthulla Carkën  
në krye e demostruan 
këtë vallzim të bukur të 
valles “sust” shoqëruar me 
këngë, e cila  pati jehonë  
në popull dhe  u vlerësua 
nga juria. Po këtë vit ky 
grup përfaqson Zagorinë 
në Tiranë, në festimet e 10 
vjetorin e çlirimit të Atdheut 
me vallën “suste”. Sqarojmë 
se vallja “suste” kërcehet e 
kënduar  nga grupi i grave 
dhe vajzave, pa orkestrinë, 
dhe vallzohet duke  përkulur 
shumë këmbën dhe duke  
qëndruar  në majë të 
gishtave, dhe vazhdon me 
uljen e thembrës së bashku 
me mesin e valltares. Kjo 
tip valle kërcehet vetëm 
në fshatrat e Zagorisë së 
poshtëme si Zhej, Lliar, 
Hoshtevë, Dishnicë. Më von 
kjo  valle është përpunuar  
nga Asamble të ndryshme 
dhe është prezantuar  si “Valle 
Zagorite”, por asamblet  që e 
kanë përpunuar,  e kërcejnë 
nën tingujt e orkestrave  
ndërsa  në  Zagori shoqërohet 
me këngë iso-polifonike 
grash si psh vallja “suste” 
e kënduar me  “marrëse” 
Mimoza Bici, “kthyese” Tefta 
Caca dhe  “prerëse” Anila 
Pina me tekstin: O moj fletë, 
ti moj fletë/ O moj fletë e 
hudhrëse/Dil foli, o moj fletë/ 
Dil foli së bukurës/ Të vishet 
o moj fletë/ Tsë vishet o në të 
bardha/Të lulëzojë si dardha/
Të vishet o në të holla/Të 
lulëzojë si molla” . Realisht  
në prezantimin e sipërcituar 
në vitin 1954 u këndua kënga: 
Rrofsh Parti ku na mbështete/
Te ylli me pesë cepe/
Zënë nga Lenini sefte1…
II- Kënga zagorite është  
këngë me tonalitet të lartë, me 
katër zëra “marrësi”,“kthyesi”, 
“preresi” dhe “ iso”. Interesant 
është fakti se kënga zagorite 
nuk ka “hedhës”, por ka 
“preres”. “Prerësi”  “është” 

“hedhes2” tek kënga e  
Zagorisë për arsye se kur 
nis e shtrihet kënga, ajo 
ndërpritet. Për ta kuptuar 
ju sqaroj se kënga zagorite 
nuk funksionon si  kënga  
pilurjote apo  himarjote, 
të cilat kanë “hedhës”  në 
kuptimin e plotë të fjalës dhe 
që ka ardhur në isopolifoni 
si risi e Neço Mukos. Po të 
kemi parasysh se risinë e 
“hedhësit” Neço Muko e futi 
në isopolifoni në vitet 1929-
1930, mungesa e këtij zëri 
te kënga zagorite tregon se, 
mënyra e saj e të kënduarit, 
është një mënyrë shumë e 
herëshme, autoktone dhe 
pa ndikime moderniteti.
III- Duke qënë krahinë me 
traditën e kurbetit tepër të 
zhvilluar, vetkuptohet që 
edhe tema e këngëve do 
jetë kryesisht kurbeti dhe vija 
melodike do jetë dhimbja, 
por mqse se Zagoria ka 
ditur t’i shfrytëzojë pozitivisht 
efektët e këtij emigracioni, 
ajo  është shndruar në një 
krahinë me një nivel të lartë 
jetese, arsimimdashëse dhe 
me kulturë, ka të zhvilluar 
elementët civilizues  në jetë 
dhe në art, si pjesmarjen 
masive të elementit femër, 
rolin e saj primar në këngë 
e valle zhvillimin e një arti 
(këngë e valle) me temë 
humori.. Nga sfera e humorit 
mund të përmëndim këngën 
“Nikoqire gruaja” e cila 
veçse një këngë me temë 

humoristike, ka karakteristikë 
të veçantë tipike faktin se 
është me dy  “marrësa” 
, “marrëse grua -Marjeta 
Vlashi dhe “marrësi” burrë-
Kico Muçi, “kthyes” Mitro 
Hila, “prerës” (e quajnë 
hedhës) Anila Pina, me tekst 
popullor: Gruaja-Hodha një 
ka pastërma Burri- Nikoqire 
gruaja. Gruaja -Erdhi miku, 
thela s’ka. Burri- Nikoqire 
gruaja. Burri-Grua, moj e mira 
grua/ Të merrje tri thela hua 
/ Të më nderoje dhe mua/ 
Jo moj jo se është shaka/
Nikoqire si ty s’ka/Bujareshë 
gruaja/Grua zagoriteja3 … Ky 
“dialogim” në këngë  është i 
vështirë teknikisht dhe kërkon 
nivel të lartë interpretimi të 
këngëtarëve. Duke qënë se  
ky tip kënge është pjesë e 
jetës familjare, themi se  ky tip  
kënge dhe ky  nivel humori në 
mjediset familjare, në prani 
të miqve dhe në ambientet 
shoqërore, dëshmon një 
civilizim të lartë në mardhëniet 
burrë-grua në famil je 
dhe shoqëri, një harmoni 
familjare që në shumë 
k r a h i n a  t ë  v e n d i t 
t o n ë  m u n g o n t e .
IV-  Thamë se elementi 
femër ka prioritet në 
këngën isopolifonike të 
Zagorisë dhe ajo është 
kryesisht “marrëse” e 
këngëve  me temë dhimbjeje, 
duke i dhënë tonin dhe 
drejtimin vijës melodike 
të këngës. Vashdon...

ZAGORIA OSE JETA ME KËNGË
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Banorët e kohërave 

historike thunë në 
rrëfenjat dhe në 

tregimet e mbetura gojarisht 
brez pas brezi se popullsia 
e këtyre zonave shtohej dhe 
ndryshonte herë pas here dhe 
se ardhësit e rrinj gjithnjë ishin 
fizikisht një popull i përzier 
i barinjve dhe endacakëve, 
që endeshin nëpër male 
dhe kodra të rajonit. Ndërsa 
ata banorë, të cilët e quanin 
veten vendasit dhe më vonë 
njiheshin si “majstori”, ishin 
në fazën para-metalike 
të civilizimit rreth 3000 
p.e.s. Provat kryesore të 
ekzistencës së tyre sigurohen 
nga gjetjet spontane dhe 
gërmimet e herëpashershme, 
sigurisht të rastësishme, që 
kanë ndodhur dhe që janë 
harruar, nga disa objekte 
që ndodhen diku nëpër 
muzeume, apo dhe disa të 
shkatërruara nga kohërat 
dhe mos-interesi institucional, 
por kuptimi i provave gojore 
dhe atyre të trashëguara 
kulturalisht në shumë raste 
është padyshim spekulativ.
Ata që pretendojnë për 
pastërtinë e racave në 
gjuhën e një banori nuk do 
të gjejnë tek ata asnjë provë 
të tillë mbështetëse për të 
vërtetuar pikëpamjet e tyre. 
Kjo zonë u çlirua në 1912 nga 
Perandoria Osmane, sikurse 
i gjithë territori shqiptar, dhe 

para kësaj kohe kjo pjesë u 
bë gropa që spontanisht u 
mbush me ardhjet dhe ikjet 
prej dhe drejt qytetërimeve 
të tjera. Njerëz të ndryshëm 
migruan dhe ata u infiltruan në 
kulturën e banorëve vendas, 
ashtu sikurse dhe ata që ikën 
e u larguan u përshtatën në 
kulturat e vendeve ku shkuan, 
gjatë okupimeve të ndryshme 
dhe shumë prej tyre gjatë 
okupimit shekullor Otoman u 
konvertuan në besimin Islam. 
Por bashkëjetesa e besimeve 
ka qenë mjaft efikase, faktet 
e ekzistencës së xhamive 
dhe kishave nëpër fshatra të 
ndryshëm të kësaj treve flasin 
për një fakt të tillë, përjashtuar 
disa fshatra që mbetën në 
besimin e vetëm kristian, 
apo dhe të tjerë në besimin 
e konvertuar mysliman. 
Gjithnjë flitej dhe tregohej në 
fakt se deri në disa vite të 
mëvonshme fise dhe familje 
të ndryshme janë ngulur në 
këto treva dhe kanë gjetur 
qetësi dhe bashkëjetesë të 
paqtë me vendasit. Klima e 
tillë e butë e vendasve, rajoni 
ndoshta i përshtatshëm për 
tu mbrojtur nga ndërhyrjet 
brutale deri shfarosëse i kanë 
bërë këto veprime gjithnjë e 
më jetike, deri në gjetjen 
e gjuhës së përbashkët, 
akulturimit dhe përshtajes. 
Në raste të tjera, kostumet 
që ende trashëgohen, janë 

gjithnjë e më shumë dalluese 
në fshatra të ndryshëm, 
gjë që ndoshta rrëfen qartë 
për këtë fakt. Sikurse e 
kemi cituar në këtë studim, 
kostumet tradicionale të 
grave janë dalluese, madje 
me to mund të dallosh ende 
dhe mjaft lehtë nëpër dasma 
e festa tradicionale se të kujt 
fshati janë ato. Këto kostume 
janë një trashëgimi, sikurse 
gjuha që trashëgohet për të 
sjellë në pah mjaft gjëra që 
janë dhe mbetet mister. Me 
këto dy fakte deri në një farë 
mënyre mund të themi se 
mund të hapet një dritë më 
shumë në përqasjen e fateve 
të popullsisë së kësaj zone, 
të paktën sot kur mundësitë 
janë më të lira në shfaqjen 
e mendimeve të bazuara 
në kërkime shkencore. 
Gjatë viteve të shkollës së 
mesme në Elbasan, jam 
përballur, shumë herë, me 
emrin që quante banorin e 
lindur në këto fshtra “Gollo”, 
sepse kishte lindur në një nga 
fshtrat që prodhonte ndërtues 
me shkollën e trashëguar 
nga të parët, fshatra që 
janë pjesë e Gollobordës 
dhe flasin dygjuhësi edhe 
gjuhën e tyre tipike të 
përzier, që në disa raste e 
quajnë „nashki“, „bullgarsko“, 
por dhe „makedonski“ 
dhe gjuhën shqipe. Ata e 
thërrisnin emrin e të rrinjve 

që vendosin në qytet, për 
shkollim, edukim dhe në 
ratse të tjera me prindërit e 
tyre familjarisht, në mënyrë 
nënçmuese, që tingëllonte 
keq dhe sillte konotacion 
mjaft të keq. Nuk do ta kisha 
mendjen nëse ata do të kishin 
thirrur së pari në ndonjë 
grup tjetër etnik shqiptar. 
Në fakt ishte absurditet i 
pakuptueshëm që i thërrisnin 
në këtë mënyrë, sepse ishin 
gollobordas dhe flisnin të 
dy gjuhët, pra një gjuhë që 
flitet dhe nuk shkruhet në 
zonën e Gollobordës dhe 
në gjuhën shqipe, gjuhë, 
sikurse shumë të tjerë në 
fshatrat që ndodhen në 
territorin e Shqipërisë, mjaft 
prej tyre e kishin mësuar 
në shkollë, pra në klasën e 
parë të shkollës tetëvjeçare.
Paraardhësit e tyre kishin 
veshje të ndryshme nga ajo 
e qyteteve ku vendoseshin 
ata, por ajo në kohën e tyre 
nuk ishte parësore, pasi 
komunizmi i kishte bërë unike 
veshjet, sepse ato shfaqeshin 
vetëm në festivale, e në disa 
ceremoni festive tradicionale, 
sigurisht nga jo të gjithë. 
Klima në Gollobordë ndoshta 
bënte më parësoren që 
veshjet të ishin më të trasha 
e prej leshi gjatë dimrit. 
Si rezultat, veshja në tërë 
Gollobordën, karakterizohej 
nga rroba të rënda leshi.

BANORËT E KOHËRAVE HISTORIKE
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Nga 12 Prill, hapi i 
dytë në hartën e 
rrugës nga bllokimi 

do të hyjë në fuqi, me shitës 
me pakicë jo-thelbësore 
të hapura, dhe sektori i 
mikpritjes të mirëpresë 
klientët edhe një herë.
Qeveria ka shpallur normat 
e pagës kombëtare të 
jetesës (NLW) dhe pagës 
minimale kombëtare (NMW) 
të cilat do të hyjnë në fuqi 
nga prilli 2021. Ajo pranoi 
në rekomandimet e plota të 
bëra nga Komisioni i Pagesës 
së Ulët në fund të Tetorit.
Paga Kombëtare e Jetesës 
do të rritet me 2.2 përqind 
nga 8.72 £ në 8.91 £ dhe 
do të shtrihet për 23 dhe 24 
vjeçarët për herë të parë. 
Për punëtorët e moshës 
nën 23 vjeç, Komisionerët 
rekomanduan rritje më 
të vogla në njohjen e 
rreziqeve për punësimin 
e të rinjve që paraqet 
situata aktuale ekonomike.

Pagesat e recetave të 
NHS në Angli do të rriten 
në 9,35 £ më 1 Prill.

Çmimi i një PPC tre-mujore 
do të bëhet 30.25 £ (një 
rritje prej 60p) dhe një PPC 
12-mujore do të jetë 108.10 
£ (një rritje prej 2.20 £).

P rona rë t  duhe t  t ë 
respektojnë rregullat e 
reja të energjisë elektrike

Rregulloret e reja, të titulluara 
Standardet e Sigurisë 
Elektrike në Rregulloret 
e Sektorit Privat me Qira 
(Angli) Rregulloret 2020, u 
sollën zyrtarisht në 1 Prill 

2020 dhe zbatohen për 
të gjitha qiramarrjet e reja 
që nga 1 Korriku 2020.

Ato do të shtrihen në 
të gjitha qiramarrjet - 
të reja dhe ekzistuese 
- që nga 1 Prill 2021.

Kërkesat e reja të provave 
elektrike për pronarët 
nënkuptojnë që ju duhet të 
testoni pronën tuaj çdo pesë 
vjet. Do t’ju duhet të merrni 
një certifikatë në formën e një 
raporti me shkrim - ky është 

zakonisht një Raport i Kushtet 
e Instalimit Elektrik (EICR).

Ta r i f a  e  l i c e n c ë s

Tarifa vjetore e licencës 
televizive do të rritet me 
1.50 £, nga 157.50 £ në 
159 £, nga 1 Prill 2021. 
increaseshtë rritja vjetore 
përfundimtare - dhe më e 
ulët - nën një marrëveshje 
midis BBC dhe qeverisë që 
ka parë rritjen e tarifës në 
në përputhje me inflacionin 
çdo vit që nga viti 2017.

PRILLI 2021, DISA NDRYSHIME
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Nga Nuhi Vinca

Të klasif ikosh një 
këngë do të thotë t’ia 
gjesh përkatësinë 

e saj në bazë të të gjitha 
komponenteve që përmban 
ai fryt poetik në tërësinë 
strukturale poetike. Dy janë 
aspektet prej kah teorikisht 
e praktikisht vërehen këngët 
lirike: ana e jashtme dhe 
ana e brendshme e saj. Ana 
e jashtme e këngës lirike 
përfshin në radhë të parë 
ritin (ritualitetin), me të cilin 
lidhet ekzekutimi i këngës. 
Ana e brendshme e këngës 
lidhet e përfshin në radhë të 
parë motivin, temën, idenë 
pra strukturën poetike të 
këngës shprehur e realizuar 
me gjuhën poetike që quhet 
teksturë. Kur studiuesi 
merret me jetën e jashtme 
të këngës, atij i lejohet që 
këngën të mund ta klasifikojë 
si b.f. këngë motmoti, këngë 
kapuçash, etj. Dhe nuk do të 
mund të thuhej se ka vepruar 
gabimisht. Por nuk do të 
mund ta konsiderojmë gabim 
as punën e atij klasifikuesi 
e studiuesi që po të njëjtën 
këngë b.f. këngën e dasmës, 
vallen t’i konsiderojë këngë 
dashurie, apo atë të kapuçave 
këngë humoristike, tjetrën si 
këngë pune etj. Klasifikimi 
i dytë bëhet në bazë të 
strukturës poetike apo si 
janë quajtur klasifikimet e 
tilla në bazë të tematikës e 
të motiveve, apo të brendisë. 
Kjo dukuri mund të vërehet 
edhe kronologjikisht tek të 
gjitha botimet tona të shekullit 
XIX, atyre pas vitit 1912 dhe 
në ditët tona. Vështirësitë 
e klasifikimit pra sillen në 
relacionin ritual dhe motiv si 
dy komponente të ndryshme 
të këngës si dhe gërshetimi 
i motiveve në një këngë. 
 Një problem të tillë e 
theksojnë të gjithë ata 

shkencëtarë që kanë tentuar 
të bëjnë hapa konkretë drejt 
klasifikimit të lirikës, sepse 
“Letërsia është krijuar duke 
qenë e lidhur ngusht me 
institucionet e posaçme 
shoqërore; në shoqërinë 
primitive mund të jetë bile e 
pamundur ta veçosh poezinë 
nga rituali, nga magjitë, nga 
puna ose loja”, - pohojnë 
Rene Veleku dhe Ostin Voreni 
në “Teorinë e letërsisë”.1
 Siç është vënë re në faqet 
e këtij kapitulli, duke shikuar 
veprat tona folklorike, 
del konstatimi se për një 
klasifikim në bazë teorike 
s’mund të bëhet fjalë. Në këtë 
aspekt lirika gojore popullore 
qëndron më pas nga 
lirika e shkruar, edhe 
pse siç dihet ajo 
është shumë më e 
lashtë se kjo e dyta. 
Megjithatë letërsia 
e shkruar të gjitha 
llojet ia nënshtron 
pa vështirësi kriterit 
klasifikues të tri 
g j in ive  le t ra re : 
lirikës, epikës dhe 
dramatikës. Këtë 
klasi f ik im nëpër 
veprat folklorike 
shqiptare të hershme 
ose nuk e hasim fare ose e 
hasim fare vonë. Me këtë 
duam të theksojmë, ashtu 
siç e kanë thënë shumë 
studiues se problemi 
i klasifikimit është një 
problem jo i zgjidhur por pret 
zgjidhje praktike e teorike.2
 Po si qëndron gjendja 
e folklorist ikës sonë, 
veçanërisht e lirikës, si 
avancohet mendimi teorik 
e praktik për këtë problem, 
ç’rrugë po sigurojnë 
folkloristët tanë sot, ç’kritere 
e ç’probleme janë kapërcyer 
e ç’probleme i presin individët 
e penës qofshin si mbledhës 
të folklorit, qofshin si studiues 
të kësaj lënde folklorike në 

tërësi të lirikës popullore 
të dashurisë në veçanti?
Kur është shkruar mbi 
transponimin artistik të 
ndarjes apo daljes së nuses 
nga shtëpia prindore në 
lirikën popullore shqiptare, 
është thënë: ”Le të themi dy 
fjalë për ritin dhe relacionin 
e tij me motivin. Si problem 
i parë që i del çdo studiuesi 
të këtyre këngëve, është 
pikërisht çështja e klasifikimit, 
pra çështja e ritit e motivit 
dhe relacionet e tyre, njëri 
si element etnografik, d. m. 
th. jashtëletrar dhe tjetri si 
komponentë e qenësishme 
që e bën këngën të jetë 
këngë”.3 Meqë në atë punim 

ky problem është përmendur 
si një digresion i vogël nga 
tema e shtruar, nuk ka qenë 
e mundur, as e nevojshme, 
që te bëhet një zbërthim më i 
thelluar, prandaj me këtë rast 
do të kapen disa aspekte 
të këtij problemi. Kur është 
fjala për trajtimin e këngës 
së dashurisë herë si këngë 
dasme e herë si erotike, duhet 
theksuar se në këtë relacion 
problemin e vështirëson riti 
(rituali). Dy janë komponentet 
që kundërshtojnë njëra-
tjetrën drejt përcaktimit të 
farës: riti, që s’e përfill anën 
e brendshme të këngës dhe 
e kundërta. Por meqë riti 
është një fenomen më fort 

konfensial e sociologjik, sesa 
poetik, i lidhur me normat 
si kategori historike që u 
nënshtrohen zhvillimit dialetik, 
shkon dalëngadalë duke u 
shuar, kështu me kalimin 
e kohës përmbajtja, motivi 
bartës, ndjenja dominuese 
e sidomos aspekti motivor, 
pra ana e jashtme dhe e 
brendshme e këngës, do të 
jetë kriter gjithnjë e më shumë 
për emërtimin e saj. Sot për 
sot jemi të detyruar të ecim 
edhe sipas jetës rituale që 
bën kënga, të paktën për ato 
këngë dashurie, ku spikatet ky 
aspekt, këngët që këndojnë 
një që mbillet përmes 
ritualeve të shumta poetike.4

Mund të konstatojmë lehtë 
pra se këngët e dasmës 
gjejnë mjaft pika takimi me 
këngët e dashurisë. Pikërisht 
për këtë arsye disa këngë 
dasme na paraqiten si këngë 
dashurie në një vepër tjetër 
folklorike. Një dukuri e tillë 
folklorike nuk paraqitet vetëm 
sot por që nga Dorëshkrimi 
i Kieutit e këndej. Pos 
tjerash kjo praktikë folklorike 
paraqitet edhe për arsye 
se disa studiues e venë 
shenjën e barazimit midis 
këngëve të dashurisë dhe 
të dasmës, duke mbrojtur 
mendimin se “gati të gjitha 
këngët e dasmës duhet 
konsideruar këngë dashurie”.

PËR KLASIFIKIMIN E 
KËNGËS LIRIKE



Nr. 32 PRIL / 
APRIL 2021 16P

Parantesë

A k e n i  u d h ë t u a r 
ndonjëherë në ëndërr 
në një datë që ende 

nuk ka ardhur? Nuk është 
mister. Nuk është trill nëse 
lexoni poezitë e poetes nga 
Firence, Margherita Guidacci 
(April 25, 1921 – June 19, 
1992) dhe poetes portugeze 
Sophia de Mello Breyner 
Andresen (1919–2004). 
Kështu duke lexuar këto poezi 
ndoqa Njeriun dhe Fatin e tij 
në Ëndërr-a…, në ëndërra 
që janë parë në kohë të 
ndryshme, por që pikëtakojnë 
një datë në kalendar: 25 Prill. 
25 Prilli është një festë 
kombëtare në dy shtete, në 
Itali dhe në Portugali. Është 
festë e tillë për të njëjtën 
arsye: çlirimi nga një diktaturë 
afatgjatë dhe fundi i luftës. 
Italia u bë e lirë në 1945, 
pas njëzet e tre vjet diktaturë 
fashiste dhe pesë vjet luftë. 
Portugalia i dha fund dyzet e 
tetë viteve të diktaturës dhe 
katërmbëdhjetë vjet luftëra 
koloniale (ose Lufta e Çlirimit, 
nëse pyet ish-kolonitë) në 
1974. Por më parë se të 
sqarojë cila është ajo që dy 
shtete festojnë njëherësh në 
25 Prill, le të shkoj pak mes 
asaj që ëndrra ka lënë dhe 
ka harruar tek Njeriu, tek 
Jeta e tij..., përmes ëndrrave. 

Përmes ëndrrave

E njëjta gjë, thuajse e njëjta 
gjë. Nuk mund ta mohoj. 
Nuk e kuptoj, se si ka 
filluar të bëhet një varësi. 
Luksi i përsëritjes më shpie 
shpeshherë në një vend të 
përsosur. Në një vend të 
ndërtuar nga mendja ime. E 
shoh atë. E ndjek atë në një 
udhë ku shkel dhe udhëton 
vetëm memorja ime. Unë 
mund ta shoh. Është ajo. 
Është vetë Ëndrra. Mund ta 
shpërngul atë dhe në sytë e 
saj të shenjtë mund të shoh 
mëngjes. Mëngjes? Ishte 
një “mirëmëngjes” i rremë. 
Dhe ndërsa hapa perdet 

pashë se ishte errësuar. Sa 
të tilla zhgënjime ndohin. 
Sa të tilla kanë ndodhur. 
Sa të tilla ende vazhdojnë 
të ndodhin. E ne jemi 
përhumbur. E ne, vazhdojmë 
të bëjmë të arsyeshmin?! 
Ku mbeti vlera, … vlera e 
Njeriut?! Ku shkoi vlera e 
të jetuarit, vlera e jetës?!
Vlera më e madhe e jetës 
edhe ndodh të mund të 
harrohet. Por harresa e 
sotme po kalon pa u ndier. 
Dhe, kur ndodh, të duket 
se pajtohet, intrigon me çdo 
goditje të zemrës së secilit 
tek një „sahat“ interesi. Çdo 
sekondë zhvendoset në 
një interes. Më pas zhytet 
në një kujtim. Shkon më tej 
në një përqasje të ëndrrave 
të ëmbla. E përmbytet në 
zhulatjen e të gjitha ëndrrave 
të këqija. Në jo pak raste 
shkon duke shoqëruar një për 
një, në hapat e saj vetë jetën, 
dhe kjo nëse nuk harrohet.
Ne fokusohemi në punë, në 
studime dhe në lidhje me 
planifikimin përpara, ndërsa 
harrojmë për gjënë më të 
rëndësishme, vetë jetën, 
duke e zbehur ngadalë.  Koha 
është kalimtare, dhe sigurisht 
që dikush do ta mbarojë… 
vetë këtë kohë pa e kuptuar, 
atë kohën e pavlerësuar të 
jetës, dhe thjesht ashtu pa 
paralajmërim. Pra, vlerësoni 
çdo hap të kujdesshëm, 
çdo frymëmarrje dhe 
çdo dhimbje zemre. 
Ndjenja e gëzimit dhe 
dhimbjes në jetë na bën më 
njerëz në fund të fundit. Bëni 
një pushim, shikoni diellin, 
ndiqeni ngadalë, butësisht 
dhe përcilleni ëmbëlsisht 
duke perënduar përtej skenës 
që na mban në Ëndërr. Edhe 
nëse mund të mendoni se nuk 
keni ndonjë qëllim, gjithmonë 
mund të krijoni një për veten 
tuaj dhe të jeni të kënaqur 
me qenien tuaj. Krijojeni 
atë me dashuri, respekt, 
dhe jo thjesht për interes. 
Telefonoji more shok, more 
mik, more Njeri, të paktën 
një herë mikut tënd të vjetër 

e të ri. Telefonoji me minutat 
që i shpie në „harxhesë“ 
të parapaguar. Dhe kështu 
bëhesh akoma më i mirë…më 
freskët e pret një Ditë të Re.
Dhe kur freskuesi i Ditës së 
Re afron, nata me yje e zë 
butë poshtë sqetullës blu këtë 
botë të ndritshme. Mbyllni 
sytë dhe shpirtin delegojeni 
larg në një fushë të gjelbër. 
Eh, çfarë ëmbëlsie! Atje 
është Atdheu, Nëna, Babai, 
motra, vëllai e të gjithë janë 
në një rreth të mdh lutjesh për 
stërgjyshër, gjyshër, e të tjerë 
anembanë trungut të Madh. 
Kjo nuk është përhumbje. 
Nuk duhet të jetë përgjumje. 
Disa e shohin gjumin si 
humbje kohe, megjithatë 
mund të jetë për një tjetër 
thesari më i madh i kësaj 
jete. E gjithë kjo ekzistencë 
është dhuratë e risjell për 
ta. Aty mes gjumit është një 
vend. Një vend i fantazisë 
dhe madhështisë. Aty është 
shumë më mirë se kënaqësia 
e të jetuarit. Mbase kemi 
kohë të pafund atje. Ose, 
ndoshta është realizimi që 
vjen përmes Ëndrrës. Nuk 
kemi nevojë të përhumbem 
akoma në Ëndërr. Duhet ta 
bëjmë realitet. Realitet të 
qetë, të kuptueshëm e të 
sinqertë, pa mund, pa trill…
ndoshta mirëkuptueshëm 
edhe më 25 Prill. E aty nuk 
duhen më fjalët e kota, aty 
duhet Vota! Ndoshta pas dy 
të kaluarave, atyre në Itali 
e në Portugali, do të duhet 
dhe një e tretë e vërtetë 
për fatin e shqiptarëve, e 
pse jo dhe të vetë Europës. 

E vërteta rreth 25 Prillit

Ajo që ka në ndodhur me 
25 prillin në Itali dihet më 
gjerë edhe mes nesh. Por 
ajo që lidhet me Portugalinë, 
ndoshta ka qenë disi më 
larg, jo thjesht si gjeografi. 
Aty ka një urë dhe në atë 
urë udhëtarët për në Lisbonë 
nuk humbasin kurrë Urën e 
25 Prillit. Ajo varet mbi lumin 
Tagus dhe kornizon fotografi 
të panumërta me harqet e saj 
të kuqe piktoreske. Por ajo që 
shumë vizitorëve u mungon 
është historia e vërtetë prapa 
urës - dhe data e saj emërore. 
Këtu është historia e vërtetë 
pas 25 Prillit. 25 Prilli është 
një festë kombëtare në 
Portugali e quajtur “Dita e 
Lirisë”. Dita e Lirisë përkujton 
Revolucionin e Karafileve të 
vitit 1974 kur populli Portugez 
mbështeti një grusht shteti 
ushtarak dhe përmbysi 
diktaturën Estado Novo, që 
kishte qeverisur vendin që 
nga viti 1933. Revolucioni 
i Karafilave e mori emrin 
nga tranzicioni paqësor i 
pushtetit të vendit. Ushtarët 
nuk përdorën armët e tyre 
dhe në vend të tyre ngulën 
lule në tyta. Revolucioni solli 
demokracinë në Portugali. 
Kur u përkushtua në gusht 
1966, Ura e 25 Prillit u 
emërua Ura Salazar, pas 
udhëheqësit prej një kohe 
të gjatë të diktaturës. Shpejt 
pas revolucionit, shumë 
monumente portugeze u 
riemërtuan pas 25 Prillit.

A DO TË BËHEN TRE FESTA KOMBËTARE TË 
TRE SHTETEVE EUROPIANE MË 25 PRILL? 
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Më datën 23 Mars, 
miku im, biznesmeni 
Qemal Visha, më 

tregoi se në emisionin “Stop”, 
që drejtohet nga Saimir 
Kodra dhe Gentian Zeneli, 
u trajtua një temë mjaft e 
mprehtë, që mendoj se ka 
të bëjë mjaft me seriozitetin 
e Pasaportës Britanike dhe 
faktet që lidhen me mbajtësit 
ligjorë të saj. Por në fillim le 
të referohemi tek materiali që 
është servirur nga drejtuesit 
e këtij e misioni: “Kjo histori 
është një histori që nisi si 
histori dashurie, e përfundoi 
në dyert e institucioneve të 
drejtësisë.” Më tej në sqarimin 
e këtij fakti thuhet se “Marsida 
Bunoci, 39 vjeç, tregon, se 
në vitin 1999 emigroi në 
Angli bashkë me të fejuarin. 
Për arsye dokumentash, 
ata u regjistruan si banorë 
nga Presheva. Në vitin 2019 
martesa e saj përfundoi dhe 
Marsida, nënë e një djali 
20 vjeç dhe një vajze 11 
vjeç kthehet në Shqipëri, 
ku u dashurua dhe nisi 
bashkëjetesën me Paulo 
Gjonpjetra 26 vjeç. Marsida 
tregon, se u mirëprit nga 
familja e partnerit, por babai 
i tij, Leka, nisi ta ngacmonte 
seksualisht. Pasi Marsida 
nuk iu përgjigj kërkesave 
të tij, Leka kontaktoi me 
ish partnerin e saj, duke i 
thënë, se vajza e vogël ishte 
në rrezik nga i biri. Më pas 
Leka bëri një kallzim për 
Marsidën, me pretendimin, se 
ajo ishte trafikante e qënieve 
njerëzore e do të trafikonte 
partnerin. Kur ky pretendim 
u rrëzua, Marsida u akuzua 
për falsifikim identiteti dhe 
të pasaportës angleze. 
Prokurori hetoi dhe urdhëroi 
asgjësimin e pasaportës dhe 
6 muaj detyrim paraqitjeje për 
Marsida Bunocin. 

Fakti i fundit na bëri mjaft 
kureshtar. Nuk mund të 
hymë në detaje të tjera, 
përveç këtyre që ka publikuar 
emisioni televiziv në fjalë, 
por në thelb kemi të drejtën 
të sqarojmë se kur dhe kush 
e ka të drejtë të heq ligjërisht 
pasaportën britanike. Sipas 
ligjit aktual britanik mësohet 
se “Për t’u pajisur me 
Shtetësinë Britanike, duhet të 
plotësoni kërkesa specifike, 
dhe njëra prej tyre është 
kërkesa e mirë për karakter. 
Sekretari i Shtetit për 
Departamentin e Brendshëm 
mund të kërkojë të marrë 
shtetësinë tuaj përmes 
Nulitetit ose Privimit”. Kësisoj 
dimë se Marrja e Shtetësisë 
Britanike shënon një moment 
historik për njerëzit që kanë 
qenë në MB për shumë vite. 
Pasja e Shtetësisë Britanike 
ka shumë përfitime, për 
shembull:
Qëndroni përgjithmonë në 
MB
Ju mund të punoni dhe ose të 
studioni pa asnjë kufizim
Keni qasje në përfitime dhe 
merrni trajtime mjekësore 
falas
Ju mund të votoni dhe të 
qëndroni për zyrë
Ju mund të udhëtoni në 
shumë vende pa viza
Për t’u pajisur me Shtetësinë 
Britanike, ju duhet të plotësoni 
kërkesa specifike, dhe njëra 
prej tyre është kërkesa e mirë 
e karakterit.
Sekretari i Shtetit për 
Departamentin e Brendshëm 
mund të kërkojë të marrë 
shtetësinë tuaj përmes 
Nulitetit ose Privimit.
Nuliteti është vendi ku 
zbulohet nga Ministria e 
Brendshme që Parashtruesi 
nuk ishte personi i synuar 
për t’u pajisur me Shtetësinë 
Britanike. Ky vendim i 

pavlefshëm do të thotë që 
dhënia e Shtetësisë në radhë 
të parë nuk ka ndodhur kurrë. 
Shembujt përfshijnë:
Parashtruesi i kërkesës kishte 
dhënë informacion të rremë 
ose kishte fshehur detajet e 
tyre të vërteta siç janë emri 
i tyre, data e lindjes, vendi i 
lindjes ose kombësia e rreme. 
Ministria e Brendshme mund 
të marrë parasysh edhe 
rrugën e privimit.
Parashtruesi i kërkesës ka 
krijuar një identitet të rremë 
krejtësisht të ri
Aplikanti po përdor identitetin 
e dikujt
Ku Parashtruesi ishte tashmë 
Britanik
Mënyra tjetër e marrjes së 
Shtetësisë Britanike të dikujt 
është mënyra e privimit.
Vetëm Ministria e Brendshme 
ka fuqinë të privojë dikë sipas 
Nenit 40 të Aktit Britanik të 
Kombësisë 1981 me arsyet:
Mashtrim
Paraqitje të rreme ose fshehje 
e një fakti material
Sepse është e favorshme për 
të mirën publike
Ministria e Brendshme mund 
të privojë Shtetësinë Britanike 
nëse do të ishte e dobishme 
për të mirën e publikut. Do 
të jetë në interes të publikut 
sepse Aplikanti mund të 
përfshihet me:
Terrorizmi
Spiunazh
Krim i rëndë i organizuar

Krime lufte
Ose sjellje të papranueshme
Ministria e Brendshme nuk 
mund të privojë dikë nën 
testin Sjellja për të Mirë 
Publike nëse do të thotë që 
personi do të bëhet pa Shtet.

Sipas rrugës së privimit, një 
aplikant ka të drejtë ankese 
para një gjyqtari, ndërsa nën 
pavlefshmërinë, nuk ka të 
drejtë ankese.

Më tej sqarojmë se një 
pasaportë britanike është një 
dokument udhëtimi i lëshuar 
nga Mbretëria e Bashkuar 
për individët që mbajnë çdo 
formë të kombësisë britanike. 
Ai i jep bartësit kalimin 
ndërkombëtar në përputhje 
me kërkesat e vizave dhe 
shërben si provë e shtetësisë. 
Ai gjithashtu lehtëson 
mundësinë e ndihmës 
konsullore nga ambasadat 
britanike në të gjithë botën. 
Pasaportat lëshohen duke 
përdorur prerogat ivën 
mbretërore, e cila ushtrohet 
nga Qeveria e Madhërisë së 
saj. Pasaportat e shtetasve 
britanikë janë lëshuar në 
Mbretërinë e Bashkuar 
nga Zyra e Pasaportave të 
Madhërisë së saj, një divizion 
i Ministrisë së Brendshme, 
që nga viti 2006. Të gjitha 
pasaportat e lëshuara në MB 
që nga viti 2006 kanë qenë 
biometrike...

RRETH PASAPORTËS BRITANIKE PAS 
NJË FAKTI NË EMISIONIN “STOP”
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Kur e dëgjova për herë të 
parë proverbin shumë 
domethënës „unë prisja 

drutë me sëpatë dhe ti bëje 
„Uh“, qesha për të kaluar 
radhën dhe mos ofenduar 
atë që m’a tregoi, ndërsa tani 
qesh dhe qaj njëherësh. I dyti 
që bënte „Uh“ dilte më i lodhuri 
dhe më i raskapituri, por në 
fakt dhe më i mençuri i një 
shoqërie të tillë, që vazhdon 
prej vitesh e vitesh. Them më i 
mençuri se ai është i zoti të bëj 
turma për vete, ai bëhet dhe 
një karem për zyrat, kutitë e 
votimit, podiumet dhe stendat 
e vlerësimit. Është i zoti mjaft! 
Shkurt mbetet „pelivan“ edhe 
në fjalë. Edhe në mesin tonë 
ka mjaft të tillë. Ne shkruajmë 
me javë, me muaj, kërkojmë, 
hulumtojmë, shtrydhim 
mendjen dhe njohuritë e mara 
në shkolla e universitete, 
dikush bën një „like“, „një 
koment në rrjetin social“ dhe 
quhet „gjeni, gjenial“(!) Dikush 
gjen ndonjë citat, lëshon 
ndonjë fjalë pikiatë dhe fap me 
dhe pa imagjinatë përdoret si 
didakt dhe ngrihet e fryhet lart 
e më lart. Dikush e ngre zërin 
nga kolltuku i taksapaguesve 
dhe me këtë zë pa e dëgjuar 
as vetë në fakt e komentojnë 
të gjithë burrat dhe gratë. 
Ku po shkohet kështu vallë? 
Ku po shkon Liria, kjo është 
Liria në Fjalë? Nëse do ta 
quanim „Liria e Fjalës“ një të 
tillë, natyrisht nuk do të duhej 
të shkonim gjatë në histori, 
në problematikë. Shkurt do 
të na mjaftonte një „ilaç“ i 
tillë me zë e figurë, dhe do 
të shërroheshim të gjithë, 

nga njeriu model i „Uh“ edhe 
në këtë kohë me Covid. 
Aspekti më dëshpërues i 
shkrimit të një artikulli të 
tillë, jo thjesht në mbrojtje 
të fjalës së lirë në klimën 
aktuale është se ata që 
do të përfitonin më shumë 
nga leximi i tij pothuajse me 
siguri nuk do ta bëjnë kurrë 
„Uh“, përveç nëse do të 
keqinterpretojnë përmbajtjen 
e tij për qëllime ideologjike, 
me një dekoratë të lartë, në 
shkëmbim të ndonjë vote të 
artë. Duke pasur parasysh 
këtë, vlen të theksohet se 
argumenti kryesor i shkrimit 
tim është për liberalizmin 
social dhe ligjërimin civil, të 
një faktori mjaft dëmsjellës të 
„Uh“ dhe nuk duhet të merret 
si asnjë formë e mbështetjes 
për fanatizmin ose abuzimin 
e arsyes që lidhet me të, 
me derivatet e dembelizmit, 
sevilizmit, kamuflimit, por tërë 
sëmundjeve rrethrrotulluese 
të një shoqërie me interesa 
meskine. Këtu ka shumë 
rëndësi mbrojtja e Fjalës së 
Lirë. Siç theksoj, mbrojtja e 
lirisë së fjalës është garancia 
jonë më efektive e të drejtave 
të barabarta për grupet e 
margjinalizuara, dhe është 
mënyra e vetme për të parë që 
idetë e këqija të hidhen poshtë 
me sukses. Vetëm kështu 
shërrohemi nga këta zëngritës 
e zëulës dhelparakë. Vetëm 
kështu. Koha e hershme e 
heretizmit na ka mësuar mjaft 
mirë mes letrave e veprave. 
Se pos këtyre letrave dhe 
veprave, jo çdo heretik është 
një Galileo, duke i thënë të 

vërteta një shoqërie që nuk 
është e gatshme t’i dëgjojë 
ato. Por sapo të bëjmë 
kompromis mbi parimin e 
fjalës së lirë, Galileosit e rrinj  
të  kësaj bote do të vuajnë 
po aq sa trollet. Kjo është 
arsyeja pse, në të gjitha këto 
debate të vështira, por të 
domosdoshme, mendimet 
kthehen gjithnjë në atë imazh 
të skenës kur njëri lodhet 
dhe djersitet, pret drutë me 
gunga e nuk i japin ujë dhe 
bukë se nuk i ka prerë mirë 
drutë dhe tjetri bën „Uh“ 
dhe ulet e darkon në tryezë 
falenderuese të shtruar 
bollshëm e mirë. Galileo e 
kishte humbur shikimin nga 
kjo pikë dhe ishte lodhur pas 
përvojave të tij të marrjes 
në pyetje nën kërcënimin e 
vazhdueshëm të torturës dhe 
refuzimit të tij nga shoqëria. 
A është tepër e menduar 
për të parë në gjendjen e 
Galileos një parandjenjë të 
fatit përfundimtar të „Uh“-
it? Edhe ai duhej t’i japë 
fund skizofrenisë së tij 
kamufluese njerëzore, dhe si 
nocion i trasmetuar i verbër 
dhe i turpëruar duhet të 
shkëputet nga shoqëria jonë. 
Por ata që thonë të vërtetën 
gjithnjë kanë dhe efektin e 
fenomenit „Uh“. Ata shkojnë 
me fatin e heretikëve. Fati 
i heretikëve është rrallë i 
këndshëm. Ata humbasin 
shumë aq shumë për 
ndershmërinë e tyre. 
Substanca e tyre mbetet 
përgjithmonë në sferat e 
spekulimeve fantazmë, por 
ne mund të jemi të sigurt 
se për të thënë dhe për të 
argumentuar lirshëm sipas 
ndërgjegjjes është liria e 
fundit, ajo që kërkon të çlirohet 
nga fenomeni „Uh“. Këtu 
është parimi i fjalës së lirë. 
Parimi i fjalës së lirë është 
bërë i vështirë për tu mbrojtur, 
sepse kaq shumë e kanë 
pranuar premisën e rreme, se 
mbrojtja e të drejtave të fjalës 
së njerëzve të pakëndshëm 
përbën një miratim të fjalëve të 
tyre. Kjo është arsyeja pse ka 
pak oreks midis politikanëve 

për të shfuqizuar legjislacionin 
ekzistues të gjuhës së 
urrejtjes. Për më tepër, besimi 
se sjellja publike diktohet nga 
konsumi i mediave masive, 
një teori e diskredituar prej 
kohësh nga gjashtë dekada 
kërkimesh për efektet 
mediatike, tani merret si një e 
vërtetë e padiskutueshme. Një 
mosbesim i thellë ndaj fjalës 
së lirë është një përfundim i 
natyrshëm i konceptimit të 
ri të fiksuar mbi identitetin e 
‘drejtësisë shoqërore’ sepse 
ofron një pamje krejtësisht 
pesimiste që i sheh fjalët 
si dhunë dhe njerëzimin si 
kryesisht të keqe. Kjo është 
arsyeja pse akuzat për 
‘diktat sistematik’ vendosen 
në institucione edhe kur të 
dhënat tregojnë qartë se ato 
janë false, dhe pse ‘fituesit’ 
dhe ‘humbësit’ shihen në çdo 
hije të servilëve, anlfabetëve, 
paraderdhëse nga jashtë 
dhe nga brenda sistemit, 
„biznesmenevë të quajtur të 
fuqishëm (që një dreq i di si 
kanë bërë paratë?!), megjithë 
provat e pakundërshtueshme 
që koha moderne është më 
tolerante dhe progresive 
se sa ka qenë ndonjëherë.
Kjo nuk do të thotë 
që ata që fjalët e tyre 
shkaktojnë ofendim janë 
domosdoshmërisht tregues 
të guximshëm të së vërtetës. 
Në shumë raste, shkrimet dhe 
„Uh“-et për ‘gjuhën e urrejtjes’ 
u drejtohen individëve të 
poshtër që kënaqen duke 
shkaktuar shqetësime. Si 
dikush që merr abuzim në 
internet çdo ditë, në asnjë 
mënyrë nuk e miratoj një 
sjellje të tillë, edhe kur sharrjet 
dhe zërrat vijnë nga kolltuqe 
zyrash. Unë mbështes të 
drejtat e qytetarëve për të 
qenë të lirë, sepse e kuptoj 
që parimi i fjalës së lirë 
është shumë themelor për 
t’u dorëzuar njerëzve të tillë 
të neveritshëm. Ata kanë të 
drejtë të shprehin urrejtjen 
e tyre për personin që 
imagjinojnë të jetë, dhe unë 
kam të drejtë të mos i dëgjoj...
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Nga Gazmend Cufaj
Kryetar i Grupseksionit 
Barking dhe Dagenham 
Hyrje

Për ata që nuk dinë 
mjaf tueshëm për 
Kryetarin e Partisë 

Demokratike sot, janë 
të mirëpritur të gjejnë 
informacion për të në faqen 
zyrtare të PD. Përse unë e 
suportoj Lulzim Bashën si 
kryeministër të Shqipërisë. 
Më kryesorja: Kryeson 
një parti të djathtë, anti-
komuniste. PD është krijuar si 
një parti e tillë dhe vazhdon të 
jetë. Duke vazhduar të ndjek 
të njëjtin mendim, jam ende i 
mahnitur nga fakti se në këto 
vite askush nuk bëri diçka për 
të shkarkuar zyrtarë të cilët 
i kanë shërbyer diktaturës, 
dhe për këtë PD ka një pjesë 
të fajit. Megjithatë, ndryshe 
nga Partia Socialiste, asnjë 
nga kandidatët për deputet 
të rretheve nuk ka sfond nga 
diktatura e Enver Hoxhës dhe 
këtu pikërisht fillon suportimi 
im.

Vazhdimi i mendimit tim
Duke vazhduar mendimin 
e partisë së djathtë e duke 
e kapitulluar problemin 
komunist, Lulzim Basha në 
programin e tij ekonomik 
vërtetoi që politikat e djathta, 
me shpresën e Zotit, do ta 
përmirsojnë gjëndjen aktuale 
në Shqipëri. Në parim, taksa 
e sheshtë përkundrejt asaj 
progresives, për shoqërinë 
tonë pothuajse neo-marksiste 
duket shumë më e padrejtë, 
por cili është rezultati i saj? 
Taksa progresive, në një 
vend informal si i yni jo vetëm 
krijon mungesë balance, 
por jep efekt të kundërt 
ndaj normalizimit të grafikut 
ekonomik të shtresave, 
duke thelluar varfërine ose 
pasurinë e duke humbur 
shtresa e mesme, e cila 
supozohet të ishte më e 
rehatshmja me këtë model 
taksimi. 
Rrjedhimisht e jo pa faj, po 
na bëjnë veshët “oligark, 
oligark” gjithë kohës.Taksa 
e sheshtë jo vetëm do e 
ndreqte këtë gabim trashanik 
të implementuar keqazi nga 

PS, por edhe do i jepjte 
PD meritën e një partie të 
djathtë të vërtetë sepse do 
ulte ndikimin e shtetit dhe 
futjen e hundës së saj në 
çdo punë të mundshme. 
Madje Fatos Nano, jo vetëm 
ish kryeministër, por edhe 
një ekonomist i mirë, e tha 
me gojën e tij në emisionin 
Opinion, edhe pse e vetmja 
në favor të PD, që tregu 
është disbalancuar shumë 
dhe kjo nuk është mirë për 
Shqipërinë.

Meritat e Bashës

Ndërkohë një lëvizje shumë 
e mirë e Lulzim Bashës, 
përveçse ka pikasur figura 
të pakonsumuara, është 
kujdesur që persona të 
cilët patën lakime emrash 
përball drejtësisë, të mos 
jenë në krye të listave. 
Është i ndjeshëm ndaj 
realitetit të Kosovës. Është 
i pari kandidat i shkolluar në 
perëndim. Dhe kjo ndikon 
drejtpërdrejtë në dëshirën 
që z.Basha e shpreh për 

Shqipërinë: Integrimi drejt 
BE. 
Në qeverisje PD i ka dhënë 
provat që duhet të jetë 
qeveria e duhur për këtë 
hap, ku sigurisht nuk kemi 
si të mohojmë liberalizimin 
e vizave, afrimin e hapjes së 
negociatave me PD, hyrjen 
në NATO dhe një qeveri 
shumë më tolerante me 
popullin.
Është shumë më serioz sesa 
kryeministri aktual. 

Përfundim

Lulzim Basha nuk e ul nivelin 
e seriozitetit në fjalën e tij 
përkundrejt një karagjozi 
si kryeministri aktual, i cili 
nga formimi i tij rebel e 
artistik, nuk bën asnjë punë, 
por vetëm gjen momentin 
të zgërdhihet, ofendojë 
gazetarët, përmendë emra 
të përvetshëm jo politik, dhe 
të tallë rininë Shqiptare.

PSE DO FITOJË PD DHE LULZIM BASHA
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Lakimi i Listave

Njëri pas tjetrit shokët 
e mi, të tu, të Tjetrit, 
shokët tanë, ranë në 

hallkat e fa(k)tit. Rënia nuk qe 
e lirë. Nuk qe madje as e lehtë, 
e madje, madje as e vështirë. 
Nuk qe e vështirë të kapej në 
një zinxhirr. Një zinxhirr që 
shfaqet si në kohë të mirë, aq 
dhe në ditë të vështirë. E më 
fund duke numëruar me gishta, 
fap u nënshkruan në lista. 
Lista. Listat. I, e të/së listave…
Ja që ndodhi dhe mbaroi dhe 
Lakimi i Listave. Po vetëm kaq?

Një errësirë ende e 
paqartë

Lista brenda një errësire të 
paqartë. Këtu tentohet të gjej 
prehje, një mision i zymtë dhe 
i pafund.  Vetëm ky mision të 
çon në natën e përjetshme, 
duke premtuar një ëndërr të 
harruar. Sepse është ngrohës, 
madje edhe ngushëllues. 
Kapja e hidhur e vetmisë. 
Duke qeshur pafund, duke 
u dridhur në errësirë. Një 
figurë e dëshirës, që prodhon 
figurën e urrejtjes. Kjo figurë e 
urrejtjes, që tani urrehet nga 
vetë jeta e lëkundur në dritën e 
humbur të hënës së humnerës.
Listat janë tashmë plagët që 
nuk shuhen, tërbimi 
i pastër janë ato që 
shtyjnë kaq larg dhe 
përtej, sepse një zjarr 
ferri po i djeg brenda. 
Brenda një vrime të 
quajtur „seleksionimi“, 
„ p ë r z g j e d h j a “ , 
„kristeri“… „Misteri“. 
Meg j i tha të ,  k jo 
vrimë në këtë akt, 
kjo mpirje, e gjithë 
dhimbja konsumuese 
nuk do të lejojë më 
të shkoj përtej asaj 
që quhet ndotje. 

Një ndotje e vogël. Një figurë 
e vogël, e cila ka hequr 
qafe të gjitha emocionet. 
Dhe kjo e qartë. Vetëm 
që të mund të zgjohet në 
këtë boshllëk pa emocione 
sikurse ajo që është tani.

Zinxhirët e fatit

Njëri pas tjetrit shokët e mi 
ranë në zinxhirët e fatit. Ata 
ishin thjesht ëndërrimtarë me 
shpresë se panë një të ardhme 
lumturie. Dhe kështu zemra e 
tyre e dashuruar, e konsumuar 
nga agonia dhe urrejtja, vdiq. 
Vdiq tashmë në lista. Vdiq 
në lidhjet e pista. Vdiq aty ku 
vetëm sapo ka filluar e trishta. 
Lista ku fle urrejtja. Sikur t’u 
ndahej në racione të gjithë 
njerëzve, ndoshta mund të 
ndodhte që të ishin përsëri 
vetvetja! Por deri atëherë, do 
të enden shifra, aritmetikëra, 
hesapëra dhe llogarira nëpër 
këtë errësirë të pastër, nga 
e nxira. Nga e pafytyra. 
Të kërkojmë hak për 
reflektimin e tillë? Gremina 
është një mërgim qetësues. 
Boshllëku i shfryrë. Brenda 
në këtë errësirë. Brenda kësaj 
errësire të paqartë, ku njerëzit 
diktohen nga gishta. Ja këto 
mbetën Listat. Mur.  Një mur 
i thurrur tërkuzë në tridhjetë 

vjet. I gatuar nga faturat e 
strukura në letër. Duke u 
mbyllur, një mjedis i prishur po 
shembet më në fund. Një vrimë 
në tavan lejon një vështrim 
nga afër. Liria e humbur në 
sekonda, mbetet po ajo që 
nuk ka ekzistuar. E bllokuar. 
Të bllokuar. Të bllokuar 
brenda vetes. Të bllokuar në 
pamundësi për të shpëtuar. 

Pa shpresë, plot zhgënjim

Trupi i zbrazët endet nëpër 
peizazhin e zymtë. Pa shpresë, 
plot zhgënjim. Endet si një urill, 
duke kërkuar që një pjesë e 
zhvatur të bëhet përsëri e plotë. 
Duke kërkuar fragmentet e një 
ndërgjegjeje të shkatërruar. 
Ngjyrat e fshira vizatojnë 
një botë të pikturuar gri.
Ndërsa i listuari, Njeriu i Listës, 
vuan me çdo hap të ndërmarrë, 
duke mos qenë në gjendje të 
hapë sytë, madje as të mbroj 
zemrën dikur të mishëruar 
nga ndjenja ndriçuese e 
dashurisë për Partinë, Liderin, 
Poltikën. A e kuptonte Ai këtë? 
I rënë në humnerën e 
pafund, në pamundësi për të 
përparuar. Këto mendime të 
lumtura shënojnë fundin. Dhe 
gjithashtu një fillim. Rikthimin 
në ëndërra të tjera, të reja… 
Të gjumit të përjetshëm. Kur 
hallka e zinxhirrit shtohet 
nga të pistat, faturën e tillë 
e paguajnë vetë Listat. 

Po pse Listat? 

Shpesh paraqiten lista në të 
cilat njerëzit dhe strukturat e 
bëra nga njerëzit shfaqen me 
qasje të ndryshme, madje deri 
në ato pika sa që të duken 
me mbi dukuri natyrore. Këto 
lista janë simptomatike të 
interesave politike: për njerëz 
më të denjë dhe për të de-
hierarkizuar marrëdhëniet 
njerëzore. Në të njëjtën 
kohë, listat e tilla zbulojnë 
gjithashtu pjesëmarrjen dhe 
pafuqinë e tyre përpara 
strukturave politike që ata 
dëshirojnë të lënë mënjanë 
ose të reformojnë. Listat, 
nuk janë gjithmonë utilitare 
në mënyrë transparente, 
përkundrazi ato janë një mjet 
i njohur retorik, madje edhe 
poetik, dhe prandaj shpesh 
bëjnë një punë ideologjike. 
Mjaft ti drejtohemi katalogut 
të famshëm të Tezeut në fund 
të „Përrallës së Kalorësit të 
Chaucer“, kuptojmë qartë 
këtë. Në grupimin e njerëzve 
së bashku, kjo listë natyralizon 
hierarkinë politike, duke u 
munduar të tendosë duke 
„fshehur“ veprimtarinë e 
vërtetë njerëzore, madje edhe 
enigmën, që kërkohet për 
ta ruajtur atë. Po të lexojmë 
kundër listës së Chaucer, 
listat e tilla tregohen se po 
bëjnë diçka të ngjashme. Duke 
insistuar në objektivitetin e 
përbashkët të të gjitha listave, 
kuptohet fare qartë se fshehin 
veprimtarinë njerëzore, në 
këtë rast punën e njeriut.

LISTAT
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Lartësitë. Kurë nuk tentojnë 
të hedhin kokën poshtë. 
Nga mesi i maleve, 

emocioni i syve duket një 
dështak i paisur me cmirën 
e një fëmije. Një rrugë për 
t’u ngjitur përtej qiejve sipër, 
është e ndriçuar me yje. Një 
urë me yje lidh qiellin, ku 
asnjë re errësuese as nuk 
guxon të arrijë këtë peizazh, 
as nuk shkon më tej e tutje 
një imazhi të fiksuar në karton. 
Megjithatë vizioni im është 
i errët, sepse nuk mund t’i 
kuptoj ngjarjet e asaj që po 
ndodh nën mua. Nëse kjo 
tokë do të dridhej, jam i sigurt 
se nuk do të kisha dijeni për të. 
Derisa të tërhiqesha nga kjo 
ëndërr e mrekullueshme e 
një iluzioni pa asnjë dhimbje 
ose vështirësi, një mirazh i një 
peizazhi të pajetë, më vjen në 
memorjen time.  Ajri është aq 
i hollë, aq sa të merr frymën, 
në heshtje, pa pushim. Pemët 
përqafojnë malin ashtu si një 
hapësirë mëngësh të gjelbërta.
Jam i sigurt, zhurma e jetës 
është ajo që po më përqafon 
pasi të jem në pikën më të 
ulët, ndërsa aroma e luleve 
që çelin përhapet në të gjithë 
tokën, megjithëse rrezet e 
diellit mund të merren nga 
qielli nëse qëndroj në këtë 
iluzion. Kështu që jo rastësisht 
solla një jetë të izoluar, duke 
marrë zërin tim për të parë 
dritën krenare të shkëlqimit 
të mëngjesit që ngroh lëkurën 
time të vetmuar. Dhe kjo ishte 
e njëjtë? Fundja e kishte një 
emër: izolim. Izolim nga bota 

e tutjetejshme. I padëgjuar 
dhe i paparë nga askush, 
vetëm për shkak të frikës. 
Frika nga kush? Frika nga cili? 
Se retë e shiut që ranë para 
pak çastesh sa të fiksoheshin 
këto momente me një shko 
fëmijërie, mund të lajnë ende 
atë pak lumturi që unë mendoj 
se ka mbetur në sytë e mi.dhe 
unë e vetëquaj marrëzi një 
izolim në të gjitha kohërat. 
Megjithatë, çmimi për një 
marrëzi të tillë e konsideron 
veten shumë të lartë. Nga atje 
lart. Ndërsa humbet shikimin, 
se çfarë tjetër është e bukur, 
në këtë fotografi, hë pra çfarë 
tjetër? Cikli i kohës, cikli, i 
moshës, cikli gjeneratës, 
cikli i jetës. Jo lartësitë. Kurë 
nga lartësitë. Njeriu duhet 
të respektohet ashtu sikurse 
është, sikurse e ka jetën në 
udhën e tij. Ndryshe ndodh 
fundosja nga dëshpërimi. 
Dëshpërimi. Një emocion 
kaq i duruar, por aq mëkatar, 
gjithmonë në pritje të një 
momenti të dobësisë për t’ju 
goditur dhe për t’ju rrëzuar 
me të. Të kesh sukses atje ku 
as urrejtja dhe frika nuk mund 
të arrijnë kurrë, është vërtet 
një arsye e lartë njerëzore. 
Ngadalë, butësisht duke u 
mbështjellë rreth mendjes së 
tyre, duke turbulluar gjykimin 
e tyre, duke konsumuar, 
shkatërruar dhe manipuluar 
derisa të mos mbetet më forcë 
vullneti dhe as energji për t’i 
rezistuar peshës së këtij ferri 
të veçantë. Ftohtësia, distanca 
e pafund, vetëm për t’u arritur 

nga dashuria e vërtetë, por 
plotësisht në këtë gjendje të 
mallkuar, dikush nuk mund 
ta kuptojë më “dashurinë”. 
Mjerimi i mpirë me sa duket pa 
fund s’ka as fillim të vërtetë, 
s’ka as emocion të vërtetë. 
Një ndjenjë kaq agresive 
është duke prodhuar dhe 
duke e zënë ngushtë viktimën 
e saj. Megjithatë, njerëzorja 
s’duhet të mbetet në mënyrë 
pasive duke e paraqitur 
atë triumfatore të lartësive.
Cili është qëllimi i tillë? Unë 
heq dorë, është i pashpresë. 
Unë jam rrritur me respektin 
për secilin, për të gjithë që 
më respektuan njësoj në jetë. 

Ëndërrimtarisht

Duke psherëtitur në ëndërr 
në thellësinë e një nate të 
hëne, shfletoj momente të 
Vitit të I-rë të Shkollës së  
Mesme të përgjithshme, 
„Dhaskal Todhri“. Ishim gati 
dymbëdhjetë klasa parale. 
Emra që nuk ishin dëgjuar më 
parë, ndoshta me përjashtime 
të vogla. Në këtë rast kisha një 
shok, i cili qëlloi të ishte me 
mua në një klasë, para se të 
ndaheshim sipas rezultateve 
të paraprovimeve të nivelit 
përcaktues në matematikë. 
Ai quhej Besnik Kadriu dhe 
në ditën e dytë të shkollës 
fiksuam këtë fotografi diku në 
afërsi të „Skampa“‘s. e ndërsa 
fiksonim foton retë kishin 
ngritur kryet mbi Elbasan. 
Mbi të gjitha retë, mbi të gjitha 
problemet tona të vogla yjet 

shkëlqenin. Shkëlqenin në 
pikën blu, që trazohej me 
veshjet tona, pak pothuajse 
të pakuptimtë që ne t’i quanim 
në shtëpinë tonë, sferën 
e mbushur me dhuratën e 
jetës dhe të papriturat e saj. 
Ndoshta tashmë armëpushimi 
i një mendje të vendosur 
në trazira dhe të gjitha ato 
shqetësime, i kapërcen ato 
që janë kaluar. Dikush mund 
ta quajë atë një parajsë të 
mrekullueshme, një tjetër mund 
ta quajë humnerën e jashtme 
që afron, ndërsa nëna jonë e 
ëmbël natyrë që kthehet e tëra 
nga drita, ka mijëra gjuhë të na 
thotë të vërtetat e pathëna. 
Por ka një gjë për të cilën 
duhet të pajtohemi të gjithë, 
vetëm një herë, qetësinë e 
natës, yjet joshës të gjithë 
shkëlqejnë. Ndërsa çdo 
krijesë njerëzore ka vendosur 
për të pushuar dhe përgjumur 
memorjet e viteve, fotot 
bëjnë të kundërtën, zgjojnë 
me mijëra enigma, kujtime, 
harresa, edhe në këtë rast, kur 
Besniku iku dhe nuk e mabroi 
dot shkollën. E këtu fiksohen 
dhe ndryshimet. Papritmas 
të gjitha ndryshimet, besimet 
dhe argumentet tona, gati 
stimulohen së bashku me dritën 
në errësirën konsumuese.
Në orkestrën e jetës, të gjithë 
kemi marrë rolin tonë, një 
mund të jetë padyshim më 
i rëndësishëm se një tjetër. 
Por të gjithë jemi thjesht 
instrumentë jete. Sidoqoftë, 
të gjithë instrumentet janë të 
nevojshëm për këtë koncert. 
Edhe sikur të mos vinte 
fjala nesër, nuk do të më 
interesonte. Mbi të gjitha, 
jeta është shumë joshëse 
për të pushuar sytë e mi nën 
këtë lumë yjesh, kujtimesh të 
arta të rrugëtimit jetik! Dhe 
kalueshmëria e saj e bën 
atë një qasje të magjishme 
të përcjellë në këngë, me 
një zemër të hapur për 
atë që do të sjellë ëndrra 
tjetër, kujtimi tjetër i fiksuar 
dhe i pafiksuar në ndonjë 
karton të kohës bardhë e zi.

NJERËZORJA S’DUHET TË MBETET 
NË MËNYRË PASIVE
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PËRMES “PARITET” DHE 
MUNDËSISË SË ARDHUR TEK NE
Prof Dr Ledri Kurti

Libri  “PARITET”, me 
autor Fatmir Terziun, i 
konceptuar si Filozofi, 

është një prurje  e re, po 
aq  sa është një prurje, që 
ndërthur kronologji kohësh, 
sa reale, aq meditative, sa 
pikëpyetjesh, aq narracionesh 
filozofike, që kanë tërhequr 
vëmendjen dhe kanë 
përcaktuar shqetësimin e 
autorit dhe domosdoshmërisë 
së të shkruarit për to. Duke 
u evidentuar, ato tashmë, 
kërkojnë të gjithëpërfshijnë 
vëmendjen. Ky libër denjon 
të jetë gjërësi përsiatjesh 
nga jeta, si tërësi dhe filozofi, 
tërësi nga jeta e përditshme, 
nga ngjarjet, po aq sa 
njëkohësisht, të jetë ndërthurje 
çështjesh ekzistencale dhe 
të përgjithshme, që kanë 
qenë aty, por shpesh janë 
kaluar në sitën e çarë të një 
indiference mbytëse, për 
t’na përballur më pas, me 
një boomerang pasojash.  
Ndërsa autori ndalet, qëmton 
dhe përcakton herë me 
një gjykim njohës, herë 
me simbolikë dhe herë me 
transfigurime e ndërtekste nga  
autorë, studiues dhe filozofë, 
të cilëve u referohet, duke na 
pasuruar dhe njëkohësisht 
duke zgjeruar hapësirën 
tonë, në kontekstin e “një 
bote përtej gardhit”. Në këtë 
mënyrë, gurët kilometrikë të 
duhur e zgjojnë vëmendjen 
çdo individi – lexues dhe 
njëkohësisht kuriozitetin, për 
të kuptuar dhe sfiduar me të 
panjohurën dhe me veten. 
Ndodh që edhe përmes një 
bote personale dhe kujtimesh, 
shtresash vetjake, sejcili ka 
çfarë të gjejë dhe ka çfarë të 
shohë nga vetja e njëkohësisht 
të kultivojë në veten.  

Autori shpreh potencial 
kulturor, thellësi njohurish 
e hapësirash  të tilla, që 
të tërheqin  pakuptuar, 
se tashmë, je bërë pjesë 
integrale e tyre dhe kërkon 
gjithnjë e më shumë të 
përfshihesh në zbulim të 
rejash, dijesh, analizash, 
dhe ekstraktesh mendimi. 
Duke shfletuar, ndjen si 
hap pas hapi, shumçka 
e kërkon përqëndrimin 
brenda Unit dhe serioziteti 
i shkrimit përballë teje, të 
bën të ndalesh me respekt.  
Ndalesh duke menduar 
rreth risive të fjalëve, që 
dukshëm vijnë nga një 
stil neologjizmash, me 
të cilat autori zgjeron 
hartën e marrëdhënieve 
konvencionale të gjuhës 
dhe impakteve estetike, që 
ato tejçojnë, duke të nxitur 
imagjinatën në zbërthimin 
e një mundësie tekstore.
Por njëkohësisht, autori jo 
rrallë na shfaqet si ai mentori 
i mirë, i cili ka kujdes, gjer 
në detaje, për të na bërë 
të ndihemi në rregull, me 
shumëçka i përket edhe 
orientimit drejt termave dhe 
koncepteve të nevojshme 
për t’u pasuruar, të cilat 
na ndihmojnë jo vetëm si 
çelësat e duhur, por edhe 
për të bërë të mundur ecjen 
me dëshirë, në perceptimet 
gjer dhe  angazhimet e 
trajtimeve filozofike të marra 
përsipër. Të tilla të reja, 
koncepte, fjalë, terma, pasuri 
dialektore që transmetojnë 
dhe pasurojnë, janë oazi i 
qenësishëm i personalitetit 
të autorit Fatmir Terziu, e 
pikërisht falë të cilave, ndjen 
domosdoshmërinë, për t’a 
poseduar jo vetëm këtë libër.
Nuk mund të lihen mënjanë 
në vetëdijen e lexuesit, të 

t i l la shkrime 
dhe as të tilla 
elemente të 
ngjizura, të cilat 
bëhen burim i 
dijes, i filozofisë 
së të menduarit, 
i kulturës së të 
gjykuarit dhe 
patjetër, pasuri 
konceptuale  e 
të vëzhguarit 
të fenomeneve 
dhe dukurive  
të trajtuara, të 
ardhur përmes një leksiku 
të zgjeruar dhe të pasur.
Është titulluar PARITET, dhe 
që në titull të tërheq dhe ofron 
njëkohësisht frymën, që ky 
term bart në thelbin e vet, 
për t’u shkëmbyer barazisht 
me lexuesin, titull pas titulli 
e pas çdo pjese, që vjen së 
brendshmi këtij libri, si një 
mundësi ndërkomunikimi.
Ndjen të përfshihesh në 
Platonin, dhe shkollën 
e tij të mendimit, si dhe 
”Simpoziumin”, por po aq 
ndjen të gjendesh përballë 
çështjeve të ditës, si 
format e të folurit në publik, 
problematikat, shkaqet dhe 
derivimet e mënyrës së 
formulimit të fjalimeve publike. 
Ndeshesh me Haideger 
dhe Hegel dhe njëkohësisht 
ndjehesh e shkrirë me realitete 
sociale, ‘adhurimi’ i kthyer 
si qëllim në vetvete, gjer në 
ngjyrimin komercial, të marrë 
në ditët tona, që reflektohet 
edhe tek “ngjyrë çokollatë”, 
bronxatura e dukjes.
Je përballë shkrimeve të tilla, 
si “Album”, ku ndjesia eseistike 
të përfshin në meditime dhe 
në një imagjinatë komunikimi 
me veten dhe për veten, 
ku mbretëria e fjalës të 
zhyt, si brenda një albumi.
Gjendesh përballë “Autofobia” 

dhe galeria e artit, të shpërfaq 
njerëz për t’u njohur, në 
papërcaktueshmërinë e 
vet, por që thonë shumë, 
për një konvencionalitet 
artistik të përzgjedhur për 
depërtimin së brendshmi, 
në psikologjinë e qënies.
“Ajër Individual” me ‘Produkti 
i “produktit të mirë’ vjen si 
një depërtim të sintetizuar 
sociologjik, njohjes së kodit 
njerëzor në marrëdhënie 
me veten, Tjetrin dhe 
realitetin, si dhe shtresash 
bashkëshoqëruese të 
mendimit e proceseve logjike 
dhe alogjike, që e shoqërojnë 
atë. Të vë përpara shije, 
kategori dhe tipologji, që 
rrëmojnë jo vetëm jetën e 
zakonshme por përtej…
Do kemi edhe të tilla shkrime 
si “Çnatyrëzimi” ku ia vlen 
të citojmë: “Nga kornizat e 
së shkuarës shohim njeriun. 
Brenda njeriut lexojmë 
kohërat e tij. Jashtë kohërave 
dhe kornizave perceptojmë 
natyrë…, dhe tek natyra 
mësyn pyetja”,  e cila të 
grish, të përfshin në atë çfarë 
është e trajtuar, me stilin e 
dallueshëm, përmes përsiatjes 
filozofike, jetësore dhe 
ndërlidhëse me ekzistencën 
e vetë njeriut dhe raportit 
të natyrës dhe denatyrimit..
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HILAL FOOD CENTRE DHE SHQIPTARËT

“Albanian Post”: Si dikush 
që ka qenë në biznes për 
një kohë të gjatë - sa 

optimist apo pesimist, a jeni 
rreth shitjes me pakicë gjatë 
dy-tre viteve të ardhshme?

Mahmud: Kjo bëhet një 
pyetje mjaft filozofike. Në 
anën e ushqimit, unë jam 
goxha optimist. Nga ana jo-
ushqimore, unë jam pozitiv për 
këtë zhvillim, sepse mendoj 
se ajo që ndodh është që 
Retail’s Revolution në vend që 
të zgjasë pesë deri në 10 vjet, 
do të zgjasë gjashtë muaj deri 
në një vit. Vdekja e ngadaltë 
nga një mijë shkurtime që 
po shihnim për shumë nga 
shitësit me pakicë, thjesht do 
të ndodhë shumë më shpejt.
Ushqimet, produktet, materialet 
e tjera, të gjitha ato që i duhen 
konsumatorit janë preopkupimi 
ynë. Ne i njëhim kërkesat. Ne 
njohim komunietet dhe vlerat 
e tyre në rritje. Kërkesat na 
bëjnë të kërkojmë më shumë, 
kështu Hilal Food është një 
qendër e madhe dhe mjaft 
në shërbim të të gjithëve. 

“Albanian Post“: Kështu 
që do të ketë një punë më të 
madhe brenda gjashtë muajve 
deri në një vit, do të jetë më 
shumë punë. Çfarë mendoni 
se do ta bëjë atë? A do të jetë 
thjesht në kërkim të produktit? 
A do të kemi raftet plot?

Mahmud: Unë mendoj se 
kemi shumë punë për të bërë. 
Dhe ky është përshpejtimi i 
angazhimit tonë për të cilin 
po flisnim. Shkalla që ndikon 
në vend, komunitetet - kjo do 
të jetë e ndjeshme. Kërkesa 
e përgjithshme do të jetë më 
e madhe. Unë mendoj se një 
përqindje më e lartë e kësaj 
do të shkojë në produktet 
ushqimorë, pjesërisht sepse 
ushqimi do të bëhet më i 
kërkuar pas kësaj, dhe ana 
e tyre jo-ushqimore do të 

forcohet. Dhe ne 
e dimë që do të 
ketë një kalim të 
madh në procese 
të tjera. Dhe kështu 
pjesa që është në 
dispozicion për 
këto kërkesa na 
bën të obligohemi 
dhe të garantojmë 
si gjithnjë cilësi 
dhe efikasitet.
Unë mendoj se kjo 
i paraqet realitetit 
një çështje reale 
nga ana shoqërore 
nëse ata vetëm e lejojnë atë 
të ndodhë, apo nëse duhet të 
ofrojnë mbështetje në një farë 
mënyre. Dhe nëse e mbani 
mend, unë e preka atë në mjaft 
biseda të lira me Ju. Por përsëri, 
nëse kërkimi më i madh ndodh 
në gjashtë-dymbëdhjetë muajt 
e ardhshëm, sesa në pesë 
vitet e ardhshme, atëherë do 
të ketë ndikime shoqërore për 
t’u trajtuar. Direkt në Mbretërinë 
e Bashkuar ka tre milion njerëz 
nën ombrellën e Produktit të 
Shitjes me pakicë, ne prisnim 
që të ulej me 30 përqind 
deri në vitin 2025. Por do të 
jetë më shumë si 2021 tani.

“Albanian Post“: Sa kuptim do 
të ketë për blerësit që të fillojnë 
të investojnë në një aftësi reale 
të ofrimit në kërkesa të tjera? 
Apo ka të bëjë më shumë 
produkt-vlerësim 
të kërkesave, 
nëse në të vërtetë 
pandemia e ka 
shtruar këtë si 
p r o b l e m a t i k ë ?

Mahmud:  K jo 
është ajo ku unë 
mbroj angazhimet 
dhe planet e 
mia. Përputhja e 
saktë e furnizimit 
të kërkesës në 
MB nuk është 
problematike për 
momentin, sepse 

ne negociuam shumë heqje 
të ligjit të konkurrencës dhe 
kredite nga Qeveria e MB. Dhe 
quo pro quo për këtë ishte që 
supermarketet të kujdeseshin 
për njerëz të prekshëm dhe, 
për këtë arsye, ata u kanë 
caktuar mjaft nga kapaciteti i 
miljes së tyre të fundit njerëzve 
që normalisht nuk do të ishin 
blerësit e tyre në internet. Unë 
mendoj se kur të dalim nga 
ajo fazë, ekziston kërkesa nga 
një demografi më e lartë që 
do të paguajë siç duhet për 
shpërndarjen, dhe unë mendoj 
se supermarketi ynë do të ketë 
mendjen t’i shërbejë ato në 
një nivel akoma më të lartë. 
Për demografinë më të ulët, 
nuk jam plotësisht i sigurt se 
në cilën mënyrë do të shkojnë 
dhe nuk do të jetë një përvojë 
dixhitale. Nuk jam i sigurt se në 

çfarë mase ata vazhdojnë me 
këtë rutinë të re të blerjeve të 
shportave të mëdha një herë 
në javë, e cila është mënyra 
se si njerëzit blinin, ose nëse 
ata do të kthehen në llojin e 
sjelljes pas krizës financiare të 
përdorimit të asaj kohe për të 
blerë për pazaret dhe të paturit 
e një repertori shumë më të 
gjerë rreth zbritësve. Nuk jam 
i sigurt se ku do të vendoset ky 
ekuilibër, por siç e përmenda, 
mendoj se dyqanet e mëdha 
të kutive janë sigurisht shumë 
më konkurruese se sa ishin, 
kështu që ata janë në një vend 
më të mirë për t’i mbajtur ata 
klientë pas kësaj. Por garancia 
jonë si supermarket për të 
gjitha komunitetet dhe për 
shqiptarët është të mbajmë 
çmimet reale dhe të kënaqim 
me cilësinë e produktit. 
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