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Covid 19: këshilla...

E

fundit ishte një lulëz.
Një e tillë e mbirë enkas
në ditën që e solli në
jetë atë, lulëzën e vockël dhe
vetë Pranverën. Atë lulëz,
që pikërisht celulari e kishte
fiksuar dhe dashurisht e kishte
ndarë në mesazhier. E pashë
dhe lotova. Pse duhet ta
fsheh?! Jam prej mishi dhe u
ndikova. Fundja është një e tillë
e pashmangshme. Kur shpirti i
ndjeshëm pyet.
Sakrifica e dëshirave,
flijimi i pasurisë, flijimi i
statusit shoqëror, flijimi i
marrëdhënieve, flijimi i sendeve
të pajetë. E me dhjetrëa flijime
të tilla të tjera. A do të ishte
flijimi pra kryerendi i kësaj
lulëzeje në celular? A do të
ishte fati i saj i parë i ndarë
në këtë hapësirë sociale
mesazhier? E në fakt pastaj...
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Esat Braçe në frontin e parë...

19

Gazmend Cufaj në ndihmë...
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(vjon nga faqja 01) ... deri tek
flijimi për t’u bërë prej Zotit?
Deri tek leximi i Tjetrit. Deri
tek leximi i mesazhit…
E mesazhi ishte shkruar në
një të ndarë. Në një hapësirë
vetmie të hallakatur. Aty ku
vetëm mendja mund të lexojë
ndarjen dhe bashkimin. Aty ku
mendja bëhet palë me flijimin.
Dhe mendja endet dhe
merr pjesë të dhimbjes,
që ndjehen kur duhet bërë
një sakrificë e vogël. Dhe
përgjigjet “Po”, nëse sakrifica
është dhimbje, do të kishte
dhimbje për t’u bërë prej Zotit.
Shpirti duke u arvalldisur
në mendimin e leximin e
Tjetrit, përgjigjet, “Për të
mbajtur atë dhimbje duhet të
përjetoni dhimbje, të përjetoni
dhimbje…, dhimbjeeeee!
Pra, duhet të sakrifikoni.

Lancaster Rd
E11 3EH

Leytonstone High
Road Station

Dhimbjet lindin njerëz më të
fortë. Ji dhimbje, ji i Zotit!”
E fundit ishte një lulëz. Një
e tillë që kishte çelë për të
paralajmëruar ardhjen e kësaj
Pranvere të mistershme.
Një e tillë që kërkonte të
na zgjonte. Një lulëz e tillë
e largët dhe e afërt për të
na dhën një mundësi të
zgjedhim rrugën… rrugën
e gurëve me kalldrëm
ku diku do të ecnit
vetëm. Dhe ajo kishte
çelur mes gjembave,
aty ku në ballinën
tjetër kristal shkruhej
me pak fjalë: “Zgjidhni
rrugën e gjembave
për të arritur te Zoti…
Do të ecnit me Zotin!”
E fundit ishte ajo lulëz.
Një e tillë e mbirë enkas
në ditën që e solli në jetë

Leytonstone High
Road Station

Lancaster Rd
E11 3EH

Ne transportojmë valixhet tuaja të bagazheve
dhe çantat e dorës duke ua dorëzuar të
afërmve tuaj me përgjegjësi të plotë.
info@jetonitransport.co.uk
jetonitransport.co.uk

+44 7 737 597 000
+44 7 507 444 654
+355 68 22 0 5555
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atë, lulëzën e vockël dhe vetë
Pranverën të pushtonte sytë
dhe kristalinën e paqme të
IPhon-10 në dorën time. Atë
lulëz, që pikërisht celulari e
kishte fiksuar dhe dashurisht
e mban në mesazhier. E
pashë edhe sot. Edhe sot
lotova. Pse duhet ta fsheh?!

02
Kisha mbetur prej mishi dhe
kisha arsye të tjera pse të
ndikohesha. Fundja, ishte,
është dhe do të mbetet një
e tillë e pashmangshme. Kur
shpirti i ndjeshëm pyet…
për dhimbjet. Dhimbjet
lindin njerëz më të fortë.
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KUR E MIRA RIKTHEHET
NË KOHË TË KEQE

O

rganizata “HomeStart” në Suffolk
është një organizatë
bamirëse që ofron mbështetje
emocionale dhe praktike për
mbi 500 familje, disa shumë
të prekshme, në të gjithë
Suffolk çdo vit. 85% e kësaj
ndihme sigurohet nga ekipi i
mrekullueshëm i vullnetarëve
që vijnë në shtëpi dhe në
grup. Gjatë kësaj kohe shumë
të vështirë dhe në dritën
e këshillave të pushtetit
kombëtar dhe vendor, ata
morën vendimin e vështirë
për të ndalur shërbimet e
vizitave në shtëpi dhe të
Grupit që nga 18/03/2020.
Nuk ishte një vendim i lehtë,
por shëndeti dhe mirëqenia e
vullnetarëve dhe familjeve të
mbështetura është në zemrën
e çdo vendimi. Ata vazhdojnë
të mbështesin familjet dhe
vullnetarët e Suffolk përmes
mbështetjes telefonike dhe
videove, si dhe duke hedhur
çdo pajisje të nevojshme
për ata që kanë nevojë kur
është e mundur. Të gjitha
punimet në grup dhe ngjarjet
tona gjithashtu janë pezulluar
përkohësisht. Ata punojnë për
të siguruar, siç janë shumë
prej organizatave bamirëse
të partnerit në Suffolk, për
të vazhduar të mbështesin
nevojat e qarqeve të prekshëm
gjatë kësaj kohe shqetësuese.
Organizta do të vazhdojë të
vëzhgojë nga afër këshillat
dhe azhurnimet e Qeverisë
dhe Shëndetit Publik Angli.
Këshillat janë ndarë me
familjet. Ekipi fillestar në
Suffolk është i përkushtuar për
të siguruar mbështetje për të
gjithë vullnetarët dhe familjet
në këtë kohë të vështirë. Nëse
keni nevojë të kontaktoni
ekipin, ju lutemi dërgoni me
email në emailin headoffice@

homestartinsuffolk.org ose
telefononi 01473 621104 dhe
lini një postë zanore e cila do
t’i përcillet anëtarit përkatës
të ekipit. Ju lutemi kontrolloni
rregullisht faqen e internetit dhe
platformat e mediave sociale
për azhurnime dhe zhvillime
të mëtejshme, shprehet Tara
Somers, CEO nga Organizata
“Home-Start” në Suffolk.
Kohë më parë, si pjesë e
një serie rreth Home-Start
në Suffolk, e cila mbështet
prindërit që përballen me
rrethana sfiduese, ANDREW
PAPWORTH foli me disa
prej atyre që bamirësia i ka
ndihmuar. Këtu, shqiptarja nga
kosova, Myrvete përshkruan
përkrahjen që mori pasi
mbërriti nga Kosova në Angli.
Kur 33-vjeçarja Myrvete
mbërriti në Felixstoëe një
dekadë më parë, ajo nuk dinte
askënd, nuk foli asnjë fjalë
anglisht dhe u frikësua madje
të dilte jashtë. Por sot ajo
është një nënë e lumtur dhe
e përkushtuar që ka një punë
të mirë afatgjatë, mbështet me
krenari familjen e saj, shkon
çdo ditë dhe socializohet me
prindërit e tjerë. Transformimi
dramatik
i
shqiptares,
nga dikush që
pësoi izolim
ekstrem dhe
vetmi, nuk ka
qenë i shpejtë,
dhe sigurisht
nuk ka qenë i
lehtë. Një pjesë
e punës, thotë
Myrvete, varet
nga mbështetja
e Home-Start
në
Suffolk,
një bamirësi
që mbështet
prindërit dhe
fëmijët e tyre në

një sërë rrethanash sfiduese.
Por vullnetarët e Start-Home
që kanë vizituar Myrvete për
disa vjet e vendosën suksesin
e saj në vendosmërinë
e saj të qetë për të bërë
më të mirën për familjen e
saj. Për ta, ajo është një
shembull i “imigrimit pozitiv”,
përkundër sfidave të mëdha.
‘Unë thjesht do të qëndroja
brenda. Isha shumë e
trembur”, shprehet ajo. Për
Myrvete, realiteti ishte gjithçka
tjetër. Në moshën 23 vjeç,
ajo vendosi të transferohet
në bregdetin e Suffolk në
gusht 2009 nga Kosova për
të qenë me burrin e saj Elmi.
Dyshja ishin martuar që nga
viti 2007, por nuk ishin në
gjendje të shihnin shumë nga
njëri-tjetri, sepse Elmi punonte
në Mbretërinë e Bashkuar.
Kur Myrvete mbeti shtatzënë
me vajzën e saj, Orlina, ajo
u ndje më mirë - por pasi
u lind pesë javë më herët,
vajza e tyre e vogël nuk u
rrit shumë në fillim dhe nuk
u dha gji shumë mirë. Kur
Orlina ishte 15 muajshe,
Myrvete iu referua Home-Start
nga një vizitor shëndetësor.

Vullnetarët për bamirësinë
thanë që ata menjëherë “mund
ta shohin qartë izolimin e saj
nga mungesa e gjuhës dhe
kontaktit” - me Myrvete duke
u thënë atyre menjëherë:
“Ju lutem më ndihmoni.” Ata
vendosën vizita javore për t’i
dhënë Myrvete kompanisë
shumë të nevojshme dhe për të
ndihmuar me anglishten e saj,
e cila vullnetarët i përshkruan
pothuajse si “mësime të vogla
në gjuhë”. Gradualisht, gjërat
filluan të përmirësohen pasi
Myrvete u rrit në vetëbesim
dhe mësoi fjalë të reja çdo
javë, me thënie të thjeshta si
“faleminderit”, “më fal” dhe
“më fal” duke bërë të gjitha
ndryshimet në jetën e saj.
Ajo dhe vizitori i saj nga
shoqata gjithashtu do të dilnin
shpesh diku në Felixstowe
gjatë vizitave të tyre, duke rritur
më tej besimin e Myrvetes.
“Ata më ndihmuan shumë,” tha
ajo për bamirësinë. Myrvete
thotë me krenari se tashmë
edhe në kohën e Covid 19
ajo e mbështet ndryshe me
përkushtim këtë bamirësi të
vogël Suffolk, duke treguar
humanizëm për ata në nevojë.

P

Nr. 20 PRILL /
APRIL 2020

04

CORONAVIRUS: KËSHILLA PËR PROFESIONISTËT
E PAVARUR DHE TË VETËPUNËSUARIT

D

uke pasur parasysh që
tani ka më shumë se
pesë milion njerëz të
vetëpunësuar në Mbretërinë
e Bashkuar, midis tyre edhe
shqiptarë, që përbëjnë mbi
15% të fuqisë punëtore,
ne kemi bërë fushata për
t’u siguruar që qeveria nuk
e trajton këtë grup si një
përvojë në përgatitjet e saj
dhe komunikimet publike.
Në konferencën ditore të
orës 5 pasdite në 26 Mars,
Kancelari njoftoi se qeveria
do të paguajë persona të
vetëpunësuar që janë prekur
negativisht nga Coronavirus
një grant i tatueshëm me
vlerë 80% të fitimeve të tyre
mesatare mujore gjatë tre
viteve të fundit, deri në 2500 në
një muaj. Kjo skemë
do të jetë e hapur për
njerëzit në të gjithë
Mbretërinë e Bashkuar
për të paktën tre muaj
dhe do të zgjatet
për më gjatë nëse
është e nevojshme.
Kancelari tha që kjo
skemë do të jetë në
dispozicion në fillim
të qershorit më së
voni. Nëse keni të
drejtë, HMRC do t’ju
kontaktojë drejtpërdrejt
dhe do t’ju kërkojë të
plotësoni një formular
në internet, dhe më
pas paratë do të
dërgohen direkt në
llogarinë tuaj bankare. Me
rëndësi, kushdo që ka humbur
afatin në janar, ka katër javë
nga njoftimi (26 Mars) për të
paraqitur deklaratën e tyre
tatimore. Për më shumë detaje
mbi këto masa, vizitoni faqen
e internetit të Skemës për
Mbështetjen e të Ardhurave
të Qeverisë së Qeverisë.
Kancelari Rishi Sunak ka
njoftuar që Britanikët të
vetëpunësuar do të kenë
të drejtë deri në 80% të të
ardhurave të tyre nën një
paketë të re urgjente që do
të dorëzohet nga qeveria.
Sipas propozimeve të reja,
që mbulojnë 95% të fuqisë
punëtore të vetëpunësuar,

punëtorët do të kenë të drejtë
në 80% të mesatareve të
fitimeve neto mujore të tyre
gjatë tre viteve të fundit deri
në 2.500 no jo më vonë se në
fund të qershorit. Sunak tha:
‘Qeveria do të paguajë persona
të vetëpunësuar që janë prekur
negativisht nga koronavirusi
një grant i tatueshëm me
vlerë 80% të fitimit mesatar
mujor të tyre gjatë tre viteve
të fundit, deri në 2.500.
‘Kjo skemë do të jetë e hapur
për njerëzit në të gjithë
Mbretërinë e Bashkuar për
tre muaj dhe unë do ta zgjas
atë nëse është e nevojshme.
Do të keni mundësi të
përdorni këto grante dhe të
jeni në gjendje të bëni biznes.
“Nëse keni të drejtë HMRC do

masa të tjera, Sunak njoftoi
se personat e vetëpunësuar
do të kenë mundësi të hyjnë
në huatë e ndërprerjes së
biznesit, ndërsa pagesa të
tatimit mbi të ardhurat nga
vetëvlerësimi që do të shtyhen
në korrik do të shtyhen
deri në janar të vitit 2020.
“Pakoja që kam shpallur
sot është e drejtë, është në
shënjestër të atyre që kanë
nevojë më së shumti, dhe në
mënyrë të jashtëzakonshme,
të dorëzueshme dhe siguron
një nivel të paprecedent
të mbështetjes për njerëzit
e vetëpunësuar,” tha ai.
Në fillim të kësaj jave Sunak
tha që gjetja e një zgjidhjeje për
të ndihmuar të vetëpunësuarit
ishte ‘tepër e ndërlikuar’,

t’ju kontaktojë drejtpërdrejt,
kërkoni nga ju që të plotësoni
një formular dhe ta paguani
grantin drejtpërdrejt në
llogarinë tuaj bankare.”
Skema do të jetë e hapur për
këdo që ka fitime tregtie deri
në 50,000 dhe do të jetë në
dispozicion vetëm për ata që
bëjnë ‘shumicën e të ardhurave
të tyre nga vetëpunësimi’.
Vetëm ata që janë tashmë
në vetë-punësim, me një
deklaratë tatimore për vitin
2019, do të jenë në gjendje
të aplikojnë. Sidoqoftë, Sunak
shtoi se ata që humbën afatin
e janarit do t’u jepen katër
javë nga sot për të paraqitur
deklaratën e tyre tatimore. Në

pasi qeveria u përball me një
valë kritikash për dështimin
për të ofruar mbështetje të
punëtorëve të vetëpunësuar
pas njoftimit se do të
mbështeste pagat e sektorit
privat në fund të fundit javë.
Paketa është afër masave të
propozuara në një ndryshim në
Bill Coronavirus të Martën, i cili
do të kishte të drejtë punëtorë
të vetëpunësuar deri në 80%
të mesatareve të fitimeve
neto të tyre mujore gjatë tre
viteve të fundit, ose 2.917
£, cilado që është më e ulët.
Freelancer që përballen me
një humbje totale të fitimeve u
la duke u mbështetur në kredi
universale ‘plotësisht’ me një

normë ekuivalente me pagën
ligjore të të sëmurëve në 94.25
per në javë, duke i emetuar
ato nga grantet qeveritare për
të gjithë punëdhënësit në të
gjithë vendin për të paguar deri
në 80% të pagat e punonjësve
të tyre deri në 2.500 per në
muaj. Sidoqoftë, shumë të
vetëpunësuar do të jenë ende
të mbështetur në sistemin e
përfitimeve deri sa të arrihen
propozimet e reja. Kevin
Duran, oficer i investimeve
në AJ Bell, komentoi: ‘Me një
kosto të vlerësuar prej 35bn
£, është birrë e vogël në
skemën madhore të gjërave,
por tregon një qeveri të
prirur të mbajë dritat ndërsa
punëtorët e kombit u kërkohet
të letarizojnë për një kohë.
ynë i propozuar
për të pastruar
interesin për të
gjitha borxhet që
paguhen për bankat
në Mbretërinë e
Bashkuar për një
periudhë nga tre
deri në gjashtë muaj
duhet të mirëpritet.
Financuar nga vetë
sektori bankar, kjo
e mëparshme e
interesit do ta çonte
sektorin bankar
në një humbje për
vitin, por duket
se është e drejtë
vetëm për një
sektor të marrë me
kusht nga shoqëria kur kazma
ishte në këmbën tjetër. Unioni
i Pavarur i Punëtorëve i
Britanisë së Madhe (IWGB),
një sindikatë për punëtorë të
vetëpunësuar, tha që do të
ndërmarrë veprime juridike
kundër qeverisë për ‘dështimin
e saj për të mbrojtur pagat dhe
punët e miliona punëtorëve’
gjatë Covid-19 pandemike.
Qeveria gjithashtu është zotuar
të shtyjë reformat e saj IR35
në Prill 2021, për të ndihmuar
freelancer në krizën Covid-19.
Dhe për 12 muajt e ardhshëm,
shtesa standarde standarde e
kredisë dhe elementi themelor
i kredisë së taksës së punës
do të rriten me 1.000 në vit.
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07878335000

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë
avokatët e tjerë në praktikë në Angli dhe
Uells, është Kompani e autorizuar dhe e
rregulluar nga Autoriteti i Rregullimit të
Aplikantëve.
Avokatët tanë të emigracionit kanë
mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e
emigracionit dhe ligjit të azilit.

Apelim Tribunali
Rastet e trashëgimisë
RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street,
Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02085401666
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ESAT BRAÇE SHQIPTARI NË FRONTIN
E PARË TË COVID 19-TË NË LONDËR

S

hqiptari që shikoni në
këtë fotografi duke
bërë shqiponjën në
Londër, në këto ditë kur stafi
ku ai punon dhe lufton natë
e ditë të bëjë të pamundurën
për të shpëtuar pacientët e
prekur nga Covid 19-të është
Esat Braçe. Esat Braçe është
ndoshta shqiptari i vetëm që
ka kaluar kursin e detyruar
të specializimit një javor për
Covid 19-të. Dhe ai sapo
e ka kryer atë e tashmë
është në të gjitha hapësirat,
shtëpitë, këndet, institucionet
dhe rrugët e Londrës për
të qenë në ndihmën e
duhur për të sëmurët e të
prekurit nga virusi në fjalë.
Ndërsa harta e koronavirusit
në Londër po zgjerohet dhe
numri i saktë i rasteve në çdo
bashki si total godet 8.34, të
tillë të përkushtuar, si Esat
Braçe, natyrisht bashkë me
stafin profesional të NHS të
Britanisë së Madhe, vërtet
meritojnë durtrokitjet dhe
përgëzimet e shumta që
britanikët e karantinuar ua
kanë dhënë këto ditë. Sot
u pa një rritje e madhe të
numrit të rasteve në kryeqytet
dhe natyrshëm dhe puna e
specializuar e Esat Braçes
meriton dyfish respekt nga të

gjithë ne shqiptarët që ndjhemi
krenarë për të përkushtuar të
tillë e që janë në frontin e parë
të betejës me Covid 19-të.
Duhet theksuar se shifrat më
të fundit nga Public Health
England (PHE) tregojnë se
numri i përgjithshëm i rasteve
të konfirmuara të koronavirusit
në Londër ka arritur në 8.341.
Ky është një kërcim i madh prej
1.220 rastesh nga shifra e së
martës (31 mars) prej 7,121,
e cila kishte qenë një rritje
prej 600 të hënën - më pak se
gjysma e rritjes së sotme. Dhe
imagjinoni një punë të tillë si
mund të jetë e lehtë për stafin
e NHS, ku është i përfshirë
tashmë dhe z Esat Braçe.
Tendenca është e ngjashme
për Mbretërinë e Bashkuar
në tërësi, e cila pa një kërcim
të madh në të dy rastet e
konfirmuara të Covid-19 dhe
vdekjeve. Që nga ora 9 e
mëngjesit, më 1 prill, gjithsej
29.474 njerëz në Mbretërinë e
Bashkuar u testuan pozitive për
koronavirusin, dhe që nga ora
17:00 e datës 31 mars të atyre
që ishin shtruar në Mbretërinë
e Bashkuar që u testuan
pozitive për koronavirus,
2,352
kanë
v d e k u r.
Esat Braçe naturisht e ndjen
dhimbjen, situatën e vështirë,

ai e ndjen dhe
arsyen
pse
ndodhet
në
detyrë dhe ka
lënë familjen
e mbyllur me
fëmijët e tij, por
ndjehet krenarë
për detyrën dhe
përkushtimin
në ndihmë të
pacientëve të
shtuar të këtyre
ditëve.
Duke
parë hartën e
zgjeruar shohim
se Barnet pati një
rritje të madhe
të
çështjeve
të konfirmuara
nga azhurnimi
i mëparshëm,
duke u rritur nga
130 në 468. Brent
ka kapërcyer
Lambeth të ketë
rastet me të konfirmuara me
506 nga të gjitha bashkitë në
Londër, ndërsa Lambeth tani
ka 462. Qytetet e tjera më
të prekura janë Southëark
(474), Croydon (380) dhe
Ëandsëorth (360). Qytetet me
më pak prekje janë Kingston
(108), Barking dhe Dagenham
(130) dhe Havering (133).
Në të gjithë këtë situatë

vlen të theksohet puna dhe
përkushtimi i specialistëve
të NHS dhe gjithë atyre që
tashmë janë specializuar
edhe për Covid 19-të.
Natyrshëm dhe me gjithë
arsyen e duhur njerëzore,
humane dhe intelektuale në
këtë rast Esat Braçe meriton
duartrokitjet e të gjthëve e
veçanërisht të shqiptarëve.
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KËSHILLA PËR NOVEL CORONAVIRUS
(COVID-19) PËR KOMUNITETIN TONË

N

e jemi këtu për t’ju
mbështetur në atë
që është një kohë e
vështirë dhe konfuze për të
gjithë. Ne e dimë që komuniteti
ynë mund të ketë shqetësime
të veçanta në lidhje me atë
se si mund të ndikojë tek ju,
kështu që ne kemi përpiluar
disa FAQ për t’ju ndihmuar.
Ne do të përpiqemi t’i mbajmë
të azhurnuara pasi situata dhe
këshillat e qeverisë ndryshojnë.
Ne ju rekomandojmë që për të
gjitha informacionet e fundit
të hollësishme, këshilla nga
qeveria dhe çdo zhvillim që
të konsultoheni me uebfaqen
e Shëndetit Publik të Anglisë

Masat mbrojtëse
Ju mund të keni dëgjuar
se NHS Anglia ka filluar
të kontaktojë njerëzit që
konsiderohen ‘jashtëzakonisht
të prekshëm’, për të dhënë
udhëzime për mbrojtjen.

Çfarë është ‘mbrojtja’?
Nëse jeni në një grup i cili
është ‘jashtëzakonisht i
prekshëm’ ndaj COVID-19,
ju duhet të mbroheni për të
qëndruar të sigurt gjatë kësaj
pandemie. Ju duhet
të qëndroni në shtëpi
gjatë gjithë kohës.
Ju nuk duhet të keni
asnjë kontakt ballë
për ballë, përveç me
njerëzit që ju ofrojnë
mbështetje thelbësore
për të paktën 12 javë.
Brenda shtëpisë tuaj
duhet të minimizoni
të gjitha kontaktet
jo thelbësore me
anëtarët e tjerë
të familjes tuaj.
Kjo për shkak se
sistemi juaj imunitar

mund të mos jetë mjaft i fortë
për të luftuar virusin. Mbrojtja
është mënyra më e mirë për
të mbajtur veten të sigurt.

kontaktoni ata për këshilla.

Shumë njerëz me skleroderma
konsiderohen
të
jenë
‘jashtëzakonisht të prekshëm’
ndaj COVID-19 dhe duke
filluar nga 23 Mars 2020 do
të kontaktoheni nga ekipi juaj
i kujdesit shëndetësor dhe
do t’ju jepen udhëzime për të
‘mbrojtur’ veten për 12 javë.

Shoqëria Britanike për
Reumatologji (BSR) ka
prodhuar një udhëzues
të shtresimit të rrezikut
për reumatologët që të
përdorin kur shqyrtojnë
rreziqet për pacientët me
sëmundje reumatike (si
skleroderma) dhe një rrjet
rezultati për të ndihmuar
mjekët dhe infermierët të
kategorizojnë nivelin e
rrezikut të pacientëve të tyre.

Si mund ta zbuloj nëse
jam në ‘ekstremisht të
ndjeshëm’?

Deri më tani, jo të gjithë në
grupin ‘jashtëzakonisht të
prekshëm’ janë kontaktuar
nga NHS. GP-të dhe
klinikat spitalore aktualisht
po rishikojnë regjistrat e
pacientëve të tyre dhe po
kryejnë shtresimin e rrezikut
për të identifikuar më shumë
pacientë të cilët duhet të
udhëzohen të ‘mbrojnë’ për 12
javë. Nëse besoni se duhet të
jeni në grupin ‘jashtëzakonisht
të prekshëm’ dhe këshilluar
të mbroheni, duhet të dëgjoni
nga ekipi juaj mjekësor deri
më 29 Mars 2020. Nëse deri
më tani nuk keni dëgjuar
prej tyre, atëherë duhet t’i

Nëse nuk jeni i sigurt,
kalkulatori më poshtë
mund t’ju ndihmojë
të punoni nivelin e
rrezikut tuaj.

Niveli i rrezikut është i
ndarë në tre kategori;
Nota prej 3 ose më
shumë - personi duhet
të udhëzohet të mbrojë
Nota e 2 - personi duhet të
izolohet ose të ruajë distancën
shoqërore sipas gjykimit të tyre
Nota 1 ose më pak personi duhet të ruajë
distancën
shoqërore
Notat llogariten duke shtuar
totalin e të gjithë faktorëve të
rrezikut që mund të zbatohen

për një pacient (është e
rëndësishme të kihet parasysh
që ky mjet është për të gjithë
pacientët reumatologjikë, jo
vetëm ata me skleroderma). Ky
është një udhëzues, kështu që
ju lutemi kontaktoni ekipin tuaj
të Reumatologjisë nëse nuk
jeni të sigurt për rrezikun tuaj.

Faktori i rrezikut
rezultati
Doza kortikosteroide e
barabartë ose më shumë
se 20mg prednisolone (ose
ekuivalente) në ditë për
më shumë se katër javë

3

Doza kortikosteroide midis
5mg dhe 20mg prednisolone
(ose ekuivalente) në ditë
për më shumë se katër javë

2

Ciklofosfamidi në çdo dozë
me gojë ose IV brenda
gjashtë muajve të fundit

3

Një ilaç imunosupresiv
*, biologjik / monoklonal
**
ose
molekulë
imunosupresuese e vogël ***

1

Dy ose më shumë ilaçe
immunosupresive
*,
biologjike / monoklonal ** ose
imunosupresues i molekulave
të
vogla
***

2

Ndonjë ose më
shumë nga këto:
mosha mbi 70
vjeç,
Diabeti
Mellitus, sëmundja
para mushkërive,
dëmtimi i veshkave,
historia e sëmundjes
ishemike të zemrës
ose hipertensioni

1

Hidroksilklorina,
Sulfalsalazina vetëm
ose në kombinim

0... (vijon ne faqen 09)
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SKELA “JET SCAFOLDING” CILËSI, PROFESIONALIZËM, GARANCI
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kela “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.

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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Veriore, Skocinë dhe Uellsin.

Nëse e keni lexuar këtë dhe
mendoni se mund të jeni
në grupin ‘jashtëzakonisht
të ndjeshëm’, regjistrohuni
për mbështetje tani. Ju
duhet të qëndroni në shtëpi
gjatë gjithë kohës dhe të
shmangni çdo kontakt fytyre
në fytyrë, përveç me njerëzit
që ju ofrojnë mbështetje
thelbësore për të paktën
12 javë. Mos bëni asnjë
ndryshim në ilaçin tuaj pa
diskutuar me departamentin
tuaj reumatologjik.

Këshilla të përgjithshme për
komunitetin tonë

duhet te bej tani?

Mund të mësoni më shumë
rreth dispozitave për njerëzit
që janë ‘jashtëzakonisht të
prekshëm’ nga COVID-19
duke vizituar në faqen e
internetit të gov.uk.
Nëse jeni në grupin
‘jashtëzakonisht
të
prekshëm’, së shpejti do të
jeni në gjendje të kërkoni
ndihmë për marrjen e
furnizimeve thelbësore si
ushqimi dhe ilaçet. Në Angli,
ju mund të regjistroheni
për këtë ndihmë në faqen
e internetit të gov.uk. Ka
këshilla të ndara për Irlandën

1. A kam më shumë rrezik të
kap koronavirus për shkak të
gjendjes sime / ilaçeve që po
marr?
Coronavirus kalohet nga
njeriu te njeriu - masat
qeveritare janë në fuqi për
të zvogëluar rrezikun e të
gjithëve për ta kapur këtë dhe
përhapur atë, por veçanërisht
ato që ata kanë identifikuar se
janë më të prekshëm për të
patur simptoma më të rënda
nëse e kapnin atë.
2. A kam më shumë rrezik
për të shfaqur simptoma të
rënda për shkak të gjendjes /
mjekimit tim që po marr?
Mendohet se koronavirusi
mund të shkaktojë simptoma
më të rënda te njerëzit me
sistem imuniteti të dobësuar
dhe të moshuarit. Qeveria
po këshillon ata që janë në
rrezik të shtuar të sëmundjes
së rëndë nga koronavirus të
jenë veçanërisht të rreptë
në ndjekjen e masave për

P

distancimin shoqëror. Ju
mund të gjeni udhëzime të
plota në lidhje me ato masa
dhe grupet e identifikuara
aktualisht në rrezik në
Shëndetin Publik Angli,
gjithashtu mund të kërkoni
këshilla përmes telefonit duke
telefonuar 111 nëse shfaqni
ndonjë simptomë.
3. A duhet të ndaloj marrjen
e ilaçeve si masë paraprake?
Ju duhet të vazhdoni të
merrni ilaçet, përveç nëse
udhëzohet ndryshe nga ekipi
juaj reumatologjik.
4. A duhet të jem duke u
distancuar nga vetja sociale
edhe nëse nuk kam ndonjë
simptomë?
Qeveria ka këshilluar të
gjithë të marrin masa për të
zvogëluar ndërveprimin social
midis njerëzve në mënyrë që
të zvogëlojë transmetimin e
koronavirusit (COVID-19).
Ajo është menduar për
t’u përdorur në situata kur
njerëzit janë duke jetuar
në shtëpitë e tyre, me ose
pa mbështetje shtesë nga
miqtë, familja dhe kujdestarët.
Ata kanë këshilluar njerëzit

09
që kanë rrezik më të madh
të sëmundjes së rëndë
nga koronavirus të jenë
veçanërisht të rreptë në
ndjekjen e masave për
distancimin shoqëror. Këto
përfshijnë njerëz mbi 70
vjeç dhe njerëz me kushte
themelore shëndetësore
(d.m.th. kushdo që udhëzohet
të marrë një grip gripi si i rritur
çdo vit në baza mjekësore)
dhe gratë shtatzëna. Ju mund
ta gjeni listën e plotë këtu
5. A duhet të jem izolues?
I njëjti udhëzim vlen për
popullatën e përgjithshme
dhe ata që janë në rrezik të
shtuar të sëmundjes së rëndë
nga koronavirusi (COVID-19).
Nëse shfaqni simptoma të
COVID-19 (temperaturë të
lartë dhe / ose kollë e re dhe
e vazhdueshme), izoloni në
shtëpi për 7 ditë. Ky udhëzim
ndryshon në varësi të situatës
suaj të jetesës, ashpërsisë
së simptomave tuaja dhe
atyre me të cilat jetoni - për
detaje të plota se kur dhe si
të izoloheni.

ERMAL KARAKUSHI
PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE
INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ.
DUSHE/ LIDHJE GATIMI
SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE
SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

ermal_niceic@hotmail.co.uk
Zyra: 020 8443 3833
Tel: 07568393784

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA
NDERRIIMI I
LLAMPAVE. NDRIÇIMI
DERI TEK SKEMAT
PROFESIONALE DHE
INSTALIMI
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CORONAVIRUS LONDON: ÇIFTI I DASHURUAR
NGA CROYDON, MARTOHET NË MARTESË
VIRTUALE PËR SHKAK TË BLLOKIMIT

B

en Jackson dhe
Sophie
Austin
s h k ë m b y e n
premtime dhe shpallën
dashurinë
e
tyre
për njëri-tjetrin para
300
të
dashurve
Një çift nga Croydon i cili
duhej të anulonte dasmën e
tyre për shkak të pandemisë
koronavirus vendosi të
martohej gjithsesi, megjithëse
martesa ndodhi në një
ambient virtual. Ben Jackson
dhe Sophie Austin duhej të
lidhnin martesën të Shtunën
(28 Mars), por për shkak

palëve
ishin
të veshur me
kostume dhe
fustane dasme.
Në total, rreth
300 prej miqve
dhe familjeve
të tyre shikuan
ceremoninë.
Zonja dhe zoti
Xhekson
së
shpejti duhet të
kryejnë procesin
ligjor të lidhjes
së martesës, dhe
të riorganizojnë
dasmën
për
shtator. Sophie,
26 vjeçe, tha: “Ishte e
mahnitshme. Ishte absolutisht
e mahnitshme. Unë mendoj se
ajo tërhoqi vërtet shkëlqimin
dhe gjërat shtesë të një
dasme dhe e bëri atë me
të vërtetë të qartë se çfarë
ishte e rëndësishme; të dy ne
duke thënë premtimet ndaj
njëri-tjetrit. Edhe pse ne nuk
i kemi të gjitha këtu, e bënë
atë më intime dhe të veçantë.”

të udhëzimeve
të qeverisë për
distancimin
shoqëror, si betejat
e Mbretërisë së
Bashkuar për të
ndaluar përhapjen
e Covid-19, dita e
madhe u shty. Në
vend të kësaj, çifti
i dashur mblodhi
të gjithë miqtë
dhe familjen e
tyre në shërbimin
e konferencave
martesore “Zoom”
dhe
mbajtën
ceremoninë gjatë
bisedave me video.
Vizitorët
që
shikonin premtimet
e shkëmbimit të

Z. Jackson, 25 vjeç, i cili punon
në Universitetin e Sussex,
shpjegoi se ideja për të pasur
një ceremoni virtuale fillimisht
erdhi nga pastori i tyre.
Megjithëse shumica e atyre
që vëzhguan ishin veshur
me mjeshtëri, Z. Jackson
shtoi: “Unë e di që disa nga
shoqet e mia kishin veshur
rrobat e tyre, por nën të kishin
pantallonat e tyre të sportit.”
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Vila Ronel Bar
& Restaurant
46 Birchington Road
London
NW6 4LJ

020 7624 1385
www.vilaronelrestaurant.co.uk
Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
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CORONAVIRUS LONDON: SI SPITALI
UNIVERSITAR CROYDON PO PËRGATITET PËR
NJË RRITJE TË PARASHIKUAR TË RASTEVE

4

1 pacientë nën kujdesin
e sherbimit që drejton
spitali tashmë kanë
vdekur, por besohet se maja
e virusit nuk ka ardhur ende

Spitalet në të gjithë vendin
po përballen me krizën më
të madhe shëndetësore
të një kohe të tillë. Mijëra
njerëz në të gjithë Mbretërinë
e Bashkuar kanë testuar
pozitive për koronavirusin, në
kohën e shkrimit, më shumë
se 1.400 njerëz që vdesin
pasi kontraktuan virusin. Por
sëmundja ka goditur Londrën
veçanërisht. Dhe disa spitale
në Londër janë goditur më
shumë se të tjerët.

Spitali Universitar
Croydon është një
nga më të prekurit
në
vend.
Këtë
paradite (e premte,
3 Prill) shifrat e
fundit zbuluan se
41 pacientë tani
kanë vdekur nga
koronavirusi ndërsa
ishte nën kujdesin
e
Shërbimeve
Shëndetësore
Croydon NHS Trust
dhe besohet se të
gjithë ishin duke u
trajtuar në Spitalin
Universitar Croydon.
Por, Dr Lydia OseiBoateng, e cila
u dërgua në spital nga

ambulanca të Shtunën, 21
Mars - ku asaj iu tha që e ka

virusin, thotë se kjo nuk ishte
përvoja e saj.

CORONAVIRUS LONDON: TREGU I RRUGËS
SURREY CROYDON ËSHTË ENDE I HAPUR
PËR BIZNES POR KËTU JANË RREGULLAT QË
DUHET TË NDIQNI

E

nde ka furnizime të
bollshme me fruta dhe
perime

Ndërsa shumë biznese në
qendër të qytetit afër njoftimit
të mëtejshëm, Tregu i Rrugës
Surrey i Croydon është një

vend që është akoma
në punë. Të hënën
(23 mars) qeveria
urdhëroi mbylljen e
të gjitha bizneseve
jo thelbësore për
të
ngadalësuar
përhapjen
e
koronavirusit.
Surrey Street Market,
i cili është i hapur
shtatë-ditore në javë,
ofron prodhime të
freskëta, fruta dhe
perime.
Një zëdhënës i
Këshillit Croydon tha:
“Ne kemi mbështetur
tregtarët e rrugës Surrey që
ofrojnë sende thelbësore,
përfshirë fruta, perime dhe
sapun, për të mbetur të hapur

në përputhje me këshillat e
qeverisë.
“Janë vendosur një numër
masash për të siguruar
që tregtarët dhe publiku t’i
përmbahen udhëzimeve
për distancimin shoqëror,
përfshirë stalla që mbahen
katër metra larg dhe shenjat
dhe shenjat e vendosura në
dysheme për të ndihmuar
mbajtjen e blerësve dy metra
larg njëri-tjetrit.” Surrey Street
Market është një nga tregjet
më të vjetra në Britani dhe
funksionon që nga viti 1276.
Dhe ndërsa supermarketet
në të gjithë Croydon po
përjetojnë rafte bosh, blerësit
mund të kenë një shans më
të mirë për të marrë produkte
të freskëta në treg.
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TË ECËSH PËRPARA ISHTE
VENDIMI I DUHUR

D

ua Lipa pranon se ka
ndjenja të përziera për
lëshimin e muzikës së
re këtë javë. Turneu i saj në
Mbretërinë e Bashkuar, i cili do
të fillonte në maj, është shtyrë
në vitin 2021 për shkak të
koronavirusit, dhe këngëtarja
nuk ishte e sigurt nëse fansat
e saj ishin në kornizën e duhur
të mendjes për rekordin e saj
të ri. Të ecësh përpara ishte
vendimi i duhur.
Lipa, 24 vjeç, pranon se do
të duhet të jetë më shpikëse
se zakonisht në promovimin
e saj, por tashmë ajo po e
përqafon atë sfidë duke e
marrë në Instagram Live dhe
duke biseduar me fansat
e saj. Ajo gjithashtu është
ngritur me qëllim në detyrën
e ndjekjes së një debutimi të
selftuar që ishte i suksesshëm
përtej ëndrrave të saj më të
egra. Lindur në Londër tek
prindërit shqiptarë të Kosovës,
ajo u përhap me himnin e

fuqizimit të fuqisë 2017, në
Rregullat e Re dhe vazhdoi
të fitojë tre Britanikë dhe dy
Grammys.
Këtu nuk ka asgjë shumë
të lartë. Lipa thotë se ishte
motivuar duke rishikuar
këngët e vjetra nga dueti
amerikan hip-hop OutKast
dhe grupi ska-pop No
Doubt, akte që ishin ndër
të preferuarat e saj të
fëmijërisë, dhe dëshironte
një ndjenjë nostalgjike me
disa zbukurime moderne pra titulli i albumit. Shumë
nga këto këngë do të
rrëshqiteshin mirë në një
listë dëgjimi për ata që tani
ushtrojnë vetëm në shtëpi.
Titulli,
që
lëkundet
midis repit dhe diskos,
vendos tonin duke kapur
tematikisht nga Rregullat
e Re, duke hedhur me
dashuri Lipën si një “Alp
Alpha femër’ e cila është me
përgjegjësi të fortë: ‘Unë nuk

mund të të ndërtoj nëse nuk je
i ashpër sa duhet, nuk mund

ta mësoj një njeri se si të vesh
pantallonat,’ deklaron ajo.
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AKTI I TRADHTISË SË LARTË
Nga Prof.dr. Eshref Ymeri

nga dinjiteti i lartë kombëtar,
se për kë do të votojë në
zgjedhjet e ardhshme - për
krahun e Albin Kurtit dhe të
ardhmen e Kosovës apo për

së popullit shqiptar të
Kosovës, nëse udhëhiqet
nga bindjet nacionaliste dhe

krahun e tradhtarëve, për
krahun e mykur të argatëve
të Beogradit, të cilët i kanë

rrjepur shtatë pale lëkurë
dhe janë pasuruar në mënyrë
marramendëse në kurriz të tij.
Nëse ai popull do të votojë
në shumicë për këta të fundit,
atëherë ai e
meriton plotësisht
sundimin
e
shqiptarëve prej
shqiptarëve.
Një votim i tillë
do të na kujtojë
shembullin
e
Shqipërisë
Londineze, të
cilën krimineli
dhe tradhtari
me damkë në
shërbim
të
serbosllavizmit
- Enver Hoxha
- e sundoi dhe
e poshtëroi deri
në atë shkallë,
saqë nuk ishte
parë ndonjëherë
në historinë e
Evropës, duke
dhënë modelin
më të përbindshëm të
sundimit të shqiptarëve
prej
shqiptarëve.

15 YE

+

CE

PERIEN
EX

CE

K

uvendi i Kosovës,
shumica e të cilit
përbëhet
prej
deputetësh-argatë
të
Beogradit, me në krye
dy tradhtarë të regjur Hashim Thaçin dhe Isa
Mustafën - kreu aktin
e tradhtisë së lartë
ndaj Rerpublikës së
Kosovës, duke votuar
më 25 mars 2020 për
rrëzimin e qeverisë
së
Kryeministrit
Albin
Kurti.
Ky akt i lart tradhtie
dëshmon më së miri
se populli shqiptar i
Kosovës vërtet shpëtoi
nga kthetrat e sundimit
gati
njëshekullor
serbosllav, por ai nuk
shpëtoi dot nga kthetrat
e sundimit të argatëve
brendashqiptar
të
Beogradit.
Historia e kombit
shqiptar ka vërtetuar
në praktikë se, siç shkruan
në kujtimet e veta Profesori
i shquar Vedat Kokona,

sundimi i shqiptarëve prej
shqiptarëve ka qenë dhe
vazhdon të mbetet më i egër
sesa sundimi i të huajve.
Është në dorën e shumicës

ARS

PERIEN
EX

PROFESIONALIZËM • GARANCI • CILËSI

ABONIME
INSTALIME
RIMBUSHJE

PËR MË SHUMË KONTAKTO GËZIMIN: 078 157 359 45
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AJO ÇFARË NUK THONË PALMER DHE GRENELL
KA RËNDËSI
Nga Daniel Serwer

D

epartamenti
i
Shtetit lëshoi dje
këtë deklaratë të
përbashkët të të dërguarit
special presidencial Richard
Grenell, ambasadorit Philip
Kosnett dhe Përfaqësuesin
Special
për
Ballkanin
Perëndimor Matthew Palmer:
Shtetet
e
Bashkuara
janë në krah të popullit të
Kosovës. Ne i lavdërojmë
përpjekjet e vazhdueshme të
profesionistëve të sektorit të
shëndetësisë dhe të tjerëve
që janë duke punuar shumë,
nën rrezik të madh, për
të zvogëluar përparimin e
COVID-19 në Kosovë. Në këtë
kohë pasigurie, ne i nxisim
krerët e Kosovës që të ndjekin
Kushtetutën e Kosovës dhe
sundimin e ligjit. Ne jemi të
përkushtuar që të punojmë me
çdo qeveri të formuar përmes
procesit kushtetues. Për më
tepër, ne vazhdojmë t’i nxisim
udhëheqësit e Kosovës që
të heqin plotësisht tarifat. Ne
besojmë se tarifat po dëmtojnë
popullin e Kosovës duke
penguar bashkëpunimin rajonal
kundër COVID-19 – përfshirë
edhe vonesën për hyrjen
në Kosovë të furnizimeve
të nevojshme – dhe duke
penguar rritjen ekonomike.

Ne duam të sqarojmë se nuk
ka asnjë plan të fshehtë për
shkëmbime territoriale ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, siç kanë
spekuluar disa. I dërguari i
posaçëm presidencial Richard
Grenell nuk e ka parë dhe as
diskutuar kurrë një plan të
tillë. Përqendrimi i qeverisë
amerikane në mbështetjen e
marrëveshjeve të fundit për
të rivendosur lidhjet ajrore,
hekurudhore dhe autostradës
midis Kosovës dhe Serbisë
synon
të
përmirësojë
ekonominë dhe të krijojë një
vrull ekonomik. Ne besojmë
se kjo vrull do t’i japë energji të
re një procesi dialogu që do të
çonte në njohje të ndërsjellë.
Kjo është të paktën pjesërisht
një përgjigje ndaj shkrimit
Një Marrëveshje e Keqe nga
Shaun Byrnes e postuar këtu
dy javë më parë, por është
gjithashtu një përpjekje për
të justifikuar politikën jomiqësore së administratës
Tr u m p
ndaj
qeverisë
kosovare të udhëhequr nga
Albin Kurti. Le ta marrim
atë paragraf pas paragrafi:
Kjo frazë “janë në krah
të popullit ..” është një
përmbledhje, pasi përdoret
për të bërë dallimin midis
popullit dhe qeverisë së
një vendi të huaj. Eshtë ajo
që thonë amerikanët për

kundërshtarët e tyre si Irani: ne
jemi në krah të popullit iranian.
Ambasada amerikane nxori
një deklaratë të pazakontë
duke mbështetur mbajtjen e
votës së mosbesimit që rrëzoi
qeverinë e kryeministrit Kurti në
fillim të kësaj jave. Kjo ndodhi
përballë kundërshtimit evropian
ndaj votës së mosbesimit. Në
fund të fundit është e qartë:
në një moment kur qeveria
e Kosovës po përballet me
sfidën Covid-19, Administrata
Trump vendosi gjithësesi të
shtyjë që qeveria të binte.
Nxitja e heqjes së plotë
të njëanshme të tarifave
injoron një parim themelor të
diplomacisë: reciprocitetin.
Administrata Trump po i kërkon
Kosovës që të përmbushë një
kërkesë serbe pa asgjë në
këmbim. Ajo që ka kërkuar
Prishtina është pezullimi i
fushatës së njohjes që Serbia
ka zhvilluar në të gjithë botën.
A është me të vërtetë e tepërt
të kërkosh që një vend që
dëshiron që Kosova tia blejë
mallrat e veta të ndalojë
përpjekjet për t’i detyruar
vendet e tjera të kthejnë njohjen
e tyre që i kanë bërë Kosovës?
Sidoqoftë, Kurti hoqi disa tarifa
në mënyrë të njëanshme dhe
tregoi një gatishmëri për të
shkuar më tej, pa shenjën më
të vogël të reciprocitetit nga ana

e Serbisë. Ku është presioni
ndaj Serbisë për të treguar
reciprocitet? 3. Nocioni që
Grenell nuk ka parë kurrë një
plan nuk është i besueshëm.
Janë botuar disa plane, me
origjinë të pasigurt. Presidentët
Thaçi dhe Vuçiç i janë referuar
diskutimeve të shkëmbimit të
territorit. Edhe nëse SH.B.A.
nuk ishte përfshirë në ato (gjë
që nuk ka gjasa), inteligjenca
amerikane do të ketë raportuar
mbi to, duke përfshirë çdo hartë
që është shkëmbyer. Grenell
është ushtruesi i detyrës
së Drejtorit të Inteligjencës
Kombëtare. Është e dukshme
që Kosnett dhe Palmer nuk
janë të lidhur me këtë mohim
për mos parjen e një plani. Kjo
sugjeron se ata e kanë një plan.
Ashtu si shumë deklarata
qeveritare, edhe kjo na tregon
më shumë me atë se çfarë
nënkupton sesa nga ajo thuhet,
por gjithësesi në të përfshihet
dicka e rëndësishme: rreshti
në fund që i referohet njohjes
së ndërsjellë. Por vini re se
edhe këtu ka një nënkuptim.
Nëse shkëmbimet territoriale
/ shkëmbimet e popullatës
janë jashtë bisedimeve,
duhet të ishte shkruar “njohje
të ndërsjellë brenda kufijve
të tyre aktual” ose “njohje
të ndërsjellë të sovranitetit
dhe integritetit territorial”.
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PJESA E DYTË : THYERJA ME NJË ZHURMË, E
SHEKUJVE TË TËRË TË KOZMOLOGJISË INERTE

E

vetmja
mënyrë
e
sigurtë me anë të së
cilës shqiptarët mund
të trashëgojnë qytetërimin
perëndimor, është të përfitojnë
dhe të mirëkuptojnë se mund
të fitojnë rolin përkatës në
qytetërimin kulturor-industrial,
atë tashmë që të gjithë po e
kuptojnë dhe natyrshëm me
synimin jo të mbeten pas, apo
të jenë thjesht një udhe “copy
& paste”, por pastaj me qëllimin
e mirë të ecin, të kapin udhën
dhe madje të mundohen, jo
thjesht të “kalojnë” atë që lidhet
me Perëndimin në gjithçka, që
Perëndimi di ose bën, por të
bëhen sikurse duhet të ishin
bashkëudhëtarë të ndjeshëm
të tij në një udhë që ka dhënë
rezultatin e duhur me kohë.
(Unë e di që do të humbasim
humanizmin tonë në rrugë,
por jo para se të na nxiste, në
humbjen e re, në situatimin
e vjetër me një emër thjesht
të ri, e parë në dominimin e
padukshëm dhe të ndjeshëm të
Rusisë në rajonin tonë, natyrisht
përkujdesja dhe përfitimi duhet
të mbetet element i pjekur dhe
i vëmendshëm intelektual).
Pra, le të mos jemi aq të
habitur, të ndrydhur, të fryrë
nga propaganda boshe dhe
ajo pa lidhje politike dhe po
aq edhe të mbyllur, si shkak
dhe pasojë e inercisë, por të
jemi në mënyrë energjike, të
jemi në mënyrë të lirshme,
të mbrojtur, por jo të trysnuar
nga frika dhe paqartësia jonë
për atë që do të gjejmë atje
(se ne jemi në një udhë, apo
në një tjetër bashkë, por ende
të shpërfillur e të jo-pranuar).
Le të fillojmë më mirë me
një thithje të qëllimshme, të
vendosur, mbushje me gjithçka
që ka Perëndimi, që ne këta
vite të tranzicionit jemi munduar
ta kemi, ta imitojmë, por jo
ta bëjmë udhë dhe realitet:

diplomacia, angazhimi, larg
nga çnjerëzimi dhe të gjitha,
në përgatitje për të pranuar
realitetin e të gjitha Luftrave,
për të pranuar humbjen dhe
mjaft më me fryrjet masive,
kolektive të shenjës së individit,
që shkëlqen në ligjësinë e
urdhëresën edukative të Tjetrit.
(Kur studentët shqiptarë marrin
për të studiuar me gjysmë
zemër, më lëndon si zjarr ferri).
Lufta e fundit shqiptare (Lufta
e Kosovës), grevat dhe
protestat, demonstrimet dhe
mospajtimet, amendamenti
i qetë, ose i përgjakshëm,
ishte i dhimbshëm por është
edhe i shëndetshëm për
mua. Të gjitha këto ndihmuan
dhe ndihmojnë për të thyer
me një zhurmë, shekuj të
tërë të kozmologjisë inerte,
ndihmojnë në rrënimin e moralit
të qetësuar dhe të paqtuar me
shtypjen dhe frikën dhe afrojnë
dritë me demonstrimin e moralit
të ri: përdorimet e forta të fuqisë
dhe forcës për të vendosur
veten në vendin meritor
ose për të mbajtur veten pa
marrë parasysh Perëndinë
ose Allahun, apo çfarë kemi
shtrydhur me e pa pakuptim
në jetë. Fjala e urtë popullore
shqiptare “qingji i mirë pi
në dy nëna” duket se duhet
ritransmetuar aty ku duhet
dhe aty ku duhet të thuhet.
Fundja a duhet të jemi më me
dy nëna? A duhet të pimë në dy
nëna? Dhe qenkemi qingja të
butë? Këto gjithashtu tregojnë
se një mendje njerëzore e gjallë
dhe e zgjuar gjithmonë do të
gjejë mënyra jashtë ndrydhjeve
dhe dilemave. (Shembujt
janë pambarim!) Këto lëvizje
na tregojnë gjithashtu se
politikanët tanë shqiptarë nuk
janë budallenjtë që marrim. Ata
nuk janë kampionë të traditave
dhe demokracisë shqiptare që

ata propagandojnë dhe vënë
jashtë fjalimeve të tyre: ata
janë duke përdorur logjikën
perëndimore për të përballuar
problemet perëndimore. Dhe
shumica e problemeve tona
moderne janë edhe problemet
perëndimore, problemet
e urbanizimit. Shembulli
në Tuz tregoi se të gjitha
këto kërkojnë kategorikisht
që gjithë populli shqiptar
të shkojë me Perëndimin.
Në Shqipëri tashmë veshjet
tradicionale janë prej vitesh
e vitesh vetëm për festa e
muzeume, për evenimente
e kulturologji, edhe pse ato
janë bashkëudhëtarë dhe
bashkëjetues më dëshmues
të historisë shqiptare në disa
pika. Ata kanë ekzistuar para
se të vinin pushtuesit e parë,
dhe u kopjuan edhe nga mjaft
pushtues të tjerë. (Shembulli
i fustanellës, apo dolamës
shqiptare të huazuar nga të
tjerët). Në Tiranë, Prishtinë,
Shkup, Tivar, Podgoricë, Sofje,
Beograd e mjfat vende të tjera
ende ndjehet zhufka e mitit të
këpucës së lëkurtë shqiptare
në valle të hedhura e që hidhen
mes folkut dhe shkrimit, para
se të kërciste shkopi, shpata
e arma armike e pushtuesit
dhe urrejtësit masiv e dinak.
Në mjaft vende mitologjia sjell
legjenda të këmbës së kalit të

Skënderbeut. Shpata e heroit
tonë Kombëtar ka shkuar përtej
miteve, legjendave, shkrimeve
dhe ka mbetur në Austri.
Heshta tradicionale është bërë
shtizë në histori dhe është
natyrisht e bërë prej hekuri.
Çelësat dhe teknikat e hekurit
dhe po kaq dhe kjo shtizë në
tërë historinë e saj janë importe
nga pjesa më e rëndësishme
mineralmbajtëse në Shqipëri.
Kaq do të mjaftonte të heshtnim
akoma edhe me “shtizën” e re
më të hekurt që i futet historisë
për këtë pikë edhe sot?
A duhet të ngulen shtiza të
tjera në këtë pikë ku importi i
mineraleve vazhdon të ringulë
shtiza të tjera në historinë tonë
dhe kështu shkrimi dhe arti
mbesin vargonj të një zinxhirri
të ndryshkur e të shpërfillur.
Në tërë këtë lidhje, në tërë
këtë fakt dhe histori cila është
“tradicionale” dhe “autoktone”?
A mund të lutemi për ndikimet e
importeve, a do të kemi sukses
në heqjen e të gjitha “lotëve”
nga qepët për të arritur në
bërthamën shqiptare? (Mjaft
kompani të huaja mbledhin
hekurin shqiptar dhe skrapin
shqiptar dhe na e rikthejnë në
Made in ..., vetëm jo in Albania).
Dhe nëse do të bënim, a do
ta pranonim këtë fantazmë
të së kaluarës sonë, që na
ndjek e na... (vijon ne faqen 17)
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edhe sot me zjarr të dukshëm
e të padukshëm dhe a
do të na njohë neve kjo
“hije” që e kemi trashëguar
dhe do të ketë ndonjë gjë
për të na thënë? Dyshoj.

Unë kam qëndruar gjatë në
këtë pikë, sepse armiqtë dhe
miqtë e kulturave shqiptare
gjithmonë kërkojnë që ne të
kthehemi në rrënjët tona për
të funksionuar si artistë dhe
qenie njerëzore oreksesh. Dhe
pohimet e mia janë se edhe pse
disa prej nesh njohin rrënjët e
degës sonë, asnjëri prej nesh
nuk mund të thotë saktësisht
se çfarë është rrënja jonë e
ku qëndron çelësi i rubinetit.
Kemi pasur tentativa, kemi
hasur në mendime të pjekura,
kemi pasur mendime dhe
zhvillime si të Çabejt të cilat na
kanë ndjekur dhe thekur disi,
kemi pasur dhe teorizma dhe
tekste, dhe shkrime, dhe libra,
por fundja pse kemi mbetur
në një pikë të tillë atëherë?
Për më tepër, madje edhe
kur e kaluara jonë ishte “e
lavdishme”, është absolutisht
e parëndësishme të na
frymëzojë për vepra më të
mëdha tani, nën kushte të
ndryshuara. Përndryshe
Egjipti do të ishte vendi i parë
që do të prodhonte bombën,
Greqia do të ishte ende model
për një demokraci të re,

Perandoria Romake (dhe jo
Perandoria Papale) do të kishte
mbetur e pakontestueshme.
Kur ballafaqohemi me ndonjë
problem, kur duam të shkojmë
në një stad tjetër, duhet të
pyesim më mirë “Çfarë duhet
të bëhet tani?” dhe “Ku mund
t’i përshtasim mjetet dhe
teknikat e duhura për të trajtuar
situatën në mënyrë efektive?”
The themi me krenari se jemi
mbi shtatë milionë shqiptarë.
Duhet të jemi krenarë!
Le ta vëmë theksin tek importet
kulturore që kemi pasur për
vite. Tani që po marrim pjesë
në shkrimin e romanit, nëse
duam të bëjmë mjaft mirë
në këtë ‘import’, ne duhet të
zotërojmë rregullat në mënyrë
që të mund t’i mbajmë gjërat
tona në botën e shtimit të
romanit. Duhet të luajmë lojë,
sipas rregullave, së pari, ose
mos u bashkohemi. Nëse do
të luajmë sipas rregullave,
patjetër do të mësojmë për
standardet e larta të arritura
nga mjeshtrat. Dhe nëse jemi
duke bërë me të njëjtën gjë,
duhet të vendosim me vetëdije
të konkurojmë me artistët
më të mirë, artistët e pranuar
ndërkombëtarisht. Miku im Vasil
Vasili më shkruante se “Çdo
shkrimtar i madh ka vështrimin
e tij për jetën dhe estetikën, të
cilën asnjë sistem nuk mund
ta ndalojë. Sistemi i krijon
plagë, por s’është përcaktues
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për veprën e tij.” E qartë dhe
bashkohem me mendimin e tij,
nëse një artist bën më të mirën
e tij, ai automatikisht do të gjejë
veten duke kryer standardet
ndërkombëtare. Kjo do të thotë
që një konkurrent (që thotë një
vrapues-kilometër) i cili e bën
më të mirën nga vetë burimi i
talentit të tij do ta gjejë veten
duke bërë më të mirën në ditën
e garës. Por, unë pohoj se
nëse ai e di që kilometri është
realizuar brenda një minute,
dhe praktikat janë për ta sjellë
atë në rekord, do të thotë se
ka liri, ka dritë, dhe do të arrijë
më shumë se, në qoftë se ai
do të kishte vazhduar të kërcej
në errësirë. Pra, është një gjë
për të përformuar, është një
tjetër gjë për të përformuar për
reputacion lokal, është ende
një gjë tjetër për të përformuar
në mënyrë që të fitohet një
lavdi e humbi dhe të mbetet
gjatë dhe gjatë gjithë kohës.
Kur jepte një ligjëratë
për Rudyard Kipling, në
aspektin krijues në literaturë
(në krahasim me këngën
gazetareske që i këndohej atij)
shkrimtari i madh argjentinas
i korrektesës, tregimeve me
humor dhe me metafora të
ndjeshme të thurura, Jorge Luis
Borges, tha se Kipling mund të
kishte qenë një shkrimtar më i
madh, nëse ai e kishte ditur, sa
i madh ishte ai. Padyshim që
nganjëherë nuk bëjmë emër
për shkak të vlerësimit tonë
të dobët të aftësive tona dhe
kërkesave për përsosmëri.
Prandaj, ne kultivojmë mbushim
libra dhe ngrejmë artefakte
nëpërmjet ndrojtjes, përulësisë
dhe injorancës. Ne duhet të
praktikojmë, të kultivojmë
besim dhe të kultivojmë
kulturat e tjera të mënyrës që
na mbetet fakt, se si Kosova ka
bërë me këngëtarët, sportistët.
Dëgjo fjalët e mençurisë nga
shkrimtari i zgjuar popull: “Mos
kërkoni kurrë gjëra të vogla,
synoni gjëra të mëdha, edhe
nëse nuk arrini gjëra të mëdha,
është e sigurt që do të arrini
diçka të përafërt, do të jeni të
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paktën të aftë për t’u përzierë
me njerëz të mëdhenj.”
Literatura pioniere, kultura
pioniere, ka qenë gjithmonë
rigoroze,
e
përafërt,
eksperimentale, ikonoklasike,
nganjëherë e çuditshme, e
vetëdijshme dhe e ekzagjeruar,
zakonisht në rastin kur një
intelekt i fuqishëm dhe pjellor
është liruar nga prangat dhe
qëndron në prag të një rruge
të re. Amerika është (ishte?)
çfarë është për shkak të lirimit
të energjisë nga e cila Ualt
Uhitman këndoi aq energjikisht.
Dhe mjaft shembuj të tjerë nga
më të vegjël, nga të shtypur e
të denigruar. Shqipëria mund
të bëhet e fortë, më e fortë,
nëse deklarojmë se qëllimi
ynë përfundimtar është kapja e
vonuar e rrugëtimit perëndimor
botëror. Të dobët, sa më
shumë të flasim vetë, të fortë sa
më shumë të tregohemi edhe
njerëzit e fortë do të krijojnë
mendime të tjera. Por kjo do
punë. Në art nuk shkohet vetëm
me një hallkë të zinxhirrit. Nuk
shkohet aty ku duhet as me
gënjeshtra dhe shpërfillje të
librit. Bota shqiptare sot është
ekran, internet, diplomë me
ose pa vlerë, dhe... mendimi
për torbën në krah. Atëherë
letërsi është ajo e rrjeteve
sociale? Art është ai që bëhet
rrugëve? Poezi është ajo e
cila zëvendëson tashmë ato
botimet e Kulturës Popullore
masive, ku poshtë u vihej
shënimi autorial “Populli”, ku
i kërkonin udhëheqësit dhe
grupit në fuqi. Sot këta janë artbrejtës, në vend të art-bërës.
Kjo është fushë e frikshme.
Më e frikshme se të gjitha.
Cila është gjuha e progresit?
Bota nuk po ecën në rrugën
e gabuar, bota po shkon atje
ku po shkon dhe na merr
bashkë me të, nëse ne jemi të
gatshëm, nëse ne pranohemi
dhe jo nëse ajo na pranon.
Mëshira, humanizmi, nderimi
për jetën njerëzore nuk janë
të qenësishme në lindjen me
njeriun: këto janë karakteristika
të fituara nga njeriu.
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TEKSA DISKURSI INTRIGON
“PERËNDESHË” E POEZISË

P

edalimi
femërormisterioz i ndjenjave
poetike
të
Julia
Gjikës ndjek një itinerar të
“qoshkëzuar” kulturologjik.
Një itinerar me një kënd
diametralisht të harmonishëm
me stinët, ditët, kohën dhe
vendin në të cilin ‘biciklizmi’ i
saj maratonik kapërcen kufinj
dhe gjen prehje tek dashuria,
qoshka më diskursive e jetës
në formën më të bukur të saj
“grua”. “Muzg” është në këtë
kënd. Në këtë kënd është
autorja me një ndjesi moderne
që vjen nga nocioni femëror.
Në këtë nocion ajo pyet Z.
Frojdin dhe në retorikën
poetike të dialektikës pyetja
“Çfarë do në të vërtetë një
grua, Z. Frojd”, duket si një
teoremë pitagoriane për
poezinë femërore shqiptare.
Një teoremë ku mungon
ligjësia matematikore, por
matematika filozofike e poetes
është dhe ndjehet natyrshëm,
ndjehet rrënqethshëm. Aty kjo
teoremë vjen si një metaforë e
thekur në stilin tradicional dhe
e ushqyer mirë në populloren
e fjalës popullore: “Perëndesh’
e bukurisë, nuk është mjaft.”

Idea e mitit, që përligj
bukurinë dhe simbiozën
e femrës
Në këtë mpleksje dikursive
gjetja përkon me anën e
dialektikës, që vjen pas
kuptimit dhe fjalës së
mbartur. Dy anët e ngjeshura
në dy fjalë domethënëse,
“perëndesh” dhe “bukurisë”,
në një farë mënyre janë si dy
perla poetike që edhe pse janë
thënë e stërthënë në poezinë
shqiptare, edhe nga vetë
stili i Julias, ata qesëndisin
larmishëm poezinë e saj.
Këtu në mesin e kësaj larmie,

postulati i Barthes “miti është
gjuha dhe fjala”, (1980:23)
natyrshëm përkon me
anatemën poetike shqiptare
ku shumëzimi i fjalëformimit
kapërcehet nga kursimi fjalëshprehës, që në këtë rast
është figuracioni dhe fjala
shumëkuptimmbartëse e
përzgjedhur nga e talentuara
Gjika. Duke iu larguar paksa
idesë së mitit, që përligj
bukurinë dhe simbiozën e
femrës, jo vetëm në syrin
e mashkullit por edhe
në njësoren femërore,
katërcipërisht mbartja e
mesazhit të poezisë kalon në
udhën e Stuart Hall, që shikon
dekodimin dhe kodimin e fjalës
si një baraspeshë me imazhin
dhe konfiguracionin e krijuar në
syrin dhe mendjen e lexuesit.
Duke
lexuar
“Muzg”,
përditësimi, javëzimi, muajzimi,
vitësimi dhe kohazioni, apo
dhe gjeografizmi poetik duket
se janë një anë dekoduese
në tërësinë e mesazhit. Tek
dhjetra poezi të saj, si “Të
pashë brenda shpirtit”, “Një
grua pikturon retë” apo “A e
mban mend”, ky kod është
një medallion qetësues e
një model mesazhieri në
derën e lexuesit që e bën ta
presë krahëhapur.
Por kur fëmijëria vjen
në stilin e Gjikës, si
tek “Roza-Rozina”,
cipërimi i nervit takon
lotin dhe ndjenja
pushton
uraganin
mendor që shtjellohet
në humbjen e lojës,
dhe sfidën moshore
e parasheh në rrudha
dhe thinja. Pastaj vjen
“Monologu i Larës”, që
harron sfidën fëminore
dhe ciflon siluetën
poetike të gazetares
Lora Logan, një

gazetare e dërguar në Irak,
që mediton me veten e saj...

Ndjesia dhe ndjenja e
vetvetes
Ndjenja e vetvetes në poezinë
e Gjikës është afërisht me
atë që njihet si historikisht
e pakapshme në ndjenjën
e poezisë së shkruar nga
gratë poete, sigurisht më
pak e përcaktuar kulturore,
sesa në poezitë nga burrat.
Megjithatë, ka përfunduar,
në klimën e tanishme
të leximit të së vërtetës,
autobiografisë dhe dëshmisë,
se pozicionimi i vetvetes
si referent kulturogjik dhe
mit-formues në poezi është
bërë thelbësore për leximin
tonë të poezive të autores,
sikurse ndodh me poezinë
“Gruaja”, ku përqendrohet me
një vëmendje kritike ku “Burri
ngre pesha të rënda/Forcën
të tregojë ia ka ënda./Ai është
trau i shtëpisë,/Do fëmijën e
parë ta bëjë djalë,/Që në krah
t’i dalë./Gruas, si merimangës,/
Punët askush s’ia numëron,/
Nga shpirti i saj jeta buron.”
Në fakt këtu është dhe
ndjenja e “dëshmisë” e
krijuar pjesërisht nga forcimi i

ndjesive, ajo që ka lënë në hije
dramatike larminë dhe gamën
e larmishme të poezive të
tilla të krijuara nga gratë. Kjo
na qas atë që tashmë Muriel
Rukeyserit, e parathortë si të
tillë se “Nëse vetëm një grua
do të thoshte të vërtetën për
jetën e saj / bota do të ndahej
e hapur”. Si e tillë “Gruaja”
në poezinë e Gjikës vjen plot
ndjesi dhe njenha të vetvetes:
“Nën qerpikë ruan thesare:/
Dashuri, dhimbje,/Dyshime,
vuajtje, vetmi,/Krenari,/
Ndrydhur i mban,/Nga gëzimi,
përloten syt’ e saj./Gruas, kur i
kujton se sa vlen,/Më të hutuar
kurrë s’e gjen.” Po kështu
dhe tek poezi të tjera si “Kur
nënat s’janë më”, apo dhe
“Lamtumirë mësuese Beti”.

Në mbyllje
Poezia e e Julia Gjikës është
kulturologjikisht një diskurs më
vete që intrigon në ndalesa
hapësire dhe kohe filozofike
nën siglën femërore. Idea e
mitit, që përligj bukurinë dhe
simbiozën e femrës zënë
një hapësirë të ndjeshme
dhe kështu ndjesia dhe
ndjenja e vetvetes bëhen një
element më vete tipologjik.
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NË NDIHMË TË KLIENTËVE
NË NEVOJË

D

rejtuesi i Kompanisë
“BigBoss” Servicess
UK Ltd, Gazmend
Cufaj, ka kontaktuar anëtarët
e kompanisë së tij për t’i
aktualizuar ato në lidhje me
Coronavirus, duke konfirmuar
se një gamë e burimeve do
të jenë në dispozicion për t’i
ndihmuar ata përmes krizës në
vazhdim. Kjo përfshin modelin
për një letër mbështetëse që
u kërkon klientëve të lejojnë
kontraktorët të mbrojnë
punëtorët pa frikë nga gjobitjet
financiare ose çështje ligjore
dhe kontraktuale nga vonesat
në projekte për shkak të
shqetësimeve të sigurisë. Në
mesazhin e shkruar në 26
Mars dhe që ai me dashurinë
shoqërore
ua
drejton
klientëve dhe punëtrorëve

të vet shprehet
se është në
gatishmëri
personale, duke
marë të gjitha
masat mbrojtëse
për të realizuar
m i r ë s i s h t
detyrimet ndaj
klientëve
në
kohën e duhur e
të mundshme.
Vetë paraqitja e
tij me maskë në
krye të detyrës
së përditëshme
dhe në këto ditë
të vështira flet
për një model
të shkëlqyer e të angazhuar
me përshtatje në kushtet e
duhura ligjore dhe mbrojtëse
të lidhura me situatën në

fjalë. Me më shumë njerëz
që punojnë nga shtëpia dhe
rregullat e vetë distancimit në
fuqi në vendet e tyre të punës,

kjo kompani tashmë afron për
klientët e saj këshilla dhe
paisje mbrojtëse falas për tre
muajt e ardhshëm.
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VIRUSI QË HUMBET PIKËMBËSHTETJE

H

eshtja u duk më në fund.
Vetëm aty… vetëm aty
ku asnjë shekull nuk
e kishte besuar si të tillë. Një
heshtje tinëzare. Një shtojcë
e një virusi. Një shtojcë e
pakuptueshme, e strukur
po stabilizon ngarkesën e
negativitetit në trupin natyror të
organeve. Zemra e ndjen se po
shkrihet gjaku nga kontraktimet.
Organet kryesore të brendshme
që ndjejnë thellësinë në të
cilën shqetësimi është relativ
me normën. Norma është
(aktivitet) përballë situatave
të ngutshme mjedisore.
Jashtë sistemit, nuk është në
kundërshtim me asnjë mënyrë.
Është njësoj sikur të ishin hyrje
të thjeshta, që reagojnë në një
formë të aftë të lëvizin vetë.
Sinkronizimi me botën dalëse.
Aktiviteti fillon të matet vetë
“për të mirën” më të madhe.
Një gjykim bën thirrje përballë
mbylljes së një marrëveshje.
Marrëveshja më në fund po
hyn në diçka të destinuar për
sfidat për të adresuar normën
e rritjes së ngërçit shumë
herët për të eksperimentuar.
Eksperimentet kanë për qëllim
të formojnë diçka që është në
përgatitje e sipër. Duke pritur
thirrjen për në përfundimin e
pikave plotësuese takohen me
efekt negativiteti. Më i fortë
si virusi i cili është mësuar
të rrethojë këtë kalibër. Një
arsenal i bërë prej prodhuesit
shtyp mbi kodin e sjelljes.
Operimi i një sistemi (vullneti)
kundër përgatitjeve të tij. E
kundërshtia është vetëm një
grupnajë. Një grup i mbushjeve
të ndryshme në frymën e
procesit të negativiteteve.
Një tjetër….? Një virus!
Virusi përfshin forcën e tij
të rregullimit në formën e
diagrameve të pakuptueshme
që flakërojnë. Diagrama të
pandjeshme që tregojnë
vendet e sakta të cilat virusi
mund të kishte një sistem
më të mirë të një trupi për të
ekzekutuar procesin e tij të
negativitetit. Përhapja e këtij
ndikimi të pazakontë po nxit
shtojcën e vetë konstruksionit.

Pra, tani është bollëku i virusit
përkundrejt koleksionit të trupit?
Nuk mund të parashikoj
se çfarë nuk ka filluar nga
përpunimi i eksperimentit. Duke
ditur kaq shumë, frika është tek
të gjitha interpretimet, është
larg e mjaft larg nga marrja e
formës së vërtetë. Asnjëherë e
vlerësuar si një vetëdije tjetër.
Vetëm për sa kohë që është
e nevojshme për të arritur atë
objektiv. Virusi ose sistemi
i tij i mbyllur në një formim
negativiteti brenda ndjesisë së
trupit. Atje njësoj mendohet?
Dhënia e kredisë larg asaj që
është vërtet e pa…qartë. Virus
... i keq. Asnjë virus…nuk është
i mirë. Edhe virusi mund të
shpojë shtojcën e tij pikërisht
poshtë fytit tuaj! Të detyron të
kuptosh se sa tingëllon ngutja
e parakohshme. Eksperimentet
e lëshuara nga kontrollet e
sistemeve, duke miratuar një
përgatitje të gjerë të sistemit.
Kontrollet e kontrollit të bilancit.
Përgatitjet tashmë testojnë
mjaftueshëm në mjedisin e
vet. Mjetet dhe mekanizmat
e gatshëm për performancë.
Përbërësit kurrë nuk druajnë
larg nga një sfidë. Nëse
nuk mbetet një thjeshtues
i vetëdijshëm i bazës? Nuk
dëshiron asgjë më shumë sesa
të mos lëshojë urdhëra të tillë.
Marrja në rrugën e një sistemi
të ndërgjegjshëm duke kuptuar
shpejtësitë e veta që kërcejnë
nga një sekondë te tjetra.
Ndonjëherë është një ngarkesë
në dritë. Duke u ndalur shumë,
ndonjëherë është një dhimbje
koke duke pritur për të tharë
qenien njerëzore! Virusi bën
që sistemet të pranojnë sfidën
e tij të plotë. Respektimi
i procesit të negativitetit
për ta bërë atë natyrisht
triumfues. E çfarë mbetet?
Të joshim virusin që të mos i
mbytë përbërësit e tij shumë
lehtë. Virusi tundohet të
veprojë. Trupi i sistemeve
që presin për virusin, që të
marrë karremin e dukshëm.
Cila është shumë e mirë
për të qenë e vërtetë? Nëse

vetëm rregullat e kolonave
të ndryshme do të bënin një
kontroll biologjik nën kapuçin
e tij të kthyer anash. Gjithçka
nuk do të jetë aq konfuze,
përsëritëse ose e ndërlikuar.
Lista nuk vazhdon … ama
dhe vazhdon. Bllokon me të
njëjtin qarkullim të premtimeve
për të vepruar mbi të meta të
caktuara për të cilat besohet
dhe pretendimi i njëanshëm.
Kur është në të vërtetë
njëanshëm gjithnjë në fund
kooordinon shkallën e uljengritjeve të duhura. Përfundimi
i avantazheve të dy të
kundërtave kurrë nuk fiton të
njëjtën anë si vetvetja. Mund
të përmbushet njëanshme e
destinuar për vetëm një pjesë të
ekuilibrit gjigand. Asnjëherë nuk
e zvogëlon plotësisht rezultatin
në pikat e tij të interesit. Interesi
tashmë po e përkeqëson
gjuhën e trupit të tij! Procesi i
negativitetit po rezonon haptas
nga thellësia brenda. Qelizat
bëhen të njollosura. I mbushur
me mosbesim në vetvete.
Përpjekja për të bllokuar
mesazhet drejt qelizave të
tjera fqinje të vendosjeve të
ngjashme. Një qelizë nuk
është më ndryshe nga shtëpia
e dikujt. Hapësira që reagon
në hartimin tuaj. Ju besoni
sistem. Instinktet që mbajnë
premtime të guximshme për
eksperimentin. Cila plotëson
çdo pritje të mundshme?
Një diskutim i nxehtë midis
hapësirave të qelizave. Diçka
po rrezaton ato hapësira midis
lidhjeve të pambuluara nga
motive të rregullta. Fulcrums
nuk e imagjinojnë mirë. Shtë një
rrethanë vizuale dhe ndjenjë.
Asgjë më shumë për të mbajtur
tuajin plot potencial reflektues
në qëndrimin e qëndrueshëm
midis marrëdhënieve tuaja.
Mos lejoni që të bëheni
të
pakonkurueshëm
përballë veprimeve të
negativiteteve. Virusi
është dinak. Megjithatë i
shkaktuar keq. Asnjëherë
mos hezitoni të dilni me
vete gjithë bllokun fqinj.
Asgjësimi i vetë kontrollit
të gjurmëve të tij (dëshirat
dhe nevojat). Dalloni një

akuzë të madhe për komplikime
që lindin nga vetë replikimi
i cili po voton negativitetin e
gjallërave në platforma më të
larta. Frekuencat ricocheting
mbrapa dhe forca. Si fëmijët
kërcim nga faza në fazë, në
mënyrë që të gjejnë veten e
tyre. Një pluhur i vendosur
në pretendime të gabuara
të vetvetes. Eksperimenti
ishte një turp. Virusi është
mashtruar! Mashtruar nga
vetë natyra e saj e përsosur.
Sistemi i gëzohet pretendimit të
servitutit. Asnjëherë nuk është
dashur të veproni me dëshirë
vullnetin tonë për përshtatje më
të reja. Shtë e tolerueshme të
mendosh dy anë të së njëjtës
monedhë, ndonjëherë mund
të sillen paqe. Një ilaç paqësor
shumë i fuqishëm për pëlqimet
e një të burgosuri të thjeshtë.
Virusi kërcënon në shtypje.
Asnjëherë mos e zhvendosni
ndikimin përsëri në rrjedhën e
gjelave që nuk janë krijuar ende
për t’u bashkuar me kauzën e
tij. Një shkak i përbërë. Asnjë
servitut. Përveç se një ego
rritet më mirë se tjetra. Duke u
bërë armiku i saj më i keq. Një
akuzë vetvete që reflekton plot
gënjeshtra edhe në mohim dhe
fëmijëri për sukses RIP veç e
veç! Virusi flet një herë të fundit.
Unë-Unë… mendova se kemi
pasur një marrëveshje?! Tani
si funksionon një marrëveshje
pa adresë, kur nuk e njoftuam
njëri-tjetrin për pretendime të
tilla? I burgosuri është duke
ikur! Mbajeni për shpërblim?!
Koloni i trupit të sistemeve,
kënaqet në mënyrë të
padrejtë. Le të testojmë forcën
e vëllezërve të ngjashëm. Në
përpjekjen për të tërhequr
më shumë sistemin tonë të
papërlyer të dëshirave besnike!
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PELEGRINAZHI I HIJES
P
ërmes mikro-vrimës pi
gjithnjë e më shumë
gojëdhënat,
mitet,
legjendat, të dhënat e të
padhënat, ashtu sikurse ndodh
edhe me të sajuarat e të
thënat … Të thënat, që e dinë
se çdo hije, ka pas dhe një
dhimbje. Pi dhe dehet. Dehet
sikurse dehet e padukshmja.
E vështrimi mbetet anonim.
Shikon dhe dëshmon. Shikon
dhe dikton rënien e parë të
ujit. Sipërfaqe e shtriqme gjerë
e gjatë atje lart. Sipërfaqe pa
një bazë, pa çati në majë!
Pason me të vërtetën që di
dhe që e ka në sy, si kopjen e
origjinalit. E përcjell dhe mbjell
si të korrat e fjalës. Dhe të
korrat e fjalës mbillen butë e
butë. Butë e urtë në një sy, që
buron e buron rreth bojrave, që
vetë syri ia larushon sipërfaqes
së ujit të qetë. E butësia,
në kundërshti me fjalën e
sipërfaqen e saj të vrazhdë, na
depërton përmes mikro-vrimës
andej nga ku janë vetëm pritjet
e heshtura, andej nga ku janë
e ndodhin të gjitha çështjet, që
do të krijohen nga kjo pikë e
parë e ujtë. E ujtë si në atëmot.
Si në atëkohë. Si në atëardhje.
Pelegrinazhi
i
hijes.
Pelegrinazhi i hijes e shikon

atë dhe tërheq
perdet
në
reflektimin e saj.
Trupi mbetet
si një material.
Si një material
akoma
në
bërje. Zvarritja
pelegrinazhe e
parë dhe më e
rëndësishmja
jo-lumore bredh
dhe
rrjedha
është një sfinks,
që del nga
zemra zjarr brendshëm dhe
zjarr – jashtë.
The Fjala e
bën fjalë. Fjalë-rrjedhë e
përsosur në këndin më të
mirë. Përtej nadirit deri në
zenit. Pelegrinazhi i hijes
hedh sytë mbi të, sikurse di
vetëm vetëm Hija. Format dhe
konstrukti i saj po depilojnë
lirikisht fjalën e strukur
leshtërisht në fytyrë: Kryevepër
e pastër pa një pasqyrë!
Duke
tërhequr
kohën,
përsëri dielli lind në korsinë
mesatare të qelqtë e reflektive.
Reflektivja bëhet një strukturë
e fjalëtjetërsuar në atë ku
mbetet kutia e saj e zezë.

Kutia e zezë shënon se është
vetëm një tabelë e errët në
fund të ditës! Hëna është
akoma në hënë mbi një gyp
të sublimuar e të paprekur.
Ajo i tërheq të gjithë, detin e
fuqishëm, që toka nuk mund
ta mbajë brenda xhelozisë së
saj dhe sinkronizohet në ciklin
e ujit femëror. Në këtë pikë
Pelegrinazhi i hijes zbrapset.
Fjalët mësyjnë dhe ato që
luajnë janë ngjashëm si artet.
Sa miliona, pyesin veten se
për ku është nisur Pelegrinazhi
i hijes? Hapi i Pelegrinazhit të
hijes shtrihet në rrethin 360
gradë. Skanon të gjitha gjërat

në momentin e parë, ende
nuk gjen fund! Mes këtij rrethi
ujor noton ende toka e parë.
Toka, që miliona vjet u përpoq
shumë për të kafshuar udhën e
tij, për të shtypur gjurmën e saj!
Pelegrinazhi i hijes ecën e pi
si një model. Natyra nuk është
kurrë e pabarabartë në dorën
e fshehur ku pi. Pelegrinazhi i
hijes ka ndëruar modë në fjalë,
ligjësi, ligje të reja, izolime, mite.
Pelgrinazhi i hijes nuk lindi sot,
ai erdhi dhe u rrit në vite. Në
mote e vite, e riktheu depilimin
lirik me të tjera shtigje: Rroftë,
rroftë karizma digjitale në rritje!
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KUR LIBRI SHQIP BËHET
KRYEFJALA E DITËS NË LONDËR
Kryetari Muhaxheri me
ftesë të shoqatës “Peja”
në Londër është takuar
me bashkatdhetarët

N

ë sallën e njohur tashmë
për shqiptarët e Londrës,
në Chalk Farm, 1 Marsi
i këtij viti solli mesazhin e
librave shqip, përpara qindra
të pranishmëve dhe Kryetarit
të Komunës së Pejës, z.
Gazmend Muhaxheri me
bashkëpunëtorë, që ishte aty
me ftesë të shoqatës “Peja”
në Londër. Një ditë më pas
aroma e mimozave të çelura në
trojet etnike shqiptare përcolli
shpresa të reja, ndërsa Dita e
Shkrimtarëve 3 Marsi, e shtroi
penën dhe gishtat në tastierën
e kompjuterit të ribashkojë
arsyet e këtyre ditëve së
bashku në atë eveniment festiv
të moderuar bukur nga Mithat
Ibrahimi dhe Fiona Gashi.
E para lidhet me promovimin
e librave të autorëve nga Peja
në 17-të vjetorin e themelimit
të shoqatës “Peja” në Londër,
e dyta me manifestimin në
Kryeqytetin e Shqipërisë, dhe e
fundit kryesisht me shkrimtarët.
Por të gjutha janë në pikën ku
libri është dhe fjala e lirë është
kryefjala. Ndërsa ndohemi tek
lidhja mes tyre, ajo që i bashkon
është rrahja e zemrave për
Atdheun. Dhe kështu, Kryetari

Muhaxheri është takuar me
bashkatdhetarët, të cilët jetojnë
dhe punojnë në Londër për të
diskutuar rreth mundësive
për investime eventuale në
Pejë, po ashtu bashkë me
Drejtoreshën për Zhvillim
Ekonomik, znj. Xhenet SykaKelmendi dhe Drejtorin e
Administratës, z. Fatmir Asllani,
më parë se ata të duartrokisnin
e të duartrokiteshin në një
sallë model të organizmit të
përsosur të Shoqatës “Peja”
në atë eveniment kulturor
ku promovimin e librave të
autorëve nga Peja, Sejdi
Berisha, Ryzhdi Baloku dhe
Reshat Nurboja e përkoi festa
në 17-të vjetorin e themelimit
të shoqatës “Peja” në Londër.
Duhet theksuar se që në fillim
binte në sy një sallë e moderuar
mirë, një skenë me tavolina, e
stolisur me Flamurin Kombëtar,
ku ishin të renditur disa nga
librat e Sejdi Berishës, Ryzhdi
Balokut dhe Reshat Nurbojës.
Në renditjen e parë zinin vendet
mysafirët specialë me në krye
z Muhaxheri dhe drejtuesit e
shoqatës “Peja”. Në drejtimin
e evenimentit që në hapje
moderatorët Mithat Ibrahimi
dhe Fiona Gashi theksuan
se në këtë sallë pritej të ishte
dhe Ambasadori i Britanisë së
Madhe në Kosovë, Nicholas
Abbott dhe përfaqësuesit
diplomatikë të ambasadave

të Shqipërisë dhe Kosovës,
me këtë rast ishte z Ymer
Berisha, i nderuari përfaqësues
i Ambasadës së Kosovës.
Mithat Ibrahimi dhe Fiona
Gashi uruan mirëseardhjet dhe
prezantimet dhe ftuan sallën në
intonimin e Hymnit Kombëtar.
Z Ibrahimi sqaroi se “festivja e
sotme lidhet me promovimin e
librave të autorëve nga Peja
Sejdi Berisha, Ryzhdi Baloku
dhe Reshat Nurboja që përkon
në 17-të vjetorin e themelimit të
shoqatës “Peja” në Londër”. Më
pas Fiona Vokshi ftoi në skenë
krytarin e shoqatës “Peja” në
Londër, z Nevzat Agolli, për të
bërë hapjen zyrtare. Më tutje
u ftua z Lutfi Gashi, njëri nga
anëtarët e Kryesisë, si dhe njëri
nga kontribuesit e parë që nga
fillimi i formimit të shoqatës.
U lexua një përmbledhje për
punën e deritanishme gjatë
mandatit të kryetarit të Pejës,
Gazmend Muhaxheri dhe
rreth figurës e familjes së tij,
aktivitetit dhe përkushtimit.
Sakaq fjala përshëndetëse
iu dha kryetarit të Pejës,
Gazmend Muhaxheri i cili foli
thjesht, qartë dhe mjaft saktë
duke u duartrokitur mjaft. Folën
përfaqësuesi i Ambasadës
së Kosovës, Ymer Berisha,
drejtuesit e shoqatave, Talat
Pllana, Lutfi Vata dhe disa
të tjerë në lidhje me këtë
eveniment, si Linda Olloni,
Melisa Beqiri, Alban Beqiri,

Fatmir Terziu e mjaft të tjerë.

Surprizat e evenimentit
Evenimenti kishte mjaft surpriza
nga talentë të rrinj dhe në
lidhje me promovimin e librave
të Sejdi Berishës, Ryzhdi
Balokut dhe Reshat Nurbojës.
Shkrimtari, Sejdi Berisha,
një nga promovuesit e këtij
evenimenti, do të shprehej:
“Shoqata “Peja” në Londër
dhe puna e saj kanë rëndësi
shumëdimensionale
për
rautjtjen dhe afirmimin e
vlerave shpirtërore, kulturore
dhe historike jo vetëm të qytetit
të Pejës. Ka peshë edhe për
afirmimin dhe zhvillimin e të
gjitha fushave, por edhe për
peshën që ka diaspora në
Londër dhe gjithandej Evropës
dhe botës. Ju priftë e mbara
në punën Tuaj që e bëni
me plot përkushtim dhe me
vullnet e dëshirë të madhe.
E tërë kjo dëshmon edhe për
dashurinë dhe konsideratën
që keni për qytetin tuaj, pë
vendlindjen, për Kosovën dhe
për kombin... Urime!” Nga
ana tjetër, Ryzhdi Baloku për
promovimin e veprave të tre
krijuesve pejanë, do të shprehej
“lidhur me ftesën personale
që ma keni bërë, për të qenë
prezent dhe mysafir i juaji me
rastin e këtij promovimi, ku do
të promovohen librat e mia.
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NËSE DO TA RILEXONIM TAJAR ZAVALANIN

“

Nuk ka dyshim se dami ma
i madh që komunizmi po i
ban Shqipnís asht në lamin
e kulturës dhe të traditave
kombëtare”, shkruan nga
Londra, në muajin Korrik të
viti 1957, shkrimtari, gazetari
dhe përkthyesi shqiptar,
Tajar Zavalani, në një shkrim
të tij që gjendet në arkivat
britanike e që më pas do ta
përfshinte në parathënien e
librit të tij “Histori e Shqipnis”
(Pjesa e Parë: Londër; “Drini
Publications Ltd, 1961-66).
Ky autor kishte përkthyer
“Manifestin Komunist” të
Marksit dhe që vetëm disa vite
më parë, ashtu si shumë të rinj
intelektualë shqiptarë të brezit
të tij, kishte rënë në kontakt me
idetë komuniste të kohës, dhe
kishte mbetur një kohë duke
ushqyer endrrën se komunizmi
do të ishte rruga e shpëtimit
të popullit të shumëvuajtur
shqiptar, tashmë pasi kishte
studiuar mjaft dhe kishte
parë nga afër jetën britanike,
i ishte kthyer një realiteti të
dhmbshëm shqiptar dhe
deklaronte qartë se komunizmi
ishte ai që po e dëmtonte
kulturën dhe traditën shqiptare.
Në fakt që më parë ai kishte
provuar dheparë nga afër se
komunizmi ishte vrastar dhe
shkaktonte dhimbje të mëdha.
Duke qenë në Rusi, ai pa me
sytë e tij vëllanë e tij Hysen
Zavalani, të pushkatohej
nga qeveria ruse për ngjarjet
e vitit 1937-38 në Saratov,
ngjarje të cilat ishin kundër
diktatit të Stalinit. Kjo situatë
dhe pamjet që i mbetën në
sy dukshëm mund të thuhet
se e parapërgatitën Tajarin
në një rrugëtimin të ri, si një
antikomunist të vendosur.
Përpara se ai të vendosej në
Londër kishte një udhëjetë të
tendosur dhe mjaft angazhime.
Pas vitit 1930 që e gjeti në
Zvicër, ku qëndroi atje për
gati tre vjet, ai shkoi te i ati
në Selanik dhe më pas në
vitin1933 ai mori vendimin të

kthehet në Shqipëri nga ku
punon si gazetar dhe përkthyes,
ku dhe angazhohet dhe botohet
në të përkohshmet shqiptare
duke nisur që nga viti 1930
deri në vitin 1939. Shkruan
në një kohë dhe në një rrjesht
me të mëdhenjtë e penës
shqiptare të kohës, Mitrush
Kuteli, Branko Merxhani, Petro
Marko, Ernest Koliqi, Migjeni,
Vedat Kokona, etj. Ai ka qenë
i pranishëm në shtypin e kohës
“Illyria”, “Minerva”, “Bota e
re”, “Përpjekja shqiptare”,
“Koha e Re”, “Besa”, “Shtypi”,
“Shkëndija”, “Leka”, “Vatra”,
“Rilindja”. Ajo që mund të
shënohet për profecinë e
shkrimeve dhe ideve të tij
mund të faktohet me kritikën
që u pasuan me përkthimin
“Nënës” në revistën “Leka” ku
fjalët: “Përsa shihet përkthyesi
asht tue e lyp të vërtetën
edhe nji ditë do t’a gjejë”,
vërtetuan dhe ende vërtetojnë
edhe sot se ishin porsi fjalë
të një profeti, sepse kështu
edhe ndodhi. Po aq dhe atë
që ai deklaroi në korrikun e
vitin 1957 se “komunizmi po
i ban Shqipnís” dëmin më të
madh “në lamin e kulturës
dhe të traditave kombëtare”.
Tajar Zavalani shprehet se
“Komunistët e Tiranës kanë
pranue thezën e Enciklopedis
sovjetike si udhëzim në fjalimet
dhe shkrimet e tyne mbi
historin dhe letërsin shqipe”.
Atya ai gjen dhe fjalët e kësaj
enciklopedie për Faik Konivcën
ku shprehet: “Pamfletisti dhe
kritiku letrar Faik Konica bante
apologjin e sistemit borgjezo
feodal…”, apo edhe se aktiviteti
letrar i Gjergj Fishtës pasqyron
rolin që ka luajtur kleri katolik në
përgatitjen e agresionit italian
fashist kundër Shqipërisë.
Këtu shkruhet për Gjergj
Fishtën: “Tue qenë agjenti i
imperializmit austro-hungarez,
Gjergj Fishta, në vjetët e parë të
veprimtarisë letrare të tij, duel
me luftue popujt sllav, të cilët
pengonin planet grabitqare të

imperializmit austro-hungarez
kundër Shqipnis. Në poemën
e tij shoviniste anti-sllave
“Lahuta e Malcis” ky spiun ka
nxitë armiqësinë e shqiptarëve
kundër popujve sllavë, tue
ba apel për luftë të hapët
kundër tyne.” (1957:4) Vend të
posaçëm Zavalani i jep edhe
vizitës së Enver Hoxhës dhe
Mehmet Shehut në Moskë, ku
qas dhe një herë rolin negativ të
komunizmit, që tashmë kishte
bazë tribunën e Kremlinit.
Me ardhjen e Tajarit në Londër,
veç ideve dhe tashmë mendimit
ndryshe të tij për komunizmin,
pos dhe punëve të tjera, filluan
edhe transmetimet e para në
gjuhën shqipe me anën e Radio
BBC-së, në nëntor të vitit 1940,
ku ai ishte si përkthyes dhe
spiker në Seksionin Shqiptar
të Shërbimit për Europën, së
bashku me diplomatin Dervish
Duma dhe Anton Logorecin.
Libri “Histori e Shqipnis”
Ky libër i ndarë në dy pjesë
u shtyp në shtypshkronjën
e emigrantëve të Latvisë

në Londër duke porositur
“apostafat një “ë” të pazashme,
që nuk ekzistonte në maqinat
linotip të zakonshme”(1961:6).
Materialin e paraqitur nga
Zavalani, e përkujdesi dhe e
përgatiti për shtyp, kolegu i
tij, Viktor Çami, por problemi
i shtypshkruesve latvianë, që
nuk dinin Gjuhën Shqipe e solli
edhe në përfundim librin me
mjaft gabime ortografike dhe
drejtshkrimore. Libri u ndihmua
nga albanalogu At Giuseppe
Valentini, S.J., i cili natyrisht i
dha autorit dhe dorëshkrimin
eveprës së tij “”Appunti di
Storia Culturale albanese”, i
cili ishte dhe mbetet një thesar
i paçmueshëm informatash
mbi Ilirët dhe periudhëne e
sundimit Romak në Shqipëri.
Autori dhe ndihmësit e tij
brenda ligjeve britanike të
kohës themeluan dhe një
shtëpi botuese me emrin “Drini
Publications Ltd”, që në fakt
mbetet dhe e para shtëpi libri
e themeluar nga shqiptarë
dhe për Gjuhën Shqipe në
Britani të Madhe. Vashdon...
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