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Pushimet...

A DO TË VIZITOJMË
ATDHEUN KËTË VIT?
P
ushimet jashtë shtetit
do të marrin dritën
jeshile nga fillimi i
Korrikut. Qeveria britanike
pritet të pezullojë periudhën
e karantinës 14-ditore për një
seri vendesh dhe gjithashtu
të vendosë të ashtuquajturat
marrëveshje urë ajrorte për
destinacionet e huaja. Ndërsa
lista e plotë e vendeve të
përfshira është ende duke u
konfirmuar, faza fillestare e
hapjes së udhëtimeve pritet
të përfshijë kombe evropiane
përfshirë Francën, Greqinë,
Spanjën dhe ndoshta...
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“JETONI TRANSPORT
MALLRASH” MODELI
QË KËRKONI

K

ompania shqiptare
“Jetoni
Tr a n s p o r t
Mallrash” e mirënjohur
për transportim të shpejtë
dhe të sigurtë të mallrave
nga Anglia në Shqipëri
dhe anasjelltas, është dhe
mbetet gjithnjë modeli që
kërkoni. “Jetoni Transport
Mallrash” ka shpërndarë
njoftimin e parë reklamues në
rrjetin social “facebook”, pas
bllokimit nga Covid 19 dhe ka
marë gjithë ato kikime duke
shënuar kështu interesimin e
madh të shqiptarëve për këtë
shërbim dhe vlerën e kësaj
kompanie në këtë biznes.
“Jetoni Transport Mallrash”
ka mbetur kështu një nga

Lancaster Rd
E11 3EH

Leytonstone High
Road Station

kompanitë që afron shërbimin
më të garantuar e më të
devotshëm për shqiptarët.
“Jetoni Transport Mallrash”
kat një emër serioz në këtë
shërbim dhe bëhet kështu
kompania më serioze në këtë
biznes. Ajo afron si gjithnjë
garanci, shpejtësi dhe siguri.
Kështu “Jetoni Transport
Mallrash” e rikthyer pranë
shërbimit dhe nevojave të
shqiptarëve natyrisht meriton
fjalët më të mira na thonë
klientët e kësaj kompanie.
“Jetoni
Transport
Mallrash” gjithnjë i ka
të programuara dhe të
njoftuara udhëtimet e saj.

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

P

(vjon nga faqja 01)

...Portugalinë, me vende të
tjera potencialisht më të largëta
për t’u ndjekur. Në të njëjtën
kohë, paralajmërimi aktual i
udhëtimit në Zyrën e Jashtme
kundër të gjithë, por udhët
thelbësore ndërkombëtare
do të hiqet për vendet që
konsiderohen të sigurta Lista
e vendeve të aprovuara do
të shpallet rreth mesit të
javës tjetër, me njerëzit që
lejohen të fillojnë të udhëtojnë
nga java tjetër, duke filluar
nga 6 korriku. Para kësaj,
qeveria shpreson të arrijë
marrëveshje në rrugët e
udhëtimit të ndërsjellë me
vendet e përfshira. Lista e
destinacioneve të lejuara
do të mbetet e rrjedhshme,
me atë që përshkruhet si
një “mekanizëm i rreptë i
frenave të dorës”, që do të
thotë çdo shpërthim i papritur
i koronavirusit në disa vende

02
- apo edhe në pjesë të
veçanta të një vendi - mund
të kërkojë nga udhëtarët
papritur të izolohen për dy
javë, kur ata kthehen në MB.
Lista fillestare e vendeve
të sigurta është hartuar
nga Qendra e Përbashkët
e Biosekcionit e qeverisë,
duke punuar me Anglinë
e Shëndetit Publik, me
vendet që renditen si
jeshile, qelibare dhe të
kuqe bazuar në rrezikun
nga Covid-19, trajektoren e
përhapjes së virusit, dhe një
vlerësimi i besueshmërisë
së të dhënave. Njerëzit
do të jenë në gjendje të
udhëtojnë lirshëm në të
dy vendet e gjelbra. Po
shqiptarët a do të mund të
shkojnë këtë vit në Atdhe?
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ARTA ÇIKA, NJË HISTORI SUKSESI
NË ZEMRËN E OKSFORDIT

Ë

shtë një rast tjetër
dhe një mundësi tjetër
e artë që na bën të
gjithë krenarë për rrënjët
dhe origjinën tonë shqiptare!
Një tjetër shembull i suksesit
që vjen nga Universiteti i
famshëm i Oksfordit dhe të
kesh një vajzë shqiptare si
protagoniste. Quhet Arta Çika
dhe pothuajse të gjitha mediat
në vend po shkruajnë për këto
ditë. Ajo është një doktorante
në shkencën inxhinierike në të
njëjtin universitet. Hulumtimi i
saj përqendrohet në modelimin
dhe analizimin e rrjeteve ad
hoc, një lloj të veçantë të
rrjetit të decentralizuar pa
infrastrukturë para-ekzistuese.
Arta mori dy grada Master
Shkencash në Informacion
dhe Inxhinieri Kompjuterike
nga Torin Polytechnic dhe
Telecom ParisTech në 2015.
Para fillimit të doktoratës së
saj, ajo punoi për një kompani
telekomunikuese në Francë.
Ari është fituesi i Bursave IRCN
dhënë nga Universiteti i Tokios.
Në vitin 2019, ajo u zgjodh për
të marrë pjesë në Shkollën
Verore të Kompleksit të
Sistemeve (CSSS) në Santa

Fe Institute, NM, SHBA. Përveç
arritjeve të saj akademike, Arta
është thellësisht e përfshirë në
promovimin e grave në STEM.
Ajo është anëtare e komitetit
të inxhinierisë së grave në
Universitetin e Oksfordit dhe
pjesë e Programit RisingWISE
(Gratë në Shkencë dhe
Inxhinieri). Ajo ka një rol
udhëheqës në Shoqërinë
Gratë në Inxhinieri në
Universitetin e Oksfordit, ku ajo
organizon shumë ngjarje në
Oksford dhe qytete në mbarë
botën për të promovuar gratë.
Në kualifikimet e vazhdueshme
dhe udhëtimet e shpeshta,
duket se jeta e saj është në
aeroporte, nga një destinacion
në tjetrin. Ari jetonte në katër
shtete të ndryshme dhe shtatë
qytete. Ai është i rrjedhshëm
në katër gjuhë (shqip,
anglisht, italisht, frëngjisht).
Këtë muaj, Arta Çika u zgjodh
nga mes 200 kandidatët për
të fituar TechWomen100 në
Mbretërinë e Bashkuar (MB).
Për këtë çmim, çdokush mund
të emërojë një grua që ka
dhënë një kontribut të veçantë
në fushën e teknologjisë. Dhe

Arta është vetëm njëra prej

tyre! Suksesi 100% shqiptar!
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A DO TA SJELLË KJO
VERË DIASPORËN NË
KOSOVË?
Nga Argjenda Selmani

G

jatë tre muajve të
verës çdo qytet
kosovar
mirëpret
bashkëatdhetarë
nga
Diaspora. Familje shqiptare
nga shtete të ndryshme nga
Europa, ShBA-ja e kudo
tjetër, kthehen për pushime
në atdhe. Mirëpo a do të jetë
kështu edhe sivjet? Si po
ndihen mërgimtarët këto ditë
kur shkaku i koronavirusit të
gjithë kujfitë ajror dhe tokësor
po mbyllen? Çfarë po sillet
në mendjen e tyre tani kur
vizita tek familarët në Kosovë
po vihet në pikëpyetje?
Këto pyetje ja u kemi shtruar
miqve tanë nga Diaspora që na
ndjekin në rrjetin social Twitter.
Ja se çfarë thonë disa prej tyre!

‘Nëse të gjitha rrugët
mbyllen atëherë do të
jem i detyruar të mos vijë’
Agimi ka miguar në Suedi
në vitin 1992 dhe jeton në
Karlshamn. Ky është një
qytet bregdetar në jug të
Suedisë. Prejardhjen e ka nga
Drenica kurse ka lindur në
Fushë Kosovë në vitin 1964.
Për dua.com Agimi ka thënë
se ka plan të vijë në Kosovë
gjatë verës. Si zakonisht,
planifikon të qëndrojë në
banesën e tij në Prishtinë.
Agimi thotë se nuk do të
vinte vetëm në rast se
infektohet me koronavirus.
“Gjendja aktuale fare nuk
më bën të mendoj se a do
të vijë apo jo. Nëse të gjitha
rrugët mbyllen atëherë do të
jem i detyruar të mos vijë”,
thotë Agimi. Tutje ai shton

se jeton me shpresën se një
ditë do kthehet në Kosovë.
“Nëse rrethanat aktuale ma
bëjnë të pamundur të vizitoj
atdheun këtë vit unë nuk do
të ndikohem për vizita në të
ardhmen”, përfundon kështu ai.

Mosardhja do t’i
dëmtojë mërgimtarët
emocionalisht e Kosovën
ekonomikisht

Sulejman Çelaj nga Gjakova
jeton në New York të SHBAve. Për dua.com thotë se e ka
plan të vijë në Kosovë. “Kam
menduar të vijë por shpresoj se
deri në verë do të normalizohet
jeta”, thotë Sulejmani. Tutje
ai shton se nëse Diaspora
nuk vije në Kosovë këtë
verë tek mërgimtarët kjo
do të ndikojë shumë keq

emocionalisht. Për aryse se
janë mësuar të vijnë shpesh.
Kurse ai thekson se
Kosovës kjo do t’i ndikonte
shumë financiarisht. Njësoj
mendo n
për
çësht j en
ekonomike edhe emocionale
sa i përket vizitave nga
Diaspora edhe dikush tjetër.
Zeliha Prekadini-Haxhifazliu
nga Prizreni, e cila jeton në
Liverpool të Mbretërisë së
Bashkuar nga viti 1996 thotë
të njëjtën gjë. Megjithatë
ajo planfikon të vijë këtë vit.
“Biletat për të ardhur këtë verë
i kemi rezervuar. Shpresojmë
që deri në fund të korrikut
të qetësohet gjendja”, thotë
ajo. Tutje Zelihaja thekson
se në rrethana normale
preferojnë të vijnë një ose
dy herë në vit në Kosovë.
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Dokumente udhëtimi
Procedura për leje qëndrimi
dhe viza
Kur jeni kotigjent per t’u
riatdhesuar ose të ndaluar
nga organet e emigracionit
Mbulojmë të gjitha aspektet
e emigracionit
Zgjatje vizash
Leje pune
Rishikim jurdik

24/7 orë linjë emergjence

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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NJË VEPËR E ÇMUAR PËR VLERAT ETNOKULTURORE
Nga Prof. Dr. Eshref Ymeri

V

epra “Toponimia e
Gollobordës: Diskursi
i dygjuhësisë dhe
derivati i origjinës” lexohet
me
shumë
kënaqësi.
Kjo është një vepër me
vlera të jashtëzakonshme
etnokulturore. Përmbajtja e
saj dëshmon më së miri se në
figurën e autorit, si një mësues
i talentuar dhe zemërndezur,
i cili punoi katër vjet në
Gollobordë për shartimin
e dijeve dhe të kulturës në
ndërgjegjen e nxënësve të
asaj treve me histori të lashtë,
prehej një hulumtues fort
këmbëngullës që i kishte vënë
vetes si pikësynim të nxirrte
nga errësira e shekujve mjaft
të vërteta të panjohura. Mendoj
dhe kam bindjen se autori ka
përballuar një punë kërkimore
të përmasave akademike, por
nuk jam fort i sigurt nëse një
sektor i tërë i Akademisë së
Shkencave do të ishte në
gjendje t’ia dilte në krye ose
jo. Në veprën e Terziut është
hedhur dritë mbi veçoritë e
strukturës, e semantikës dhe
të funksionimit të toponimeve
gjatë ecurisë së bashkëjetesës
së atyre të truallit amtar me
ato mbivendosjet nga gjuha e
ardhësve. Autori ka nxjerrë në
pah me mjaft realizëm dukurinë
e dygjuhësisë në trevën e
Gollobordës dhe kalimin sa
nga njëra gjuhë te tjetra gjatë
komunikimit të përditshëm të
banorëve rrënjës me ardhësit.
Në rrezen e hulumtimit
Terziu ka bërë objekt
studimi
Gollobordën,
nisur nga përbashkësia e
karakteristikave gjeografike,
e veçorive etnokulturore,
historike dhe ekonomike.
Ky hulumtim, në bindjen
time, është jashtëzakonisht i
rëndësishëm, për arsye se ai
çel një hulli origjinale në njërin
nga drejtimet e kërkimeve
gjuhësore mbarëshqiptare,
me pikësynim studimin dhe
ruajtjen e toponimisë rrënjëse,
si monument i historisë dhe i
kulturës krahinoriste në kuadrin
e kulturës mbarëkombëtare.
Studimet
e
natyrës

etnokulturore kanë një rëndësi
të veçantë për vendin tonë. Kjo
për arsye se që nga lashtësia
parakristiane dhe deri në
fundin e shek. XX, trojet tona
amtare kanë përballuar dyndjet
e tridhjetë pushtimeve të
huaja, gjatë të cilave janë bërë
përpjekje të gjithfarllojshme
për asimilimin e banorëve
vendës, qoftë nëpërmjet
shpërnguljeve të dhunshme,
qoftë nëpërmjet ndalimit të
gjuhës shqipe, qoftë nëpërmjet
ndryshimit të strukturës
toponomastike të vendit.

Faktet dhe pikëpyetjet

Një fakt që sillet në vepër,
lexuesin atdhetar e mbush me
një revoltë të brendshme: dihet
që shumica e popullit shqiptar,
pas pushtimit otoman, ca nga
ca, braktisi krishterimin dhe
përqafoi Islamin, pra, fenë
e pushtuesit. Me përqafimin
e Islamit, normalisht, etninë
shqiptare Porta e Lartë
duhej ta kishte trajtuar “me
kimet”. Por, paradoksalisht,
nuk ndodhi kështu. Ndodhi
krejtësisht e kundërta: shkollat
shqipe u ndaluan. Ja fakti
që sjell studiuesi Terziu:
“Porta e Lartë lejonte shtetet
e huaja të shtonin numrin e
shkollave të tyre, sidomos
shkollat greke në Shqipëri...
Dhe në Myzeqe kishte në
gjuhën greke më shumë se
1000 shkolla dhe mbi 300 në
gjuhën serbe e bullgare, si dhe
shkolla në gjuhën italiane”.
Pse ndodhi kështu? Pse ky
qëndrim i Portës së Lartë
kundër gjuhës shqipe?
Historianët-turkologë duhej t’i
ishin përgjigjur me kohë kësaj
pyetjeje. Në këndvështrimin
tim, shkollat shqipe Porta e
Lartë i ndaloi në bazë të një
marrëveshjeje që duhet të
ketë pasur me Patrikanën
e Stambollit dhe me kishën
shoviniste greke, armiken e
betuar të etnisë shqiptare dhe
të gjuhës shqipe. Sipas asaj
marrëveshjeje, kisha greke,
nënshtrimin e vet tërësor
para agait të Stambollit, këtij
duhet t’ia ketë kushtëzuar
me kërkesën për ndalimin e
gjuhës shqipe, para së cilës
dhe para etnisë shqiptare atë

e mundonte keq kompleksi i
inferioritetit. Pra, kisha greke
e luftonte dhe e ndalonte
gjuhën shqipe me dorën
e Portës së Lartë. Që një
marrëveshje e tillë duhet të
ketë ekzistuar me siguri, këtë
e vërteton edhe fermani i
posaçëm që pati lëshuar agai
i Stambollit. Me atë ferman ai
pajisi Djall Kozmain e kishës
shoviniste greke, i cili endej
poshtë e përpjetë trojeve
tona etnike për mallkimin e
gjuhës shqipe. Kozmain e
quaj Djall, sepse nuk mund
t’i shkonte epiteti shenjtor një
emisari të shovinizmit grek, i
cili mallkonte Shqipen tonë të
Shenjtë, Gjuhën e Perëndive.
Sikur të gjithë mësuesit që
kanë punuar në treva të
ndryshme të vendit tonë, të
kishin pasur pasionin e Terziut
për hulumtime toponomastike,
ne sot do të kishim një
pasqyrë shumë të qartë të
emërvendeve me prejardhje
pellazgoiliriane. Emërvendet
pellazgoiliriane kanë qenë
dëshmi e padiskutueshme e
lashtësisë së etnisë shqiptare
në gadishullin tonë. Në
studimin e vet autori ka arritur
të largojë mbishtresat e huaja
në emërvendet e krahinës së
Gollobordës, duke pastruar
“ndryshkun” që kanë lënë
mbi to pushtimet e huaja.
Hulumtimi që ka bërë Terziu
për studimin e materialit
toponomastik në trevën e
Gollobordës, i cili, normalisht,
duhet të hyjë në qarkullimin
shkencor të gjuhësisë
shqiptare, paraqet mjaft
interes për të kuptuar ligjësitë
dhe veçoritë e toponimisë në
rrafsh mbarëkombëtar, çka
bën të mundur zgjidhjen e disa
çështjeve të përbashkëta për
toponiminë, siç janë klasifikimi
i toponimeve, llojet e lidhjeve
të grupeve të ndryshme të
leksikut toponomastik, si edhe
roli i termave në toponimi etj.

E reja e punës hulumtuese

Në këndvështrimin tim, e
reja e punës hulumtuese që
ka bërë autori, qëndron në
kërkimin dhe në evidentimin
e njësive toponomastike,
të cilat, deri tani, nuk kanë

pasë qenë objekt i posaçëm
i studimit të organizuar të
gjuhëtarëve tanë. Materialin e
pasur toponomastik të trevës
së Gollobordës, Terziu është i
pari që e trajton nga pikëpamja
semantike dhe strukturore.
Një qasje e tillë në hulumtimin e
leksikut toponomastik të trevës
së Gollobordës, bën të mundur
ballafaqimin e rezultateve të
punës së tij kërkimore me
rezultatet e hulumtimeve të
mundshme toponomastike
dhe terminologjike të trevave
të tjera të vendit tonë, çka
është e domosdoshme për
krijimin e një tabloje të qartë
për studimin e toponimisë dhe
të terminologjisë gjeografike
në shkallë kombëtare që
i shërben zgjidhjes së
problemeve të përgjithshme
të shkencës toponomastike.
Si një intelektual dhe
hulumtues me interesa të
gjera, paraprakisht Terziu ka
krijuar bindjen se veçoritë më
të rëndësishme të leksikut
toponomastik janë potenciali
i tij i lartë informativ dhe
specifika e shprehur qartë e
natyrës kulturore kombëtare,
përderisa toponimet, nga njëra
anë, hedhin dritë mbi objekte
konkrete gjeografike, kurse,
nga ana tjetër, janë të lidhura
ngushtë me historinë dhe me
kulturën e një treve të caktuar.
Terziu ka përmendur një
vendim të Kuvendit të
Republikës së Shqipërisë,
sipas të cilit në vendin tonë
ekzistuakan nëntë minoritete.
Ky është një vendim sa
i çuditshëm, aq edhe
paradoksal, i cili, me kalimin
e dhjetëvjeçarëve, do të ketë
pasoja për identitetin tonë
kombëtar. Si një intelektual
me brumosje shembullore
atdhetarizmi, autori e ngre
zërin: “… kam guximin të
rikonstatoj se kërkesat aktuale,
thënë shqiptarçe, të të gjitha
arsyeve dhe formave, por
edhe të nocioneve të tjera
nxituese dhe momentale të
interesit, për identitet etnik
e civilizues të veçantë, për
shoqata kulturore të veçanta,
madje edhe për shkollë në
gjuhën... (vijon në faqen 07)
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janë pasojë e paaftësisë
kombformuese
dhe
shtetformuese të shqiptarëve
dhe, në rend të parë, të
inteligjencies, e cila duhet të
ishte gjallëruese e kombit si
bashkësi shoqërore, civilizuese
e shtetërore politike unike”.

Shqetësimi i autorit

Trishtimi i autorit për
“paaftësinë kombformuese dhe
shtetformuese të shqiptarëve”,
më kujton një deklaratë
plot dëshpërim që ka bërë
Ismail Qemali disa muaj pas
shpalljes së pavarësisë. Në
gazetën franceze “Excelsior”
të datës 26 prill 1913, ai
pati deklaruar nga Parisi se
Evropa “na konsideron si disa
fise sudaneze, të paaftë për
t’u qeverisur” (Citohet sipas:
“Ismail Qemali më 1913:
Evropa na konsideron të
paaftë për të qeverisur. Faqja
e internetit e gazetës “Bota
Sot”. 02 maj 2019). Etnia
shqiptare, dikur më e madhja
në gadishullin tonë, pati
trashëguar një pasuri të madhe
etnokulturore nga stërgjyshërit
e saj. Por ata stërgjyshër të
bekuar nuk na lanë trashëgim
atë ngjizjen, atë kompaktësinë
aq shumë të çmuar për
mbrojtjen e asaj pasurie nga
pushtimet e huaja. Për shkak
të mungesës së asaj ngjizjeje,
të asaj kompaktësie aq të
domosdoshme, ne, megjithëse
kemi qenë etnia më madhe e
gadishullit tonë, nuk qemë në
gjendje të mbronim trojet tona
etnike, të cilat pushtuesit e huaj
na i rrudhosën në një mënyrë
të pamëshirshme dhe kryen
aty krime të përbindshme.
Për pasojë, edhe në kohët
moderne që po jetojmë, ne
vazhdojmë të mbetemi etnia
më e përçarë e kontinentit
tonë, prandaj edhe inteligjencia
shqiptare nuk është e aftë
të luajë atë rol gjallërues
të kombit, siç e thekson
autori me shumë të drejtë.
Studiuesi Terziu shqetësohet
për një arsye shumë të fortë:
se në formatin e formimit të tij
prej hulumtuesi të talentuar,
pulson zemra e një intelektuali
të shquar, i cili, megjithëse
ka gati një çerek shekulli që
është pjesë e Diasporës sonë

në Perëndim, shpirtin nuk e
ka ndarë për asnjë çast nga
atdheu amë. Në hulumtimin
e tij për trevën e Gollobordës,
ai ka prekur edhe një temë
të dhimbshme në ato kohëra
të largëta, siç ishte kurbeti,
rrugën e të cilit njerëzit e
merrnin ose për shkak të
varfërisë, për të vënë një dorë
parash diku në vise të largëta,
ose për t’i shpëtuar sundimit të
të huajve. Përveç tronditjeve
shpirtërore që krijonte kudo
në trevat shqiptare, kurbeti
bëhej edhe burim dramash
familjare, siç i përshkruan
autori aq mjeshtërisht edhe
në trevën e Gollobordës.
Pikërisht drama e kurbetit ka
shërbyer si burim i asaj fjalës
së urtë që përmend ai, e cila
i drejtohet atij që ishte duke
u larguar për në dhé të huaj:
“Ku të të shkelë këmba e hallit
/ t’u bëftë flori djersa e ballit”.
Pikërisht kurbeti ka qenë
ai që ka shëbyer si burim
rrëfenjash mjaft prekëse nga
jeta e banorëve rrënjës të
Gollobordës, rrëfenja, të cilat
Terziu i përcjell aq mrekullisht
me artin e fjalës së tij artistike.
Rrëfenjat e tij e rrëmbejnë
aq shumë lexuesin, saqë atij
i krijohet bindja sikur është
duke lexuar një vepër letrare.
Prandaj në kujtesën e tij
vijnë e skaliten ato historitë
mallëngjyese për Ançen e
bukur, për mrekullinë me
Gurin e lotit, për historinë
me Tre lisat, për Dardhën e
bekuar, për Zogun e jargavanit,
për Gurin e Xhemos, për
Qershitë e Lamos etj.
Autori ka hedhur dritë edhe
mbi një aspekt tjetër në trevën
e Gollobordës - mbi pasuritë e
saj nëntokësore, duke nxjerrë
në pah gjurmë të kërkimeve
të të huajve për zbulimin e
tyre. Me këtë rast, ai i bën të
ditur lexuesit se edhe gjeologu
shqiptar Agim Çadri ka folur
për praninë e arit në nëntokën
e Borovës, e Steblevës etj.

Mbresa të pashlyeshme

Mbresa të pashlyeshme i
lënë lexuesit përshkrimet plot
pasion dhe dashuri për trevën
e Gollobordës, si vatër e
njerëzve të punës. Terziu u ka
bërë një homazh të shkëlqyer
shumë figurave të shquara
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të asaj treve, deri edhe
personalitete të përmasave
kombëtare, që kanë derdhur
djersën e tyre të pakursyer
në shumë fusha të artit dhe
të shkencës dhe sidomos në
artin e ndërtimtarisë. Prandaj
ajo fjala e urtë që përmend
autori - “Po u dogj Stambolli
e ndërton Golloborda e
Dibrës, por, po u dogj Dibra
kush do ta ndërtojë?!” përcjell një mesazh me
domethënie të thellë, deri
edhe të përmasave mitike.
Tepër prekëse janë vlerësimet
që autori u ka bërë dy
personaliteteve të asaj treve,
inxhinierit Ramadan Hajdar
Ademi, mjeshtrit të rrallë të artit
të ndërtimtarisë, dhe doktorit të
shquar humanist Arif Hasani.
Inxhinier Ramadani ka kaluar
nëpër duart e veta aq shumë
objekte të rëndësishme, që
nga ura, spitale, ndërtesa
teatrore etj, saqë me mendjen
e tij të ndritur të kujton
kryemjeshtrin arkitekt Mehmet
Isaja. Në njërën nga faqet
e internetit thuhet: “Në Indi
ndodhet një nga mrekullitë
arkitekturore të botës,
projektuar e ndërtuar nga
shqiptari prej Oparit të Korçës,
arkitekti kryemjeshtër Mehmet
Isaja. Nga fundi i viteve 80,
albanologu i shquar Ramadan
Sokoli zbuloi me burime
arkivore arkitektin shqiptar
që projektoi e ndërtoi një nga
mrekullitë e dashurisë dhe
besnikërisë bashkëshortore,
“Taxh-Mahalin” (Citohet sipas:
“Taxh-Mahali, mrekullia e
ndërtuar nga një shqiptar”.
Faqja e internetit “Orientalizmi
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shqiptar”. 19 korrik 2013 ). Kjo
është një xhami-mauzole që
vlerësohet si njëra nga shtatë
mrekullitë e reja të botës. Filloi
të ndërtohej në vitin 1632
dhe përfundoi në vitin 1653.

Konkluzion

Autori ka hapur edhe një faqe
të dhimbshme nga historia
e trevës së Gollobordës,
e cila, sipas dokumenteve
që ai ka zbuluar edhe nga
arkivat britanike, ka pasë
qenë masakruar egërsisht
nga barbaria serbe. Por edhe
gjatë diktaturës komuniste kjo
trevë, ashtu si i gjihë vendi,
ra pre e dhunës së ushtruar
përmes luftës së klasave që
qe konkretizuar me burgosje,
internime dhe pushkatime
të njerëzve të pafajshëm.
Kjo vepër, në gjykimin tim,
është një gur themeli në truallin
e etnokulturës shqiptare dhe
një shembull mjaft domethënës
për etnokulturologët shqiptarë
se si duhet punuar për të
nxjerrë nga harresa objektet
e lashtësisë pallazgoiliriane.
Puna hulumtuese e autorit,
përveç aktivitetit të gjatë
kërkimor që ka përballuar
për vite me radhë, është
mbështetur edhe në burime
bibliografike prej 82 zërash,
çka dëshmon më së miri
se kjo është një vepër me
vlera të larta shkencore.
E përgëzoj studiuesin
Fatmir Terziu për këtë punë
të mundimshme që ka
përballuar dhe i uroj nga
zemra suksese të tjera në
krijimtarinë e tij shkencore.
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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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PËRDITËSIMET E UDHËTIMIT
Karantina në Mbretërinë e Bashkuar mund të hiqet në korrik për pushime në Evropë

B

ritanikët
mund
të udhëtojnë në
destinacionet
evropiane, si në Lisbonë, pa
pasur nevojë të karantinojnë
në kthim. Pushuesit britanikë
do të jenë në gjendje të
udhëtojnë lirshëm nëpër
Evropë nga korriku, pa pasur
nevojë të karantinohen për
kthimin e tyre, nën një plan
të ri të hartuar nga Downing
Street.
Politika e karantinës, e cila
kërkon që të gjithë ardhësit,
përfshirë britanikët që
kthehen, të izolohen për 14
ditë me mbërritjen në MB,
hyn në fuqi sot. Karantina
është përballur me një
kontroll të konsiderueshëm.
Sidoqoftë, të brendshëm
qeveritarë thonë se Boris
Johnson dëshiron që ndalimi
i udhëtimit të lehtësohet sa
më shpejt.
Një raport për The Sun
citon një figurë të lartë të

qeverisë të thotë: “Dizenjimi
i korridoreve të udhëtimit
ndërkombëtar është shumë
komplekse, veçanërisht
sepse ato janë një problem
ndër-Whitehall. “Qëllimi është
që të parët të vendosen deri

në mes të korrikut, dhe një
me BE do të jetë i pari”.
Siç qëndron, Zyra e Jashtme
paralajmëron kundër të gjitha
udhëtimeve, por thelbësore
ndërkombëtare. Sidoqoftë,
ka shpresë se kjo mund të

përmbyset brenda ditëve të
ardhshme. Në uebfaqen e
FCO, këshillat për ndalimin
e udhëtimit u ndryshuan dje
për të thënë: “Kjo këshillë
po mbahet nën rishikim të
vazhdueshëm.”

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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SI DHE ÇFARË NDODH ME PUSHIMET TONA

S

ezoni i pushimve filloi
vitin 2020 në një formë
të shkëlqyer, duke
pritur për një vit rekord, duke
dërguar më shumë njerëz në
më shumë vende më të sigurt
se kurrë më parë. Tani është
në mbështetje të jetës, me një
pjesë të madhe të saj të varur
nga lirimet e taksapaguesve
për të shmangur mbylljen
totale. Vetëm një nga ngjarjet
më dramatike: Aeroporti
Gatwick, i cili më parë kishte
pistën më të ngarkuar në
botë, njoftoi që Terminali i
Veriut do të mbyllet nga 1
Prilli, duke hapur vetëm për
tetë orë në ditë për fluturime
emergjente. Ndërsa aviacioni
është ndikuar në masë të
madhe, kështu që kanë edhe
ofruesit e akomodimit dhe
firmat e marrjes me qira të
makinave. Por ndoshta viktima
më e madhe është industria e
lundrimit, e cila, në mars, pati
disa nga reklamat më të këqija
në historinë e saj. Me udhëtarët
e moshuar të paralajmëruar
kundër pushimeve në ujë dhe
imazheve të anijeve që nuk
lejohen të depërtojnë nëpër
botë, do të duhet shumë për
të rindërtuar besimin në një
sektor që më parë mbështetej
në afro 100 përqind të okupimit.

Këshillat e qeverisë së
Mbretërisë së Bashkuar

Këshillat e qeverisë së
Mbretërisë së Bashkuar
kundër udhëtimit jo thelbësor
jashtë vendit do të qëndrojnë
në fuqi deri në mes të majit
dhe ka të ngjarë të zgjaten.
Asnjë kompani e pushimeve
kryesore nuk do të kryejë
udhëtime kundër këshillave të
Zyrës së Jashtme. Rregulloret
e udhëtimit në pako e bëjnë
të qartë të drejtën e njerëzve
për një rimbursim të plotë:
ai duhet të paguhet brenda
14 ditësh. Për nisjet e
mëvonshme, fotografia është
më e re. E drejta juaj për të
rikthyer paratë tuaja nxitet kur
një firmë udhëtimi anulon një
udhëtim, ose kur ndryshohet
në mënyrë të konsiderueshme.
Por shumë operatorë turistikë
po ofrojnë fleksibilitet për
nisjet mirë gjatë verës. Kjo
mund t’u sigurojë udhëtarëve
një shans të mirëpritur për të
shtyrë një udhëtim, megjithëse
marrja e opsionit do të thotë
që ata humbasin të drejtën e
tyre për një rimbursim nëse
pushimi anulohet më pas.

Të drejtat e pasagjerëve
Të drejtat e pasagjerëve të
Bashkimit Evropian janë miqtë
tuaj. Ata specifikojnë që çdo
kompani ajrore që anulon një
fluturim duhet të sigurojë një

kthim të plotë të parave brenda
një jave. Por kjo është thënë
më lehtë sesa arrihet. Së pari,
nuk mund të aplikoni derisa
të njoftoheni se udhëtimi juaj
është anuluar; ata që kurrë
nuk marrin një njoftim të tillë
do të duhet të presin derisa
koha e nisjes të ketë kaluar
dhe fluturimi të mos ketë marrë
fluturuar. Pyetni përpara kësaj
dhe do të drejtoheni drejt një
kuponi ose rilevimi, ose do t’ju
jepet vetëm një pjesë e vogël
e tarifës së paguar në taksa
dhe tarifa. Tjetra, mos prisni
që ajo të jetë një përvojë pa
dhimbje. Linjat ajrore të mëdha
në Mbretërinë e Bashkuar të
gjithë thonë se do të veprojnë
në përputhje. Por EasyJet dhe
British Airways kanë hequr
mundësinë e rimbursimit në
internet; EasyJet thotë se
klientët mund të “kërkojnë një
rimbursim përmes qendrës
sonë të kontaktit”. Aktualisht,
kjo mund të përfshijë një
kohë të gjatë dhe zhgënjyese
në telefon, por udhëtarët
kanë një vit për të kërkuar.

Ankesë zyrtare tek Abta
Në teori, një udhëtar që
është i dëshpëruar për të
kthyer paratë e tyre mund të
paraqesë një ankesë zyrtare
tek Abta, ose të shkruaj një
Letër Para Veprimit dhe ta

ndjekë atë me një aplikim
përmes Paraqitjes së Parave
Online për kthimin e parave.
Por kjo nuk ka të ngjarë të
rezultojë e frytshme. Ekzistojnë
shpresa që qeveria mund të
bëjë hapa për të siguruar një
fond urgjent për lëshimin e
rimbursimeve - ose të paktën
IOU me mbrojtje ATOL.
Sa herë që ka një njoftim
të madh të lidhur me
koronavirusin - Ryanair
zvogëlohet në madhësinë që
ishte në 1995, British Airways
duke zvogëluar operacionet e
tij evropiane në nivelet e viteve
1960 - Unë i vajtoj mundësitë
e humbura për udhëtarët
dhe (më shumë shqetësues)
humbjen e punësimit për
dhjetëra e miliona njerëzve
që varen nga turizmi. Kur
të përfundojë kjo krizë,
udhëtimi do të zvogëlohet në
shkallë, me horizonte më të
ngushta dhe më pak zgjedhje.
Nëse jemi me fat, mund
të kthehemi atje ku ishim
brenda pesë viteve, por mund
të zgjasë më shumë nëse
traumatizohet besimi i publikut.
Megjithatë,
udhëtimi
është industria e lumturisë
njerëzore. Shpresoj që ne do
të ri-përcaktojmë arkitekturën e
festave dhe do të rivlerësojmë
ëndrrat tona në një mënyrë më
të mirë me planetin, për të pritur
bashkësi dhe për veten tonë.
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SADIQ KHAN NJOFTON PLANIN E
SHKURTIMEVE PREJ 500 MILION

S

hkurtimet
po
propozohen
për
shkak të humbjes
së të ardhurave nga Taksa
e Këshillit për shkak të
pandemisë koronavirus.
Sadiq Khan ka njoftuar për të
ulur shpenzimet e Bashkisë
deri në 500 milion për të
kompensuar një mungesë
të madhe për shkak të
pandemisë koronavirus dhe
bllokimit. Policimi, Brigada
e Zjarrfikës në Londër dhe
Transporti për Londrën
janë të vendosur të shohin
ulje të konsiderueshme të
buxheteve të tyre gjatë dy
viteve të ardhshme për të
krijuar një vrimë të zezë të
lënë nga pasojat nga bllokimi.
Kryetari i Bashkisë së
Londrës njoftoi javën e kaluar
se humbjet e kombinuara nga
Taksa e Këshillit dhe normat
e biznesit të shkaktuara
nga pasiguria ekonomike e
bllokimit pritet të arrijnë në
493 milion £ gjatë dy viteve
të ardhshme.
Megjithëse Qeveria u kishte
bërë premtime fillestare
këshillave dhe autoriteteve
lokale që ata të mbështeteshin
përmes krizës, asnjë financim
shtesë nuk ka ardhur për
të kompensuar humbjet e
të ardhurave për shkak të
mbylljes së bizneseve ose
familjet nuk janë më në
gjendje të paguajnë taksat e
këshillit.
Një studim i fundit zbuloi se
rreth 76.300 biznese të vogla
dhe të mesme ishin mbyllur
tashmë gjatë bllokimit,
ndërsa Banka e Anglisë ka
paralajmëruar se Mbretëria e
Bashkuar mund të përballet
me recesionin e saj më të keq
në më shumë se 300 vjet.
Z. Khan ka apeluar në
mënyrë të përsëritur Qeverisë
për një paketë financiare që

do të parandalonte shkurtimet
që duhej të bëheshin për
shërbimet thelbësore për
Londinezët, përfshirë policinë
dhe Brigadën e Zjarrit në
Londër, si dhe një pjesë të
fondeve nga TfL e cila mund
të pengojë rimëkëmbjen
ekonomike që Londra dhe
vendi ka nevojë pasi të hiqet
bllokimi.
Mbi gjysma e mungesës prej
500 milion is është duke u
bërë nga shkurtimet në TfL, e
cila vetëm disa javë më parë
u detyrua të marrë një ndihmë
jo të favorshme prej 1.6
miliardë which që përfshinte
600 milion borxh shtesë.
Deri më tani, rënia e të
ardhurave nga tarifat tashmë
i ka kushtuar TfL rreth 608
milion since që nga vendosja
e bllokimit. Megjithë gërmimet
nga Sekretari i Transportit që
shpëtimi ishte për shkak të
keqmenaxhimit të Kryetarit të
Komunës së TfL, Sadiq Khan
në të vërtetë kishte zvogëluar
deficitin operacional të TfL,
të trashëguar në vitin 2016
nga kryetari i bashkisë dhe
kryeministri aktual Boris
Johnson, me gati 1 miliard to
në 400 milion £.
Bilancet e parave të gatshme
u rritën gjithashtu me 16
përqind në më shumë se 2
miliardë over gjatë rrjedhës
së kryetarit të tij, gjatë së
cilës kohë, në vitin 2017,
qeveria kishte ndërprerë
subvencionin e saj 700 milion
£ në vit për TfL.
TfL do të shohë buxhetin e
tij të ulur me 11 përqind për
dy vjet, me kursime prej 75.5
milion to që do të bëhen në
2020-21 dhe më pas 211.9
milion në 2021-22.
Përqindja më e lartë e
kursimeve do të bëhet në
buxhetin e vetë Kryetarit
të Komunës, me 57 milion

£ për dy vjet, një ulje prej
22 përqind. Korporata
Mbretërore e Zhvillimit Old
Oak Park do të humbasë 21
përqind të buxhetit të saj, me
kursime totale prej 2.6 milion.
Buxheti i Asamblesë në
Londër është ulur me 2.5
milion £, një kursim prej 17
përqind dhe Korporata e
Zhvillimit të Trashëgimisë
në Londër do të detyrohet
të bëjë 9.5 milion funte
për dy vjet, rreth 8 përqind
të buxhetit të saj. Zyra e
Kryetarëve të Komunave për
Policim dhe Krim (MOPAC),
e cila financon Policinë
Metropolitane, do të shohë
buxhetin e saj të ulur me
109.3 milion £ për dy vjet,
përveç rreth 850 milion £ në
shkurtime që nga viti 2010.
Ulja e buxhetit të ri përbën
rreth 8 për qind e buxhetit të
përgjithshëm të policisë.
Brigada e Zjarrit në Londër,
e cila gjithashtu ka bërë

100 milion funta në kursime
dhe ka mbyllur 10 stacione
zjarri në 10 vitet e fundit, do
të ulë buxhetin e saj për 25
milion gjatë dy viteve, rreth 4
përqind të buxhetit të tyre të
përgjithshëm. Ndërsa humbja
e të ardhurave nga shifrat e
biznesit pritet të përfundojë
në vitin 2021, Sadiq Khan
gjithashtu paralajmëroi
se ndryshimi i propozuar
në sistemin e normave të
biznesit mund të “dëmtojë më
tej” Londinezët.
Një rezervë prej 118.6 milion
funte është vendosur tashmë
për të siguruar që 1000
oficerë shtesë të financuar
nga kryetari të bashkisë
mbeten të përballueshme,
të cilat mund të përdoren
nga Bashkia për të mbrojtur
policimin e vijës së përparme,
përfshirë planet e ardhshme
të rekrutimit, si rezultat i
premtimit të Boris Johnson-it.
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STUDENTËT E NIVELIT A NË WEST LONDON PRISHËN
PLANET, PASI SHKOLLA E DIKURSHME U MOHON
ATYRE NOTA TË PARASHIKUARA PËR UNIVERSITET

N

jë aspirues si mjek dhe
student që aspirojnë
që do të ishin të parët
në familjet e tyre që shkojnë
në universitet kanë frikë se
ëndrrat e tyre do të copëtohen
pasi nuk u pranuan notat e

ofertën e tij të kushtëzuar për
të studiuar mjekësi në King’s
College London, para se ky
bllokim të thoshte se të gjitha
vlerësimet ishin jashtë dhe një
lloj i ri i notës së parashikuar
të quajtur ‘Grade Assessment

parashikuara për shkak të
pandemisë koronavirus. F.
A. ishte përgatitur të merrte
provimet përfundimtare,
kështu që ai mund të siguronte

Grade’, u njoftuan si mënyra
alternative për të përcaktuar
suksesin.
18-vjeçari
ishte
duke
rivendosur Nivelet e tij si A

kandidat privat, do të thotë se
ai po studionte në mënyrë të
pavarur në shtëpi me formën
e tij të gjashtë, Shkollën për
Vajzat Swakeleys, si qendrën
e tij të zgjedhur për të marrë
provimet.
Por, pavarësisht se
Ferdaus ka ndjekur
Vitin 12 dhe Viti
13 në shkollë para
se të rivendoset
përsëri viti në
shtëpi, shefat e
shkollës kanë thënë
ditë para një afati të
rëndësishëm se ata
nuk kanë prova të
mjaftueshme për
përparimin e tij për
të bërë parashikimet
për biologjinë e
tij, matematikë
dhe kimi A Nivele,
sipas udhëzimeve të klasave
të reja. Prindërit - na tregoni
se si është vërtet jeta mbyllëse
në Sondazhin tonë të Madh
për Prindërit këtu.

Ferdaus është një nga
gjashtë studentët e goditur
nga ky veprim, i cili po lufton
furishëm me vendimin që ka
nisur një peticion në internet
dhe ka kontaktuar Hayes dhe
deputetin e tyre Harlington
John McDonnell për ndihmë.
Studentët e tjerë Abdi Abass
Mohamed, Fatima Mohamed,
Rahil Isar, Omar Mohamed
dhe Davinia Narayanasamy
janë gjithashtu të dëshpëruar
që ende të përmbushin ofertat
e tyre në universitetet Russell
Group me shpresë për të
studiuar lëndë të tilla si Ligji
dhe Biomjekësia e Kancerit.
Disa nga notat e parashikuara
të UCAS përfshijnë A * AA dhe
A * A * A.
Ferdaus gjithashtu tha që
ai ka siguruar një ofertë në
universitetin prestigjioz në
Londër për kursin e tij të
Zgjeruar të Mjekësisë, i cili
është krijuar për studentët me
prejardhje të pafavorshme për
të hyrë në arsim.
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SHKENCËTARËT E QEVERISË THONË SE
KORONAVIRUSI PO ZVOGËLOHET NË LONDËR
NDËRSA BIE VLERA E RËNDËSISHME R

Vlera tani është nën një, pasi shkalla e rritjes gjithashtu bie nën zero
azhurnoi vlerën R të enjten
(25 qershor), duke treguar
se vlera R e Londrës ka rënë
pak dhe tani është midis 0.7
dhe 0.9. Javën e kaluar,
shifra ishte midis 0.7 dhe 1,
që do të thotë se megjithëse
ishte përgjithësisht në rënie,
kishte ditë kur mund të kishte
mbetur e njëjtë. Një masë
tjetër vendimtare gjithashtu
e lëshuar nga SAGE, tregon
se shifra e normës së rritjes
për Londrën gjithashtu ka
ndryshuar, duke rënë nga
-5 në një përqind, në mes
-6 dhe 0 përqind. Shifra e
shkallës së rritjes tregon se
sa shpejt ndryshon numri i
infeksioneve çdo ditë. Ndërsa
rritja ishte pozitive në disa ditë
javën e kaluar, domethënë
numri i rasteve u rrit pak,
shifrat janë tumbur këtë javë.
Edhe pse Londra besohet
të ketë arritur kulmin rreth
dy javë para rajoneve të
tjera të NHS në Angli të

vendit, ajo nuk ka vlerën
më të mirë R ose ritmin e
rritjes. Vlera më e mirë R,
që do të thotë përhapja
më e ulët e sëmundjes,
është në Jug-perëndim të
Anglisë, në mes 0.6 dhe 0.9.
Shkalla më e mirë e rritjes
ndërkohë është në Lindjen
e Anglisë, ku Covid-19 po
zvogëlohet më shpejt, në
mes -1 dhe -6 përqind çdo

ditë. Megjithëse sigurimi i
shifrave ka kufizime, pasi
vlerat R janë përgjithësisht
më pak të besueshme kur
ka më pak raste, dhe ato
nuk pasqyrojnë situatën
në të gjitha pjesët e rajonit.
Edhe nëse R është nën 1,
mund të ketë bashki ose
lagje të Londrës me një grup
rastesh ose me një përhapje
më të lartë të sëmundjes.

15 YE
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oronavirus
në
Londër po vazhdon
të zvogëlohet sipas
vlerave të fundit të R të
lëshuara nga SAGE. Vlera R
është një statistikë thelbësore
që tregon shkallën në të cilën
Covid-19 po rritet dhe është
numri mesatar i njerëzve që
shkojnë për të kapur virusin
pasi një person është i
infektuar. Covid-19 zakonisht
ka një vlerë R 3 ose më të
lartë, por me masa në vend
si bllokimi, duke punuar nga
shtëpia, prova dhe gjurmë
dhe veshja e mbulesave të
fytyrës, shkencëtarët kanë
gjetur mënyra për ta ulur atë
numër. Që nga fundi i majit,
Anglia ka pasur një vlerë R
midis 0.7 dhe 0.9. Do vlerë
nën 1 tregon që virusi po
zvogëlohet, kështu që më
pak njerëz do të vazhdojnë
të marrin virusin çdo ditë.
Grupi Shkencor Këshillues
për Emergjencat (SAGE)
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HASHIM THAÇI I MËRZITUR DHE
EDI RAMA QË SILLET SI FAJTOR!

H

ashim Thaçi dhe shokët
e tij nuk akuzohen
pse luftuan për Liri,
nuk akuzohen për çlirimin e
Kosovës, por për eliminimin
e kundërshtarëve politikë.
1. Në vitin 2000, një vajzë 11
vjeçare u josh dhe u vra nga një
ushtar paqeruajtës amerikan në
Kosovë. Prindërit e saj kanë
kujtuar se paqeruajtësi nuk
vret fëmijë. Por, vrau. Ushtari
vrasës u dënua me burg të
përjetshëm në Gjermani,
ndërsa ushtria amerikane
mbeti ushtri amerikane, më e
dashura, më e besueshmja
dhe më e rëndësishmja për ne.
2. Nuk akuzohet UÇK-ja, kur
akuzohet një ushtar i saj.
Ashtu siç nuk akuzohet prindi
kur fëmiu i tij e bën një krim.
Nuk akuzohet e nuk gjykohet
lufta për liri, sepse UÇK ishte
aleate e NATO-s, por akuzohen
individët, të cilët mund të kenë
bërë krime dhe kjo s’është lajm.
Nuk është lajm që s’ka fis pa pis.
Që s’ka ushtri pa ndonjë kriminel.
Do të ishte lajm, sikur të gjendej
një ushtri, një Institucion apo
një Shtëpi e Zotit pa njerëz të
ligë. Pra, lajm do të ishte nëse
do të ishte zbuluar se dikudikur në një botë ideale, paska
pas ekzistuar një Institucion pa
njerëz të këqij...e jo e kundërta.
3. E UÇK po, shfrytëzohet
nga ushtarët e saj sa herë
që ata i ndjek Drejtësia.
Nuk po gjykohet qëllimi dhe
ideja e UÇK-së për Liri,
por po akuzohen individët,
të cilët kujtojnë se UÇK
i shpëton nga Drejtësia.
UÇK e ka sjell lirinë, por
nuk të mbron nga Drejtësia.
Hashim Thaçi dhe shokët e tij
nuk akuzohen pse luftuan për
Liri, nuk akuzohen për çlirimin
e Kosovës, por për eliminimin

e kundërshtarëve politikë.
Prandaj,
s’kanë
pse
fshihen
pas
UÇK-së.
UÇK të ka shpëtuar nga armiku,
por jo kur armik e ke vetveten.
4. Hashim Thaçi është
shumë
i
m ë r z i t u r.
Mërzia e tij tregon se ai ka
qenë i bindur se do të dijë të
‘luaj lojën’ dhe të dal nga raporti
i Dick Martyt pa therr në këmbë.
Nga raporti famkeq ose të nxjerr
drejtësia ose harresa, ama jo
kompromisi dhe jo Kosova.
Aq shumë është mërzitur
për akuzën sa ia lejoi
vetes të flas për ndjenja,
që aspak nuk i shkon.
Tha se e ka zemrën e
përgjakur por nuk e ka të thyer.
Zemrën e thyen veç dashuria,
se edhe mjekësia e njeh
sindromin e zemrës së thyer,
por ama, ata që e njohin
Hashim Thaçin të gjithë i kanë
zemrat e tyre të thyera, kështu
që askush nuk ka mjaftueshëm
zemër që të merret edhe
me zemrën e tij të lënduar.
Hashim Thaçi ka kujtuar se
nuk ekziston dhimbja e zemrës
së thyer, derisa e ka ndjerë
dhimbjen e zemrës së tij.
Po
dhimbka.
5. Zemrën e lënduar të
Hashim Thaçit më së
shumti po e qan Edi Rama.
Kryeministri shqiptar i ka
shpall ‘luftë’ krejt botës për
shkak të Hashim Thaçit.
Ta merr mendja do me dhënë
jetën për të, si robi për Liri.
Është kah sillet aq i nervozuar
me fatin e Hashim Thaçit,
sa që po duket fajtor.
Edi
Rama
po
duket
bashkëfajtor dhe arkitet
i fatit të Hashim Thaçit.
Veç një fajtor vuan me zë kaq
të lart, me kaq shumë zhurmë
dhe me gurmaz të shqyer.
Vuajtja ka etikë, krenari, dhe

pak poezi, prandaj kur
vuan të këshillojnë:
vuaj me marifet.
Edi Rama nuk është
i mërzitur për fatin e
Hashim Thaçit, por
është i nervozuar
me fatin e tij.
Aq
i
nervozuar
sa ka ardhur në
Kosovë t’i ‘pajtojë’
politikanët shqiptarë,
duke i bërë edhe
më shumë nervoz,
duke i frymëzuar të
çohen kundër krejt
botës dhe kundër
komplet shekullit 21.
Edi Rama po sillet sikur
ka
‘humbur ’
gati
sa
Hashim Thaçi kur iu pre
udha për në Washington.
Çfarë
ka
humbur,
le
të tregojë, sepse në
Prishtinë po sillet si fajtor.
Po sillet si dikush që ka humbur
krejt çka ka pasur në jetë.
Sa më shumë që po e
mbron Hashim Thaçin nga
fati i tij dhe nga ‘krejt bota
e poshtër’ aq më shumë po
i bën dëm atij dhe vetes.
Sepse, është absurde të
pretendosh se krejt bota
janë çuar në këmbë kundër
Hashim Thaçit, ndërsa Edi
Rama po flijohet për drejtësinë
e paragjykuar të shokut të tij.
Pra, Edi Rama po paramërzitet, sikur e di ‘çfarë e
pret Hashim Thaçin’, në vend
se shoku-shokut ti jep gajret.
Sikur kur tutët mos po ‘zbulohet’.
Fjalimii tij në mbrojtje të
Hashim Thaçit e Kadri Veselit
në Kuvendin e Shqipërisë
është nervozizëm i aktruar.
Sepse, është nervozizëm
i madh për të qenë real.
Shumë
e
dhimbshme.
Edi Ramën s’e kemi
parë kurrë kaq patetik.
6. Pse Kryeministri shqiptar

shtiret sikur Kosova ka
marrë fund ‘pa Hashim
Thaçin’!A s’bën pa Hashim
Thaçin Kosova, a Edi Rama?
Besoj se Edi Rama ka shumë
nevojë ta bind Hashim Thaçin
se nuk e ka ditur fatin e tij (nuk
ia kanë treguar fallin), sepse
ndryshe s’ka kuptim që ka
ardhur këtu në Kosovë dhe i
thotë popullit ‘keni mbaruar’.
Pse kemi mbaruar, vlla?
Se Hashim Thaçi dhe Kadri
Veseli mund të akuzohen
për vrasjen e 100 vetave.
Ne u dashka të mbarojmë për ta?
S’vjen n’shprehje që Kosova të
ndjehet ‘e vdekur’ në asnjë rast.
Kosova e di se jeta ka vazhduar
edhe pasi kanë vdekur
pejgamberët e shenjtorët,
njerëzit kanë jetuar normal.
Pse pra ti nuk po i
bashkangjitesh
Hashim
Thaçit në Hagë mbasi
t’u ka bë kaq merak!
Pse s’po ia merr gjynahet
dhe pse s’po mbaron ti për
Hashim Thaçin, por Kosova
u dashka me mbaru për
me t’u plotësu ty profecia!
Ose: pse i shtin duart në zjarr
për të?...Të plotë mund ta
lexoni tek Fjala e Lirë online:
https://www.fjalaelire.com/
post/hashim-thaçi-i-mërziturdhe-edi-rama-që-sillet-si-fajtor
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RREGULLA TË REJA PËR MIGRANTËT E
PALIGJSHËM NË MB 2020

Q

everia britanike ka
ndërmarrë një qasje
pragmatike
gjatë
shpërthimit të Coronavirus.
Ndërsa heqjet e emigracionit
janë praktikisht të pamundura
(megjithëse disa duket se kanë

ndodhur), kontrollet e tjera të
rrepta gjithashtu janë hequr.
Për shembull, ata që duhej të
regjistroheshin në takime nuk
kërkohet aktualisht ta bëjnë
këtë. Ka pasur gjithashtu histori
që kanë theksuar që qendrat

e ndalimit të emigracionit në
Britani janë zbrazur praktikisht.
Pra, çfarë do të thotë kjo për
migrantët e paligjshëm në
Britani të Madhe ose ata që
kërkojnë të vijnë? Në këtë
artikull, ne do të shohim

se ku qëndrojnë gjërat dhe
gjithashtu ndryshimet, ka të
ngjarë të shohim në pasojat e
menjëhershme të shpërthimit
të COVID-19 për migrantët e
paligjshëm në MB.

A DO TË KETË NJË
AMNISTI PËR MIGRANTËT
PA DOKUMENTE NË MB?

K

ohët e fundit ishte
parashtruar
se
Kryeministri,
Boris
Johnson ishte gati të ofronte
një amnisti për të gjithë
migrantët e paligjshëm në
Mbretërinë e Bashkuar. Ndërsa
bisedimet për një amnisti kanë
shkuar të ftohta, do të kishte
kuptim që Britania e Madhe ta
ofronte këtë. Pasi të kthehet
një ndjenjë e normalitetit, do
të jetë e vështirë për Zyrën e
Brendshme të rimarrë kontrollin
e sistemit të azilit. Një amnisti e
përkohshme mund të ndihmojë

për të rigjetur një sens kontrolli
mbi sistemin dhe gjithashtu
të përfitojnë ata që janë nën
kontrollin e regjimit aktual.
Është një çështje madhore
me një amnisti të azilit, nuk
përputhet saktësisht me
ideologjinë konservatore.
Dituria mbizotëruese e
Konservatorizmit është se
migracioni i paligjshëm është
i dëmshëm për një vend.
Nëse kjo është e vërtetë është
subjektive, nuk ka studime që e
vërtetojnë këtë. Ekziston edhe

çështja që nuk do të ishte mirë
me ekipin e Boris Johnson,
shumë prej të cilëve janë
bashkangjitur me kontrolle të
rrepta të imigracionit.
Një amnisti ka kuptim nga
një këndvështrim financiar,
ka shumë para për të kursyer
duke mos i kthyer njerëzit
përsëri në vendin e origjinës.
Ekziston gjithashtu një
humbje aftësish pasi shumë
migrantë të paligjshëm janë
jashtëzakonisht të aftë, por
paaftësia e tyre për të punuar
do të thotë se nuk ka përdorim

të talentit të tyre.
Duket tani që çdo amnisti për
migrantët e paligjshëm nuk ka
gjasa. Sekretari i shtëpisë, Priti
Patel, ka forcuar pozicionin
e saj kohët e fundit dhe ka
marrë një vijë të vështirë për
migracionin e paligjshëm.
Retorika e saj për të siguruar
që njerëzit të kthehen në
vendin e origjinës ka të ngjarë
të jenë jo-produktive, por kjo do
t’i pëlqejë të drejtën e vështirë
të partisë Konservatore.
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A MUND TË BËJ NJË
KËRKESË TË RE PËR AZIL?

N

dërsa
sistemi
i
imigracionit
në
Mbretërinë e Bashkuar
po funksionon me një kapacitet
disi të zvogëluar, ai ende po
funksionon. Zakonisht, ju
do të duhet të merrni pjesë
në Zyrën e Brendshme në
zyrat e saj në Liverpool për
të bërë një kërkesë të re, por
për shkak të shpërthimit të
COVID-19, kjo nuk kërkohet
aktualisht. Ju jeni akoma në
gjendje të bëni një kërkesë të
freskët. Nëse dëshironi ta bëni
një gjë të tillë, do t’ju duhet
të dërgoni dokumente për të
mbështetur kërkesën tuaj të re.
Këto do të duhet të dërgohen
përmes postës elektronike
dhe do t’ju duhet të identifikoni
veten brenda emailit për të
siguruar që ajo konsiderohet
e saktë. Ndërsa ende mund
të kontaktoni departamentin
përmes telefonit nëse është
e nevojshme, preferohet t’i

kontaktoni ato me email.
Nëse jeni në strehim të
mbështetur, kjo duhet të
vazhdojë nëse aplikimi
juaj është i suksesshëm
apo jo. Sistemi aktualisht
është në pritje dhe shtesat
janë vendosur. Ndërsa ky

proces duhet të menaxhohet
automatikisht, ju prapë mund
të merrni një “Njoftim për të
Lënë”. Nëse merrni një njoftim,
duhet të kontaktoni Ndihmën e
Migrantit sa më shpejt që të jetë
e mundur për të siguruar që të
qëndroni brenda rregullave. Ju

gjithashtu duhet të vazhdoni të
merrni mbështetje financiare.
Nëse jeni duke luftuar për
të marrë ndihmë, ju lutemi
kontaktoni dhe ekipi ynë mund
të ndihmojë për të siguruar që
të mbeteni të mbrojtur.

CILAT NDRYSHIME KANË TË
NGJARË PËR MIGRANTËT E
PALIGJSHËM?

P

ërhapja e COVID-19
ka ndryshuar jetën e
përditshme për të gjithë.
Siç mund ta prisni, ai gjithashtu
ka ndryshuar ndjeshëm
sistemin e imigracionit në
Mbretërinë e Bashkuar.
Rregullat e mësipërme janë
masa afatshkurtra dhe nuk
do të qëndrojnë në vend
përgjithmonë. Atëherë, çfarë
mund të presim? Tashmë
ka bisedime për rifillimin e

intervistave ballë për ballë. Ne
gjithashtu besojmë se atyre që
duhet të bëjnë kontrollin me
pikën e tyre lokale të Office,
ose tashmë kanë qenë ose
do të bëhen, u kërkohet që
të rifillojnë kontrollet e tyre
të rregullta. Ne po shohim
ngadalë që sistemi të fillojë të
marrë avull dhe është vetëm
çështje kohe para se ndalimet
dhe largimet të fillojnë përsëri.
Gjithashtu, siç mund ta keni

parë, ka pasur një ngritje të
konsiderueshme në kalimet
në tentativë të Kanalit Anglez.
Kjo e ka rikthyer çështjen
e migracionit të paligjshëm
në qendër të vëmendjes.
Nëse sekretari i shtëpisë,
Priti Patel ka të drejtë, këta
migrantë të paligjshëm do të
kthehen në vendin e tyre të
origjinës. Nëse retorika e saj
është politikë qeveritare, ne
mund të presim që gjërat do

të përkeqësohen para se të
përmirësohen për migrantët
e paligjshëm në Mbretërinë
e Bashkuar. Me rifillimin e
shërbimit si zakonisht, është
jashtëzakonisht e trishtueshme
që qeveria britanike ka humbur
një shans për të ndihmuar
migrantët e paligjshëm në MB.
Nëse ata e bëjnë këtë në të
ardhmen mbetet për tu parë,
por duket mjerisht e pamundur.
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GËZUAR I PALODHURI
DEMUSH CUFAJ!
D
emush Cufaj mbushi
tashmë 65 vite. 65
vite jetë që kanë
kaluar në vrimë të gjilpërës.
Një jetë që nisi duke mbajtur
mbi kurriz malin e heshtjes
së mjaft enigmave, që e
shoqëruan jetën dhe kalvarin
në të cilin kaloi jeta e një fisi
të tërë. Si një mjek i palodhur
tashmë ndjehet krenar që i ka
shërbyer frontit më të fundit
të luftës ndaj Covid-19. Si
punonjës i hershëm i shëndetit
publik ai ka parë dhe ndjerë
mjaft situata e kolera, që
ai ndjeu në vitet e tij më të
mistershme të jetës natyrisht
i ka dhënë vetëm një qëllim, ti
shërbej popullit dhe shëndetit.
Ai u shërbeu sikurse u ka
shërbyer njerëzve vite e vite
me radhë, me përkushtimin
dhe dashurinë humane.
E nisi me dëshirat e zjarrta
rinore që të shërbente në një
profesion kaq human në Fushë
të Arrëzit, Pukë, por regjimi i
asaj kohe e largoi menjëherë
nga puna së bashku me të
atin e tij, Beqir Bajram Cufaj,
duke i shpallur si kulak të atij

sistemi. Në spitalin e Fushë
Arrëzit, Pukë, ai sapo kishte
nisur të realizonte dëshirat dhe
pasionin e tij, por komunistët
dhe servilët e atij sistemi,
sigurimi i brendshëm, e bëri
atë që kishte për qëllim që
të fillonte ndëshkimin ndaj
njerëzve të fisit, që e donin
lirinë dhe demokracinë,
që e donin Shqipërinë.
Xhaxhai i tij Mehmet Bajram
Cufaj ishte rrjeshtuar më
parë partizan dhe më vonë
në shërbim të Shqipërisë
në incidentet ushtarake të
armatosura në kufirin GrekoShqiptar. Atje ai u arrestua nga
Ushtria Greke dhe bashkë me
disa shokë të tij u detyruan
të vuanin dënimet e ashpra
atje. Pas disa vitesh dënimi
atje, ai mundi të arratiset e të
largohet në Saul Paulo, Brazil,
pasi ishte e pamundur më të
hynte në Shqipëri. Kështu
humbi lidhjet me familjen
e njerëzit e tij të dashur.
Mehmet Bajram Cufaj mundi
të vinte në Atdheun e tij, atë
që e deshi aq shumë vetëm

në vitin 1989, pas 45
vitesh larg Atdheut të
tij të dashur, për të
cilin kishte luftuar që
në moshë të re. Kjo
kohë ishte një dhimbje
për të, por dhe një
torturë psikologjike
për familjen dhe
tërë fisin Cufaj. E
gjitha ishte pastaj një
tragjedi e paparë më
vete. Ndoshta nga më
të dhimbshmet e një
fisi të tërë që kishte
në gen patriotizmin
dhe dashurinë e
thellë për Atdheun.
Kështu menjëherë
filluan ndëshkimet
dhe përndjekjet nga
fisit Cufaj. Vuajtje
të shumta pasuan
familjet e këtij fisi, pasi dihej
që regjimi komunist do të
hakmerrej me vendime
brutale e të dhimbshme për
këto famlje. E vuajti në fillim
familja e Beqir Bajram Cufaj,
vetë Demushi e fëmijët e tij.
Për këtë iu drejtuam
biznesmeni të sukesshëm

dhe Kryetarit të Grupseksionit
të PD, në barking dhe
Dagenham, Gazmend Cufaj i
cili na tha: “Unë që isha në një
moshë shumë të re e vuajtja që
në fëmijërinë time. Të gjithëve
që ishim shkëlqyeshëm në
shkolla nuk na u dha e drejta e
studimit. Xhaxhait tim, Bajram
Cufaj iu desh të shkonte tre
vite në Tiranë duke u lutur
që ta merrnin në shkollë të
lartë, kur ai ishte me të gjitha
notat dhjeta. Ai vetëm me një
kërkesë të zgjeruar më pas
mbaroi shkollën e lartë, duke
u bërë në vitet që pasuan
Shef i Policisë në zonën
e Pukës, më vonë dhe në
Tiranë ku edhe sot vazhdon
të kryejë detyrën në Policinë
e Shtetit. Gjatë periudhës
komuniste babai im, Demushi,
duke punuar në sektorë të
ndryshëm ku e dërgonte
Partia, pësoi tre aksidente
që gati i morrën jetën dhe
ka shpëtuar disa herë në fije
të perit.... (vijon në faqen 20)
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KUR PUNA TË VLERËSOHET

P

as disa ditësh punë
intensive Kompania e
mirënjohur shqiptare,
“Big Boss Services UK Ltd” e
drejtuar nga Gazmend Cufaj
ka marë përgëzimet më të
mira nga pronarët e një vile
në Barnet, ku ata kanë kryer
punimet së fundi. Më tej
ata kanë qenë të befasuar
kur mësuan se banorët e
kënaqur i kishin shkruar një
letër falenderimi Bashkisë
së kësaj zone të Londrës ku
shprehnin fjalët më të mira për
këtë kompani dhe për vetë z
Cufaj. Fjalët e kësaj letre
falenderuese më pas i janë
komunikuar vetë drejtuesit
Cufaj ku ai ka mësuar se
ata ishin mjaft të kënaqur
nga cilësia dhe shpejtësia e
punimeve. Letra falenderuese
në fakt është e disata që i
drejtohet kësaj kompanie.
Midis të tjerave në këtë letër
shkruhet “Unë po ju shkruaj
këtë letër në mënyrë që t’ju

falënderoj për një dekor kaq
të bukur të brendshëm dhe
për rinovimin e shtëpisë time
në mënyrë simpatike.
Të gjithë anëtarët e familjes
sime e donin atë. Tema e
tërë, modelet, kombinimet

e ngjyrave ishin absolutisht
fantastike. Shpresoj t’ju shoh
së shpejti sepse ju duhet të
dekoroni shtëpinë e tezes
time gjithashtu dhe dua të
diskutoj disa gjëra në lidhje
me këtë. Faleminderit shumë

dhe ju jemi mirënjohës.”
Kjo tregon se emri i shqiptarit
në BM sa vjen e merr një
kuptim tjetër, të respektit dhe
vlerësimit.

Nr. 23 KORRIK /
JULY 2020
(vjon nga faqja 18) ... Ai u

aksidentuanë punë dhe mbeti
herën e parë 22 ditë në koma
në spitalin e Pukës. Falë
shërbimit shëndetësor dhe
kolegëve të tij ai u risoll në jetë”.
Gazmend Cufaj shton se ai
ishte i vogël kur i qëndronte
afër krevatit dhe kur e shihte
se i ati nuk ishte në gjendje
t’i fliste. “Nuk e kuptoja
se im atë ishte në koma.
I lutesha Zotit të ndodhte
mrekullia”, thotë Cufaj. Dhe
mrekullia ndodhi pas 22
ditësh. Ai u rikthye në punë.
Me ardhjen e demokracisë
në Shqipëri, Demush Cufaj u
vu në krye të demokracisë në
zonën Truen - Sakat -Pukë.
ai atje iu përkushtua me
mish e me shpirt. Më pas ai
lëvizi familjen në Durrës ku
vazhdoi palodhshëm misionin

etij
demokratik.
Nga ky moment
ai do të gëzojë
pensionin e tij dhe
vitet pranë nipërve
e mbesave të tij.

P
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Unë që vetëm pas një
mundi të madh arrita
të fitoja studimin
për në shkollën
“Skënderbej”, jam
krenar që im Atë na
dha frutet më të mira
të jetës, edukatës,
respektit, dhe sot si
anëtar i devotshëm
i PD-së na ka bërë
të gjithë ne të
jemi durimtar dhe
krenarë për ditët në
vazhdim, përfundon
Gazmend Cufaj.

FALËNDEROHET MJEKJA SHQIPTARE
NGA KRYEBASHKIAKU KHAN

M

jekja
shqiptare,
Anxhela Gradeci,
prej vitesh jeton dhe
punon në Londër. Në fund të
viteve 1990, Anxhela vetëm
4-vjeçe, familja e saj u largua
nga Shqipëria dhe u vendos
në Mbretërinë e Bashkuar.

Anxhela studoi për mjekësi
dhe sot ajo punon si mjeke në
repartin respirator në spitalin

Whitington, në Londër. Gjatë
gjithë periudhës së pandemisë
ajo ka qenë në vijën e parë
të trajtimit të pacientëve
me koronavirus. Së fundi,
Kryebashkiaku i Londrës,
Sadiq Khan, ka postuar një
video falënderuese për të
gjithë mjekët që kanë qenë në
fronin e luftës ndaj COVID, por
sidomos për mjekët e ardhur
nga vendet e tjera. Khan,

në profilin e tij në Facebook,
në Ditën Ndërkombëtare të
Refugjatëve ka ndarë historinë
e emigrimit dhe të integrimit
të Anxhelës. Në videon e
shpërndarë nga kryetari i
Bashkisë, përshkruhet historia
e Anxhelës. Anxhela tregon
për punën e saj e përditshme
dhe se si u bë pjesë e stafit
të këtij spitali. “Pas gjashtë
vjetësh mësimi në shkollë

mjekësore për sëmundje të
ndryshme, erdhi Covid-19 dhe
ndryshoi gjithçka. “Refugjatët
janë në vijën e parë në
luftën kundër Covid. Kur
qeveria kërkoi që vullnetarët
të bëhen pjesë e personelit
shëndetësor, qindra mjekë
të lindur nga jashtë, përfshirë
edhe refugjatët, u përgjigjën”,
thotë mjekja. Ajo shprehet se
të qenit refugjate e ndihmon
atë të shohë njerëz përtej
kushteve të tyre mjekësore:
“Kur u them njerëzve që
jam refugjate, ata zakonisht
befasohen. Shpesh, është
simpati. Ndonjëherë, është
zemërim. “Unë dua që njerëzit
të kuptojnë se refugjatët nuk
janë një grup homogjen. Ata
janë individë që mund të
ofrojnë shumë për shoqërinë”,
vijon më tej Anxhela. Anxhela
nuk e mohon faktin e të qenit
krenare që është refugjate,
pasi sipas saj, janë ata që po
“formojnë botën tonë për mirë”.
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THJESHTËSIA E PËRKUSHTIMI I DIAMAND HIDRIT

“

TNS Legal Services
Ltd” është kompania
ku natyrshëm gjen dhe
ndjen gjithnjë një gatishmëri
për të ndihmuar dhe shpjeguar
të gjitha rrugët e mundshme
ligjore për shqiptarët në nevojë.
Ajo ndodhet në adresën 1st
Floor 239 Kensington High
Street London, England, Ë8
6SN. Dhe natyrisht ajo që
shuan kureshtjen është se pse
ndodh që shqiptarët të gjenden
atje. Thjesht dhe shkurt se
atje është gjithnjë një njeri që
thuajse 24 orë nuk e ndalon
celularin e tij, pasi ai është
thuajse i gatshëm të gjendet
gjithmonë dhe gjithë herët në
ndihmë të atyre që kërkojnë
këshilla dhe ndihmë ligjore
për çështje të ndryshme, por
sidomos për emigracionin.
E ndërsa bëhet fjalë për
emigracionin në krah të ideatorit
të kësaj zyre, Diamand Hidri,
është gjithnjë një specialiste e
fushës ligjore, Angela Sharma
(Lawer), ajo që u shkon deri
në fund të gjitha dokumentave
me të cilat është marë më parë
dhe i ka sistemuar vetë Hidri.
Kjo kompani ka natyrën e saj
të biznesit, (SIC) Barristerë
të ligjshëm, me të cilët ajo
ka kontratë të rregullt dhe
aktivitetet e agjentëve të

patentave dhe të drejtave
të autorit; veprimtari të tjera
juridike që nuk klasifikohen
diku tjetër. Është një kompani
që vazhdon atë që herët
e ka pasur si shërbimin e
emigracionit në emrin e njohur
“TNS Immigration Services
Ltd”, e cila ka funksionuar si e
tillë për periudhën,
02 gusht 2017 - 04 mars
2020. Si e tillë, pra kompania
e ideuar dhe e mbajtur gjallë
ka gjithnjë emrin e njeriut,
shqiptarit të kudogjendshëm,
human dhe miqësor me të
gjithë, ai që ka qenë pranë
mjaft kompanive ligjore në
vite, me të cilat tashmë ka
kaluar përvojën mbi përvojën
në çështje që shqetësojnë më
së shumti shqiptarët e lënë pas
dore, ose të tradhëtuar nga
kompani të tjera emigracioni.
E thënë shkurt, urtia dhe
thjeshtësia e Diamand Hidrit,
bien shepsh në ndjesinë e
njërëzve, por pak herë të mirët
e mbajnë këtë si një shenjë
që meriton respekt, fjalën
e mirë e më së shumti atë
që na duhet sot më shumë
se kurë të gjithëve, për të
mbajtuar gjallë humanizmin.
Diamand Hidri është një nga
këta emra të komunitetit,
që ka provuar me fakte dhe

treguar me përkushtim, se
në Perëndim, puna dhe
angazhimi, përkushtimi dhe
dashuria për njeriun të bën
gjithnjë krenar, shembull dhe
madje dhe një model se si
mund të integrohesh, duke
mos humbur kohë në kurse
e kualifikime, që të jenë aq
sa të mbash në sqetull libra
dhe certifikata. Ai e ka treguar
këtë me punë, kualifikim
angazhues, pjesëmarrje dhe
njohje të situatave, ligjeve,
madje edhe më mirë në disa
raste nga ata që ngulen e
nuk shkulen nga zyrat e tyre.
Nëse sot është një rast i tillë i
duhur për ta thënë atë që është
reale, atë që është angazhim
dhe dëshirë e njeriut të gjallë e
tejet të ndjeshëm për problemet
e të interesuarve natyrisht
është thjeshtësia e këtij njeriu,
që kurë nuk di të mburet, as
të shtiret, por të bëjë punën e
tij me kujdesin më të madh e
të bëjë njerëzit të besojnë tek
angazhimi i tij dhe i studios
ligjore “TNS Legal Services
Ltd”, ku ndoshta gjithkush
do të ndjehet i suprizuar, se
ka në dispozicion emra të
respektuar e mjaft të dëgjuar të
të gjitha fushave ligjore në MB.
Diamand Hidri është dhe një
aktivist i palodhur i komunitetit

shqiptar. Ai është nderuar pak
më parë edhe me titullin e
nderit “Ambasador i Paqes” në
një organizim të mrekullueshëm
nga instanca serioze e mjaft të
respektuara në UK. Gjithashtu
ka një hapësirë të ndjeshme në
aktivizimin e tij human, ndihmën
e pakursyer ndaj njerëzve
në nevojë dhe atyre që i bien
telefonit të tij dhe zyrës ku ai
kryen ligjërisht detyrën e tij. S
Ajo që bie në sy është se ai
është gjithnjë i qeshur, me
humor, miqësor dhe nuk bën
atë që lëndon apo shqetëson
tjetrin. “E kam porosi nga
prindërit e mi, nga ata që më
sollën në rrugën e jetës”, thotë
ai shpeshherë. “Eksperienca
është ajo që më bën të
falenderoj nga shpirti e zemra
Mbretërinë e Bashkuar, Nënë
Mbretëreshë, që i ka hapur
udhë jete të gjithëve, dhe
madje të bëhemi njerëz mbi të
gjitha.”- shton ai. Kjo e ka bërë
atë që mjaft herë të gjendet
pranë atyre që janë në frontin e
parë, si në rastin kur veprimi i tij
human dhe i mikut të tij Qemal
Visha, bashkë me Sallonin e
Bukurisë së të shoqes, Landa,
bënë xhirron e mediave, duke
qenë model dhe shembull i
respektit ndaj njerëzve të NHS.
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SA LART JENI NGRITUR. SA LART
ËSHTË SHKRUAR EMRI JUAJ I MADH!

M

ë parë se të ju shkruaj
Pesë Pika, për Emrin
tuaj të Madh, mendova
të gërmoj pak në arkiva.
Dhe Ju e dini, se arkiva të
tilla, kanë edhe dritë, edhe
errësirë…, fundja të dyja ju
bëjnë mirë. Aty gjendet edhe
ai Ylli me pesë cepa, që Ju
frymëzoi, ndërsa fëmijët që në
djepa, fëmijët e lindur e tërritur
me buzën e përhumbur të
fjalës nxitonin të bënin kafetë
e gjyshërve të lodhur duke u
fryrë nga rrudhat e gjyshet që
numronin gurët që hidhnim për
të parë dritë në fund të tunelit.
Por, gurët tanë kishin qenë
pambuk në kurrizin tuaj. Madje
ato gurrë filluan të bënin
arkitekturën e kolltukëve tuaj.
Dhe ju ulët, ndërsa përballë
kishin pamjet e specave të
tharra varg për dimrat, ndërsa
gjyshet, nënat e gjyshërit
numronin kokrrat e fasuleve,
sikurse Ju zbardhnit dhëmbët
tuaj salloneve të modës së re.
Dhe ne lamë gurët. Lamë
… dhe mbetëm përsëri të
huaj, duke bëlbëzuar vetëm
emrin tuaj. E të gjithë tashmë
jemi krenarë, nuk jemi më
në hall, fundja… Sa lart
jeni ngritur. Sa lart është
shkruar emri juaj i Madh!
1
.
Emri juaj?! Emri… Tashmë
është bërë vetëm një grumbull
kockash, dhe si eshtra të

rënda varet e shkalavitet
nën buzë. Se… e
shkuara është ajo që na
vari këtë emër në buzë
të mbyllura, të sinqerta,
të urta, dashamirëse
për të të lakuar e latuar.
E shkuara kur na u duk
një fjalë. E shkuara
kur kishe arsyen të na
thërrisje për të tashmen
që të ndihej emri juaj i
pafjalë… Eh, emri juaj.
Unë gjithmonë e mbaja
emrin tuaj nën gjuhën
time. Në atë vend të
vogël midis mishit dhe
kockës. Dhe nuk mendoja
se isha gati të liroja
buzët e mia. Isha gati ti
ulërija Botës. Nuk isha
gati të lejoja të dilni dhe
të mërmërisni përgjithmonë
e përgjithmonë. E ndjeja
dhe e dija. E dija, sepse kjo
është një mendim i frikshëm.
Mendim
i
trishtshëm.
Po, po mjaft i frikshëm.
Se me emra të tillë jargavitës
ne shkatërruam një epokë.
Ne shkurtuam mijëra jetëra.
Ne shkuam pas qindra vite
larg të Tjerëve. Me emra që
lakuam dhe u sakatuam.
2
.
Do të isha më i ri duke zgjatur
krahun tim, ose duke u
verbuar nga servilizmi yt, ose
duke u ngashëruar në mes
të “miletit” për xhepin tënd

të majmë, sepse kjo është
thjesht (meta)fizike. Që do
të thotë asgjë! Kam një krah
tjetër dhe i kam kujtimet e mia.
Dhe ndoshta mund të mendoj
mjaftueshëm të arrijë në një
lloj ishulli ku nuk ka ekran të
Madh e të vogël për të na parë.
Ndoshta shiriti i ngushtë i
kësaj toke do të lejojë që
natyra të marrë kontrollin
dhe të na tërheqë në krahët
e saj të buta, jashtë baltës
së madhe, kuturu të ngritur
nga jargat e servilizmit tënd.
3
.
Dhe emri yt do të pështillet.
Do të pështillet si mbytësi
më i madh i jargërimit. Dhe
jeta do të vazhdojë, do
të na kërkojë, do të na
dashurojë me emra që
meritojnë të jenë të tillë.
E aty do të jetë dhe Ajo.
Ajo, jeta ime e mirë. Vetëm
Ajo do të më dashurojë…
dhe ajo do të më puthë,
do të më tregojë rrjedhat
e saj me shkëlqim. Aty
do të ndjejë edhe kockat
e vdekura të peshkut të
grumbulluar në sallatëra
pjatash të jargavitura …
Emri yt do të jetë
shtrojë në dysheme.
4
.
Ai, pra emri yt do të jetojë
atje përgjithmonë dhe do të

zvarritet nga pesha e urrejtjes.
Do ta lë atë në një grumbull
të grumbulluar në dysheme,
që të notoj nëpër ajër të marr
frymë thellë plot ujë baltërimi…
E pra, nëse do të ishte llucë
dhe jeta do të ishte baltërim
do të ishim të gjithë në atë
dyshemenë tënde dhe nuk
do të kishte rëndësi nëse ju
kemi vlerësuar, ndihmuar
që të ngriheni në këtë pikë
kaq të lartë, ku nuk arritët
dot të shihni as veten tuaj…
5
.
Apo kjo vërtet, vetëm
nëse nuk keni ekzistuar
dhe ende nuk ekzistoni?
Ju mbetët në llucë, se
mbetët kocka nën gjuhë.
Jargët e juaja tashmë
janë vetëm bojëra. Vetëm
bojëra të fryra nga lojëra
që ende nuk i keni kuptuar.
Sa lart jeni ngritur. Sa lart
është shkruar emri juaj i Madh!
…dhe si për ta përfunduar.
E shkuara duket se na ndjek
me tërë fuqinë e saj. Dhe ne
na duket se punët, punërat na
shkojnë “vaj”. E çfarë pastaj?
Fundja ne jemi krenarë:
kemi lartësuar emrin tuaj të
Madh! Eh, sa lart jeni ngritur.
Sa lart është shkruar emri
juaj i Madh! Aq lart sa nuk
shikoni më jashtë zyrave…
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ANA TJETËR E RRJEDHËJETËS

U

në mendoj shpesh për
të, sepse mendimet janë
gjithçka që kam, jo një
kujtim i vetëm për një ikje të
paparë me sy, për një ikje që
u shkul në sy të gjakut tim. Ai
vdiq para se të vija në jetë. Ai u
vra mizorisht nga serbët, vetëm
kur ishte tetëmbëdhjetë vjeç.
Ai ishte xhaxhai i babait tim.

Nga ajo pak që dëgjova në
mbyllje të tregimit të gjyshit,
kishte pak arsye. Pak. Fare
pak edhe për ta parë atë në
një dritë të mirë, jo aq të zbehtë
sa ajo natë. Por tani edhe në
errësirë mund arrij të shoh
diçka mjaft të admirueshme
për të. Në fund të fundit, kishte
duruar aq shumë. Më duhet
të them se edhe shanset
dukeshin të grumbulluara
një front i papërshkrueshëm
kundër tij. Çuditërisht, midis
moshës katërmbëdhjetë dhe
tetëmbëdhjetë, të paktën pesë
herë, ai djalosh kaloi malet me
karvanin e kuajve në përpjekje
për të kaluar frontet e nxehta
me armë, që të furnizonte atë
dyqan të vogël. Dy herë, ai u
kthye, tre herë mbeti larg nga
ai vend. Ata mund të mos kenë
pasur zemër kur e kanë lënë në
atë mënyrë atë, përfshirë sytë e
tij të shkulur me thikë, por unë
mund të shoh mes atyre syve
vetëm një natyrë heroike, një
të mbijetuar, përmes një ushtrie
të madhe mizorie. Vetëm atë
djalosh, vetëm kur vdiq, humba
t’a njihja në të gjithë kërkimin
tim. Në të gjithë këtë dhimbje
që ende nuk tret në shpirt...
Përgjatë viteve, unë me të
vërtetë kisha mbledhur vetëm
disa pjesë dhe informacione,
ndërsa përpiqesha të dija
më mirë për të. Ka qenë si
ndërtimi i enigmës në të cilën
pjesët përshtaten, sa këtu dhe
aq atje në Shkallë të Lunikut,
por boshllëqet janë shumë të
mëdha për tu mbuluar gjithë ato
gjëra që vetëm dheu i di, zogjtë
i kanë fshehur dhe drurët,

gurët e shkurret i kanë tretur.
Ky djalosh për të cilën unë
shkruaj është xhaxhai i babait
tim, një nga tre vëllezërit
e gjyshit tim. Nga të gjithë
rrëfimet, historia e tij, është
vetëm ajo që qëndron larg, një
portret mahnitës, zemërmadh
dhe mendimi më provokues i
një trupbukuroshi të zgjuar e të
mençur nën plis dhe tirqe. Duke
evokuar emocione dhimbjeje,
trishtimi dhe simpatie, unë e
shoh atë një histori të pasur
të një djaloshi në frymëzim.
Ky frymëzim ka qenë në
kërkim e sipër për mjaft kohë.
Tani, ai është një hambar
mendimesh në kokën time,
domethënë një magazinë e
madhe, ku ka shumë hapësirë,
por vetëm një dritare. E
aty mungon drita. Mungon
mundësia të fotografohet ajo
që nuk ka qenë e mundur të
bëhet si e tillë. E sidoqoftë,
unë depërtova…, fotografova
atë që doja të thoja, fjalët që
luanin atë lojë që vetëm fjalët
e dinë, duke hyrë e dalë jashtë
në një mendje. Çfarë historie e
dimbshme. Sa e dhimbshme
që është! Gjithashtu, një
tronditje e trishtim dhe luftë
e brendshme e mendimeve,
nevojë për dashuri dhe pranim,
për këmbëngulje dhe forcë të
shpirtit njerëzor. Megjithatë
gjërat bëhen më të komplikuara
kur vijnë nga mendja e lodhur
brenda kësaj magazine pa
dritënn e duhur dhe kërkojnë
të hyjnë në faqe librash, ndërsa
përpiqem ta përkthej vizionin
tim në fjalë. Për një kohë të
gjatë, si një gjarpër plot helm,
pa dyshim ku hezitimi vjen duke
u përplasur, pasi shpejt gërryen
rrugën e tij brenda helmit, duke
nxitur frikën time, një frikë
mosmiratimi dhe refuzimi nga
dy njerëz që tani kanë vdekur
dhe kanë qenë për ca kohë
gjyshi im dhe gjyshja ime .
Dhe ndërsa shkruaj, unë
imagjinoj se çfarë mendon
udhëjeta, kritikët në kokën

time do të kërkojnë bollëk
informacionesh, të tjerët më
shumë informacion para se të
mbaroja, por dhimbja i shmang
të gjitha. Epo, unë jam i pari që
qëndroj në linjë për këtë. Është
modeli që kërkon të paktën
të lehtësohet dhimbja, edhe
atje ku ka plasur prej vitesh e
vitesh errësira. Është një lloj
i frikshëm që ka të bëjë me
gjëra të tilla. Nuk jam i sigurt
se po e bëj tregimin me ndonjë
drejtësi. Nuk jam i sigurt se e
kam kapur mirë thelbin e tij.
Dhe kush do të dëshironte ta
lexonte këtë gjithsesi? A është
shumë i gjatë si tregim dhe a
ka ndonjë rëndësi për kënd,
apo është thjesht për veten
time? Kam dyshimet e mia.
Njerëzit e famshëm e bëjnë
këtë gjatë gjithë kohës, dhe
njerëzit thjesht hanë fjalët e tyre
në vetvete, sikurse mola i bren
dhe i gërryen mijëra sende.
Unë mendoj se të gjithë kemi
diçka mes fjalës për fjalët, ne
thjesht duam të lidhemi me ato
që duhet të thonë të tjerët për
veten e tyre. Por kjo na zhvesh,
m e n d i m e t ,
sekretet, shpirtin,
dhe ndjehet pak
e paqartë, për të
thënë të paktën
ne duhet të
dimë udhëtimin,
kalimin e gjakut
nga
gjaku,
pozicionin e trupit
ndaj mjedisit,
udhën e fisit.
Kështu
që,
natyrisht, unë
ende
tërheq
këmbët në atë
mjedis, në atë
udhë gjaku, në
atë trashëgimi.
Nëse ai do të
ishte këtu para
meje tani, çfarë
do të mendonte
një xhaxha i
babait tim, një
djalosh trim? A

do t’i hidhte të gjitha këto të
shkruara në një mangall të
vjetër, në atë zjarr që digjte
drutë e malit ku ai kalonte pa
frikë me kuajt e karvanit të tij,
ashtu siç i bënte me gaz edhe
lulet që çelnin e merrnin çehre
jete mbi gur? Unë mund ta
imagjinoj xhaxhain e babait
tim vetëm si djalosh, në një
skenar trimi, për të cilin kam
vetëm njohuri skicuese, me
zemrën e tij të re të shpuar
nga bajonetat e armikut dhe
truket e gajasjet e tyre kur
ia shkulnin sytë nga balli me
thika e bajoneta, shenjën e
tij të dashurisë dhe dëshirës
për të kënaqur nënën e tij, e
refuzuar në mënyrë drastike
nga lotët mbi ikjen e tij të fundit
nga duart, buzët dhe zemra e
saj. Në këmbim të shenjës së tij
të vogël të dashurisë, gjyshja e
babait tim ishte zbardhur para
kohe nga flokët, dhe nuk jepte
shpirt kollaj pa e lëshuar lotin
e saj mbi varrin e tij. E varri?
Ku mund të ishte ai? Ata ikën
dhe lanë pas vetëm një trup të
masakruar. Ikën… vashdon...
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