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Shkollat... Somborkat... Strategji...

Intervistë me Ambasadorin 
e Jashtëzakonshëm dhe 
Fuqiplotë të Britanisë së 
Madhe në Republikën e 
Shqipërisë, SH.T. Alastair 
King-Smith

Më datën 01 Shtator 
2021, Ambasadori i 
Jashtëzakonshëm dhe 

Fuqiplotë i Britanisë së Madhe 
në Republikën e Shqipërisë, 
SH.T. Alastair King-Smith, i 
paraqiti Letrat Kredenciale, 
Shkëlqesisë së Tij, Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë Ilir 
Meta. Kjo ndodhi menjëherë, 
pas një viti mësimi të gjuhës 
shqipe, nga diplomati Alastair 
King-Smith, i cili tashmë...

BALLKANI PERËNDIMOR MBETET NJË PËRPARËSI E 
RËNDËSISHME PËR MBRETËRINË E BASHKUAR
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...zyrtarisht ka filluar detyrën e 
tij si Ambasadori i Madhërisë 
së Saj në Republikën e 
Shqipërisë, në vazhdim 
të zotit Duncan Norman. 
Gjatë dorëzimit të Letrave 
Kredenciale, Shkëlqesia e 
Tij, Presidenti i Republikës 
së Shqipërisë, Ilir Meta pati 
një takim të përzemërt dhe 
një bisedë të hapur me 
SH.T. Ambasadorin e ri të 
Mbretërisë së Bashkuar në 
Tiranë, Alastair King-Smith. 
Presidenti i Shqipërisë u 
shpreh “Shpreha mirënjohjen 
e thellë për ndihmën e vyer që 
MB ka dhënë në vazhdimësi 
për Shqipërinë dhe për rolin 
e saj konstruktiv në rajon. 
Nga ana e tij Ambasadori 
Alastair King-Smith është 
shprehur: “I nderuar të 
paraqes kredencialet e mia 
sot si Ambasador i Britanisë së 
Madhe në Shqipëri. Diskutuam 
me Presidentin e Shqipërisë, 
Ilir Meta, si mund t’i zgjerojmë 
dhe thellojmë marrëdhëniet, 
si dhe tek rëndësia kritike 
e veprimit për Ndryshimin 
e Klimës dhe prosperitetit. 
Ka shumë gjëra që mund të 
arrijmë duke punuar ngushtë 
së bashku.” Për këtë shkak 
revista në print e Komunitetit 
Shqiptar në Londër, “Albanian 
Post” dhe gazeta online www.
fjalaelire.com, iu drejtuan 
Ambasadorit King-Smith me 
disa pyetje, për të cilat Ai u 
tregua menjëherë i gatshëm 
dhe mjaft i respektuar në 
përgjigjet që na dha. Me 
këtë rast ne e falenderojmë 
përzemërsisht, duke qenë të 
privilegjuar të kemi intervistën 
e parë me Ambasadorin e 
ri të Britanisë së Madhe në 
Shqipëri. 

1. Zoti Ambasador, Ju jeni 
Ambasadori i ri i Britanisë 
së Madhe në Shqipëri, si 
e prisnit emërimin tuaj?

Isha i kënaqur që u emërova 
në Shqipëri, pasi është puna 

ime e parë, si shef misioni 
diplomatik, sepse e di që do 
të më pëlqej të jetoj dhe të 
punoj këtu. Kam punuar për 
herë të parë në Shqipëri në 
vitin tim të parë si diplomat, 
pikërisht në vitin 1997. Kështu 
që jam i kënaqur, që emërimi 
im i parë si Ambasador është 
në një vend që ndër vite 
ka dëshmuar ndryshime të 
jashtëzakonshme. Vendi ka 
treguar qartë se ka mundësi 
dhe potencial të madh për të 
ardhmen.

2. Emërimi juaj u bë 
gati një vit më parë 
nga Madhëria e Saj 
Mbretëresha Elizabeth II, 
dhe ndërkohë emri juaj ka 
qenë mjaft i mirëpritur në 
këtë pozicion, si u ndjetë 
për këtë?

Ishte një privilegj i madh 
të kaloja vitin e fundit duke 
studiuar gjuhën shqipe, duke 
takuar njerëz në Mbretërinë e 
Bashkuar, për t’u përgatitur për 
detyrën dhe më pas të jetoja 
për gati dy muaj në Shqipërinë 
e Veriut. Unë tashmë e 
di, nga koha që kalova në 
Shkodër dhe nga mënyra 
se si Ju dhe miqtë shqiptarë 
më keni përshëndetur që kur 
kam mbërritur në Tiranë me 
mikpritjen tuaj të famshme 
shqiptare, se do të më pëlqejë 
të jem këtu.
Unë e kam shijuar shumë 
mundësinë për të filluar 
eksplorimin e vendit. Kam 
ngjitur  disa male, kam notuar 
në lumenjtë tuaj dhe bregdetin 
mahnitës. Unë madje kam 
qenë deri në pikën më veriore 
të Shqipërisë, në Vermosh. 
Ky është një vend kaq i bukur, 
me male, plazhe dhe pamje 
të jashtëzakonshme. Gjatë 
festimeve që përkojnë me 
Nënë Terezën, do të shkoj 
në jug të Shqipërisë, për të 
eksploruar disa nga qytetet 
dhe fshatrat në pjesën tjetër 
të vendit.

3. Mendoni se Britania 

e Madhe po tregon 
interes më të madh dhe 
më të rëndësishëm për 
Shqipërinë?

Pas Brexit, Mbretëria e 
Bashkuar po freskon qasjen 
tonë ndërkombëtarisht. Ne po 
ndërtojmë marrëdhënie edhe 
më të forta me aleatët tanë 
të ngushtë. Vetë Shqipëria 
po luan një rol shumë më 
të fortë ndërkombëtarisht 
dhe rajonalisht dhe është 
një partner vendimtar për 
Mbretërinë e Bashkuar, 
jo vetëm në NATO dhe 
institucionet e tjera evropiane, 
por ne jemi gjithashtu të 
lumtur t’ju mirëpresim si 
anëtar i Këshillit të Sigurimit 
të Kombeve të Bashkuara.
Unë jam duke synuar të ndërtoj 

mbi marrëdhënien shumë 
pozitive, që kemi tashmë dhe 
të shqyrtoj se si ta zgjerojmë 
dhe thellojmë atë. Siç mund ta 
dini, Ambasada është zgjeruar 
në mënyrë të konsiderueshme 
gjatë viteve të fundit dhe ka 
shumë të ngjarë të vazhdojë 
ta bëjë këtë, pavarësisht nga 
kufizimet e konsiderueshme 
buxhetore në Mbretërinë e 
Bashkuar post-covid. Ballkani 
Perëndimor mbetet një 
përparësi e rëndësishme për 
Mbretërinë e Bashkuar.
Ne kemi një sërë objektivash 
që punojnë në partneritet 
të ngushtë me qeverinë, 
institucionet dhe partnerët 
e shoqërisë civile. Ne do të 
vazhdojmë fokusin... (vijon në 
faqen 15)
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Këshilltarja amerikane e 
sigurisë kombëtare të 
vitit 2001, më saktë e 

kohës kur arsyetimi origjinal 
për ndërhyrjen ushtarake 
perëndimore në Afganistan 
ishte dështimi i shtetit, 
Condoleeza Rice, ka theksuar 
publikisht se “problemi i 
sigurisë së shekullit 21 nuk 
ishte i fortë”, dhe se “shtetet 
ekspansioniste ishin agresive 
kundër fqinjëve të tyre”
Parë në një term më të 
dukshëm, problemi i sigurisë 
ishte i dobët, i dështuar, 
disorientimi, moskapja në 
kohën e duhur të problemit, 
dhe çrregullimi i dukshëm u 
përhap përtej kufijve dhe nëpër 
rajone. Prandaj, këto shtete 
të dështuara kanë kërkuar 
ndërhyrje të jashtme. Ndërsa 
mungesa e autoritetit publik 
të centralizuar dhe fuqisë 
në malet dhe shkretëtirat e 
Afganistanit siguroi strehë 
për rrjetin terrorist të al-
Kaedës, duke e lejuar atë të 
zërë rrënjë dhe të nisë sulme 
terroriste kundër Shteteve të 
Bashkuara, në Ballkan rrjetet 
e ndryshme të interesuara për 
destabilizimin e këtij rajoni të 
zjarrtë, natyrisht nuk fjetën, 
por gjetën terren të dyfishtë të 
veprojnë dhe të manipulojnë. 
Duke e parë në një prizëm 
të ngjashëm me atë çfarë 
ndodhi gjatë javëve të fundit 
me shpërbërjen e qeverisë 
dhe ushtrisë afgane, natyrisht 
mund të ndjejmë marrëzinë e 
një qasjeje të tillë, kur në të 
njëjtën kohë mund të shohim 
një Ballkan që prodhon përditë 
e më shumë prush, edhe 
pse fasadat e bëjnë të jetë 
i paqtë, dhe të flitet serbisht 
deri në plazhet më të thella 
të Shqipërisë. Në Afganistan 
thuhet qartë tashmë se pas 
dy dekadash të një përpjekjeje 
për ndërtimin e kombit që ka 
kushtuar mijëra jetë njerëzish 
dhe triliona dollarë, SHBA-ja 

ka arritur vetëm 
të zëvendësojë 
një shtet të 
dështuar me 
një shtet tjetër, 
kur në të njëtën 
kohë politikat 
a m e r i k a n e 
në Bal lkan 
k ë r k o j n ë 
ind iv id in  e 
“ k o r r u p t u a r ” 
dhe kapjen 
e peshqve të 
mëdhenj të 
pol i t ikës së 
k o r r u p t u a r , 
kur dihet dhe 
shihet se është 
vetëm një anë 
e moderuar 
e proverbi t 
s h q i p t a r , 
“ të kërkosh 
gji lpërën në 
kashtë”. 
Në anën më të nxehtë të 
ditëve të fundit, në Afganistan 
tashmë janë talebanët ata që 
komandojnë shumë qartë, 
me më shumë autoritet rreth 
Afganistanit, sesa qeveria e 
Kabulit, kur në një plan tjetër 
paralel Ballkani me duart e 
ngritura të “Yes Men-it” ende 
nuk ka një ide të qartë, ku 
vetëm një ide e një “Mini-
Shengeni” ballkanik është në 
tryezën e atyre që komandojnë 
dhe sytë i kanë nga SHBA, 
që ta kenë mirë dhe një 
mandat, apo…, kushedi sa 
të tjerë. Mediat ndoshta kanë 
të drejtë të thonë tashmë 
se SHBA nuk po ndërtonte 
një shtet kombëtar afgan, 
por po ndërtonte një shtet të 
dështuar, kur pyetjet në rajonin 
e Ballkanit mund të shtrohen 
dhe për Kosovën, po aq dhe 
për Shqipërinë, në një kohë që 
dihet se sa probleme mbahen 
në sirtaret e sigurisë.
Do të jetë gjithnjë shumë 
e lehtë të fajësosh për atë 
që ndodh në Afganistan, 

vetë afganët për fitoren e 
talebanëve, siç kërkoi të bënte 
Presidenti Biden në fjalimin 
e tij drejtuar kombit, ashtu 
sikurse do të jetë dhe mbetet 
e lehtë të thuhet se gjithnjë 
fiton Pozita në Shqipëri, se 
nuk ka Opozitë, apo luhet 
me një dobësi poltike, e me 
një pabesueshmëri. Ndryshe 
nga Afganistani, ndoshta krejt 
ndryshe, në Shqipëri, për 
shembull, dihet se të gjithë janë 
pro-amerikanë, të gjithë i kanë 
sytë dhe veshët nga SHBA, 
por pa dyshim që elementi 
korruptiv në Shqipëri, si kudo 
në Ballkan, mund të thuhet 
është i një roli të ngjashëm 
me korrupsionin e elitës së 
re afgane që luajti një rol të 
rëndësishëm në dobësimin 
e institucioneve të regjimit 
të Kabulit të mbështetur nga 
SHBA. 
Por duke qenë se ishin SHBA-
të që po drejtonin këtë projekt 
shtet-ndërtimi me aq shumë 
thesar dhe gjak, një shpjegim 
i kolapsit të shtetit afgan nuk 
mund të ndalet në kufijtë e 

Afganistanit, ashtu sikurse 
larg qoftë të ndodhte e njëjta 
gjë me Ballkanin, ku të ikte për 
një çast vëmendja amerikane. 
Nëse Afganistani ishte vërtet 
një provincë de facto e një 
perandorie amerikane, atëherë 
shpjegimi për rënien e asaj 
krahine duhet të jetë i rrënjosur 
në thelbin e perandorisë, jo 
në periferinë e saj, të paktën 
kështu duhet të jetë Ballkani, 
kështu duhet të shihet situata 
në Shqipëri me Pozitën 
kryeneçe e Kosova me situatën 
e saj të brishtë e delikate. Siç 
sugjeroi vetë Condoleeza Rice 
gjatë fillimit të viteve 2000, 
projekti politik i shtetndërtimit 
ishte gjithnjë më i madh se 
vetë Afganistani dhe, në të 
vërtetë, ai gjithmonë përkonte 
me një cikël të shkallëzuar 
të rënies perandorake. A 
duhet perceptuar kështu 
dhe Ballkani? A nuk është 
kështu kjo që po ndodh sot 
një çrregullim i dukshëm i 
politikave që krijohen për 
interesa kalimtare?!

ÇRREGULLIMI I DUKSHËM 
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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.

RASHID & RASHID LAW FIRM
190 Merton high street, 

Wimbledon, London, SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk

Tel: 02085401666

Mbulojmë të gjitha aspektet 
e emigracionit

Rastet e trashëgimisë

Kur jeni kotigjent per t’u 
riatdhesuar ose të ndaluar 
nga organet e emigracionit

Rishikim jurdik

Apelim Tribunali

0787833500007878335000
Dokumente udhëtimi

Zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi 
dhe viza

Leje pune
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Specialist i azilit të 
trafikimit njerëzor

Avokatët tanë të emigracionit kanë 
mbi dhjetë vjet përvojë në fushën e 

emigracionit dhe ligjit të azilit. 
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Mjaft kompani transporti 
e nisin me një slogan 
sikur janë qindra 

vjeçarë në këtë profesion të 
ri të tyre. Dhe më së shumti 
duan të theksojnë se kanë 
kryer dhe transporte të mëdha, 
kur dihet se si njëra dhe tjetra 
janë vetëm tentativa dhe lojëra 
fjalësh. 
Kompania “Eduard Bala” 
mbetet më e saktë dhe me një 
eksperiencë të gjatë, natyrisht 
jo vetëm në Shqipëri dhe Angli 
dhe në destinacione të tjera 
ndërkombëtare në fushën 
e transportit ndërkombëtar 
të mallrave dhe mjeteve të 
ndryshme, ofron për të gjithë 
klientët e saj një shërbim 
të kompletuar dhe sigurt 
transporti.
Siguria, shpejtësia dhe 
garancia e punës së zhvilluar 
ndër vite ka bërë që sot shumë 
bashkëathetarë dhe miq, të 

tjerë të lidhur me Atdheun tonë 
të dashur dhe mjaft anglezë 
madje që kanë shkuar të 
investonë në Shqipëri, po 
aq dhe imigrantët që jetojnë, 
punojnë dhe studiojnë, prej 
shumë vitesh ne Britani të 
Madhe dhe në Europë kanë 
ardhur në pikën më të mirë 
të mirëkuptimit të na besojnë 
transportin e mallrave të tyre 
drejt Shqipërisë.
Duam të themi se kjo 
kompani e njohur tashmë nga 
eksperienca e saj dhe nga 
aktiviteti serioz, po aq dhe 
nga respekti, nga përkushtimi 
dhe përgjegjësia e plotë gjatë 
gjithë procesit të grumbullimit 
të mallit deri në dorëzimin e tij 
në destinacionin final, mbetet 
konkurruese dhe në çmime. 
Ajo mund të kontaktohet në 
numrat e telefonit ose në 
WhatsApp, Viber, Facebook, 
Instagram dhe e-Mail për 

tu informuar mbi datat dhe 
lokacionet e grumbullimit dhe 
shpërndarjes së mallit. Misioni 
i kësaj kompanie është të 
vazhdoj rrugën e suksesit në 
vijimin dhe përmbushjen e 
standarteve të një shërbimi 
transporti modern dhe efikas, 
me një garanci, mosprishje 
të mallrave, dhe me dërgimin 
pa probleme të tyre. Vizioni 
natyrisht mbeteti qartë, të 
vazhdoj të mbetet një kompani 
lider i padiskutueshëm në 
transportin e Mallrave nga 
Britania e Madhe dhe vende 
të tjera të Europës drejt 
Shqipërisë dhe anasjelltas.
Kjo kompani funksionon me 
furgonë të posaçëm për këtë 
punë dhe me dy drejtues 
makinash të sprovuar në mjaft 
vende të huaja. 
Nëse jeni duke kërkuar 
për një kompani cilësore, 
efekt ive,  t ransparente, 

kompetente, të besueshme 
d h e  p r o f e s i o n i s t ë s h , 
atëherë “Eduard Bala” është 
zgjedhja e juaj e duhur dhe e 
domosdoshme në çdo kohë.
Me Eduard Bala  e gjitha që 
ju dërgoni dhe prisni të merrni 
në destinacionin tuaj është në 
dorë të sigurtë dhe me garanci 
të plotë.
Mbi 50 kg i marrim dhe i 
dërgojmë në destinacion. 
Respekt-Shpejtësi-Saktësi-
Garanci-Kualitet

TRANSPORT MALLRASH: 
ANGLI-SHQIPËRI  & 
SHQIPËRI-ANGLI
ANGLI:
+447 39 528 7400

SHQIPËRI:
+355 68 367 6959
+355 69 470 5893

E DUHUR PËR DËRGESAT TUAJA: 
EDUARD BALA
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Edhe pak ditë rifillojnë 
Shkollat e Arsimt 
Plotësues të shoqatës 

“Ardhmëria” të drejtuara 
nga Drejtori i kësaj shoqate, 
Lutfi Vata. Në një joftim nga 
shoqata “Ardhmëria” mësohet 
se shkollat shqipe fillojnë 
regjistrimin nga data 1-15 
Shtator në zona te ndryshme 
të Londrës.
Dhe për të kontaktuar këtë 
shoqatë ju duhet: email:   
a r d h m e r i a _ u k @ y a h o o .
com si edhe Telefonat 
përkatës:  07792286008 Tel: 
07747490063. njëkohësisht 
mud dhe të kontaktoni në 
faqen e rrejetit social: https://
www.facebook.com/ardhmeria
Drejtori i kësaj shoqate, Lutfi 
Vata shkruan: “Ju lutemi 
shpërndajeni lajmin për te 
gjithë ata prindër që janë të 
interesuar që fëmijët e tyre 
të ndjekin mësimin e gjuhës 
shqipe.” Dhe natyrshëm fjalia 
e fundit është ajo që shkon 
përtej në vitet, kur z. Vata nisi 
bashkë me bashkëshorten e 
tij, Albana Vata dhe një grup 

intelektualësh rreth tij ngritjen e 
shkollave shqipe në disa zona 
të Londrës. E që atëherë ai ka 
vazhduar krahas përditësive 
të shumta të përkushtohet për 
këtë drejtim. Po pse shihet 
kjo si një nga prioritetet e 
përkushtimit të këtij edukatori, 
që natyrshëm bën mjaft për 
Gjuhën Shqipe?
Pak kohë më parë në një 
bisedë të lirë me arkitektin 

me famë globale, Përparim 
Rama, një fjali e dalë nga 
gojae tij na ngacmoi më shumë 
se të gjitha: “…sa shumë më 
inspiron zotëria Lutfi Vata me 
përkushtimin e tij nga shkollave 
shqipe, sa gjithnjë mendoj se 
ku e gjen këtë forcë…”. Këtë 
fjali natyrshëm nuk e kemi 
ndjerë një herë, por këtë rast 
nga goja e një intelektuali 
me peshë, e një prindi që 
vetë e dërgon fëmijëne tij në 
këto shkolla, për të mësuar 
gjuhën amtare, natyrshëm 
na bën të thellohemi. Thellimi 
në fakt mjafton. Rrënjët i ka 
tek prindërit e tij, tek babai i 
tij, me të cilin mjafton vetëm 
një telefonatë, të kuptosh se 
Esat Vata, është ai modeli që 
ka frymëzuar mjaft të birin e 
tij, Lutfi Vata të përkushtohet 
me mish e me shpirt në këtë 
drejtim. Pas telefonit, ai pra, 
trungu i vjetër i fisit Vata, na 
thotë “Bëni sa më shumë për 
Gjuhën Shqipe, dhe ndjehuni 
krenarë për sa bëni!”
Kaq do të mjaftonte, por kjo 
ishte vetëm një grimë e të 
gjeturit thelbin e kësaj ideje. 
Ajo që shkon përtej kësaj 
është dhe mbetet, tipologjia 

e përkushtimit komunitar, 
angazhimi i tij në të mirën e 
Tjetrit, gjithnjë dhe kurdoherë, 
edhe kur hallet shtohen e 
koka të dhemb, edhe kur Tjetri 
e sheh vetëm kanalin evet të 
interesit. Lutfi Vata, pra është 
gjithnjë i gatshëm, të bëjë më 
të mirën e angazhimit, ashtu 
sikurse dhe tërë stafi i tij mjaft 
profesional në këtë drejtim. 
Mësueset e kualifikuara në 
disa stade, po dhe aq dhe 
profesionalizmi i tre në rritje 
bëjnë që shkollat. Etilla të 
kenë sukses dhe të mos 
mbeten problem për faktorë 
të tjerë, të cilët nuk varen nga 
organizatorët.
Sidoqoftë në këtë ndalesë 
duam të bëjmë me dije 
dhe një herë se shkollat 
shqipe të “Ardhmëria” fillojnë 
regjistrimin nga data 1-15 
Shtator në zona te ndryshme 
të Londrës. Dhe për të 
kontaktuar këtë shoqatë ju 
duhet: email:   ardhmeria_uk@
yahoo.com si edhe Telefonat 
përkatës:  07792286008 Tel: 
07747490063. njëkohësisht 
mud dhe të kontaktoni në 
faqen e rrejetit social: https://
ëëë.facebook.com/ardhmeria

SHOQATA “ARDHMËRIA” FILLON REGJISTRIMIN 
NGA DATA 1-15 SHTATOR NË ZONA TE 
NDRYSHME TË LONDRËS PËR SHKOLLAT SHQIPE 
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SKELA “JET SCAFOLDING” CILËSI, PROFESIONALIZËM, GARANCI

Skela “Jet Scafolding” 
tregon gjithnjë e më 
shumë përkujdesje 

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

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

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

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

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

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

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

të gjitha zonat në Londër.
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PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE

ERMAL KARAKUSHI

INXHINIER ELEKTRIK

TË GJITHA NGA 
NDERRIIMI I 

LLAMPAVE. NDRIÇIMI 
DERI TEK SKEMAT 

PROFESIONALE DHE 
INSTALIMI

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

ermal_niceic@hotmail.co.uk

Tel: 07568393784

Zyra: 020 8443 3833

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

“Orët e mëngjesit” (1989) 
është libri i parë me poezi 
i shkrimtarit, poetit dhe 

studiuesit Odise Kote. Nën 
redaktimin e Foto Malos “Orët 
e mëngjesit” i atij viti nën 
siglën e shtëpisë botuese të 
asaj kohe “Naim Frashëri” u 
shënua si një libër që sillte në 
skenë vëmendjen e një poeti 
me të ardhme të sigurtë.  Dhe  
më pas 103 faqe që i përkasin 
librit “1997: tregime, poezi, 
ese, etj...” të autorit Odise 
Kote të botuar në Tiranë nga 
“Albin” e që mban vitin e 
botimit 1998, natyrisht kishin 
në thelb atë që pritej. Vëllimi i 
tij poetik “Ajkuna” (2003) ka për 
redaktor poetin e mirrënjohur 
shqiptar, Ilirian Zhupa dhe 
natyrisht është një vëllim 
që lexohet me ëndje. Po në 
vitin 2003 libri i tij i botuar ka 
titullin “E qeshura pas porte...” 
dhe është një roman dhe 
gjashtë tregime në të. Ndërsa 
libri i tij i botuar nga “Toena” 
në vitin 2009 mban titullin 
“Vejusha” dhe ky libër  është 

një përmbledhje me tregime 
dhe novela. Po “Toena” ia ka 
botuar romanin e tij “Betim i 
remë” (2010). Ndryshe nga 
të parët në vitin 2014 me 
ndihmën e “Milosao”-s së Agim 
Matos, “Mjeshtër i Madh” ai 
botoi një libër mjaft tërheqës 
“Demokratia, shkollë e 
gazetarisë shqiptare: tipologjia 
e teksteve publicistiko letrare”. 
Romanin “Ura e Margaritës” 
autori e botoi në vitin 2014 dhe 
në vitin 2017 romanin “Funerali 
i Hijes”. Këtë vit në kushtet e 
një situate pandemike, pra në 
vitin që jemi 2021, shkrimtari 
promovoi vëllimin e tij poetik 
më të ri, “Pengje të gurëve” që 
ka për redaktor Arben Bllacin.
Poetja Eli Kanina shkruan: 
“Nëse Ismail Kadare me 
letërsinë e tij na shpie 
mrekullisht në Gjirokastër, 
shkrimtari dhe gazetari 
Odise Kote na e shpalos në 
mënyrën më të bukur e të 
vërtetë Gjirokastrën, duke na 
mbajtur fort aty me argumentin 
historik, të zbulimit arkeologjik, 

të bindjes fetare, 
të traditës dhe 
t r a s h ë g i m i s ë 
kulturore të saj, 
me qytetarinë, 
me po l i t i kën , 
me gjeografinë 
dhe  pasur i t ë 
e saj shumë 
dimensionale...” 
Për këtë shkak 
të shkrimit të saj 
qëmtojmë dhe 
vazhdimin që rreket 
të sqarojë “Për 
shkak të origjinës 
së tij, të dijeve dhe 
kulturës së gjerë, 
të studimeve dhe 
eksper iencave , 
të pozicioneve të punës, por 
edhe të kontributeve të tij si 
qytetar që jeton e punon në 
Gjirokastër, Odise Kote mbetet 
sa bindës dhe interesant, në 
bisedat e takimet me të... Por 
edhe më bukur, Gjirokastra 
lexohet me talentin e penës në 
librat e tij, që këtë herë na vjen 
me përmbledhjen në poezi 

“Pengje të gurëve”!”
Duke parë në tërësi gjithë 
krijimtarinë e pasur e të 
talentuar të shkrimtarit Odise 
Kote, natyrisht mund të themi 
me plotë gojën se ai është dhe 
mbetet një emër i plotësuar 
jo vetëm në territorine tij, 
Gjirokastër, por dhe më gjerë, 
ku dhe konkurron denjësisht 
në mjaft krijime të tij.

ODISE KOTE: SHKRIMTARI QË 
ZBËRTHEN PENGJET E GURËVE 
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Në pak ditë Elbasani 
dhe “Skampis” do 
të shndërrohen në 

kryeqendër të një lidhjeje 
mjaft domethënes, ku gjuha 
shqipe si kryefjalë e radhës 
do të ulet mes mjaft të ftuarve 
e miqve nga tre shkolla të 
arsimit plotësues shqip në 
Diasporën shqiptare në 
Botë. Është një projekt që ka 
nisur në Asti të talisë, është 
inicuar nga poetja Iliriana 
Sulkuqi në itinerarin SHBA-
Elbasan dhe është realizuar 
tashmë me pjesëmarrjen e 
tre shkollave nga Filadelfia 
e SHBA-së, Patra e Greqisë 
dhe Asti i Italisë. Kështu 
shkolla e shoqatës shqiptare 
“Bijtë e Shqipes” do të ketë 
rastin të shtrëngojnë duart 
me shkollën shqipe të Astit 
dhe atë të Patras. E thënë 
në mënyrë figurative, por 
në realitet do të jetë një 
binjakëzim real, një shkëndijë 
zanafillëse e shkëmbimbimit 
të përvojave dhe mjaft arritjeve 
të tjera, ku një program i 
ideuar mirë do të jetë një 
shpalosje dhe qasje kulturore. 
Si gjithnjë në mesin e të 
ftuarve dhe organizatorëve do 
të jenë figura të shquara e të 
mirrënjohura të skenës dhe 
kulturës shqiptare, medias 
dhe profesionit të bukur të 

mësuesisë, ku nuk do të 
mungojë dhe do të jetë 
prezente Artistja e Madhe 
dhe e pazëvendësueshme 
s h q i p t a r e , 
M a r g a r i t a  X h e p a . 
Në një skenar të tillë, që 
pritet të bëhet mjaft shpejt 
një projekt vazhdimësie, 
pikërisht në datën 3 shtator, 
në Vigjilje të Shenjtërimit 
të Nënës Terezë, me një 
tematikë “Happy Birthday” 
(Gëzuar Ditël indjen) 
do të  pagëzohen 
trinjaket shkolla: “Udha 
e shkronjave” (qendra 
kulturore mbarëkombëtare 
“Margarita Xhepa”, Asti, 
Itali); “Gjuha jonë” (Bijtë 
e Shqipes, Filadelfia; 
Naim Frashëri”, Patra, Greqi.
Poetja dhe iniciatorja e 
evenimentit, Iliriana Sulkuqi 
thotë se do të jetë “Trokitje 
gotash për një “happy birthday” 
të përbashkët me njeri-tjetrin, 
për njeri-tjetrin… në qytetin 
ku morën udhën shkronjat…, 
ku dashuria u shkrua dhe u 
këndua…, ku mikpritja  ka 
vetëm fjalën : - mirëse erdhe! 
Do kujtojmë me dhimbje të 
ikurit tanë…. Do vazhdojmë, 
duke falenderuar Zotin  që 
ende jemi së bashku! Do 
festojmë Datëlindjet e të 
gjithëve sa  ndodhen, për 12 

muaj (rradhazi), do të trokasim 
gotat e urimta, që nuk mundëm 
t’i trokasim,  sy më sy. Ka vetëm 
një Tortë për të gjithë: “Happy 
birthday, miq!” Ka vetëm dy 
fjalë që bëjnë boshtin e këtij 
takimi: ”Paqe dhe dashuri”.
“Ka dhe shumë fjalë që do 
t’i plotësoni ju, si shembulli 
i një shembëlltyre prej të 
shenjtësh.” – shprehet Sulkuqi. 
Dhe më tej sqarohet se:
 - pritja do të bëhet në “Real 
Skampis”, ora 9.00am.
- vazhdimi, në byshek dhe 
te “ballkoni i byshekut”, 
ku do të shijojmë veç të 
tjerave, gatime tradicionale 

të elbasanit dhe shushicës.
Mes nesh do të ketë:
- përfaqësues nga tre 
shkollat shqipe në diasporë: 
filadelfia ( amerikë ), asti 
( itali ), patra ( greqi );
- artistë që i japin vlera të 
veçanta vazhdimësie jo vetëm 
qytetit obelisk - elbasan, 
por mbarë kombit tonë.
- e përhershmja pranë nesh, e 
madhja Margarita Xhepa…( si 
edhe plot surpriza të tjera…).
Vendlindja ime, në këtë 
ditë të pagëzimtë - edhe 
dhurata jonë për ty, albumi 
poetiko grafik “qyteti im”. – 
përfundon Iliriana Sulkuqi. 

NË “SKAMPIS” BINJAKËZOHEN TRE 
SHKOLLA SHQIPE TË DIASPORËS
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020 7624 1385

Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
www.vilaronelrestaurant.co.uk

Vila Ronel Bar 
& Restaurant
46 Birchington Road
London 
NW6 4LJ
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Të shkosh përtej 
heshtjes është një 
labirinth më vete. 

Në këtë labirinth ka ngjyra, 
ngjyrime, por ka … dhe derte. 
Derte. Vetë tek to nuk ka 
heshtje. Ka vetëm pafundësi. 
Ka vetëm vëmendje. 
Vëmendje që kërkon detaje. 
Detaje që hyjnë përtej tek e 
bardha e heshtjes. E bardha e 
vëmendjes. E bardha e grisë 
së larushive të fjalës. E kështu 
ndjehet e lexohet poezia e 
poetes Merita Smaja, ndërsa 
fjala stacionohet “Kur heshtja 
bie” dhe fjala metohet “Sikur 
te ishe Ti…”. Pra dy poezi. 
Vetëm dy mjaftojnë të hysh 
thellë në labirinthet e heshtjes. 
Labirinthet e asaj heshtjeje, 
ku ashtu si bardhësia, që 
përmban të gjitha ngjyrat, 
heshtja përmban të gjithë 
zërat dhe dihamat e potes, 
të cilat janë të shumta, edhe 
pse duket se diktohen në 
heshtje dhe si të pathëna. 
Kjo lloj poezie na tregon për 
qendërsinë e heshtjes në 
kulturën femërore në tërësi, 
veçanërisht mënyrat në 

të cilat zërat e poetes nuk 
dëgjohen thjesht si zëra, por si 
mesazhe dhe vizione të tëra. 
Kjo fizionomi e heshtjes hyn 
me labirinthet e heshtjes 
brenda zhanrit të poezisë, 
tregon prirjen për të krijuar 
një poetikë të heshtjes, ku 
gjendet një lidhje e dyfishtë: 
nevoja për të liruar një presion 
gjinor dhe një rrjedhë artistike 
të një gjuhe të identifikuar 
nga një vetë-shprehëse, 
sikurse është vetë retorika 
e ngurrimit: “Kur heshtja 
bie,/bie/edhe nata …./e/ne 
hedhim natën krahëve/e/
rrugëtojme paskajit të syrit…
./e dritë e lotit/sjell/t’pamet e 
mureve pambarim të pusit.”
Një poezi e tillë përpiqet 
të ekspozojë sesi gratë 
janë përcaktuar në mënyrë 
simbolike në patriarkat si 
tabulat rasash, një inferioritet, 
një mungesë, një pasivitet. Të 
përfytyruar si një prerogativë 
mashkullore, poetja përpiqet 
të krijojë një poetikë të fjalës 
që flet për heshtjen femërore, 
të cilën ajo e provon të 
jetë një territor vetëm për 

gratë. Duke u mbështetur 
në këtë poezi të Merita 
Smajës, kuptojmë se binaret 
(mashkullore/femërore, zëri/
heshtja) na burgosin brenda 
ngushtësisë së mbylljes së 
këtyre terminologjive, heqja e 
linjave të demarkacionit midis 
tyre do të ndante tekstualitetin 
me fund të hapur; me një 
fjalë, nuk ka rëndësi gjinia 
e autorit, por lloji i shkrimit 
që poetja prodhon. Me këtë 
rast e bazojmë argumentin 
në besimin se konceptualiteti 
mental femëror ekziston tek 
të gjithë njerëzit, domethënë 
nuk ka asnjë burrë total, 
as një krijesë tërësisht 
femër, megjithatë ka shenja 
të pashmangshme të 
ndryshimit, ku vetëm heshtja 
i citon si të tilla. Prandaj, 
megjithëse nuk e marrim 
qasjen feministe si mënyrën e 
vetme të kritikës, supozojmë 
se heshtja ekziston, si jeta, 
në të gjithë njerëzit, burrat 
dhe gratë. Sidoqoftë, të 
futesh në heshtje si një 
aktivitet femëror, siguron një 
përshkrim të territorit dhe 

preokupimeve mendore të 
grave. E këtë e bën poezia e 
poetes Merita Smaja: “Sikur të 
isha ti,/e futur brënda shpirtit 
tënd;/do t’a shihja botën si 
ti./Sikur ti të ishe unë,/do t’a 
shihje po ashtu./Ja qe jemi 
Ti dhe Unë//i shohim gjërat 
si vetvetja./Ndaj të lutem 
……./Mos më genje !…”
Kështu, përmes gjuhës 
së indirektit, që është 
një mënyrë e të shkruarit 
të heshtur, poetja hedh 
poshtë të gjithë kulturën 
që formoi heshtjen e tyre. 
Sidoqoftë, kjo forcë poetike 
e heshtjes, e feminitetit dhe 
e margjinalizimit, megjithëse 
vazhdon gjatë gjithë diskursit 
femëror, shkon përtej një 
gabimi patetik. Lidhja midis 
gjërave individuale me gjërat 
kolektive të grave këmbëngul 
në gjetjen e ndjenjës dhe 
identitetit gjinor brenda botës, 
jo brenda vetes së izoluar. 
Pasoja është një tensio, 
një terror dhe një kënaqësi. 
Poetja këmbëngulin në këtë 
ekuilibër deri në fund me 
një pavarësi goditëse, edhe 

pse ndonjëherë 
me rezistencë të 
ndryshme ndaj 
autoritetit që i dha 
hapësirë ambicies 
së saj si poete femër, 
ku kërkon dhe lutet: 
“Mos më genje !…!
Në maskën e 
përmbajtjes, ose 
heshtjes, edhe pse 
një shenjë ankthi, 
ndoshta pasigurie, 
e  pashprehura 
fillon të bëhet e 
dëgjueshme dhe 
të thyejë heshtjen 
që i është caktuar 
tradicionalisht kësaj 
fryme femërore 
p o e t i k e ,  m e s 
poezisë së mirëfilltë. 

KUR HESHTJA FEMËRORE E MERITA 
SMAJËS BËHET POEZI ARTSJELLËSE
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“Historia e Arsimit Shqip” në 
tre vëllime ka nisur si një 
përkushtim dhe detyrim 

shpirtëror i Ragip Kçikut. 
Ka qenë pikërisht ideja e tij 
të vizitojë Shkollën e Parë 
Normale të Elbasanit, për të 
shkuar më tej tek dedikimi 
dhe frymëzimi. Në fakt 
frymëzimi ka qenë më herët 
në derën e tij patriotike, teksa 
shikonte frymën që përcillte 
mbarë Kombit filizi i arsimit 
shqip, ajo derë elbasanase 
që prodhoi normalistët e 
parë të Gjuhës Shqipe. Dhe 
kështu pas shumë vitesh letra 
dhe lapsi u bënë një. Një dhe 
me shqetësimet e para me 
sy, me të gjithë atë që duhej 
mbledhur, me të gjitha që 
duheshin hedhur në libra për 
brezat. Dhe ja nisi. Nisi si një 
projekt që solli veprën e parë. 
Tek e para u shënuan si fillesë 
tre paraardhësit e alfabetit 
të gjuhës shqipe, Pjetër 
Budi, Frang Bardhi, Pjetër 
Bogdani, që u zhbirruan 
nëpër gjetjet dhe shënimet 
e Koliqit dhe Hamitit, 
po ashtu Ismailit, Rizës, 
Zamputit, Rexhepagiqit, 
Malcolmit, Rrotës, Krajës 
etj. Më tej, Theodor Haxhi 
Filipi, natyrisht, Shqiptari 
i vetëm nga Akademia e 
Re e Voskopojës, vjen me 
një gjerësi mendimesh dhe 
gjetjesh, duke e bërë këtë 
vëllim mjaft interesant. 
Naum  Panajot  Brredhi    
(Veqilharxhi) (1797 – 1846) 
është emri i autorit të parë i 
metodës së gjuhës shqipe për 
shqiptarët, dhe kështu nuk 
mbetet më pak i lexueshëm 
në këtë vëllim të autorit. 
Duke shënuar se me 
“Me veprën e tij, ”Ëvetari” 
( A b e t a r j a ) ,  m e n d i m i 
pedagogjik shqiptar fiton 
tri tipare themelore”, ajo që 
vlen për tu shënuar është 
se pas kësaj ky mendim 
ngrihet në një platformë 
përparimtare iluministe, dhe 
përrfshihet krahas rrymave 
të tjera evropiane. Autori 
i këtij vëllimi ndalet duke 
shënuar e zgjeruar ato që 
tashmë dihen për tematika 

të tilla si “Abetarja e parë - 
Rilindësi nga Kalabria dhe 
shkrimtari i dy dialekteve” 
dhe për figura të shquara si 
Naum Veqilharxhi, Kostandin 
Kristoforidhi, Jeronim de 
Rada, Vëllezërit Frashëri e 
sidomos për figurat e ndritura 
kombëtare Naim Frashëri dhe 
Sami Frashëri. Autori ndalet 
dhe zgjeron mendimin për tre 
prijetarët e jugut për shkollën 
shqipe dhe Nuçi Naçin, Koto 
Hoxhin, Pandeli Sotirin apo 
edhe Petro Nini Luarasin.
Në gjerësinë e mendimit të 
autorit vijnë në sytë e lexuesit 
dhe dy emigrantë nga Korça 
- apostuj të arsimit shqip, 
Nikolla Naço dhe Nuçi Naçi. 
Në këtë kontekst zgjerohet 
frymëmarja ideore tek Familja 
Qiriazi, Gjerasim Qiriazi, 
Gjergj Qiriazi, Kristo Qiriazi, 
Sevasti Qiriazi, Parashqevi 
Qiriazi. Në një sfond të 
rëndësishëm vendoset dhe 
Kristo Dako, një patriot dhe 
intelektual i madh i Rilindjes 
kombëtare dhe i kulturës 
shqiptare i cili natyrshëm iu 
bashkua famljes së madhe 
dhe patriotike Qiriazi.
Pastaj gjeografia e shkrimeve 
shkon nga veriu tek tre 
martirët e arsimit shqip, ku 
ndalesa është edhe tek figurat 
ndritura si Hasan Prishina, 
Luigj Gurakuqi, Shtjefën 
Gjeqovi, Rexhep Mitrovica, 
Harri T. Fullc, Fadil Hoxha 
e më pas deri tek Idriz Ajeti. 
Pikërisht në këtë pikë del 
dhe mer formën më të gjerë 
diskursi i të veçantës së këtij 
libri. Dhe të veçantat vijnë nga 
leximi tek Nikolla Naço, Nuçi 
Naço, Harry T. Fullc, Rexhep 
Mitrovica, Fadil Hoxha dhe 
Fadil Sulejmani. Këto të 
veçanta na japin formën e 
plotësuar të vetë diskursit. 
Në këtë vëllim si një qasje e 
tërsishme e formës didakte, 
humane dhe shoqërore, 
diskursi përshkruan një 
mënyrë formale të të 
menduarit që mund të 
shprehet përmes gjuhës që 
trajton vetë narrativi, teksti i 
përcjellur tek lexuesi, të cilin 
autori e përdor në formën 

e tij më të ndjeshme dhe 
adekuate. Diskursi në këtë 
situatë mbetet dhe një kufi 
shoqëror që përcakton se 
çfarë deklaratash mund 
të thuhen për këtë temë, 
si përshembull si mund të 
shihen dhe trajtohen ngjarjet, 
tipologjia e ngjarjeve të tilla 
si Kuvendi i Arbënit, Rilindja 
kombëtare shqiptare dhe 
Lidhja e Prizrenit, Kongresi l 
i Manastirit, Kongresi arsimor 
i Elbasanit 1910, Kongresi 
ll i Manastirit, Kongresi i 
drejtshkrimit i gjuhës shqipe 
apo edhe Komisia letrare 
e Shkodrës, Fillimet e 
politizimit gjuhësor, Zhvillimet 
në Kosovë, Ortografia e 
Prishtinës, Një komb një 
gjuhë letrare, Pjesëmarrja e 
Shqiptarëve të Kosovës deri 
tek Mosdurimi serb, tema 
këto që autori i katrajtuar në 
mënyrë mjaft interasante. 
Në tërësinë e trajtesës mjaft 
të shtjelluar të autorit mbetet 
dhe shfaqja si një mënyrë 
ligjërimi, ku trajtesa e pjesës 
së tretë të vëllimit trajton 
shkollat dhe universitetet. 
Në këtë kontekst të kësaj 
forme diskursive termi 
përdoret për të dalluar një 
familje praktikash diskursive 
nga disa familje të tjera të 
praktikave diskursive, më 
së shumti nga argumenti, 
përshkrimi dhe rrëfimi, 
sikurse janë Akademia e Re 
e Voskopojës, Mësonjëtorja 

e parë shqipe e Korçës, 
Shkolla Normale e Elbasanit 
e që pasohen nga Shkollat 
Normale shqiptare, si dhe nga 
Themelimi i shkollës, Hapja e 
shkollës, Struktura, plani dhe 
karakteri i shkollës, Arritjet 
dhe perspektiva, Riçelja 
e Normales së Elbasanit, 
Shkolla Amerikane e Tiranës, 
Degët dhe klubet e shkollës, 
Struktura e shkollës dhe plan-
programi mësimor, apo edhe 
nga forma të tjera diskursive 
si Vlerësimi i diturive të 
nxënësve, Biblioteka, Regjimi 
dhe edukimi nxënësve, 
Martirët e shkollës teknike 
amerikane e Tiranës. 
Me ndihmën e mjaft miqve 
të tij, sikurse janë profesorët 
Bujar Kapllani dhe Teuta 
Toska, autori ka marë përsipër 
të shkojë më tej në atë që ai 
në formën hyrëse të vëllimit 
e quan “Me këto desha të 
them se historia e shkollës 
shqipe si edhe e ngjarjeve që 
lidhen me arsimin e gjuhës 
shqipe, sado që ka ende 
shumë për të thënë, ndoshta 
edhe për t’u zbuluar ndonjë 
gjë e panjohur deri tani, 
nuk është e palëruar. Janë 
të shkruara dhjetëra mijëra 
faqe përmes monografive 
shkollore, të mësuesve, 
martirëve të shkollës, e 
shumë të tjera forma të cilat 
në një formë apo drejtpërdrejt 
i referohen shkollës shqipe.” 

NJË PRURJE MJAFT E RRËNDËSISHME 
VOLUMINOZE PËR HISTORINË E ARSIMIT SHQIP
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Kafshët thuhet se jetojnë 
në një të tashme 
të vazhdueshme. 

Jetojnë kështu, meqenëse 
ata nuk kanë asnjë dallim 
kohor të së kaluarës, të së 
ardhmes, madje as dhe 
të së tashmes. Në këtë 
mënyrë e vazhdueshmja, 
ose e tashmja frymore janë 
filozofi e vetëdijes njerëzore. 
Ndaj vetëdija jonë për 
kohën, bëhet më së shumti 
tipar dallues i njerëzimit.
Meg j i thëse  k ryes ish t 
jemi të fiksuar pas kohës 
objektive, ndërsa rrotullimi 
i Tokës sonë ndahet, dhe 
natyrisht aty ku vetëdija 
jonë e njeh si dita dhe nata. 
Me lëkundjen e lavjerrësit 
dhe goditjen e orëve, ne 
kemi mirëkuptuar gjëra që 
rregullojnë lëvizjet tona. 
Dhe mbetemi me to ndërsa 
përpiqemi të rrahim orën!
Por teologët dhe filozofët e 
lashtë të Indisë dhe ato nga 
Greqia e lashtë, të cilët ishin 
ndër të parët që menduan 
për natyrën e vërtetë nga të 
gjitha gjërat, kishin menduar 

edhe për natyrën 
subjekt ive të 
kohës.  Koha 
ishte lineare apo 
ciklike, ishte koha 
e pafundme, 
apo e fundme?
Dhe e ndjehet… 
Koha mund të 
matet  vetëm 
kur po kalon, 
m e g j i t h a t ë 
ekziston koha 
e kaluar dhe e 
ardhmja dhe 
koha në realitet. 
Për të shmangur 
këto kontradikta 
e  k a l u a r a 
dhe e ardhmja mund të 
mendohen vetëm si të 
tashme: ‘e kaluara’ duhet të 
identifikohet me kujtesën, 
dhe ‘e ardhmja’ me pritjen.
Meqenëse kujtesa dhe pritja 
janë fakte të pranishme, 
nuk ka asnjë kontradiktë. “E 
tashmja e gjërave të kaluara 
është kujtesë, e tashmja e 
gjërave të pranishme është 
shikimi. Dhe e tashmja e 
gjërave të ardhmshme është 

pritja,”- shkroi Shën Augustini. 
Jo më kot Martin Heidegger, 
mendimtari gjerman tek 
studimi i tij filozofik ‘Qenia dhe 
Koha’ më 1927, kishte thënë: 
“Ne nuk ekzistojmë brenda 
kohës, por në një mënyrë 
shumë reale ne jemi koha!”
Koha është e pandashme 
nga përvoja njerëzore, pasi 
ne mund të lejojmë që e 
kaluara të ekzistojë në të 
tashmen përmes kujtesës. 
Dhe madje lejon që një dukuri 

e ardhshme e mundshme 
të ekzistojë në të tashmen 
për shkak të aftësisë sonë 
njerëzore për t’u kujdesur dhe 
për t’u shqetësuar për gjërat.
Prandaj, ne nuk jemi të 
mbërthyer në një kohë të 
thjeshtë sekuenciale ose 
lineare, por mund të dalim prej 
saj pothuajse sipas dëshirës! 
A jemi në kohë ne shqiptarët? 
A mund të dalim nga kjo 
kaos-kohë sipas dëshirës? 

KOHA: KUJTESA DHE PRITJA JONË
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(vi jon nga faqja 02) 
...tonë në demokratizimin 
dhe sigurinë, përfshirë 
reformat e mëtejshme dhe 
mbështetjen e zhvillimit 
afatgjatë. Kryeministr i 
britanik u ka caktuar të gjithë 
ambasadorëve detyrën 
për të rritur atë që ne 
bëjmë për prosperitet dhe 
zhvillim. Ne po organizojmë 
Konferencën për ndryshimet 
e klimës COP26 në Nëntor, 
dhe gjatë vitit të ardhshëm 
do të identifikojmë se si të 
bashkëpunojmë në fusha 
të tilla si mjedisi, energjia 
e gjelbër etj. Mbretëria e 
Bashkuar po pozicionohet 
gjithashtu si një superfuqi e 
shkencës dhe teknologjisë 
dhe ne do të kërkojmë të 
zhvillojmë më tej punën tonë 
mbi inovacionin, teknologjinë 
dhe gjithashtu zgjerimin e 
shkëmbimeve kulturore.

4. Tashmë e flisni 
gjuhën shqipe shumë 
mirë, ndërkohë që e 
mësuat mjaft shpejt 
brenda një viti, vizituat 
edhe Shkodrën për ta 
praktikuar më mirë, si ju 
pëlqen gjuha shqipe?

Gjithmonë më pëlqen të 
mësoj gjuhë. Unë tashmë 
flas disa gjuhë, përfshirë 
arabishten. Por ndërsa ajo 
konsiderohet si një gjuhë më 
e vështirë për anglishtfolësit, 
duhet të them që gramatika 
shqipe është edhe më e 
ndërlikuar! Me të vërtetë kam 
shijuar sfidën e të mësuarit 
për të kuptuar dialektet e 
strukturuar toskë dhe gegë, 
të paktën në një masë. 
Gjuhë. Gramatikë. Arabisht. 
Do të doja të përfitoja nga 
ky rast për të falënderuar 
mësuesit e mi fantastikë në 
MB dhe Shqipëri. Ndërsa 
kam mësuar për gjuhën, kam 
filluar gjithashtu të vlerësoj 
thellësinë e madhe dhe 
dimensionet magjepsëse të 
kulturës shqiptare. 
 

5. Si e karakterizoni 
komunitetin shqiptar në 
Britaninë e Madhe dhe 
cili është mendimi juaj 
për shqiptarët?

Jam i kënaqur që kemi 
lidhje kaq të forta njerëz-
njerëz. Është e qartë se ka 
shumë dashuri në Shqipëri 
për Mbretërinë e Bashkuar. 
Ka kaq shumë të rinj që 
studiojnë, ose punojnë në 
MB, disa akoma janë atje, të 
tjerë janë kthyer. Si pjesë e 
forcimit të marrëdhënieve MB-
Shqipëri, unë dua të shikoj se 
si të festojmë lidhjet e kaluara 
dhe të konsideroj se si t’i 
forcojmë ato për të ardhmen. 
Unë do të mirëprisja shumë 
marrjen e ideve se si mund ta 
bëjmë këtë, veçanërisht kur 
shënojmë momentet kryesore 
në marrëdhënien tonë.
Unë e di se ka sfida që duhet 
të përballojmë së bashku. 
Me një komunitet kaq të 
madh të përbashkët, ka edhe 
dimensione problematike. 
Është vërtetë për të ardhur 
keq që kaq shumë të rinj 
shqiptarë mendojnë se nuk 
kanë zgjidhje tjetër përveçse 
të largohen nga vendi, kështu 
që ne duam të shikojmë se si 
mund të sigurojmë më shumë 
mundësi për aftësi dhe punë 
këtu në Shqipëri. Ne natyrisht 
gjithashtu kemi një qëllim të 
përbashkët për të inkurajuar 
njerëzit që të shmangin 
migrimin ilegal, i cili mund të 
jetë aq i rrezikshëm për ata 
personalisht, i vështirë për të 
gjithë të përfshirë dhe të ketë 
një ndikim negativ në secilin 
vend. Fenomeni i njohur si 
“largimi i trurit”, i të njerëzve 
të rinj, të talentuar është një 
problem i madh në të gjithë 
rajonin dhe diçka që të gjithë 
duhet të bëjmë më shumë për 
ta luftuar.
Unë kam v lerësuar 
veçanërisht mikpr i t jen 
miqësore që kam marrë në 
Shqipëri. Ka qenë vërtet 
mbresëlënëse të shihet se 
si Shqipëria po e zgjeron 

atë bujari për të ndihmuar 
refugjatët afganë të cilëve u 
është dashur të shpëtojnë nga 
talebanët. Është padyshim 
e vështirë për komunitetet 
lokale kur ata gjithashtu 
kanë nevoja, por është e 
rëndësishme që ne të gjithë të 
tregohemi aq bujarë sa mund 
të jemi me ata refugjatë që 
përballen me rrethana kaq të 
jashtëzakonshme të vështira 
dhe kanë nevojë për ndihmën 
tonë për një periudhë derisa 
ata të rivendosen diku tjetër. 
Kam respekt të madh për 
popullin shqiptar në shfaqjen 
e një mikpritjeje të tillë.

6. SHBA ka ndërmarrë 
disa nisma konkrete 
për të ndëshkuar 
korrupsionin në Shqipëri 
në krye të politikës dhe 
qeverisjes, a do të keni 
të njëjtën linjë paralele, 
apo keni strategji të 
tjera?

Trajt imi i korrupsionit 
dhe krimit të organizuar 
është një përparësi e 
lartë për ambasadën tonë 
dhe qeverinë e MB. Ne 
kemi bërë shumë për të 
ndihmuar zbatimin e ligjit dhe 
institucionet e drejtësisë që 
të zhvillojnë dhe ndërtojnë 
kapacitetet e tyre. Ne kemi 
ndihmuar me reformën 
zgjedhore për të zvogëluar 
keqpërdorimet elektorale. 
Ne po fillojmë gjithashtu një 
program domethënës për 
sundimin e ligjit, që synon të 
mundësojë qasje më të mirë 
në drejtësi, përveç nismave 
tona të vazhdueshme rreth 
lirisë së medias. Ka pasur 
zhvillime të rëndësishme të 
fundit në sektorin e drejtësisë 
në Shqipëri, edhe pse ka 
ende shumë punë për të 
bërë.
Përgjegjshmëria është 
një parim vendimtar dhe 
duhet të ketë pasoja nëse 
njerëzit shkelin rregullat. 
Ndërkombëtarisht, Mbretëria 
e Bashkuar ka nisur 

regjimin tonë të ri Global të 
Sanksioneve Anti-Korrupsion, 
përveç regjimit tonë të 
Sanksioneve Globale të të 
Drejtave të Njeriut, dhe ne 
do të shqyrtojmë se si ato 
zbatohen në të gjitha vendet 
në botë. Unë natyrisht sapo 
kam mbërritur në Shqipëri, 
kështu që do të më duhet pak 
kohë për të kuptuar implikimet 
këtu.

7. Si do të luftohet 
trafikimi i qenieve 
njerëzore dhe ku 
qëndron strategjia e 
MB?

Trafikimi ka një ndikim të 
tmerrshëm mbi të gjitha gratë, 
fëmijët, të rinjtë e përfshirë. 
Mbretëria e Bashkuar ka 
një përpjekje shumë të fortë 
për të trajtuar skllavërinë 
moderne dhe trafikimin e 
qenieve njerëzore brenda 
dhe jashtë vendit. Kjo ka 
dimensione globale, rajonale 
dhe lokale. Ne kemi një 
sërë programesh për të 
mbështetur veprimet në 
këtë fushë dhe kemi nevojë 
që sa më shumë njerëz të 
kuptojnë, se si kriminelët po i 
shfrytëzojnë ata që udhëtojnë 
ilegalisht, për t’i kapur dhe 
skllavëruar. Është thelbësore 
që ne të punojmë ngushtë 
së bashku me Qeverinë e 
Shqipërisë dhe partnerët 
e tjerë për të ofruar aftësi 
më të mira dhe mundësi 
punësimi për shqiptarët kudo 
që ky është një problem, në 
mënyrë që të parandalojmë 
dhe trajtojmë ndikimin.
 
8. A do të ketë më shumë 
ura midis dy vendeve, në 
arsim, apo në çështje të 
tjera?

Sigurisht. Është koha e 
përkryer për ta parë këtë. 
Për shembull, ne duam të 
ndërtojmë mbi atë që kemi 
bërë përmes Këshillit Britanik 
për të zhvilluar aftësitë e 
shekullit... (vijon në faqen 16)
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(vijon nga faqja 15) ... 21 në 
shkollat rreth teknologjisë, 
kodimit dhe zgjidhjes së 
problemeve. Unë gjithashtu 
kam diskutuar me akademikët 
në Mbretërinë e Bashkuar, se 
si mund të nxisim shkëmbimet 
universitare dhe programet 
master, për shembull masteri 
në raportimin investigativ që 
nis këtë vit. Ne gjithashtu 
kemi programin tonë fantastik 
të bursave Chevening, i 
cili është një nga mënyrat 
më të suksesshme për të 
mbështetur të rinjtë dhe 
udhëheqësit e mundshëm të 
ardhshëm. Ne tashmë kemi 
mbi 200 alumni Chevening 
këtu. Procesi i aplikimit është 
i hapur deri në nëntor, kështu 
që ju lutemi inkurajoni më 
të talentuarit në Shqipëri të 
aplikojnë!

9. Si do të shihen dhe 
trajtohen investimet 
britanike në Shqipëri nga 
ju?

Unë kam diskutuar se 
si të rrisim angazhimin 
tregëtar Britani-Shqipëri me 
Ambasadorin Shqiptar në 
Londër dhe të Dërguarin 
tonë të ri rajonal të Tregtisë. 

Unë gjithashtu kam folur me 
kompanitë kryesore britanike 
të përfshira tashmë në 
Shqipëri, se si ne mund të 
përmirësojmë operacionet 
e tyre dhe të inkurajojmë 
të tjerët të investojnë. 
Ne duhet të identifikojmë 
zonat më frytdhënëse 
për bashkëpunim, për 
shembull në turizëm, energji, 
infrastrukturë ose teknologji.

10. Ju lutem, a mund 
t’i jepni një mesazh 
komunitetit shqiptar në 

Britaninë e Madhe, të cilin 
e njihni shumë mirë, dhe 
të gjithë shqiptarëve të 
tjerë, kudo që janë, dhe 
veçanërisht atyre që janë 
në Shqipëri.

Unë jam i kënaqur të di se 
ka kaq shumë profesionistë 
shqiptarë nga shtresa 
të ndryshme të jetës me 
qendër në MB, dhe ata 
në Shqipëri me lidhje me 
Britaninë e Madhe. Kërkesa 
ime nga të gjithë Ju është 
që të merrni parasysh, se 

çfarë roli mund të luani në 
përforcimin e objektivave 
tona të përbashkëta, kështu 
që të kemi ndikim edhe më 
të madh së bashku. Ju lutemi 
merrni parasysh se si mund 
ta përdorim vitin që afron 
dhe më gjerë për të rritur 
marrëdhëniet dhe përpjekjet 
tona në një mënyrë që do të 
ketë ndikim real të prekshëm 
për njerëzit në Shqipëri dhe 
në Mbretërinë e Bashkuar. 
(Intervistoi: Fatmir Terziu)
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Tashmë pas një viti 
të mësimit të Gjuhës 
Shqipe, diplomati 

Alastair King-Smith është i 
gatshëm të fillojë detyrën e 
tij Ambasador i Madhërisë 
së Saj në Republikën e 
Shqipërisë në vazhdimësi të 
zotit Duncan Norman MBE. 
Ndryshimi i Ambasadorit 
të Madhërisë së Saj në 
Republikën e Shqipërisë, 
ndodhi thuajse një vit më 
parë, 10 shtator 2020, kur z. 
Alastair King-Smith u emërua 
Ambasador i Madhërisë 
së Saj në Republikën e 
Shqipërisë në vazhdimësi të 
zotit Duncan Norman MBE.
Në një njoftim zyrtar thuhet 
se “ Zoti Alastair King-Smith 
është emëruar Ambasador 
i Madhërisë së Saj në 
Republikën e Shqipërisë në 
vazhdimësi të zotit Duncan 
Norman MBE i cili do të 
transferohet në një emërim 
tjetër të Shërbimit Diplomatik. 
King-Smith do të fillojë 
ushtrimin e tij të detyrës së 

Ambasadorit në shtator 2021.

Po kush është z. Alastair 
King-Smith

2020, Zëvendës Drejtor, 
Task Forca Ndërqeveritare 
Coronavirus
2018-2020,  Zëvendës 
Drejtor, Drejtori e Politikave 
S h u m ë p a l ë s h e  d h e 
Koordinator, Fushata Globale 
për Lirinë e Medias
2015-2018, Shef i Kundër 
Ekstremizmit Ndërkombëtar
2013 deri në 2015 FCO, Shef 
i Komunikimeve Strategjike 
dhe Fushatave të Sigurisë
2013 Nairobi, Ushtruesi 
i Detyrës së Zëvendës 
Komisionerit të Lartë
2013 FCO, Ushtrues 
detyre i Sekretarit Privat të 
Nënsekretarit të Përhershëm
2012 Tel Aviv, Ushtruesi i 
Detyrës së Zëvendës Shefit 
të Misionit dhe Shef i Ekipit 
Politik
FCO 2011-2012, Shef i Grupit 
të Lindjes së Afërt

2008 deri 2011 Islamabad, 
Zëvendës & Këshilltar 
Politik në Detyrë; më vonë u 
transferua në Departamentin 
për Zhvillim Ndërkombëtar 
(DFID), Përfaqësues në 
Mbretërinë e Bashkuar, 
Punjab
2005 deri në 2008 DFID, 
Koordinator për Planifikimin 
e Integruar dhe Mësimet 
e Mësimeve, Njësia e 
Stabilizimit në MB
2003-2004 FCO, Shef i 
Planifikimit Politik, Njësia e 
Politikave në Irak
1999-2003 Khar toum, 
Shef i Seksioneve Politike, 
Ekonomike dhe Informative; 
më vonë Këshilltar Special 
për Çështjet e Paqes
1999 Tripoli, Ushtrues detyre 
i Ngarkuar me Punë
1998 deri 1999 Trajnim 
Gjuhësor me kohë të plotë 
(arabisht)
1996 - 1997 FCO, Zyrtar i 
Zyrës për Çështjet Politike të 
Rusisë, Departamenti Lindor
1996 U bashkua me Zyrën e 

Jashtme dhe Komonuelthit.

Ambasadori i ri i Britanisë 
së Madhe në Shqipëri, z. 
Alastair King-Smith, është 
kështu një njohës i shkëlqyer 
i disa gjuhëve të huaja, 
përfshirë edhe gjuhën shqipe. 
Gjatë kohës një vjeçare, 
Diplomati britanik ka mësuar 
intensivisht Gjuhën Shqipe, 
dhe ka udhëtuar në Shqipëri, 
në disa qytete të saj, ku ka 
ushtruar përvetësimin e 
gjuhës. Ai tashmë është i 
gatshëm, që brenda pak 
ditëve të nisë misionin e tij 
Dilomatik, të Britanisë së 
Madhe, e cila kohët e fundit 
ka shfaqur interesa mjaft 
entuziaste për Shqipërinë 
dhe rajonin e Ballkanit. Vetë 
emërimi i një diplomati me një 
eksperiencë të gjerë, dhe një 
intelektuali të shumëformuar, 
tregon se tashmë poltikat 
britanike për Shqipërinë 
kërkojnë një fazë të re. 

AMBASADORI I RI I BRITANISË SË MADHE 
NË SHQIPËRI, Z. ALASTAIR KING-SMITH
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NGJARJET NE CETINJE
KAMBANË PËR ME E TARNDË KOMBIN 
SHQIPTAR PREJ JERMIT SHEKULLOR
Nga Gjokë Dabaj

Arma, me të cilën 
Sërbia e sulmoi 
Malin e Zi, është 

Kisha Pravosllave Sërbe.
Pri f tër inj të nuk mund 
as t ’ i  p rekësh me 
dorë, jo më t’i vrasësh.
Se ç’është Kisha Pravosllave 
Sërbe, është shkruar tashmë 
dhe, kushdo që dëshiron 
të dijë, mund ta gjejë dh e 
ta lexojë. Me shenjtorë të 
rremë, ajo u themelua në 
tokat e Ilirisë Verilindore 
dhe ia doli të krijojë, pothuaj 
nga hiçi, kombin sërb, 
një nga kombet me cilësi 
më të zvjerdhura në botë.
Në Malin e Zi të Moçmin, 
Kisha Pravosllave Sërbe 
ka lëshuar rrënjë thuajse 
aksidentalisht në gjysmën e 
dytë të shekullit XV, përkrahur 
materialisht dhe në çdo 
mënyrë tjetër, nga një dinasti 
arbërore, më shumë për faj 
të Evropës Perendimore, 
sesa për faj të asaj dinastije.
Sot, ajo Kishë Pravosllave 
Sërbe, po i kundërvihet 
NATO-s, BE-së dhe kujtdo 
tjetër që guxon të pengojë 
daljen e Sërbisë në det dhe 
sundimin e Sërbisë mbi pjesën 
më të madhe të këtij gadishulli. 
Por unë sot nuk e kam 
temë bisede këtë aspekt të 
synimevet dhe suksesevet 
8-shekullorë, tërsisht të 
padrejtë, të kombit sërb. Tema 
e bisedës sime, ndaç thuaj, 
e ulurimës sime, është kjo:
Në Tiranë janë renditur njëri 
pranë tjetrit kryetempujt e 
tre religjionevet kryesorë 
të kombit shqiptar. Ndaç 
thuaj, njëri përballë tjetrit 
ose njëri përsipër tjetrit.
Katedralja e Kishës Katolike 
Shqiptare, Katedralja e 
Kishës Ortodokse Shqiptare, 
tashmë të helmenizuar, dhe 
midis tyre, në largësi pothuaj 
të barabartë nga të dyja këto 
katedrale, një kryexhami, më 
e madhja në krejt Shqipërinë.
Cili nga këta kryetempuj 

është në gjendje t ’u 
thotë shqiptarëvet: Ejani 
mbas meje, ta mbrojmë 
tokën e të parëvet tanë?!
Kisha Katolike, mjerimisht 
e rrëgjuar që nga themelimi 
apo rithemelimi i saj më 
1089-ën, Kisha Ortodokse 
e helmenizuar edhe ajo, 
që nga vdekja e Justinianit 
të Madh, apo xhamia e pa 
çarabizuar që nga zanafilla 
dhe realisht e pamundshme 
për  t ’u  çarabizuar?! 
Prijësit e kombit tonë, të 
pasurit e kombit tonë, kurrë 
nuk e kanë menduar që 
kombit tonë i duhet një 
institucion shpirtëror, me një 
qendër diku ku ata i kishin 
pallatet e vet dhe me vendet 
ku bashkëkombasit e tyre do 
të tuboheshin për të adhuruar 
pikërisht ata prijës. Kaq gjë 
idiotët tanë kryepushtetarë 
nuk e kanë kuptuar dot?! 
O pushtetarë të mjerë! As 
kaq s’e keni kuptuar dot?! 
Që kombi juaj të mund të ju 
adhurojë edhe pasi të keni 
vdekur, ai duhet të ketë 
një vend për t’u mbledhur! 
Ndoshta në të ardhshmen 
dikush do të krijojë drama, 
komedi e tragjedi, pikërisht  me 
këtë temë: Idiotizmi tragjiko-

komik i prijësvet të kombit 
shqiptar, që nuk e kuptuan një 
gjë kaq të thjeshtë, krijimin e 
një institucioni shpirtëror për 
kombin e vet dhe, sigurisht, 
në gjuhën e kombit të vet.
Kombi ynë ka aq shumë bij të 
vet, të shenjtëruar, sa nuk do 
t’i dilnin të 365 ditët e vitit për 
t’i përkujtuar. Kombi ynë ka, jo 
xhuxhë si një Stefan Nemanja, 
të cilit sërbët tash 700 vjet i 
falen, duke u ulur në gjunjë 
para ikonës së tij, e pakta 
njëherë në javë, por ka viganë 
si Gjergj Kastrioti Skënderbeu 
e shumë të tjerë para e pas tij!
Sërbët ditën të krijojnë 
shenjtorë të rremë, madje 
kriminelë, dhe t’u falen e 
t’i përdorin për të zgjëruar 
zotërimet e vet edhe 700 
vjet mbasi ata kanë vdekur, 
arbro-ashqip tarë t  nuk 
ditën t’i shenjtërojnë as 
shenjtorët e vet të vërtetë.
Tani, ç’duhet e ç’mund të 
bëjnë shqiptarët, në mënyrë 
që, të paktën në të ardhshmen 
ta kenë një institucion 
shpirtëror të përbashkët?!
Unë kam gati dhjetë vjet që 
e kam shpallur, dmth botuar, 
një program kombëtar, 
thelbi i të cilit është: Krijimi 
i Fjalëmiravet të Gjuhës 

Shqipe kudo ku jetojnë qoftë 
edhe dhjetë familje shqiptare.
Por, kush po ta vë veshin?! 
Kush po e lexon çfarë shkruan 
një plak matuf 80-vjeçar?! 
As 30 vetë (nga 30 milionë 
që jemi) nuk besoj ta kenë 
lexuar e mbajtur mend, 
lexuar e propaganduar atë 
program, i cili pretendon 
t’i zgjatë jetën këtij kombi. 
Atë program, i cili kërkon të 
korrigjojë, sa të jetë e mundur, 
negl izhencën kriminale 
të paraardhësvet tanë!
S’e kanë lexuar as 
intelektualët, le më t’i ketë rënë 
në dorë ndonjë pushtetari! 
Nuk është e mundur! Nuk 
ekziston një mundësi e tillë! 
Sepse pushtetarët tanë dhe të 
pasurit tanë, të gjithë kohën që 
u tepron e harxhojnë... Nuk po 
dua të them se ku e harxhojnë!
Ndërsa kombi sërb, ja si 
vepron! I nis priftërinjtë e 
vet drejt bregdetit, për t’i 
rizaptuar territoret që kurrë 
nuk i kanë takuar, ndërsa, për 
të mos u rrezikuar mjekrrat 
e tyre, përdor një shqiptar.
A s’është turp kombëtar, 
që nuk po i hyjmë punës 
për të ndërtuar Fjalëmira 
të  Gjuhës Shq ipe?!
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Drejtuesi i Kompanisë 

tashm të mirënjohur 
shqiptare, “BigBoss 

Services UK Ltd”, Gazmend 
Cufaj edhe në ditët e 
pushimeve ka ndërtuar një 
strategji të re, që metohet tek 
“Zhvendosja e punës”. Duke 
e ditur se koha, hapësira 
dhe vendi janë përcaktuese 
në biznes, ai ka ndërtuar 
strategji të reja të biznesit 
të tij.  Sigurisht, kompanitë 
lëvizin vendndodhjen për 
shumë arsye, nevojën për të 
zvogëluar kostot, për të gjetur 
ambiente më të mëdha, 
për ristrukturim ose për t’u 
bashkuar me një biznes tjetër 
për shembull, ndaj dhe z 
Cufaj e bën këtë një strategji 
të tij. Nëse kjo ndodh, ai e 
kupton se me këtë ka disa të 
drejta dhe detyrime.
Me këto lëvizje situata 
varet së pari nga kushtet e 
kontratës së punës, thotë ai 
për revistën tonë, “Albanian 
Post”.  Sipas z Cufaj, “Disa 
kontrata përfshijnë një 
‘klauzolë lëvizshmërie’ e cila 
thotë se ju duhet të lëvizni 
brenda kufijve të caktuar. 
Nëse keni një klauzolë 

lëvizshmërie në kontratën 
tuaj, punëdhënësi juaj 
normalisht mund t’ju detyrojë 
të lëvizni në vendet e lejuara 
nga klauzola, përveç nëse 
kjo është krejtësisht e 
paarsyeshme (si p.sh. duke 
ju kërkuar të lëvizni në një 
vend tjetër me vetëm një 
ditë paralajmërim).” Dhe 
për këtë drejtuesi i kësaj 
kompanie bën të lehtë dhe 
të qartë se “Arsyet që mund 
të mos dëshironi të shkoni 
në vendndodhjen e re mund 
të përfshijnë: kostot dhe 
koha e shtuar e udhëtimit, 
nëse keni nevojë të lëvizni 
në shtëpi, duke mos qenë 
në gjendje të përballojë një 
shtëpi në vendin e ri, duke 
mos dashur të largoheni nga 
shtëpia juaj aktuale, situatën 
tuaj familjare, si të keni 
prindër të moshuar që kanë 
nevojë për ju që të kujdeseni 
për ta, arsimimin e fëmijëve 
tuaj”, dhe kjo është për gjithë 
punonjësit e kompanisë së tij, 
me të cilët ka një komunikim 
model dhe mjaft demokratik, 
duke ua plotësuar kushtet e 
punës edhe në zhvendosje të 
punës. 

Kur bëhet flajë 
për zhvendosjen z 
Cufaj shprehet se 
“Nëse vendndodhja 
e re është vetëm 
disa ki lometra 
larg dhe ju mund 
të vozisni, ose të 
merrni lehtësisht 
transport publik, 
ndoshta do të jetë 
e paarsyeshme të 
refuzoni ofertën. 
Nëse, megjithatë, 
p ë r f s h i n  n j ë 
u d h ë t i m  t ë 
vështirë, edhe 
nëse është vetëm 
disa ki lometra 
larg, ose prek 
çështjet personale 
si situata juaj familjare ose 
edukimi i fëmijëve, mund të 
jetë e arsyeshme të thuash 
jo. Kur përballeni me tepricë, 
ekziston e drejta për një 
periudhë prove në çdo punë 
alternative që ju ofrohet - 
kontrolloni lidhjen më poshtë 
për më shumë informacion. 
Teprica është një shkarkim, 
kështu që gjithmonë mund 
të konsideroni një kërkesë 
të padrejtë për pushim nga 

puna nëse ndiheni të trajtuar 
keq.” 
Kështu Drejtuesi i Kompanisë 
tashm të mirënjohur 
shqiptare, “BigBoss Services 
UK Ltd”, Gazmend Cufaj 
edhe në ditët e pushimeve ka 
ndërtuar këtë strategji të re, 
që të rrisë bisnesit e tij dhe 
të bëhet jo-problematik për 
zhvendosjen dhe lokacionet 
e punës dhe punonjësve të 
tij. 

NJË STRATEGJI E RE E “BIGBOSS SERVICES UK LTD”
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ZGJOHU SHQIPTAR! DEMOKRACIA NUK PRET!
“LIRIA NUK ËSHTË KURRË MË SHUMË SE NJË 
BREZ LARG ZHDUKJES” 
Nga Frank Shkreli

Ishte shtatori i vitit 1980. Si 
shumë udhëheqës politikë 
amerikanë të periudhës 

së luftës së ftohtë, edhe 
ish- governatori  republikan i 
Kalifornisë, Ronald Reagan 
mendonte se përhapja e 
komunizmit kudo në botë, 
kërcënonte lirinë gjithkund. 
Gjendja ekonomike në 
Shtetet e Bashkuara sa vinte 
e keqësohej për amerikanët 
e rendomtë.  Ronald Reagan 
kishte shpallur kanditaturën 
për president të Shteteve 
të Bashkuara.   Fillimin e 
fushatës së tij për president të 
Amerikës ai e kishte shënuar 
me një fjalim mbajtur  me 
rastin e Ditës së Punëtorve 
këtu në Shtetet e Bashkuara, 
me 1 shtator, 1980 në Parkun 
e Lirisë të shtetit Nju Xherzi. 
Në atë fjalim ai foli për 
shumë çeshjt e eprobleme 
me të cilat përballej Amerika 
due për programin e tij për 
ti zgjudhur ato në nivel 
kombëtar due ndërkombëtar, 
ndërsa ka theksuar me atë 
rast se Shtetet e Bashkuara 
janë një vend imigrantësh, 
ndërkohë që përmendi edhe 
grevën e puntorëve që po 
zhvillohej në atë kohë në 
Gdansk të Polonisë kundër 
regjimit komunist të atij 
vendi dhe, njëkohësisht, 
ka theksuar rëndësinë që 
luante në atë kohë, Zëri i 
Amerikës dhe Radio Evropa 
e Lirë në luftën ideologjike 
kundër komunizmit.  Ai fjalim 
përmbante edhe citimin, 
tanimë të famshëm, të 
Presidentit Reagan, se “Liria 
nuk është kurrë më shumë 
se një brez larg zhdukdjes.” 
(“Freedom is never more 
than one generat ion 
away from extinction”).
Gjatë atij fjalimi, Ronald 
Reagan ka theksuar nevojën 
për rikthimin e ëndrresë 
amerikane dhe rivendosjen 
e vlerave jetike amerikane: 
shpirtërore dhe morale, vlera 

aq të rëndësishme edhe të 
atyre imigrantëve që kanë 
ardhur në këtë vend për të 
ndërtuar një jetë të re, është 
shprehur Reagan.  Duhet t’i 
rivendosim këto vlera në jetën 
e përditshme -- ka theksuar 
me atë rast ish-presidenti 
Reagan -- në lagjet tona, në 
administratën e qeverive tona 
vendore due ffederale, si dhe 
në marrëdhëniet tona me 
vendet e ndryshme të botës. 
Duke iu referuar, me atë 
rast, protestave të puntorëve 
polak në Gdansk, Ronald 
Reagan ka thënë ndër të tjera: 
“Janë pikërisht këto vlera që 
i frymëzojnë ata punëtorë të 
guximshëm në Poloni. Janë 
vlerat që kanë frymëzuar 
disidentët e tjerë nën sundimin 
komunist. Ata na kujtojnë se 
atje ku sindikatat e lira dhe 
marrëveshjet kolektive me 
puntorët janë të ndaluara, liria 
humbet. Ata na kujtojnë se liria 
nuk është kurrë më shumë se 
një brez larg zhdukjes.   Ti dhe 
unë duhet të mbrojmë dhe të 
ruajmë lirinë këtu ose nuk 
do t’u kalohet fëmijëve tanë. 
Sot, punëtorët në Poloni po 
i tregojnë një brezi të ri, jo 
se sa i lartë është çmimi që 
duhet paguar për lirinë, por 
po i tregojnë edhe botës, se 
vërtetë, ia vlen të luftohet për 
këtë çmim, me qëllim që të 
sigurohet liria”, ka theksuar 
Zoti Reagan. Njëkohësisht, 
ish-presidenti Reagan ka 
shënuar ditën e puntorëve të 
Amerikës në vitin 1980, 
duke nënvijuar disa prej 
vlerave në të cilat ai 
besonte dhe në bazë 
të cilave ai do qeveriste 
vendin dhe do të 
zhvillonte marrëdhëniet 
me botën, përfshir 
botën e atëherëshme 
komuniste, gjatë dy 
mandateve të tija si 
president i Shteteve 
t ë  B a s h k u a r a , 
përfshir mirëpritjen 
e  i m i g r a n t ë v e . 
“Dua shumë dhe mbi të 

gjitha të kem një administratë 
që nëpërmjet veprimeve të saj, 
brenda vendit dhe në arenën 
ndërkombëtare t’u bëjë të 
ditur miliona njerëzve se 
Miss Liberty (Stauja e Lirisë) 
ende ‘Mban lartë llambën 
e saj pranë derës së artë’, 
ka thenë Reagan, ndërkohë 
që ka theksuar rolin e 
rëndësishëm që ai dëshironte 
që të luanin Zëri i Amerikës 
dhe Radio Evropa e Lirë, në 
përhapjen e këtyre vlerave 
amerikane, duke kërkuar 
që, “Nëpërmjet stacioneve 
tona ndërkombëtare të 
transmetimit të lajmeve -- 
Zërit të Amerikës, Radios 
Evropa e Lirë dhe të tjerëve -- 
le të dërgojmë, me zë të lartë 
dhe të qartë mesazhin se ky 
brez i amerikanëve e ka ndër 
mend ta mbajë dhezur atë 
dritë lirie e shprese.  Se kjo 
endërrë, më e mira shpresë e 
fundit mbi tokë – ky komb nën 
hirin e Perendisë -- nuk do të 
zhduket kurrë nga kjo botë.  
Ne do të vazhdojmë të jemi 
një simbol i lirisë dhe ruajtës 
i vlerave të përjetshme që 
frymëzuan aq shumë ata që 
erdhën në këtë port hyrjeje”, 
të Shteteve të Bashksuara të 
Amerikës, ka thenë ndër të 
tjera Ronald Reagan fjalimin 
e mbajtur me 1 shtator, 1980, 
me rastin e Ditës së Puntorëve 
në Amerikë, një fjalim që 
pat shënuar edhe fillimin e 
fushatës së tij për president të 
Amerikës, si kandidat i Partisë 

Republikane.  Siç dihet, 
Ronald Reagan u zgjodh 
për dy mandate president i 
Shteteve të Bashkuara, gjatë 
të cilave, sipas historianëve – 
ndër të tjera -- ai luajti rolin kyç 
në shembjen e komunizmit, 
pa zbrazur asnjë fishek dhe 
pa humbur asnjë ushtar.
Fjalët e Presidentit Ronald 
Reagan, ashtu siç u 
prononcuan me 1 shtator 
1980, (Ditën e Puntorëve 
të Amerikës që këtë vit bie 
me 6 shtator) ndërsa ka 
paralajmëruar rrezikun me të 
cilin përballej atëherë liria dhe 
demokracia në Amerikë dhe 
në botë, tingëllojnë të vërteta 
edhe për aktualitetin e sotëm 
politik në kudo në botë, madje 
edhe në një vend me traditë 
të gjatë demokratike si Shtetet 
e Bashkuara, por edhe në 
çdo vend tjetër të botës, 
përfshir dy shtetet shqiptare, 
Shqipërinë dhe Kosovën, 
të cilat edhe pas 30-vite 
post-komunizëm mbeten në 
grupin e vendeve pjesërisht 
të lira, sipas Departamentit 
të Shteteit amerikan dhe 
organizatave ndërkombëtare 
të drejtave të njeriut. Kujdes! 
“Liria nuk është kurrë më 
shumë se një brez larg 
zhdukjes”, na këshillon edhe 
sot -- në Ditën e Punëtorëve 
amerikanë, 2021 -- ish-
Presidenti Ronald Reagan.
Zgjohu shqiptar! Demokracia 
duhet mbrojtur çdo ditë! 
Demokracia nuk pret!
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Poetja Lola Shehi njihet 

nga disa botime në 
zhanre të ndryshme. 

“Do ta deh Botën” është 
njëkohësisht dhe një nga 
vëllimet e saj poetike, sikurse 
“Xhelozë jam” dhe ashtu 
sikurse janë dhe librat e saj 
narrativë “Zonja misterioze”, 
“Me forcën e shpirtit”, e disa 
projekte të saj në poezi e 
zhanre të tjera narrative. 
Kështu ajo gradualisht ka 
zënë një emër në krijimtarinë 
e mjaft emrave të shumtë 
lushnjarë, që natyrshëm mund 
të cilësohen si një shkollë 
tipologjike në gjeografinë 
e tyre. Por, për të qenë më 
afër asaj që e bën këtë 
emër më të ndjeshëm, ne 
do të ndalemi tek disa nga 
poezitë e saj më të fundit që 
përbëjnë vëllimin e saj poetik 
“Mos harro të më zgjosh”, 
që së shpejti pret dritën e 
botimit. Dhe pikërisht në një 
nga poezitë e këtij vëllimi 
në përgatitje e sipër, Shehi, 
i qaset kohës. Koha për të 
është një “Kohë dreqi”. Arsyet 
i ka poetike, i ka të stiluara me 
fjalët e saj, i ka të ndjeshme 
me një ndjenjë të dyfishtë 
njerëzore, i ka të aresyeshme 
me arsyen e saj intelektuale. 

Me këtë poezi koha e dreqit 
shkon në detaje të tilla 
“Shumica e pinë vetëm e 
fjalosen me veten”, “Shumica 
mbajnë në duar telefonin”, por 
koha në atë kohë dreqi” në atë 
kafene mposhtet nga thuerrja 
e rregullave të një çifti”, që 
vetë koha vetë “Protokollin 
e thyen me teshtimë”. Për 
poeten kjo kohë është “Një 
film me metrazh të shkurtër”. 
Është një film i tillë që sipas 
saj “u xhirua në çast”. Por 
ajo që mbetet më fine është 
gjuha, figura dhe mesazhi, 
është kalibri i vargut që të 
bën të ndjehesh e të ndjesh: 
“Shikime në formë dallgësh e 
mbuluan të ngratin/E rrëkeza 

kafeje vërshuan mbi tavolinë/
Askush nuk i tha shëndet/As 
plaç nuk i tha askush/Në ajër 
shpërndahen grimca frike/
Me sy e kryqëzuan të zinë
E imagjinova të pandehur në 
bankën e të akuzuarve/O si 
kamikaz/Që kishte shpërthyer 
nga trupi një minë.../Kohë 
dreqi/Tmerrohesh nga një 
teshtimë.../Ndjehesh i keqi...”  
Dhe qartësia mbetet lirike.

Pra, poezia e kësaj autoreje 
është poezi lirike, sepse 
fton auditorin të hyjë në 
perspektivat dhe përvojat e 
ndjesive dhe ndjeshmërive 
pa bërë gjykime për to. Kjo 
pjesëmarrje lirike nxjerr në 
pah përbërësin mimetik të 
situatës, por Shehi gjithashtu 
tërheq vëmendjen për 
artificialitetin e tyre, statusin 
e tyre sintetik. Sidoqoftë, 
së fundi, si përbërësit 
mimetikë ashtu edhe ato 
sintetikë të karakterit që 
shfaqet në mesazhin poetik, 
i nënshtrohen funksioneve 
të tyre tematike. Tështimat 
eksplorojnë diversitetin dhe 
të përbashkëtën e jetës 
së realitetit teksa lëviz nga 
perceptimi, tek frika që 
udhëton nga lindja në vdekje 
në një univers kryesisht 
indiferent me situatën 
pandemike. Në përgjithësi, 
vetëdija jonë e dyfishtë 
për vitalitetin intensiv dhe 
artificialitetin e dukshëm të 
ndodhive, perceptimeve dhe 
ndjesive, i shërben qëllimit të 
Shehit për të këmbëngulur dhe 
vënë në dyshim njëkohësisht 
rëndësinë e jetës individuale 
dhe asaj në kolektivitet, 
që përcaktohet dhe nga 
forma reale dhe sureale, 
nga ndodhi që përcaktohen 
dhe nga faktori ndikues i së 
ndjeshmes, që përbëhet tek 
“kohë dreqi” dhe tek vetë ajo 
që faktohet si frikë nga një 
teshtimë. Vetë “Kohë dreqi” e 
bën të qartë: “E pinë të qetë 

kafen e mëngjesit në Garden 
bar/Tavolinat të vendosura në 
distancë”. E frika është tashmë 
një armik i padukshëm. 

E koha bëhet rutinë. Është 
kështu poezia “Kronikë 
mëngjesi” ajo që na bën 
të qartë diskursin e vetë 
situatës të qartë që në vargjet 
e para: “E njëjta kafene/E 
njëjta tavolinë, kamarierja, 
banakierja, punonjësja e 
higjenës /Të përditshmit/
Vetëm klientët tek - tuk 
ndryshojnë./Mbështjellë me 
xhupa të trashë doreza e 
maska/Lana e qetë karshi,/
Ka marrë rolin e gazetares/
Interviston pemët mbetur 
cullak/E bredhat e rrallë 
bregut të saj /Lëpijnë buzët 
e hapin krahët si dashnorë 
të devotshëm/Askush nuk e 
ngre kokën/Mbërthyer sytë 
në celular/Mendoj që edhe ata 
si unë/Teksa rrufisin kafen e 
tymosin ndonjë cigare/Vrasin 
mendjen se ç’dhuratë do i 
bëjne covidit për ditëlindje/
Po i afrohet një vjetori/Larg 
qoftë për inerci të/themi 
urimin klishe “ edhe 100”!/
Porosis kafe tjetër/Qenka 
bërë akull e para...”. Shihet 
se tek poezia e Shehit, është 
një përvojë e zakonshmedhe 
e vendosur mirë në mënyrë 
eksperimentale që situata 
kohore mund të na përfshijë 
emocionalisht në një mënyrë 
bindëse. Mekanizmat në 
themel të këtyre përvojave 
poetike tek kjo autore, po 
arsyetojnë një shqyrtim në 
rritje. Sidoqoftë, shkalla në të 
cilën krijimet e tjera të përvojës 
së tij poetike dhe estetike 
mund të nxisin në mënyrë të 
ngjashme emocione të forta 
është e panjohur. Themi 
kështu se disa poezi sikurse 
është “Femër” vargu dhe 
mesazhi shkojnë më thellë 
në diskursin kohor. Koha 
këtu është jo-përcaktore, 
por e domosdoshme: “Nëse 

është dikush që duhet t`i 
kërkosh falje,/Je vetëm ti!/
Nuk e di a do mundet të të 
falë ndonjëherë!/Nuk e di a 
do ta shkelësh për një çast 
krenarinë që t`i thuash më fal./
As këtë s’e di/U kujdese për 
gjithshka e për gjithkënd në 
këtë jetë!/Vetëm për atë jo!”. 

D u k e  p ë r d o r u r 
p s i k o f i z i o l o g j i n ë , 
neuroimazherin dhe përgjigjet 
e sjelljes tipologjike rreth 
“femrës”, ne kuptojmë se 
poezia e tillë mund të veprojë 
si një stimul i fuqishëm për të 
nxitur përgjigje emocionale të 
pikut, duke përfshirë forma 
diskursive të matshme që 
përfshijnë qarkun kryesor 
të mesazhit poetik. E 
rëndësishmja, ndërsa këto 
përgjigje ndaj poezisë së 
cituar janë kryesisht analoge 
me ato të gjetura për realitetin, 
bazat e tyre nervore tregojnë 
dallime të rëndësishme, 
veçanërisht në lidhje me rolin 
vendimtar të bërthamës së 
akumuluar së konceptimit dhe 
perceptimit kohor dhe situator: 
“Të gjithë pa përjashtim dhe 
gjithçka ishin në vijën e parë./
Ajo jo!/Askush nuk duhej lënë 
pas dore/Askush s’mund te 
priste/Ajo po!” Ne gjithashtu 
shkojmë përtej përsëritjes së 
perceptimeve të tjera, duke 
treguar se kënaqësia ndjesia 
kohore perceptuese mund 
të ndodhë me shënuesit 
narrativë të ndikimit diskursiv. 
Së fundi, shpërndarja e 
mesazheve perceptuese 
nëpër trajektoren e poezive 
siguron një pasqyrë në 
parimet kompozicionale të 
poezisë së kësaj autoreje.

Mjaft poezi të tjera të kësaj 
poeteje, sikurse janë “Nuk 
mundem”, apo “Sjell në 
mendje” kanë racionime 
të tjera perceptuese dhe 
situata kohore është një 
forcë më vete diskursive. 

NJË POETE QË KËRKON VËMENDJEN E DUHUR
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KJO FOTO E PANJOHUR MË PARË NA JEP DISA 
ARSYE... TË NDALEMI TEK “BALLKAN I HAPUR”

A duhen pasuruar tekstet 
e historisë shqiptare me 
fakte të tilla “të gjalla” e 

të ralla?

Kjo fotografi është marë nga 
arkivat britanike dhe i përket 
faqevë të gazetës Australiane, 
“The Land”. Kjo gazetë është 
botuar në Sydney, gjatë 
periudhës 1911 – 1954. 
Fotografia është e dyta në 
numrin e saj. Po ashtu e 
dyta është dhe në rendin 
e saj. Ajo vendoset poshtë 
një fotoje që flet për një 
Komision Ushtarak Japonez, 
që ndodhet në Frontin 
Perëndimor të Ballkanit, dhe 
poshtë saj ndodhet një foto 
tjetër që jep Zepelinin e fundit 
në fluturimin e tij. Fotografia 
është e realizuar në shkurt të 
vitit 1916. realizimi i saj përkon 
me katër vjetorin e Shqipërisë 
së Pavarur nga Perandoria 
Otomane. Kjo fotografi në 
diçiturën e saj citon se është 
një grup grash shqiptare në 
bisedë me disa ushtarë serbë. 
Nfga thelbi kuptojmë se gratë 
shqiptare janë përballur diku 
me një patrullë ushtarake 
serbe. Gratë janë të vetmet 
që janë të “lira” të vazhdojnë 
jetën nën një okupim të ri. Në 
një situatë të tillë burrat janë 
me armë në dorë, dhe diku kjo 
shënohet dhe në histori. 
Duket se nga ajo që fokusohet 
është përiudha kur ra shteti i 
ri shqiptar, që kishte në krye 
të Shqipërisë, Princi Vilhelm 
Vidin (7 mars - 3 shtator), i cili 
u vendos në 7 mars si kreu i 
Principatës së re të Shqipërisë 
nga ana e Komisionit 
Ndërkombëtar të Kontrollit. 
Një kohë ndoshta e turbullt 
dhe mjaft delikate kur viti 1914 
kishtë pësuar mjaft elokuenca 
historike, që pasohet radhazi 
nga faktet, Kryetar i Qeverisë 
së Përkohshme: Ismail Qemali 
(deri më 22 janar), Fejzi bej 
Alizoti (22 janar - 7 mars), 
Turhan Pasha Përmeti (7 
mars - 3 shtator), Esat Pashë 
Toptani (më 5 tetor).  Dhe 
pas shpërthimi i Luftës së I-rë 
Botërore Shteti i ri shqiptar 
shembet dhe Princit Ëilhelm 

i hiqet autoriteti dhe largohet 
nga Shqipëria.
Por le të kthehemi tek 
fotografia. Që në pamjen 
e parë të saj dallojmë disa 
faktorë, të cilët e bëjnë këtë 
fotografi të flasë qartë dhe 
shkoqur me gjuhën e saj. 
Faktorët janë të shumtë, por 
ata më kryesorët në shikimin 
parësor janë dallesat mes dy 
palëve, armët e ushtarëve dhe 
ngarkesat në kurrizin e grave. 
Të parët, duket se janë njërëz 
të një rregjimi të armatosur, 
ndërsa të dytët janë gra të 
zakonshme në punët e tyre 
të ditës, në angazhimet e tyre 
jetike. 
Nga pamja parësore duken 
dy momente. Njëri është i 
ushtarit serb, të armatosur, që 
pozon dhe tregon një kërshëri 
në fytyrë, dhe momenti tjetër 
është i gruas së dytë për 
nga e majta në të djathtë, 
që ka kthyer kokën me një 
buzëqeshje të lehtë drejt 
kameras. Në të dy rastet e 
pikasura kemi të bëjmë me 
një arsye spontane. 
Të tjerat janë natyrisht veç të 
strukura në dritëhije, por edhe 
në qëllime të tjera të mbuluara 
nga misteri. Ndërsa njëra grua 
duket si përfaqësuese në 
bisedim, siç duket me një nga 
kryesorët ushtarakë, të tjerat 
janë gati të mbuluara dhe me 
një qëllim të vetëm të dëgjojnë 
se çfarë thuhet në atë bisedë. 
Sakaq duket qartë edhe nga 
pozicioni i ushtarakut që 
ndodhet i pari nga e majta e 
fotografisë, me një shikim të 
ngulur në atë dialog, ndoshta 
jo të rastësishëm. 
Gratë janë thuajse të një zone, 
që përcaktohet nga veshja e 
tyre. Dhe duket qartë se është 
një veshje tipike e zonave 
veriore të Shqipërisë. Bien 
në sy shamitë e tyre në kokë, 
por që duket se kanë veç të 
bardhës edhe ngjyrime të 
tjera, të cilat në këtë qasje dhe 
fiksim bardhë e zi, flasin vetëm 
me perceptimin  e tyre dhe me 
aq sa mund të përafrohen me 
veshjet tradicionale shqiptare 
të atyre zonave.
Nëse do të shkojmë tek 

d i ç i t u r a  e 
f o t o g r a f i s ë , 
n a t y r s h ë m 
kuptojmë se 
fiksimi i saj, po 
aq dhe fakti flet 
me një mesazh 
të montuar, 
“bashkëbisedimi 
i grave shqiptare 
me ushtarët 
serbë”. A thua 
se ata janë 
ëngjëj të zbritur 
aty rastëisht 
dhe tashmë ky 
“bashkëbisedim” është një 
formë e duhur e momentit. 
A nuk janë ata pushtues me 
armë? A nuk janë ata ushtarë 
të një vendi fqinj me synime 
të qarta djallëzore? E gjithë 
kjo është jashtë diçiturës, 
por brenda asaj që flitet 
është një arsye më shumë 
të shkojmë në detajet dhe 
dritëhijet që fshihen në atë 
që quhet momenti i fiksimit të 
fotografisë. 
Fakte të tilla dihen. Dihen 
dhe janë fiksuar në momente 
të ndryshme luftërash, 
pushtimesh, uzurpimesh të 
territoreve dhe natyrshëm 
dihet pse fiksohen. Gratë janë 
bartëse të jetës, të ushqimit, 
të ndihmës, të familjes, 
të humanizmit, sociales, 
mirëkuptimit. E këtu në këtë 
pikë janë gratë. Janë gratë 
shqiptare, që përballen me 
faturën e uniformës ushtarake 
të pushtuesit fqinj, me atë që 
përcjell “fatorin” enigmë. Dhe 
ky faktor enigmë udhëton 
sërrish në vite. Vitet e bëjnë 
atë të kalkulohet lehtë dhe 
qartë në realitete, fakte, 
dhimbje dhe mite. Mite që 
i përkasin dhe faturës së 
sotme, të kësaj dite…Të kësaj 
dite të hutuar, të konfuzuar, 
të hamendësuar, debatuar, 
të mpakur, … deri në detajet 
e një termi të ri “Ballkan i 
Hapur”. Natyrisht në fiksimin 
e fotografisë që cituam duken 
fakte me pushtues serbë 
nëpër këmbë, e sot në foto të 
tjera reale hasim me pushues 
serbë në bregdetet shqiptare. 
Pra “Ballkan i Hapur”?! 

Sikurse thuhet, “Ballkani 
i Hapur” është një zonë 
ekonomike dhe politike e 
tre shteteve anëtare në 
Ballkan, përfshirë Shqipërinë, 
Maqedoninë e Veriut dhe 
Serbinë. Zona ka një 
sipërfaqe totale prej 131.935 
km² dhe një popullsi totale të 
vlerësuar prej gati 12 milion. 
Gjuhët zyrtare janë shqipja, 
maqedonishtja dhe serbishtja. 
Radio “DW” thotë se “Iniciativa 
“Ballkani i Hapur” është 
vazhdimësi e “mini-Shengenit” 
ballkanik, që Kosova e ka 
kundërshtuar edhe më parë. 
Iniciativën për “Open Balkan” 
e përkrahin Shqipëria, Serbia 
dhe Maqedonia e Veriut. Pra 
nga 12 vendet që shtrihen në 
Gadishullin Ballkanik dhe që 
quhen shtete ballkanike, ose 
thjesht Ballkan vetëm tre janë 
me dorën e ngritur për “Open 
Balkan”. Ky rajon shtrihet në 
skajin juglindor të kontinentit 
evropian. Disa vende të 
Ballkanit si Sllovenia, Kroacia, 
Bosnja dhe Hercegovina, 
Serbia, Maqedonia e Veriut 
dhe Kosova dikur ishin pjesë 
e Jugosllavisë dhe nga këto 
vende vetëm Serbia dhe 
Maqedonia e Veriut kanë 
mendime të njëjta. Prandaj 
sipas radios “DW” ndjejmë 
“Përplasje në distancë 
Kosovë-Shqipëri për idenë e 
“Open Balkan”. Por dihet ama 
se ideja e “mini-Shengenit” 
është prezantuar në Novi Sad 
të Serbisë më 10 tetor të vitit 
2019, nga liderët e Serbisë, 
Maqedonisë së Veriut dhe 
Shqipërisë.
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SOMBORKAT E SHIJSHME NGA KOSOVA TEK HILAL 
FOOD CENTRE KILBURN HIGH ROAD

Kualiteti më i ri i 
specave somborka 
sapo ka mbërritur tek 

supermarketi turk në Kilburn 
High Road. Mahmudi, pronari 
i këtij supermarketi Hilall Food 
e ka zgjedhur rrugën më të 
shpejtë nga fushat e Kosovës 
tek klientët e tij në Angli. 
Specat somborka tashmë 
janë dhe ato pranë klientëve 
të shumtë që mezi presin 
ti përdorin sipas traditës 
shqiptare. Edhe domatet 
jeshile janë nga fushat e 
Kosovës.
Tashmë dihet se ky 
ekskluzivitet prej kohësh i 
përket kësaj kompanie që e 
ka fituar autoritetin e saj nga 
fushat e gjelbra të mbushura 
me kualitetet më të mira të 
specave. Këtë vitë specat 
somborka, janë edhe më 
të shijshme se çdoherë! 
Kosova është më afër, këte 
ua mundëson me vite të tëra 
kjo kompani që bashkëpunon 
vetëm për kualitet e cilësi 
dhe për të gjitha kërkesat 
e shqiptarëve në Britani të 
Madhe.
Në të gjithë bashkëpunim 
suksesi është gjithnjë ai që 

flet më shumë se të gjitha. 
Çmimet janë mjaft efikase 
dhe të arsyeshme. Këtë 
vitë, sikurse shihet, specat 
somborka, janë edhe më 
të shijshme se çdoherë 
në Kilburn High Street tek 
Hilal Supermarketi Turk! 
Dikur ishin më të priturat në 
Londër, tashmë jo vetëm kaq, 
janë një kualitet, sasi dhe 
cilësi tek supermarketi mik i 
shqiptarëve. Dikush e quan 
këtë nostalgji për ushqimin 
e fëmijërisë, kurse shumë të 
tjerë thonë se në kuzhinën 
tonë tradicionale ka edhe 
ushqime që shkojnë krah-
për-krah me delikatesat më të 
famshme botërore. Ka shumë 
anekdota, e specat e tilla në 
mes të Londrës, harxhohen 
brenda ditës edhe pse kanë 
një çmim gati të njëjtë si në 
Kosovë. Kontigjentet e fundit 
të specave “somborka” kanë 
ardhur në Londër, dhe nëse 
keni fat, ju edhe mund t’i gjeni 
dhe t’i bleni ato. 
Por dihet tashmë se specat e 
kultivuara në fshatin Sibovc 
dhe Sveqël të Podujevës 
tash e një vit po eksportohen 
në Angli. Fermeri S. H. nga 

fshati Sibovc i Podujevës, 
ka mbjellë dy hektarë me 
spec të llojit të farës Austro 
– Hungareze të Somborit, që 
njihen në vend si ‘Somborka’. 
Ai këtë vit shprehet i kënaqur 
me rendiment dhe shitje të 
cilën e realizon në tregjet në 
vend. Kjo atë e ka shtyrë që 
vitin e ardhshëm ta dyfishojë 
sipërfaqen e mbjellë me 
këtë kulturë. Ndryshe nga 
H., fermeri tjetër B. V. nga 
fshati Sfeqël, ka vendosur që 
produktin e tij ta eksportojë. Ai 
ka përgatitur 16 tonë spec 
të cilët i ka dërguar në 
qendrën grumbulluese të 
pemëve dhe perimeve, në 
fshatin Sfeqël. Eksportimin 
e specave, në Gjermani 
dhe Suedi, fermeri Vokrri e 
ka filluar që nga viti i kaluar. 
Ndërkohë që përkrahja e 
USAID-it për kultivuesit e 
kësaj ane, as në këtë vit 
nuk ka munguar. Ndryshe, 
banorët e fshatit Sfeqël 
dhe Sibovc përveç që 
kultivojnë lloje të shumta të 
specit, ata kultivojnë edhe 
lakrën si dhe domatet e 
patatet. Tregu i specit në 

Kosovë është një treg për të 
cilin ka një kërkesë të madhe, 
prandaj plasimi i specit në treg 
nuk paraqet ndonjë problem 
për kultivuesit e tij.
Në treg janë të pranishme 
disa lloje të specave duke 
përfshirë specat somborka, 
speca të ajvarit, feferonat, 
specat e djegës, specat e 
kuqë, baburet dhe speca pa 
djegës. Pra të gjitha i gjeni: 
Hilal Food Centre/322-324 
Kilburn High Road/London / 
NW6 2QN
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