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Opinion... Fokus... Memorial...

Dr Shefqet Deliallisi

Këto refleksione kanë 
fi l luar herët …dhe 
vazhdojnë, me shpresë 

se diçka do ndryshojë, por që 
vazhdojnë të mbeten thjeshtë 
vetëm refleksione…

“Mbreti lakuriq”
Gjithë çfarë po ndodh dhe 
rreagimi më kujton përrallën e 
Andersenit “Mbreti lakuriq.” Të 
gjithë e shohin mbretin lakuriq 
dhe shumë vazhdojnë të thonë: 
“sa bukur qenka veshur! Kush 
guxon të shprehë mendimin 
ndryshe linçohet. “Sëmundje” 
e vjetër kjo nga mungesa e 
demokracisë në vite. Duhet 
t’i kujtojmë atyre që “gjykojnë 
bardh e zi” se janë jashtë kohe.  
Kur humb e drejta për të qenë...

DILEMA E VJETËR…

(vijon në faqen 02)
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Në kujtim të nënës time të dashur: 

S’ndalet jeta! Të gjithë që lindin vdesin një ditë, të tjerë lindin, që prap vdesin, dhe më shumë prapë lindin... Lum që s’ndalet 
jeta... Padrejtësi vdekja, dramë? Aspak, thjesht stacioni i fundit i një rruge pa kthim..., në të cilin një ditë të gjithë zbresin!
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...të ndryshëm, humb e drejta 
për të qenë të lirë. Duhet të 
shpejtojnë për të ndryshuar. 
Ndryshe të gjithë do jemi të 
humbur...

Çdo fjalë ka pasoja. Çdo 
heshtje gjithashtu!
Të flasësh apo të mos flasësh, 
kjo është çeshtja. Nëse flet, 
të flasësh para, apo të flasës 
pas ?! Të flasësh para, keq : “ 
Tani e gjete, para ‘betejës’? Po 
bën lojën e kundërshtarit”….
Të flasësh pas, keq: “Tani u 
kujtove t’i ? Pas ‘pilafit” Pse 
s’fole përpara ? Trim pas 
beteje bëhen të gjithë”… Të 
mos flasësh fare ? Përsëri 
keq. Gjithçka mbetet keq, siç 
ishte, madje bëhet më keq!. 
Të përplasësh duart sikuar 
asgjë s’ka ndodhur ? Keq e më 
keq ! “Qingji urtë pi dy nëna” 
thotë njëra pjese për ata që 
s’flasin dhe presin kush do 
fitojë. Ndërsa “skllevër e bij 
skllevërish”i cilson pjesa tjeter, 
apo “qen të rrahur që këlyshë” 
të tjerë… Të flasësh ? Kur 
të flasësh ? Apo fare të mos 
flasësh ? Apo të brohorasësh ? 
Kjo është çeshtja!

Pse shitet kaq lehtë vota?
Nje shkak sipas mendimit tim 
: diferenca ideologjike në mes 
dy kampeve(e majtë e djathtë) 
ka shkuar drejt zeros. Në sytë e 
njerëzve, të dy palët duken një. 
Tashmë njerëz të de- motivuar, 
të de-idelizuar … e shesin votën 
pa vrasje ndergjegje, të tjerë 
lehtësisht abstenojnë. Politika 
“s’ka rëndësi ngjyra”, mjafton, 
të marrim vota të majta, se të 
djathtat i kemi në xhep” apo 
jemi “parti e të gjithë popullit”….
praktika tregoi se njerëzit nuk 
janë thjeshtë numra..

Një antar një votë…
Shumë demokratike ! Por, për 
vende vërtetë demokratike. 
Një antar një votë nenkupton 
një antar të vërtetë, jo një 
klient që voton. Ndryshe “Një 
antar një vote” nuk është gjë 
tjetër veç një “gjethe fiku” 
për të mbuluar manipulimin. 
Dihet që “strukturat” partiake 
sajohen në funksion të atij 
që përgatitet për tu zgjedhur 
kryetar i partisë, mbasi siç 

dihet janë pikërisht votat e tyre 
që do zgjedhin kryetarin, por 
jo vetëm. Mbi bazën e votave 
të tyre ngrihet gjithë piramida 
partiake. Këta njerez në shumë 
raste mediokër nuk krijojnë 
shpresë dhe besim, i mbajnë 
larg njerëzit me vlera. Ky është 
një nga shkaqet që njerëzit e 
duhur ngurrojnë të afrohen, 
të jenë aktivë. Kjo frenon 
hapjen e politikes. Me pak 
fjalë është ulur “steka” shumë 
poshtë. Përzgjedhja kolegjale 
e ndershme mbi kritere të 
përcaktuara nuk funksionon…

Pyetje
Pyetje : Partitë janë të 
Antarëve, apo të Kryetareve 
? Pyetje : Deputetët janë të 
Popullit, apo të Partive ? Për 
sa kohë Antarët dhe Populli 
konsiderohen thjeshtë numra, 
edhe Demokracia është 
thjeshtë ” sa për numër” !

Gjenerale pa ushtarë
Turra-vrapi për t’i vënë çdo 
humbje kapakun vetëm zgjat 
agoninë… Për fat të keq 
“Ushtria” përgjysmohet. Nuk 
duhet të vazhdojmë të fshehim 
kokën si struci. As të lajmë 
duart si Ponc Pilati… Gjenerali 
pa ushtri s’kanë asnjë vlerë !

Dorëheqja
Institucioni i dorheqjes takohet 
që në fillesat e shtetit shqiptar. 
Politikanët e kulturuar dhe 
fisnikë Mid’hat Frashëri më 
parë, dhe Ismail Qemali më 
pas, kanë dhënë dorheqjen 
nga ministër dhe kryeministër 
që në vitin 1913. Politikanët 
sot kanë hequr- dorë nga dorë-
heqja… Aktin civil të dorheqjes, 
normal për çdo vend normal 
demokratik, e konsiderojnë 
“kapitullim para armikut…”?!

Dilema e vjetër…
Që në fillimet e shtetit shqiptar 
te intelektualët dhe njerëzit e 
ndershëm ka egzistuar dilema : 
të përfshihen në politikë apo t’ja 
lenë këte punë të tjerëve. Duhe 
lexuar ditarin, e parlamentarit 
Britanik Aubery Herbert, mik i 
shqiptarëve, që më 13 shtator 
1913 ndodhej në Shqipëri, më 
tërhoqi vëmendje një paragraf 
ku flitej për konfliktin politik që 
egzistone mes shqiptarëve…. 
Parlamentari Britanik flet 

për një bisedë me Mehmet 
Konicën, vëllai i Faik Konicës, 
intelektual i shquar, vite më 
pas dy herë ministër i jashtëm 
i Shqipërisë. “ Biseduam me 
Mehmetin – shkruan Herbert- 
për politikën në përgjithësi, 
dhe nëse është mirë që 
njerëzit e pastër të përzihen me 
maskarenjtë, apo këta të fundit 
të lihen të sundojnë vendin për 
qejfin e tyre.”… Dileme e vjetër, 
por aktuale….

Don Kishot, apo Sanço 
Panço…
Don Kishoti, një kalorës 
i supozuar, endet duke u 
përpjekur të jetë kalorësiak. Të 
tjerët qeshin me të, dhe Sanço 
Panço praktik, me “këmbë në 
tokë”… Ndonjëherë figura e 
Don Kishotit më duket si një 
karikaturë e përshtatshme 
e asaj që përpiqem të bëj. 

Por, ka dhe një këndvështrim 
ndryshe për Don Kishotin dhe 
donkishotizmin, sipas të cilit 
ne kemi nevojë për idealizmin 
e Don Kishotit ëndërrues, 
dhe pragmatizmin e Sancho 
Panços. Nuk është keq të 
ëndrrojmë diçka më të mirë. 
Por, njëkohësisht duhen 
ndërmarë dhe hapa pragmatikë 
për ta arritur atë. Ka ardhur 
koha për ta marrë seriozisht 
politikën, para se njerezit 
ta hedhin atë në koshin e 
plehrave…. Simptomat tashmë 
janë shfaqur : revolta populiste, 
prishje dhe mosfunksionim 
i demokracisë në shumë 
vende, duke e futur atë në 
një periudhë kaosi politik dhe 
paqëndrueshmërie.
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ELITA!? ELITA, QË MUNGON 
DUHET TË RISHFAQET SI DRITA
Koha duket luan ping-

pong me Historinë. 
Sidomos me historinë 

e shqiptarëve. Le ta quajmë 
rastësi, apo thjesht një 
histeri me harresën në 
shkrimin e drejtë të fjalës 
shumëkuptimëshe në këtë 
rast: Histori?! Dihet se 
Histeria është emocion, ose 
eksitim i ekzagjeruar ose 
i pakontrollueshëm. Por 
dihet dhe se Historia është 
një term ombrellë, që lidhet 
me ngjarjet e kaluara si dhe 
kujtesën, zbulimin, mbledhjen, 
organizimin, prezantimin dhe 
interpretimin e informacionit 
në lidhje me këto ngjarje. Dhe 
në këtë mes është Koha. Koha 
në tërësinë e kësaj qasjeje 
është progresi i vazhdueshëm 
i pacaktuar i ekzistencës dhe 
ngjarjeve në të kaluarën, të 
tashmen dhe të ardhmen të 
konsideruara si një e tërë. Po 
ping-pongu ku konsiston? E 
dimë që është një lojë me një 
top të vogël. E dimë që ne na 
e sollën kinezët. E dimë që u 
dashuruam jo pak herë me të 
dhe me të krijuam dialogun 
absurdist. 
Ky i fundit na ndihmon mjaft 
mirë në këtë lloj të ri Ping 
Pongu me Historinë. Me këtë 
kuptojmë qartë dhe saktë, 
diçka që i ngjan një loje 
pingpongu veçanërisht, një 
seri shkëmbimesh zakonisht 
verbale midis dy palëve, një 
ping-pong dialogu absurdist. A 
nuk e kemi ndjerë këtë ditët e 
fundit? A nuk e pamë në gojën 
e deputetëve socialistë T. Balla 
dhe E. Spiropali, menjëherë 
pas shpalljes Non-Grada 
nga DASH të ish-Presidentit 
dhe ish-Kryeministrit të 
Shqipërisë, Prof Dr Sali 
Berisha dhe familjes së tij? 
Pse jemi destinuar të bëjmë 
gjithnjë lojëra të tilla? Kush na 
ushqen për këtë ping-pong me 

Historinë?! Apo thjesht jemi 
destinuar të qafojmë vetëm 
Histerinë?! 
Le të shkojmë diku në një 
pikë tjetër të Historisë sonë. 
Kryeminstri shqiptar i kohës 
tranzitore të fundluftës së Dytë 
Botërore, Aqif Pashë Biçakçiu, 
ndonëse në një moment shumë 
të vështirë politik të brendshëm 
ashtu edhe në arenën 
ndërkombëtare, kur Gjermania 
po tërhiqej, më 1944 ai merr 
nën drejtim edhe dy 
ministri, përkatësisht 
Ministrinë e Jashtme 
dhe atë të Brendshme. 
Në atë kohë sikurse 
dihet drejtonte një 
kabinet praktikisht 
të paqenë në një 
Shqipëri, të dalë nga 
kontrolli, e të rënë në 
duart e komunistëve në 
pjesën më të madhe. 
Nuk pranoi të largohej 
jashtë atdheut dhe 
kështu pasi Gjermania 
largohet plotësisht 
n g a  S h q i p ë r i a , 
pushtetin ia dorëzoi 
forcave të LANÇ-it pa 
bërë rezistencë. Ai u 
arrestua nga forcat 
komuniste më 6 dhjetor 
1944 në Shkodër. 
Dhë më pas 18 vjet 
burgim, punonjës 
rroje varrezash, dhe 
poshtërrimi deri në personel i 
larrjes së banjove të qytetit, e 
bënë atë të ndjehej sërrish jo 
të përkulur e të dorëzuar, por 
Njeriun me vlera, intelektualin 
e shkolluar, dijetarin, pronarin, 
njohësin e shumë gjuhëve të 
huaja, dashamirin e qytetarëve 
dhe qytetit, Njeriun e pastër dhe 
me kravatë. Ai mbeti i tillë edhe 
në gojën e kundërshtarëve, 
sikurse deklaronte edhe figura 
e luftës Myslym Peza: „Kur 
ishte kryeministër i ka sjellë 
babës në Pezë dy kamionë me 

armë“. 
Edhe pasi dha verdiktin Gjyqi 
Special i zhvilluar në ish-
kinema „Kosova“, i drejtuar nga 
Koçi Xoxe dhe Bedri Spahiu, 
ishte mirësia e tij dhe sjellja 
intelektuale dhe njerëzore 
ndaj popullin dhe elitave 
të kohës, ajo që e shpëtoi 
nga plumbat e skuadrave të 
komunistëve. Ai shpëtoi nga 
dënimi kapital me vdekje, nga 
një peticion i nënshkruar nga 

elita e kohës në Elbasan, në të 
cilën shpreheshin se ai ridhte 
nga një familje patriotike dhe 
bamirëse, dhe se nuk ka pasur 
kurrë qëllim të vepronte kundër 
popullit të tij. Dhe vërtet  ai 
ishte biri i atdhetarit të shquar, 
Aqif Pashë Biçakçiut, kryetar i 
Kongresit të Lushnjës, një nga 
themeluesit e shtetit shqiptar. 
Por ndërsa atë e shpëtuan nga 
vdekja, ndërsa ai u „poshtërrua“ 
në forma të tjera, Aqif Pashë 
Biçakçiu, kurë nuk u ndëshkua 
aq poshtërsisht nga histeria e 

kundërshtarëve, madje thuehj 
nën zë disa e kishin ndihmuar 
edhe ekonomikisht familjen e tij 
në ditë të vështira. Aqif Pashë 
Biçakçiu e bënte punën e tij 
me krenari. E donte popullin e 
vet. E donte qytetin. Lexonte 
librat e mbetur pa djegur. 
Dhe gjithnjë jetoi… larg ping-
pongut me Historinë, larg 
Histerisë së kundërshtarëve 
që e dënuan. Por, gjithnjë 
kishte dhe vazhdonte të ishte 

një Elitë Qytetare e asaj kohe. 
Ajo ishte vërtet Elita …, ajo 
që mungon tashmë pas gjithë 
këtyre kohërave, ajo që duhet 
të rishfaqet si Drita, nëse 
nuk duhet të shkojmë më në 
Histeri të tjera. Jashtë histerisë 
dhe ping  pongut të Historisë 
dhe historive, natyrisht është 
dhe duhet të jetë Ligji, Shteti, 
Drejtësia, Aleati, Miqësia… e 
mbi të gjitha Shqipëria. Ndaj 
duhet të rishfaqet vetë Elita, 
sikurse Drita. 
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MODA DHE KRIJIMTARIA
Në një bisedë me 

shkrimtarë dhe artistë 
të rrinj në 15 maj 

1988 shkrimtari Ernesto 
Roque Sabato deklaronte se 
„Moda udhëheq veshjet, jo 
krijimtarinë“. Ernesto Roque 
Sabato (1911-2011) ishte 
një shkrimtar dhe eseist 
argjentinas. Ai gjithashtu 
spikati si fizikan dhe piktor. 
Vepra e tij letrare u inkuadrua 
në tema rreth qenies njerëzore 
dhe ekzistencës së tij. Nga 
ana tjetër, ai gjithashtu iu 
përkushtua për një kohë 
kryerjes së kërkimeve në 
fushën e shkencës, eri në një 
vendim të tij të pakthyeshëm. 
Vendimi i tij për t’u larguar 
nga fizika për t’iu përkushtuar 
letrave e bëri atë një nga 
shkrimtarët më të shquar 
bashkëkohorë. Sabato filloi 
të fitonte popullaritet në 1945 
me veprën: „Një dhe universi“, 
një nga librat më të mirë të 
tij. Libri ishte me përmbajtje 
filozofike. Nga ai moment e 

tutje, suksesi ishte i shpejtë. I 
shpejtë sa kapja në thelbin e tij 
ishte ndonjëherë e pamundur. 
E pamundësia i mbeti kohës. 
Koha nisi ta trajtonte pikërisht 
sipas vetë arsyeve të kohës për 
kohërat. 
Në thelbin e tij dhe të mendimit 
të tij ai shihte dakordësi me 
krijimtarinë në ligjësinë e kohës 
se e dinte që moda qëndron 
mbi marrëzinë. Dhe për këtë 
gjithnjë Arti qëndron mbi ligjin. 
Ndaj ndoshta shkonte më 
përtej hapësirës, kohës dhe 
vendit të kapte mendimin e 
Tjetrit. Mendimi ishte larg, por 
lexohej ndjeshëm dhe afër… 
Kishte mirëkuptim në atë që 
shkruhej. Kishte arsyetim në 
atë që thuhej. „Moda është 
e përkohshme. Arti është i 
përjetshëm. Në të vërtetë 
çfarë është në të vërtetë 
moda? Një modë është thjesht 
një formë e shëmtuar, kaq 
absolutisht e padurueshme, 
saqë duhet ta ndryshojmë atë 
çdo gjashtë muaj! Është mjaft 

e qartë, që nëse do të ishte e 
bukur dhe racionale, ne nuk 
do të ndryshonim asgjë që 
kombinonte këto dy cilësi të 
rralla. Dhe kudo që veshja ka 
qenë e tillë, ajo ka mbetur e 
pandryshuar në ligj dhe parim 
për shumë qindra vjet.“ Ky 
është një fragment që u botua 
në Neë York Tribune, 19 Prill 
1885 dhe është marrë nga 
„Filozofia e Veshjes“, shkruar 
nga Oscar Wilde.
Por duke lexuar të dy emrat e 
mëdhenj, Sabato dhe Wilde, 
shohim dhe ndjejmë se si 
moda, ashtu edhe letërsia 
zënë një fetish për fantazinë 
brenda mendjeve të njerëzve 
dhe ato kryqëzohen për të 
informuar njëri-tjetrin në 
mënyra, që ne nuk ndalemi t’i 
mendojmë shpesh. Literatura 
i ka dhënë botës së modës 
disa nga ikonat e saj më të 
qëndrueshme, të tilla si Anna 
Karenina, Holly Golightly, Gigi, 
Jane Eyre, Orlando, Miss 
Havisham… këta ikonoklastë u 

krijuan së pari me një stilolaps, 
megjithatë ata vazhdojnë të 
katalizojnë frymëzimin për 
shumë dizajnerë, stilistë dhe 
lexues. 
Më tutje, përtej këtyre dy 
emrave, duhet kujtuar se 
Virginia Ëoolf, ishte një 
shkrimtare dhe vetë një ikonë 
mode. Ajo krijoi ikona, dhe 
me të vërtetë u bë një ikonë. 
Ëoolf ishte shumë delikate 
dhe e ndjeshme për të mirën 
e saj. Ajo ishte e shënuar me 
melankoli kronike, por ajo kapi 
të gjithë personazhet e saj 
me një saktësi të brendshme. 
Këta janë personazhe që janë 
brendësuar, dhe në shumë 
raste kopjuar çiltër, nga 
shkrimtarë të panumërt pas 
kësaj. Në veprën e saj klasike 
të vitit 1925 „Zonja Dalloëay“, 
Ëoolf shkruan: “Gjëra të kota 
siç duken, rrobat kanë, thonë 
ata, zyra më të rëndësishme, 
sesa thjesht ajo që ne i kemi 
krijuar për të na ngrohur”.
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PËRTEJ “FUSTANIT ME PIKA” DHE 
“SHTATIT SI SELVI” 

Tradita gojore është 
konsideruar prej kohësh 
n jë  ka rak te r i s t i kë 

përcaktuese e këngëve 
popullore shqiptare dhe në 
tërësi, po aq dhe këngëe të 
ardhura nga trevat e Shqipërisë 
së Mesme, sidomos të 
Elbasanit. Megjithatë, Elbasani 
ka qenë një hapësirë e tillë folk-
tradicionale e bazuar në tekstin 
e këngëve që sollën Myzyri, 
Bodini, Bebeti, Vini e ndonjë 
tjetër, gjatë gjithë periudhës 
nga e cila njihen më së shumti 
këngët popullore (shpesh 
përmes burimeve të shkruara 
me dorë e në disa raste të 
interpretuara me gojë e më 
vonë të hedhura në letër). Në 
vend të theksimit të oralitetit, 
pra, një lloj karakteristik i 
tekstualitetit, i përshkruar këtu 
si ‘popullor’, i paqëndrueshëm 
ose ‘centrifugal’, identifikohet 
në këngët popullore të shkruara 
nga këta autorë, pavarësisht 
nëse ato manifestohen në 
këndim, apo në shkrim. Duhet 
thënë se tekste individuale 
të këtij lloji nuk mbajnë në 
vetvete asnjë autorizim të 
përcaktuar tekstual, por 
përkundrazi një referencë të 
qenësishme nga jashtë drejt 
të gjitha manifestimeve të tyre 
të tjera aktuale dhe potenciale, 
pavarësisht nga formati, duke 
përfshirë variacionin si dhe 
tiparin e vazhdimësisë. Ky 
lloj i tekstualitetit tipologjik 
elbasanas i këtyre autorëve, 
sidomos i Myzyrit, siç 
argumentohet, siguron një 
vend të rëndësishëm për 
krijimin e ‘traditës’ së tillë, por 
dhe emeton një vëmendje 
më shumë në inspirimin e 
brendshëm, ose ndikimin e 
teksteve dhe këngëve që më 
së shumti kanë frymëzime 
dashurie vendase, dhe ndodhin 
të emetohen pasi në fakt 
mendohet se kanë ndodhur.
Ndaj këngë të tilla kanë autorë 
të cilët janë dhe ndjesia e 
tekstit dhe protagonizmi i vetë 
asaj që citon dhe emeton teksti 

i këngës. Shumë pak vetë e 
dinë se kënga „Fustani me 
pika“ është e shkruar nga Xhet 
Bebeti. Por, të gjithë që kanë 
kënduar njohin dhe perceptojnë 
mes saj Nepin, fustanin e saj 
me pika dhe ndjejnë në thelb 
atë që autori e quan „Gocë e 
vogël n’Elbasan/je si yll e je si 
han…/o sa të kam xhan“. Dinë 
dhe lidhjet e hershme të Xhet 
Bebetit me Isuf Myzyrin, ku 
Musa Bebeti ishte muzikanti 
me Mandol (Mabdoll) gjithnjë 
në krahë të tij dhe këngëve 
të tij.  Ky ishte Bebeti tjetër, 
që nuk ishte thjesht një lidhje 
mbiemërore me Xhet Bebetin, 
por lidhja e fuqishme e një 
grupi që zgjonte emocione 
me tekstet e këngë dashurie. 
Themi, zgjonte, por që ende 
mban peshë të njëtë me ato 
tekste e këngë të trashëguara 
e të mbajtura gjallë. 
Ndaj jo më kot ky djalë i ri, i asaj 
kohe kur vlonte grupi muzikor i 
Isuf Myzyrit, pra Xhet Bebeti, 
të hynte në tekstet dhe këngët 
e mbetura deri më sot. „Dil ke 
dera moj shtat selvi“ na e jep të 
qartë dashurinë e Xhet Bebetit 
me Dilen, gocën shtatselvi dhe 
me syrin e saj të zi. 
Dhe teksti na qartëson këtë 
dashuri që lidhet fort mes dy të 
rrinjsh, ku „ky Xhet Bebeti një 
djalë i ri/nuk e le Dilin të shkojë 
në shtëpi“. Thuhet „Dilin“ në 
një formë më përkëdhelesë, 
më tipike tradicionale, që të 
përfaqësojë sa më shumë 
thelbin e një dashurie të tillë, 
që në fund jep tonin e tillë: 
„Ky Xhet Bebeti një djalë i ri/
Murat Krypa moj nane si jevgu 
i zi“. Duke mos mbetur tek 
forma raciste e togfjalëshit, 
ajo që duhet qartësuar është 
kontrasti i të resë me të vjetrën, 
ajo që gjithnjë është në mes të 
një lufte të pandashme mes 
progresit dhe rregresit, ku 
në jo pak raste viktimë është 
dhe mbetet vetëm dashuria e 
vërtetë. 
Kështu me sa duket kjo dashuri 
e vërtetë e ngecur në këtë 

kontrast pikëpamjesh, mes një 
lufte të ftohtë brezash, duket 
se është transferuar me lotë në 
sy që rrjedhin diku tjetër vend, 
pikërisht në një trup tjetër ku 
pikat janë në fustanin e trupit 
të Nepit. Nepi, tashmë është 
një tekst tjetër dhe „Fustani 
me pika“ ka mjaft arsye të 
konvertojë thelbin e ndaluar 
të dashurisë së një stacioni 
të dhimbshëm ku vetëm Isuf 
Myzyri e vërteton me „kur dilte 
Dilja nga mejtepi/ç’e lente 
çantën ke Xhet Bebeti“. 
Dy fakte dhe dy tekste. Dy 
dashuri dhe dy këngë. Dy 
autorë dhe disa protagonistë. 
Në thelb është ky djalë i ri, të 
cilin dashuria e treti, dhe ai ka 
një emër, është protagonist 
dashurie, është autor teksti 
dhe ai quhet Xhet Bebeti. Por 
ai është dhe nënteksti që Isuf 
Myzyri e sheh me „dy sy“ në 
zemrën e tij. Pra dy sy? E këta 
dys sy janë në zemrën e tij: 
Dilja dhe Nepi. A thua e dinte 
Myzyri këtë transfertë dashurie 
mes dy protagonisteve vajza të 
bukura elbasanase, në tërësinë 
agravuese të Xhet Bebetit? Kjo 
mbetet një pikë në këtë tekst të 
„Dil ke dera moj shtat selvi“ dhe 
shtrydhet lotësh mes „Fustani 
me pika“. 
Qasja krahasuese me pemët, 
në këtë rast me drurët e drejtë 
dhe tipikë në Elbasan, sikurse 
janë selvitë, dhe po aq dhe 
përdorimi i fustanit me pika, 
si dukuri e veçantë, në një 
kohë që Elbasani njihej për 
fanatizmin. Etij dhe mbajtjen e 
rrobave tradicionale të femrës, 
kanë një strategji të ndjeshme 
të autorëve të teksteve, që 
krahas dashurisë të na shpien 
në lirinë e kërkuar krasimore 
dhe trupore të vajzës. 
Marrëdhënia midis kësaj forme 
tekstore dhe elementëve 
krahasues në tekstet e 
autorëve të lartcituar ka një të 
kaluar të gjatë dhe të larmishme 
në të cilën të dy format kanë 
ndikuar në njëri-tjetrin në një 
numër mënyrash. Kur studion 

historinë e këtyre teksteve 
të këngëve mjaft popullore, 
është e qartë se si selvitë dhe 
fustani me pika janë ndikuar 
nga dëshira dhe dashuria, 
ndërsa efektet e kundërta janë 
çështje të lidhura me kohën 
që i trajtoi si të tilla. Mund të 
thuhet se shembulli i tillë është 
lënë larg syrit të studiuesve, 
por jep një qartësi civilizimi, 
në kohëra të ndikuara më së 
shumti nga format anadollake 
dhe turkoshake të një pushtimi 
dhe ndikimi të gjatë kulturor 
në Elbasan. Gjatë kësaj kohe 
tekstet dhe këngët duket se 
ishin i vetmi mjet që lejonte 
modulin kulturor të komunikimit 
të tregonte shije të mirë dhe 
qartësi në atë që synohej. Në të 
vërtetë, ishte forma e vetme e 
artit ku gratë u trajtuan si forma 
të lira që ta shprehin këtë formë 
komunikimi të dashurisë dhe 
rezultoi në famën e figurave 
të tilla të teksteve që bënë 
zhbirrimin mental në popull mes 
muzikalitetit, popullaritet që i 
jepte një anashkalim thlebit të 
tekstit. Sidoqoftë, si në rastin e 
„Dil ke dera moj shtat selvi“ dhe 
tek „Fustani me pika“ qartësia 
e komunikimit kulturor të thelbit 
të dashurisë është formati i 
diktuar, i domosdoshëm i artit 
gojor që me timbrin e tij, më 
pas apo në disa raste dhe në 
zanafillë të këngëve, solli tekste 
që flasin ende ndjeshëm.

(TRADITA GOJORE DHE TEKSTET E KËNGËVE QË SOLLËN FORMË KOMUNIKIMI KULTUROR TË NDJESHËM 
NË ELBASAN)
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MA MIRË NË PYLL SE NË QYTET
Kënga e Isuf Myzyrit 

„Ma mirë në pyll se në 
qytet“ është një tekst 

dhe muzikë që orvatet midis 
termave të popullores dhe 
radicionales, ose qytetares. 
Jo thjesht si aspekt i krijuar në 
qytet dhe tekst të ndjeshëm që 
përfshin gjeografi më të gjerë, 
por se nga ana e kumtit të saj 
dhe kuptimit që mbart rrek 
të vendoset në këtë shtrat. 
Dihet se ky shtrat muzikor 
ka kuptime të gjera. Pasi, si 
muzika popullore ashtu edhe 
muzika qytetare, kanë kuptime 
shumë të veçanta për zonat 
e ndryshme populluese të 
njerëzve. Sidoqoftë, pyetja 
është me të vërtetë, çfarë 
përshkruajnë këto terma 
në të vërtetë? Ka qenë një 
diskutim mjaft i larmishëm 
i kësaj teme në vite për 
muzikën qytetare dhe popullore 
(për të mos përmendur 
më etnomuzikologjinë më 
gjerësisht), por tema ende 
pret me të vërtetë një analizë 
të thellë që mund të krijojë 
të paktën një përkufizim të 
dobishëm shkencor .
Përdoret shpesh si pikënisje, 
Johann Gottfried Herder (1744-
1803) që e përcaktoi muzikën 
popullore „direkt nga një mjedis 
shoqëror,“ të shekullit të 18-të. 
Vëllezërit Grimm gjithashtu 
ndoqën këtë mënyrë ndriçuese 
për të gjetur tjetrin brenda. 
Për ta muzika popullore ishte 
muzikë e analfabetizmit, 
rurales, fshatarësisë brenda 
shoqërisë me shkrim. Kjo 
ishte thelbësore për zhvillimin 

dhe konsolidimin e Herderit 
të idesë së frymës së kombit 
(“Nationalbildung”) të cilën ai 
ndjeu se mund të gjendej në 
formën e tij më të pastër midis 
këngëve gojore dhe poezisë së 
tillë nga goja e popullit.
Cecil Sharp (1859-1924) 
përcaktoi muzikën popullore si 
„Kënga e Krijuar nga Njerëzit 
e Përbashkët“, përpara se të 
vazhdonte të jepte përkufizimin 
e tij më të hollësishëm dhe 
më të njohur, i cili ka qenë 
baza për shumë përpjekje të 
mëvonshme të përcaktimit. 
Përsëri, ai vendos muzikën 
popullore në një zonë rurale, 
e cila për të ishte garantuesi 
i vërtetësisë. Përkufizimi 
i vitit 1955 nga Këshilli 
Ndërkombëtar i Muzikës 
Popullore në Sao Paolo ishte: 
„Muzika popullore është muzikë 
që i është nënshtruar procesit 
të transmetimit gojor. Është 
produkt i evolucionit dhe varet 
nga rrethanat e vazhdimësisë, 
ndryshimit dhe përzgjedhjes“. 
Ky përkufizim është sigurisht 
disi i vjetëruar kur merret 
parasysh varësia e tij nga 
idealet  jashtëzakonisht 
evolucionare të koleksionistit të 
muzikës popullore Cecil Sharp. 
Shumica e përkufizimeve të 
Muzikës Popullore ose Këngës 
Popullore në shekullin e njëzetë 
kanë tentuar të mbështeten 
ose në nacionalizmin, etninë, 
vendndodhjen, klasën dhe 
funksionin (ose kombinimet e 
tyre) për të provuar caktimin 
e kufijve të vërtetësisë në 
Muzikën Popullore; i cili është 

koncepti kryesor në fjalë në 
shumicën e përkufizimeve të 
muzikës popullore dhe muzikës 
tradicionale.
Kjo këngë e Isuf Myzyrit, është 
si e tillë e krijuar në kërthizë 
të Shqipërisë, në Elbasan, ka 
etninë e pastër shqiptare dhe 
po ashtu dhe vendndodhjen 
e qartë e të saktë, po ashtu 
dhe klasën që i përket njeriut 
të thjeshtë, punëtor e të 
dashuruar me natyrën dhe 
lirinë e saj, ka funksionin e 
edukimit dhe dashurisë për të 
tërën, për anën e bukur rurale, 
për fshatin, malin, bariun dhe 
në thelb ka mikpritjen dhe 
derën e hapur të njeriut të 
thjeshtë në pyll, aty ku jeta ka 
lirinë dhe dashuria merr formën 
e saj më të ndjeshme. 
Që në strofën e parë 
përcaktuese është jeta e një 
çifti. Përcaktimi është i qartë 
„ne të dy“ dhe përtej kësaj 
mbetet e kuptueshme se atje, 
pra „ma mirë në pyll se në 
qytet“ ka liri, ka qetësi, askush 
nuk të gërget, askush nuk të 
trazon, e madje nuk ke asnjë 
dyshim se atje „T’amël jetën ne 
t’a çojmë“. Vendimi i përket të 
propozuesit, pasi ai është që 
bën thirrjen dhe qartëson se 
„ne të dy atje do t’rrojmë“, që 
nënkupton edhe anën tjetër të 
dakordësisë, atë përcaktor të 
detyruar të një lidhjeje, të një 
jete, që kërkon më shumë e më 
shumë tek vetja, dashuria, liria 
dhe thjeshtësia, qetësia e një 
jete të lumtur. 
Gjeografia saktësohet në 
strofën e dytë, aty ku autori i 

tekstit njeh mirë anën e një 
udhe që të shpie pikërisht 
në destinacionin e duhur, 
pasi thotë se „Kapërceva 
maln e Krastës“ dhe e lë 
pas qytetin, duke i thënë 
„Të mir meç mor Elbasan“. 
Dhe rruga ka njërën këmbë 
në „mal t’Vashës“ në atë 
pikë të lartë ku autori sheh 
Sopotin dhe Vasjanin. 
Tashmë konsiderat shkon 
më tej syrit, prek majat dhe 
lartësitë e tyre, me qëllim 
që të nënkuptohet se në 
lartësi është edhe lutja e 
plotësuar nga Zoti, sepse 
është tashmë e realizuar ajo 

që kërkohet nga të dy „muk ka 
tjetër lumtuni“. 
E përtej kësaj është ana rurale, 
e thjeshta e jetës, një kasolle 
e mbuluar me bar dhe jeta do 
të jetë e ngjashme si jeta e një 
bariu në mal. Kjo e bën atë më 
të ngjashme e më të ndjeshme 
me përcaktimin e përkufizimit 
të lartcituar dhe me atë që në 
thelb kënga shfaq dhe meton 
sipas Sharp dhe Herder në 
kuptimin dhe klasifikimin e saj. 
Kjo këngë tashmë e rrëfen 
dhe modulin e saj, mesazhin 
e saj të qartë se njeriut të 
humbur në pyll i bëhet vend në 
kasollen e një bariu, atje është 
mikpritja më e kuptimshme, 
më e ndjeshme, më dedikuar 
në mesazhin e artistit. E kjo 
përshkon bujarinë e zotit, kur 
njeriu nuk lihet jashtë e më tej 
aty ka „bukë, venë dhe raki“ 
edhe pse kjo kasolle është e 
mbuluar me kashtë. Kjo është 
në thelb ajo që qas dhe meton 
kënga në fjalë, ku muzika e 
saj cilësi të veçanta (si zanore 
ashtu edhe shoqërore) që janë 
rezultat i shkëmbimit socio-
muzikor me kalimin e kohës 
dhe të cilat mund të dëgjohen 
dhe ndihen në strukturat 
sipërfaqësore të muzika. Kjo 
këngë është vetë struktura e 
qartë e këngës së këtij lloji dhe 
konceptimet janë tjetër gjë.
Të gjithë kemi konceptime pak a 
shumë të ndryshme dëgjimore 
për këto struktura, por unë do 
të këmbëngulja që ekziston një 
qendër kanonike e cila është 
e rëndësishme për krijimin e 
trashëgimisë kulturore (dhe 
për ligjërimin kritik kulturor). 
Kjo është arsyeja pse unë do 
të vazhdoja të mbroj traditën 
gojore si në drejtim të krijimit 
të një përkufizimi, ashtu edhe 
në kategorizimin e muzikës 
tradicionale të sapoformuar. 
Për mua, kufijtë mund të 
dëgjohen dhe ndihen, pasi 
është një nga mënyrat në të 
cilën vendoset për vërtetësinë 
e muzikës.
Kjo është vetëm pika fillestare 
për një diskutim më të gjerë që 
duhet të kemi në lidhje me këtë 
temë, ju lutem mos ngurroni të 
komentoni mbi këtë, do të ishte 
mirë të dëgjojmë zëra të tjerë.
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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

Sipas NHS Digital, në 
Britani të Madhe, 
më shumë se një në 

gjashtë fëmijë të moshës 
shkollore tani mund të kenë 
një çrregullim të shëndetit 
mendor. Kjo vjen e krahasuar 
me një në nëntë në vitin 2017-
të. Në Shqipëri gjithnjë e më 
shumë shkollat raportojnë dhe 
fshehin në heshtjen zyrtare 
probleme të tilla. Vetëm kur 
kontaktohen prindërit problemi 
del në sipërfaqe. Problemet 
e tilla mbahen të strukura 
dhe ndoshta arsyet pse janë 
të tilla ende nuk kanë një 
variant të qartë, edhe nga 
nga shkalla e problemit. Pra, 
cila është shkalla e problemit 
në Shqipëri, ndërsa në Britani 
të madhe kjo tashmë është 
nënvizuar?
Shifrat britanike dihen, ndërsa 
ato shqiptare janë ende në 
dilemë. Sidoqoftë të gjithë dinë 
se ka shifra. Këto shifra pa 
dyshim pasqyrojnë problemet 
reale, të cilat vijnë nga shumë 
faktorë, por dhe më së shumti 
nga ndikimi i izolimit të 
detyruar. Këto shifra janë të 
pashmangshme dhe prishja e 
strukturës së arsimit padyshim 

që do të ketë prekur 
shumë fëmi jë . 
Por ato duken 
j ash tëzakon ish t 
të larta edhe 
me percet imin 
krahasues. Ata ka 
shumë të ngjarë 
të pasqyrojnë më 
pak prevalencën në 
rritje të problemeve 
të shëndetit mendor 
sesa ato të mjekimit 
në rritje të gjendjeve 
të  përd i tshme 
emocionale, nga 
shqetësimi, stresi 
deri te frika dhe 
ankthi.
Ajo që dihet tashmë është 
zyrtare. Tre milionë fëmijë 
shkollorë në Angli do të 
kenë akses në mbështetjen 
e shëndetit mendor për t’i 
ndihmuar ata të përballen me 
pasojat e pandemisë, ose, 
më saktë, për t’i ndihmuar 
ata të përballen me pasojat e 
bllokimit.
Si pjesë e një fondi më të gjerë 
të rimëkëmbjes Covid, 500 
milion stërlina i janë kushtuar 
shëndetit mendor. Qeveria 
britanike ka angazhuar 79 

milion stërlina, të cilat janë për 
t’u shpenzuar për të siguruar 
që, deri në vitin 2023, 400 
ekipe mbështetëse të shëndetit 
mendor do të jenë duke u 
shërbyer 3,000 shkollave të 
Anglisë. Sipas njoftimeve 
zyrtare thuhet se „Ekspertët 
do të jenë në vëzhgim të 
fëmijëve me depresion dhe 
me pamje të shqetësuar, si një 
masë parandaluese. Supozimi 
fatalist është që fëmijët 
përndryshe do të mbajnë 
plagët mendore të bllokimit për 
pjesën tjetër të jetës së tyre.“

Po në Shqipëri a do të ketë 
ndonjëherë një vëmendje në 
kohën e duhur për fenomene 
të tilla që prekin të ardhmen 
e Kombit? A do të mendohet 
ndonjëherë se ikja masive 
e të rrinjve vjen edhe nga 
kjo neglizhencë ndaj tyre? 
Ndaj më parë se të bëhet 
spektakël me kollare e moda 
kryeministrore, Qeveria e 
gatshme në valixhe druri duhet 
të bëjë gati një sy, të paktën 
edhe qorr në problemin e 
tillë. Edhe një sy qorr ndoshta 
mjafton.

EDHE NJË SY QORR NDOSHTA MJAFTON
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Ndoshta duhet kthyer 
e treguara nga e 
pashkruara. Nga e 

imagjinuara. Ajo që është 
shkruar ka të bëjë me një 
Mbret dhe një Bregdet. Mbreti 
ishte anglez dhe deti po i tillë. E 
shkruara dhe e treguara kanë 
ndodhur kohë më parë. Pres 
saj mësojmë se Mbreti Kanute 
ishte i rrethuar nga njerëz që 
gjithmonë e mbivlerësonin 
atë. Sa herë që ai hynte në 
një dhomë, fillonin lajkat. E 
pashkruara nuk dihet, ashtu 
sikurse e patreguara që fshihet. 
Le ta hamendësojmë. Mbreti 
Kanute është në breg të detit. 
Aty ka rërë. Ka ujë. Ka dallgë. 
Ka zhurmë valësh që vijnë e 
shkojnë. Aty ka batica dhe 
zbatica. Aty ka karrigen e tij 
Mbreti Kanute. Dhe aty ulet e 
ndjek tërë atë lëvizje me kujdes 
ky Mbret anglez. E gjitha 
lëviz në të vërtetë. E gjitha 
është e sinqertë, e rreptë. 
E vërtetë. E drejtëpërdrejtë. 
Lëviz ndonjëherë dhe mjaft 
shpejt. Dhe Mbreti si mbret, 
herë e ndjek e herë e lë të 
qetë. Mbreti tashmë është 
i lodhur dhe ka rënë … me 

fjetë. Ai është Mbret i vërtetë 
dhe ushtarët e oborrtarët i 
qëndrojnë në këmbë përjetë. 
Aty ka gjumë. Ka dhe 
ëndërra. Dhe ëndërrat janë 
si në jetën e përditshme. 
Janë të gjitha të mërzitshme: 
„Ju jeni njeriu më i madh 
që ka jetuar ndonjëherë“, 
do të thoshte dikush.
„O mbret, nuk mund të 
ketë kurrë një tjetër aq 
të fuqishëm sa ti“, do të 
këmbëngulte një tjetër.
„Lartësia juaj, nuk ka asgjë 
që nuk mund të bëni“, do 
të buzëqeshte dikush.
„I Madhërishmi Kanute, ti 
je monarku i të gjithëve“, 
do të këndonte një tjetër. 
„Asgjë në këtë botë nuk 
guxon t’ju mos bindet“.
Mbreti e prish gjumin. Dhe 
kështu është lodhur si me sytë 
hapur, e po aq dhe me sytë 
mbyllur duke dëgjuar lajka 
kaq budallaqe. I afrohet një 
guaske. I pëshpërit. E ngre dhe 
e vendos në vesh. Komunikon. 
Dëgjon dhe hesht. Pastaj qesh 
dhe i flet. I flet dhe i flet me 
fjalë të pakuptueshme. Gjuha 
e tij nuk është më gjuhë e të 

tjerëve. Është përzgjedhur 
enkas si një gjuhë e vetme. E 
tija. Personale. E saposhpikur. 
E sapofolur. E sapodëgjuar. 
Dhe ata heshtin. Habiten. 
Mërziten. Shqetësohen. 
Bo, bo Mbreti. Mbreti ynë 
i madh. Mbreti ynë është 
në hall. Mbreti ynë … luaj 
vend. Mbreti u çmend! 
Dhe Mbreti pushon. Nuk flet 
më. Pastaj urdhëron. Një 
pupël, pak bojë dhe shtjellë 
të sheshtë, një rrasë mbi 
rrasë. Dua të shkruaj disa 
fjalë. Nuk dua më të flasë.  
„Pra, ju thoni se unë jam njeriu 
më i madh në botë?“ – shkruajti 
ai dhe e hodhi rrasën në det. 
„Dhe ti thua se të gjitha 
gjërat më binden?“ – dhe fap 
përsëri rrasa e shkruar në det.
„Bota përkulet para jush 
dhe ju jep nder“ – më 
thatë, dhe përsëri një gllaq 
i madh ndërsa rrasa ikte 
poshtë me shtrëngatë.
„E ndjej“, shkruajti Mbreti.  
Dhe ata vetëm shikonin dorën 
që lëvizte puplën e ngjyer me 
bojë në ato rrasa… U bë gati 
e tridhjeta që hidhej në det. 
E secila kishte një të shkruar. 

Asnjë e shkruar nuk ishte 
sekret. E parafundit kishte 
shumë emra. Emra ushtarësh, 
obortarësh, sherbëtorësh…, 
gjithë rrethnaja që sillej përreth 
tij. Dhe pastaj nënqeshi me 
vete. Qeshi dhe një herë duke 
dihatur thellë. „Nëse unë do të 
isha budalla a duhet të jeni ju 
budallenj?“ Dhe përsëri plluq 
ne det. Por, përsëri nuk ishte 
i qetë. E trazonte më shumë 
se dallgët, ajo që s’i hiqej prej 
sikletit. Sidoqoftë e shkroi 
dhe rrasën e fundit. E fundit 
kishte një pyetje: „Ju të gjithë 
jeni trima mbi trimat. Besnikët 
e mi të palëkundshëm. A 
jeni të gatshëm të më sillni 
rrasat nga fundi i detit?“ 
Në breg të Detit në rërë kishte 
mbetur karrigja e Mbretit, 
Mbreti me këmbët në ujë, 
dhe disa pulëbardha që kishin 
lënë disa glasa mbi rrasa. 
Dallgët iknin e vinin, as për 
Mbretin Kanote nuk donin t’ia 
dinin…, duke përcjellë trupat 
e ushtarëve obortartarëve, 
sherbëtorëve…, g j i thë 
rrethnajës që sillej përreth tij.  
Ai tashmë ishte i vetëm fill.

MBRETI KANUTE DHE…
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020 7624 1385

Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
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Vila Ronel Bar 
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46 Birchington Road
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Shumë nga poezitë e 
talenteve femra të 
botuara në pragun e 

fundit të rënies së diktaturës, 
duket se kanë një liri më të 
madhe shprehish, dëshirash 
dhe vullnetesh, janë më të 
çliruara nga ndjesi të ngurta 
ideo-diktuese. Poezi të tilla në 
heshtjen e pavëmendshme 
duket se janë të ndikuara 
nga rrjedha e botimeve në 
gazetën „Zëri i Rinisë“, që në 
atë kohë pati më shumë arsye 
të ishte e tillë, pasi drejtohej 
nga disa pena të konceptit 
„liberal“, sikurse përmendet 
në biseda kolegësh. Poezitë, 
duket në fakt se janë të 
ndikuara nga vetë botuesit 
e asaj kohe në ktë gazetë, 
puna e hershme e të cilëve, 
po reflektonte një mori risish 
të reja, (dhe kjo jo gjithnjë) në 
një mënyrë apo formë që solli 
dhe përdori shumë imazhe 
të perceptuara, disa prej të 
cilave deri në një ndryshim 
në fund të viteve 1990-të, që 
përkoi me shembjen e mureve 
të stisura ideo-diktuese. Në 
një formë a në një tjetër, 
poezi të tilla, sidoqoftë 
mbetën dhe janë shumë larg 
përfaqësimit të trupit femëror, 
pasi ende mendohej dhe 
shfaqej në problematikë, ajo 
që menjëherë qaste si të 
tillë gjininë femërore. Në fakt 
mendimi i këtyre botimeve 
ishte se poezitë e kohës 
ishin dashuruar me fjalën 
„e shkathët“, e cila dukej se 
përshkruante saktësisht, se 
si duhet të jetë një poet a 
poete, por përveç kësaj thelbi 
qëndronte tek vetë qasja që 
ishte e intriguar nga ideja e 
artit, që nuk mund të deklarojë 
gjininë. Kur ndjek idenë për 
poezinë në këtë nismë të 
paduskshme e të pavëzhguar 
në këtë këndvështrim, sheh 
se sa reciprok mund të jemi, 
veçanërisht si lexues, në 
supozimet tona rreth ndikimit 
të gjinisë në të shkruar. Në 
fakt poezi të tilla „I bëmë të 
gjitha lodrat“; „Vajzëria la 
shenjë“; „Diku jam ndalur e po 

të pres“; „Trokitja e takave të 
vajzave“; „Fshehtësi“; „Jemi 
larg“; „Mall“ janë vetëm poezi 
të autores Pranvera Osmani, 
që mbetën të botuara më 21 
Maj 1988 në gazetën e asaj 
kohe „Zëri i Rinisë“. Po ashtu 
edhe poezi të tilla si „Baresha“ 
(„Drita“ 22 maj, 1988, faqja 
9) e autores Vllasova Musta 
u përcollën vetëm me këtë 
risi botimi, ashtu sikurse 
poezitë e autores Gentiana 
Minga, „Më zgjoi“; „Jemi ne“ 
(„Zëri i Rinisë“, 7 maj 1988).  

Një pyetje e lidhur me këtë 
dukuri të pavëmendshme 
të kohës që i botoi, dhe më 
pas të kohës që i harroi, 
më ka trokitur në kokë 
gjatë muajve të fundit: „A 
shkruajnë gratë vërtet poezi 
të ndryshme nga burrat 
dhe, nëse po, çfarë mund të 
thuhet për të karakterizuar 
poezinë femërore“? Rasti 
që nxiti pyetjen ndodhi teksa 
kërkimet e mia ndeshën në 
emra dhe poezi të tilla, të 
harruara, të lëna në errësirë, 
të paragjykuara nga kohërat, 
në një kohë kur poezisë i 
mungon vetvetiu „Shoqëria 
e Poezisë“, edhe pse rrjetet 
sociale e kanë bërë një 
lumë a një mol ku përditë e 
më shumë. Nakatoset vetë 
poezia, si një arsye më shumë 
për stacionin e munguar të e 
të domosdoshëm të ndalesës 
në fjalë. Në jo pak festivale 
të sotme kombinacione 
dhe organizime të shumta 
përkojnë me atë që është 
quajtur „Poema Femërore“, 
të cilën shpesh herë e mburr 
vetë suksesi me një panel 
të shquar shkrimtarësh, si 
Maureen Duffy, Annie Freud 
dhe Pascal Petit. Në leximin e 
shkuar të poezisë shqipe, prej 
talenteve femërore, të tilla si 
Vojsava Nelo, që pikërisht 
në majin e 1988 sillte „Çeli 
kjo ditë“; „Kush thirri poshtë 
dritares sime“ („Drita“, 1988, 
29 maj, fq. 8-9) lexohet 
edhe kjo gjë që sugjeron se 
tema është urgjente, dhe jo 

vetëm për gratë, audienca 
ende mbetet e përzier. 

Por një pyetje tjetër mbetet 
në kapërcimin e sotëm të 
pas nëntëdhjetës, me një 
arsye më shumë për tu 
ndikur ose jo, në mënyrë të 
barabartë nga pyetja në fjalë 
që u shtrua më sipër. Duhet 
qartësuar se natyrshëm 
variojnë gjithnjë mendimet 
për gjininë të mbizotërojnë, 
sigurisht jo në kthim pas, apo 
në sfumim, në mënyrë që 
gjuha të na çojë në vende, 
karaktere dhe identitete që 
nuk mund t’i parashikojmë 
gjithmonë. Është mjaft e 
qartë se mendime të tilla 
nuk pritet të mbeten të prera 
me thikë nga poetët burra, 
megjithëse poezia e tillë 
vendoset si një lloj mënyre e 
paracaktuar, duke përsëritur 
idenë e Simone de Beauvoir 
se „burri përcaktohet si 
qenie njerëzore dhe gruaja 
si femër“. Pra, ndërsa gratë 
lexuese janë të lumtura të 
gllabërojnë gjithçka që është 
e mirë, lexuesit meshkuj 
ndonjëherë janë nervozë nga 
librat me poezi nga gratë, ato 
me përvojë editoriale mes 
nesh kanë shkruarse ishte 
dhe është e vështirë që burrat 
të bënin rishikimin e librave 
të grave, sikur një ekspertizë 
e ndryshme, e specializuar 
është ende e nevojshme. 

Është e nevojshme edhe 
për vetë faktin e ekzistencës 
krijuese, dhe për vetë 
fatin dhe faktin e diskursit 
krahasues, pa të cilin nuk 
mund të ecet përpara. 
Ndryshe poezi të tilla të 
pëlqyera si „Vajzat“ apo 
„Pritje“ („Zëri i Rinisë“, 1988, 7 
maj) të një autoreje të cilësuar 
talente, që na kujtoi guximin, 
sikurse ishte Rexhina Prela, 
do të mbesin mes fletëve 
të verdha të arkivave, nëse 
dikush do të mundet të hedh 
një sy në kohëra të tjera. 
Kjo të bën të mendosh se 
sa e pakëndshme është 

të jesh i mbyllur, dhe të 
mendosh se si është më 
keq, mbase, të jesh i harruar.

Ne të gjithë duhet të 
shijojmë njëtrajtësisht lirinë 
e zhvendosjes së kufijve 
ideologjikë, të shembur 
tashmë, por edhe të atyre 
që qasen tek polarizmi 
ekstrem i mashkullit dhe 
femrës. Kjo nuk përshtatet 
domosdoshmërisht me 
thelbin se kush jemi dhe 
si shkruajmë. Poeti mund 
të zhvendoset përgjatë një 
vazhdimësie të feminitetit 
dhe maskulinitetit në poezi 
për të prodhuar efektet ose 
personazhet e nevojshme 
dhe të sfumojë kohërat, 
vetëm kur arti është art, dhe 
këtë e bëri ndoshta vetë „Zëri 
i Rinisë“ me takt. Menjëherë 
mendon për poetë që e bënë 
këtë herët në kombe të tjera, 
si Keats, ose Dickinson. Siç 
mund ta merrni me mend, 
nuk ka ndonjë marrëveshje 
përfundimtare nëse ekziston 
një ndjeshmëri poetike e 
dukshme femërore, edhe 
pse disa mendojnë se mund 
të përcaktohet një hapje 
unike ndaj botës dhe trupit 
në shkrimet e grave, të 
tjerë sot mendojnë, se këto 
janë mundësi interesante 
për çdo shkrimtar, ashtu si 
territoret që mund të shihen 
si veçanërisht mashkullore 
dhe gjithnjë janë dhe duhet 
të jenë të hapura për të gjithë.

Kur shkruanin dhe botonin 
emrat e talenteve të 
lartcituara, kishte dhe emra 
të tjerë lokalë, që botonin në 
gazetat lokale, si Valbona 
Musaku, Ilirjana Resuli, 
Eneida Mata, Katjusha 
Latifi, Albana Shala, Vitori 
Zaka, Lavdije Shqiponja, 
etj., por ato janë vetëm në 
arkiva, ndoshta ende mes 
dilemës së trajtimit si art i 
fjalës poetike, që i përket 
kohës së ngurtë ideologjike. 

ENDE MES NJË DILEME TË SË 
SHKUARËS PËR TALENTET FEMRA
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Në këto muaj, javë 
dhe ditë të ndjeshme 
shpirtërore të ikjes 

së dy prindërve të mi, 
natyrisht jam ndjerë ndryshe. 
Falenderues për Zotin 
që më dha mundësitë në 
kohë pandemie të nderojë 
Përjetësinë e  prindërve të mi 
të dashur, Baba dhe Nënë. 
Falenderues për Familjen 
dhe fëmijët. Falenderues për 
vëllezërit dhe motrat, nipërit 
e mbesat, kushërrinjtë, miqtë 
dhe të Tjerët, kolegët. Dhe 
në këto kohëra të ndërlikura 
nga „Ikja“ ndjeva urdhëresën 
e falenderimeve dhe urimeve, 
ndjeva më së shumti kuptimin 
e mikut dhe shokut, ndjeva 
arsyen e vetë termit që 
stacionohet tek Respekti. E 
në pritje e përcjellje miqsh të 
shumtë e të nderuar, ndjeva 
dhe mësova mjaft… Ndjeva 
dashuri, dhimbje, shqetësime, 
probleme, zgjidhje e zgjedhje 
… dhe mjaft të padëgjuara. 
Një person kishte nevojë 
për guxim për t’u përballuar 
me të kaluarën. Një tjetër 
kishte nevojë për përpjekje 
për të bërë një ëndërr të 
vërtetë. Megjithatë, një 

personi tjetër i duhej pak 
kohë dhe disa miq. Po ty?
E di të të them se mes të 
gjithave shfaqej pandjeshëm 
e padukshëm ëmbëlsia e 
hidhur e jetës. E në këtë 
kaos gjërrash natyrshëm 
disa mund të mos zgjohen. 
Disa nuk mund ta shohin 
më mëngjesin. Nuk mund 
të dëgjojnë natyrën. Nuk 
e ndjejnë dot ngrohtësinë. 
Nuk mund të nuhasin ajrin 
e pastër. Dhe natyrshëm 
nuk mund ta shijojnë 
ëmbëlsinë, madje as 
edhe atë që nënkuptohet 
tek vetë ëmbëlsia e 
hidhur e jetës. Po Ti?
Ti duhet …, dhe Ty të duhet 
një jetë tjetër?! Duhet të 
rilindësh?! Çfarë do të thotë 
të rilindësh? Kjo nuk është 
jeta që kishe. Jeta është 
jeta e dikujt tjetër. Të gjithë 
mund ta jetojnë Jetën vetëm 
një herë, dhe është këtu. E 
marrin vetëm një herë. Kjo 
është jeta. Nuk mund t’ia 
besojnë dikujt, nuk mund t’ia 
vjedhin një të riu, nuk mund 
t’ua imponojnë të tjerëve, 
nuk mund ta harrojnë, ose ta 
fshijnë. Nuk mund ta shkelin, 

ta qeshin ose ta zbukurojnë! 
Nuk munden të bëjnë asgjë! 
Do të duhej ta pranonin jetën 
e tyre, pa marrë parasysh sa 
mizore, e pamëshirshme, ose 
e padrejtë do të mendonin 
se do të ishte! Po Ti? Nuk 
e kupton? Kjo është arsyeja 
pse duhet të luftoni. Ju 
duhet të vazhdoni të luftoni! 
Sepse ... sepse nuk mund 
ta pranoni kurrë atë lloj jete!
Nëse të duhet një ndriçues i 
vogël, kërkoje, ndryshe ti je 
si një fondacion i pikturuar 
në gënjeshtra. Ekzistenca 
shembet pa energji. Dhe 
kështu koha kalon. Një 
rrëshqitje e dheut sa hap e 
mbyll sytë. Dua të të shmang 
çdo rrugë neutrale. Një fazë 
të përndritshme.Duhet të 
lahesh në dritën e atij vendi. 
A është kjo shumë për të 

dëshiruar? Vorbulli i xhelozisë 
së kobshme mbivendoset 
në emocion in  tënd. 
Nuk e do të vërtetën kështu 
që humbe pa defektime 
përbindëshin e lojës. I vetmi 
që mund të ta qetësojë atë 
mendje të dëshpëruar je 
ti. Po, po ti. Kufiri tashmë 
është thyer… Dhe po del nga 
kapaciteti im … Identiteti i 
dhimbjes që më pushtoi është 
tashmë shiu i dëshpërimit, që 
ende shqyen heshtjen. Vë 
bast se nata e gjatë … dhe 
e gjatë do të kalojë një ditë. 
Po ti? ... pak më i ndritshëm!
Kam mësuar tashmë, që kur 
gjërat janë të dhimbshme, 
Bota do të mbulonte veshët 
me kufje dhe do të ikte, do 
të ishte thellë në botën e 
muzikës. Por unë e kisha 
të pamundur në ditë zie. Në 

brendësi e tejkalova. Edhe 
unë e provova. Ishte sikur 
gjithçka ishte hedhur në 
erë. Vokali bërtiste vetëm 
për mua?! Dhe aty ishin 
Ata. Ata u brengosën për 
mua. Ata që vunë veprën e 
arsyes së shëndoshë ishin 
të gabuar?! Ata që qanë 
… kishin të drejtë?! Ne, të 
vetmit, ishim më njerëzorë. 
Ata bërtisnin në absurd, e 
rrahën dhe e shkatërruan 
vetminë, zbrazëtinë. Ata 
më shpëtuan. Po Ti? Ti do 
të vazhdosh të mbetesh një 
pyetje. Thjesht një e tillë me 
shenjën përkatëse të forcës 
dhe formës gramatike 
…“?“. Pra një pikëpyetje!

PO TI?
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26 vjeçari bëhet miliarder 
me biznesin që nisi nga 
dhoma e gjumit e të 

dashurës së tij në Londrën 
Veriore. Biznesi ka nisur 
ndërsa Britania ishte zhytur 
në bllokimin e parë në 2020. 
Pas diplomimit në 2018 
Johnny u diagnostikua me 
një sëmundje autoimune që 
e la atë të paaftë të ngrihej 
nga shtrati, duke çuar në 
momentin e tij të llambës. Në 
nëntor të vitit 2019 Johnny u 
tha investitorëve të engjëjve 
“kjo do të ishte kompania 
me rritjen më të shpejtë në 
botë”, pak para se të fillonte 
pandemia e Covid-19.
Ai arriti të siguronte miliona 
fonde për të nisur aplikacionin 
në Mars të vitit të kaluar pas 
së cilës “gjërat u çmendën”, 
tha ai. Gjatë pandemisë, 
përdoruesit e saj u rritën 
në pesë milion dhe Hopin 

kishte shitje prej 54 milion £ 
në vitin deri në Janar 2021. 
Biznesi i lindur në Kings 
Cross parashikohet të shkojë 
në 130 milion £ këtë vit.
Johnny tani jeton në 
Barcelonë me të fejuarën e 
tij, e cila punon me të. Firma 
nuk ka zyra dhe numri 500, 
stafi i saj janë kryesisht në 
SH.B.A. Meqenëse biznesi 
ka qenë kaq i suksesshëm 
Johnny gjithashtu ka qenë në 
gjendje të relaksohet pak. Në 
vend që të punojë javën e tij 
të zakonshme shtatë ditore të 
punës, ai tani merr një gjysmë 
dite pushim të Shtunave.
Ai i tha Sunday Times: 
“Unë jam shumë, shumë i 
përqendruar në punë. Unë 
thjesht dua të jem sa më 
ndikuese që mundem, në një 
mënyrë pozitive për botën 
... Unë jam i mërzitshëm 
- nuk pi, nuk bëj asgjë të 

tillë. “Unë sigurohem që të 
gjithë ushqimet e mia janë 
organike. Ky është ndryshimi 
më i madh që kam bërë.
Johnny Boufarhat investoi 
shumë para për të nisur 
aplikacionin video konferencë 
Hopin pasi shpiku aplikacionin 
nga dhoma e gjumit e të 
dashurës së tij Kings Cross 
ndërsa ishte i shtrirë në shtrat 
në 2018. Ndërsa Britania 

hyri në bllokim marsin e 
kaluar, biznesi shpërtheu 
dhe tani ka mbi 80,000 
klientë, raporton Mirror.
I diplomuari i Universitetit 
të Mançesterit tha se ideja 
erdhi rreth dy vjet para 
urgjencës Covid por ai nuk 
ishte në gjendje të siguronte 
para për një shërbim të 
shtëpisë në atë kohë.

MILIARDERI BILIONER 
I APLIKACIONIT VIDEO 
KONFERENCË
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Fushata ka nisur për të 
ndërtuar memorialin 
për viktimat Covid-19. 

Apeli synon të mbledhë 2.3 
milion £ për të ndërtuar një 
memorial në Katedralen e 
Shën Palit në Londër. Si 
pjesë e projektit përkujtimor 
në internet Më kujto, dhe 
në partneritet me Daily 
Mail vendi po inkurajohet të 
mbështesë një memorial që 
do të ndërtohet në Katedralen 
e Shën Palit. Më kujto mua, 
e udhëhequr nga katedralja e 
Shën Palit dhe e mbështetur 
nga Princi i Uellsit ka më 
shumë se 7,300 emra të atyre 
që kanë vdekur si rezultat i 
pandemisë që kur filloi në maj 
të vitit të kaluar. Shpresohet 
që fushata t’i shtyjë të tjerët të 
shtojnë emrat e të dashurve 
të tyre. Dekani i Katedrales 
së Shën Palit, Dr. David Ison, 
tha: “Memoriali fizik në Shën 
Pal do të ankorojë librin në 
internet në një vend ku ngjarje 
dhe njerëz të rëndësishëm 
janë përkujtuar për shumë 
shekuj.
Bri tania shënoi edhe 
përvjetorin e izolimit të saj të 
pare nga pandemia dhe kujtoi 
të gjithë viktimat e Covid-19. 
Monumentet përreth Londrës, 
përfshirë London Eye dhe 
sheshi Trafalgar janë ndezur 
me të verdhë. Britania shënoi 
përvjetorin e izolimit të saj të 
parë të koronavirusit me një 
minutë heshtje në nderim 
të më shumë se 126,000 
njerëzve që kanë vdekur. 
Kryeministri britanik urdhëroi 
izolimin në 23 Mars të vitit të 
kaluar, duke mbyllur shkollat 
dhe dyqanet dhe shërbimet 
jo-thelbësore dhe duke 
ndaluar takimet e më shumë 
se dy personave.
Një sondazh i YouGov i kryer 

javën e kaluar zbuloi se një 
në gjashtë persona në Britani 
ka humbur një anëtar të 
familjes ose mik të ngushtë 
për Covid-19, raporton 
AFP. Fillimisht, izolimi  ishte 
menduar të zgjaste tre javë. 
Një vit më vonë, Britania 
është në fazën e saj të tretë 
të kufizimeve, por gradualisht 
po i lehtëson ato falë një 
fushate vaksinimi masiv.
Sidoqoftë, Kryeministr i 
Johnson paralajmëroi se 
Britania duhej të qëndronte  
roje ndërsa një valë e 
tretë tani përfshin të gjithë 
Evropën, pasi ai bëri thirrje 
për reflektim mbi humbjet e 
vitit të kaluar. Përvoja ishte “si 
të luftosh në errësirë kundër 
një armiku të pashpirt dhe të 
padukshëm, derisa shkenca 
na lejoi të ndezim dritat dhe 
të fitojmë epërsinë”, tha ai në 
një konferencë shtypi.

“Britania do të krijojë një 
memorial për të vdekurit 
Covid “në momentin e 
duhur”, tha kryeministri, 
ndërsa mbrojti  politikat e 
veta si vendime shumë, 
shumë të vështira dhe nuk 
ka rezultate të mira në asnjë 
mënyrë”. Zyrtarët evropianë 
ndërkohë janë të zemëruar 
që AstraZeneca deri më tani 
ka qenë në gjendje të japë 
kontratën e saj në Mbretërinë 
e Bashkuar në mënyrë të 
plotë ndërsa nuk i përmbahet 
furnizimeve të saj në BE dhe 
po kërcënojnë të bllokojnë më 
shumë eksporte.
“Së bashku me memorialin në 
internet do t’u lejojë anëtarëve 
të publikut të thërrasin 
fotografinë e një personi dhe 
epitafin e shkurtër të shkruar 
nga familja ose miqtë e tyre 
në një hapësirë reflektuese, si 
një mënyrë për të frymëzuar 

reflektimin, lutjen ose ndezjen 
e një qiriu.” Memoriali i 
portikut është dizenjuar 
nga Oliver Caroe, topograf 
i strukturës së katedrales, 
i cili humbi nënën e tij nga 
Covid-19 vjeç 81 më 5 Prill 
të vitit të kaluar. Redaktori 
Geordie Greig i Daily Mail, 
tha: “Mijëra njerëz në Britani 
kanë humbur një të dashur si 
rezultat i pandemisë Covid 
dhe është e drejtë që ne të 
kujtojmë këtë numër tragjik të 
të vdekurve.
“Një memorial në katedralen 
e Shën Palit është një mënyrë 
e përshtatshme për të kujtuar 
ata që kanë vdekur.”
5,000 njerëzit e parë që 
dhurojnë më shumë se 25 
£ për fondin do të marrin një 
qiri përkujtimore dhe ata që 
dhurojnë më shumë se 50 £ 
do të marrin një anëtarësim 
vjetor të Miqve të Shën Palit.

MEMORIAL PËR 
VIKTIMTAT E COVID-19
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Dy miqësore për 
Shqipërinë në muajin 
qershor. Kombëtarja 

kuqezi do të përballet me 
Uellsin më datë 5 qershor në 
“Cardiff City Stadium” (18:00), 
teksa tre ditë më pas do të 
përballemi me Republikën 
e Çekisë. Sfida do të luhet 
në Pragë, kryeqytetin e 
Çekisë, teksa kjo do të jetë 
ndeshja e parë në histori 
e Shqipërisë kundër këtij 
kundërshtari. Ora e nisjes 
së ndeshjes dhe stadiumi 
mbeten të përcaktohen në 
javët në vijim. Në të kaluarën 
kombëtar ja  shq ip tare 
ka zhvilluar 5 duele me 
Çekosllovakinë, nga të cilat 
tre miqësore dhe dy ndeshje 
të vlefshme për eliminatoret 
e Kampionatit Europian.
Pra, Kombëtarja shqiptare 
e futbollit do të luajë një 
miqësore me Uellsin më 
datë 5 qershor 2021. Një 
gjë e tillë është bërë e ditur 
të mërkurën pasdreke nga 
zyra e shtypit në Federatën 
Shqiptare të Futbollit (FSHF), 
që ka bërë të ditur se të 
dyja federatat kanë rënë 
dakord për zhvillimin e kësaj 

ndeshjeje, që do të zhvillohet 
në Uells, duke dhënë edhe 
hollësitë për zhvillimin e saj.
Takimi sikurse cituam, do të 
luhet në Stadiumin “Cardiff 
City” dhe do të nisë në ora 
18:00. Kjo do të jetë ndeshja 
e katërt midis Shqipërisë 
dhe Uellsit në histori, teksa 
në të kaluarën, dy ekipet 
përfaqësuese janë përballur 
3 herë me njëra-tjetrën. 
Shqipëria ka luajtur dy herë 
kundër Uellsit, në kuadër të 
Eliminatoreve të Kampionatit 
Evropianit të 1996-ës.
Ndeshja e parë u luajt 
pikërisht në Kardif, më 7 
shtator 1994, dhe përfundoi 
me fitoren e vendasve me 
shifrat 2-0, teksa golat u 
shënuan nga Kris Kolman, 
në minutën e 10-të, dhe 
Rajën Gigsi në minutën 
e 67-të. Në sfidën e dytë 
mids përfaqësueseve të 
dy vendeve, të luajtur 
më 15 nëntor 1995, në 
Stadiumin Kombëtar “Qemal 
Stafa” të Tiranës rezultati 
u fiksua në barazim 1-1.

NJOFTIMI I FSHF-së: 
Kombëtarja shqiptare e 

futbollit do të luajë një tjetër 
miqësore në muajin qershor. 
Kuqezinjtë do të përballen me 
Republikën Çeke më datë 8 
Qershor 2021 në transfertë. 
Kjo do të jetë ndeshja e dytë 
e përfaqësueses shqiptare 
brenda pak ditësh, teksa më 
5 qershor kuqezinjtë do të 
sfidojnë Uellsin në ndeshjen 
që do të luhet në “Cardiff 
City Stadium” dhe do të nisë 
në ora 18:00. Kjo do të jetë 
ndeshja e parë e Shqipërisë 
me Republikën Çeke në 
histori. Në të kaluarën 
Kombëtar ja  shqiptare 
ka zhvilluar 5 duele me 
Çekosllovakinë, nga të cilat 
3 miqësore dhe dy ndeshje 
të vlefshme për eliminatoret 
e Kampionatit Europian.
Më 17 shtator 1950, 
Çekos l lovak ia  f i ton te 
ndaj Shqipërisë 3-0 në 
miqësoren e luajtur në 
Pragë, ndërsa më 29 nëntor 
1952 Kombëtarja fitonte 
3-2 ndaj çekosllovakëve 
në ndeshjen e luajtur në 
stadiumin “Qemal Stafa”. 
Golat për tanët u shënuan 
nga Zihni Gjinali, Qamil 
Teliti dhe Skënder Jareci. 

Vetëm pak ditë më vonë, më 
7 dhjetor 1952, Shqipëria 
zhvilloi një tjetër ndeshje 
miqësore me Çekosllovakinë, 
duke triumfuar sërish me 
rezultatin 2-1 falë golave të 
Zihni Gjinalit dhe Loro Boriçit.
Dy përballjet e fundit 
mes Shqipër isë dhe 
Çekos l l ovak i së  j anë 
zhvilluar më 1 maj 1991, ku 
Kombëtarja jonë u mund 
nga çekosllovakët me 
rezultatin 0-2 në Tiranë dhe 
e dyta më 16 tetor 1991 me 
Çekollsovakinë që fitoi 2-1 
ndaj Shqipërisë në Olomouc. 
Të dyja takimet ishin të 
vlefshme për eliminatoret 
e  Europ ian i t  1992.
Në vitin 1993, Çekosllovakia 
do të shpërbëhej për të 
krijuar dy shtete, Republikën 
Çeke dhe Sllovakinë. Qysh 
prej asaj kohe Shqipëria dhe 
Çekia nuk janë përballur me 
njëra-tjetrën. Kombëtarja 
e Çekisë drejtohet nga 
trajneri Jaroslav Šilhavý, 
ndërsa çekët aktualisht 
renditen në vendin e 42-
të në klasifikimin e FIFA-s. 

DY MIQËSORE PËR SHQIPËRINË 
NË MUAJIN QERSHOR
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Pas qetës isë të 
p a s  z g j e d h j e v e 
par lamentare  të 

25 prillit, Shqipëria do të 
përfshihet furishëm në 
lëvizje të forta politike dhe 
institucionale në mesin 
e muajit qershor. Nuk ka 
ndodhur ndonjëherë që 
këto zhvillime të jenë kaq të 
vrullshme dhe të përfshijnë 
një spektër të gjerë të politikës 
shqiptare dhe institucionale, 
e që do të shërbejnë si një 
busull për zhvillimet politike 
për të paktën katër vitet e 
ardhshme. 
Zhvillimi i parë dhe kryesor 
është vendimi për shkarkimin 
e Ilir Metës nga posti i 
presidentit të Republikës. 
Goditja e socialistëve ndaj 
Metës do të jepet pikërisht 
më 10 qershor, ku Parlamenti 
do të votojë pro raportit për 
shkarkim për t’ia dërguar 
për shqyrtim Gjykatës 
Kushtetuese, institucioni që 
e thotë fjalën e fundit. 
Një zhvillim i rëndësishëm ky 
në historinë e demokracisë së 
brishtë shqiptare, ku për herë 
të parë po kërkohet shkarkimi 
i një presidenti. Socialistët 
po nxitojnë të shkarkojnë 
Metën, pasi me Parlamentin 

aktual i sigurojnë 
pa problem 93 votat 
e duhura, e mbi të 
gjithë i hapin rrugë 
procesit pa probleme 
të r imandat imit 
të  Ramës s i 
kryeministër në 
shtator. Sigurisht, 
kjo nëse Gjykata 
Kushtetuese do 
ta cilësojë si të 
drejtë shkarkimin 
e presidentit nga 
Parlamenti. Zhvillimi 
i dytë i rëndësishëm 
janë zg jedh je t 
për kryetarin e Partisë 
Demokratike. 
Një betejë me katër rivalë, 
ku dukshëm, Lulzim Basha 
është me i avantazhuar 
përballë konkurrentëve të 
tjerë. Zgjedhja e kryetarit të 
PD-së do të përcaktojë edhe 
linjën e PD-së, kjo në raport 
me zgjedhjet e marrëdhëniet 
me mazhorancën, por edhe 
faktin se si do të veprohet me 
Sali Berishën, liderin historik 
të demokratëve të shpallur 
si person “non-grata” nga 
SHBA-ve.
Por 1 Qershori është dhe 
festë e fëmijëve dhe ai 
festohet tradicionalisht nga 

„Ardhëmëria“ e z Lutfi Vata 
dhe tërë komuniteti shqiptar 
vit për vit në MB. 
Një Qershori është ditëlindja 
e shqiptarëve të mëdhenj 
si Abdyl Frashëri (1839), 
Sami Frashëri (1850), Bekim 
Fehmiu (1936)etj. 
5 Qershori – Dita Botërore e 
Mjedisit – Kryqi i Kuq Shqiptar 
ndodhet gjithnjë në aksion të 
madh pastrimi. 
Më 10 qershor 1878 - u 
themelua Lidhja Shqiptare e 
Prizrenit. Më 10 qershor 1999 
ishte dhe fitorja historike e 
shqiptarëve nën udhëheqjen 
e NATO, pra ndodhi tërheqja 
e trupave serbe nga Kosova 

b ë r i  q ë 
NATO-ja t’i 
japë fund 
f u s h a t ë s 
së sulmeve 
ajrore kundër 
Serbisë.
Por dhe 14 
Q e r s h o r i 
është Dita 
Botërore e 
Dhuruesve të 
gjakut. “ Diku 
për Dikë! 
Dhuro Gjak! 
S h p ë r n d a 
J e t ë ! ” 
Vul lnetarët 

shqiptar janë parë disa herë, 
duke vendosur postera dhe 
duke shpërndarë fletëpalosje 
në rrugët dhe sheshin kryesor 
të qytetit duke informuar 
qytetarët mbi aktin human 
dhe shumë të bukur të 
dhurimit të gjakut. 
Por qershori i këtij viti do të 
ketë dhe një lajm të mirë. 
Gazetari gjerman i ‘Euronews’ 
në Bruksel, Jack Parrock 
ka bërë të ditur përmes një 
postimi në ‘Tëitter’ se së 
shpejti Komisioni Europian 
do të ketë lajme të mira për 
Shqipërinë. Parrock thotë se 
burime i kanë konfirmuar se 
Komisioni do të rekomandojë 
mbajtjen e Konferencës 
së parë Ndërqeveritare 
për Shqipërinë në samitin 
e qershorit të liderëve të 
Bashkimit Europian. 
“Komisioni Europian do 
të propozojë një lëvizje 
të madhe për procesin 
e pranimit të Shqipërisë. 
Burimet më thonë se 
Komisioni do të rekomandojë 
mbajtjen e Konferencës 
së parë Ndërqeveritare në 
samitin e qershorit të liderëve 
të BE. Më pas, vendet e 
BE do të zgjedhin nëse do 
ta pranojnë”, – shprehet 
Parrock.

QERSHORI I SHPRESAVE DHE 
ANGAZHIMEVE TË SHQIPTARËVE 
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FOKUSI KOMUNITAR 
PAS QERSHORIT
1. Nga Hapi 4 i cili do të 

zhvillohet jo më herët 
se 21 Qershor, qeveria 

Britanike shpreson të jetë 
në një pozicion për të hequr 
të gjitha kufijtë ligjorë në 
kontaktet shoqërore. Bwhet 
fjalw pwr biznes, aktivitete 
dhe ngjarje. Qeveritarwt 
theksojnw se „Shpresojmë të 
rihapim ambientet e mbetura, 
duke përfshirë klubet e natës, 
dhe të lehtësojmë kufizimet 
në ngjarjet dhe shfaqjet 
e mëdha që zbatohen në 
Hapin 3.“ sipas kwsaj „ Kjo 
do t’i nënshtrohet rezultateve 
të një Programi Shkencor 
të Kërkimit të Ngjarjeve 
për të testuar rezultatin e 
disa ngjarjeve pilot brenda 
pranverës dhe verës, ku do të 
provojmë përdorimin e testeve 
dhe teknikave të tjera për të 
ulur rrezikun e infeksionit. 
I njëjti program i hulumtimit 
të ngjarjeve do të drejtojë 
vendimet nëse të gjitha limitet 
mund të hiqen në dasma 
dhe ngjarje të tjera të jetës. 
Ndërsa lëvizim nëpër secilën 
nga këto faza në udhërrëfyes, 

të gjithë duhet të kujtojmë se 
COVID-19 mbetet një pjesë 
e jetës sonë. Ne do të duhet 
të vazhdojmë të jetojmë jetën 
tonë ndryshe për të mbajtur 
veten dhe të tjerët të sigurt. 
Ne duhet të vazhdojmë 
me ‘duar, fytyrë, hapësirë’. 
Përputhuni me masat COVID-
Secure që mbeten në vend. 
Takohemi në ambiente të 
jashtme kur mundemi dhe 
vazhdojmë të lejojmë të 
futet ajri i pastër. Testohuni 
kur është e nevojshme. 
Vaksinohuni kur ju ofrohet. 
Nëse të gjithë vazhdojmë të 
luajmë rolin tonë, do të jemi 
pak më afër një të ardhmeje 
që është më e njohur.

2. BREXIT: Nëse jeni një 
qytetar i BE-së, ju dhe familja 
juaj do të jeni në gjendje 
të aplikoni në Skemën e 
Zgjidhjes së BE-së për të 
vazhduar jetesën në MB 
pas 30 Qershorit 2021. MB 
dhe Bashkimi Evropian (BE) 
arritën një marrëveshje mbi 
tërheqjen e MB nga BE në 
tetor 2019. Marrëveshja e 

rishikuar e Tërheqjes dhe 
Deklarata Politike është 
miratuar nga Parlamenti i 
MB përmes Projektligjit të BE 
(Marrëveshja e Tërheqjes). 
Mbretëria e Bashkuar u 
largua nga BE në 31 Janar 
2020 dhe ka hyrë në një 
periudhë tranzicioni ku mbetet 
anëtare e Bashkimit të Tregut 
të Vetëm dhe Doganave të 
BE deri më 31 Dhjetor 2020. 
Gjatë periudhës së tranzicionit 
MB do të kërkojë të ketë rënë 
dakord për marrëveshje të reja 
tregtare dhe të tjera me BE-ja.
Qeveria ka publikuar këshilla 
për individë, biznese, shtetas 
të Mbretërisë së Bashkuar 
në BE dhe qytetarë të BE në 
MB. Shiko dhe lexo: GOV.UK 
- Mbretëria e Bashkuar është 
larguar nga BE. Ju gjithashtu 
mund të regjistroheni në 
njoftime me email për të marrë 
njoftime për azhurnimet. 
Shiko dhe lexo: GOV.UK - 
merrni mesazhe me email 
të periudhës së tranzicionit 
BREXIT. Informacion mbi 
Skemën e Zgjidhjes së BE-
së për qytetarët rezidentë të 

BE-së: Nëse jeni një qytetar 
i BE-së, ju dhe familja juaj do 
të jeni në gjendje të aplikoni 
në Skemën e Zgjidhjes së BE-
së për të vazhduar jetesën në 
MB pas 30 Qershorit 2021. 
Nëse aplikimi juaj është i 
suksesshëm, ju do të merrni 
statusin e zgjidhur ose të para-
vendosur. . Shiko dhe lexo: 
GOV.UK - Aplikoni në Skemën 
e Zgjidhjes së BE (statusi i 
zgjidhur dhe i paracaktuar)
Ju mund të zbuloni nëse 
keni nevojë të regjistroheni 
duke përdorur një mjet 
on-line. Shiko dhe lexo: 
GOV.UK - Vazhdoni të 
jetoni në Mbretërinë e 
Bashkuar nëse jeni shtetas 
i BE-së, ZEE-së ose Zvicrës
Skema e Zgjidhjes së BE u 
hap në 30 Mars 2019 dhe do 
të duhet të regjistroheni deri 
më 30 Qershor 2021 në rast 
se miratohet Marrëveshja 
e Tërheqjes. Mund të 
regjistroheni për azhurnimet 
e postës elektronike në 
internet. Shiko... Home Office 
- Statusi i shtetasve të BE-
së në MB - alarme me email

Ju mund të jeni në gjendje 
të qëndroni në Mbretërinë 
e Bashkuar pa aplikuar - 
për shembull, nëse jeni një 
qytetar Irlandez ose keni leje 
të pacaktuar për të qëndruar 
(ILR). Shiko... GOV.UK 
- Aplikoni në Skemën e 
Zgjidhjes së BE (statusi i 
zgjidhur dhe i paracaktuar) 
- Kush duhet të aplikojë: 
Mbretëria e Bashkuar ka 
arritur një marrëveshje mbi 
zgjidhjen me Norvegjinë, 
Islandën, Lihtenshtajnin 
dhe një marrëveshje 
të veçantë me Zvicrën. 



PNr. 34 QERSHOR / 
JUNE 2021 19

Nga Gazmend Cufaj

Isha vetë në fushatë. 
Bashkë me vëllain, tim 
kryetar grupseksioni, 

bashkë me familjen time 
demokrate. Dhe e pashë 
situatën, e ndoqa tërë 
atë procedurë misterioze. 
Demokra të t  kërkon in 
ndryshimin. Mjaft të tjerë 
mezi e prisnin. Por, rezultati 
ndodhi të shfaqej ndryshe. 
Pse? Duhet vërtetuar. 
Qejfmbetur apo jo,  me të 
drejtë apo jo, nuk mund të 
hedhë poshtë sakrificën e 
qindra, mijëra demokratëve 
të Durrësit dhe të gjithë 
Shqipërisë, që i ndoqa nga 
afër. Ne duhet të ndërtojmë 
mbi këtë sakrificë duke 
mësuar edhe nga ato 
gabime, duke ndrequr çfarë 
kemi në dorë të ndreqim, por 
jo duke rrëzuar atë që kemi 
ngritur vetëm me fuqinë e 
shpirtit tonë. Në qoftë se e 

ruajmë vetëdijen 
për këtë që kemi 
arritur dhe pse e 
kemi arritur që ua 
thashë që në fillim 
se e kemi arritur 
se shqiptarët u 
bindën që po 
e bëjmë këtë 
betejë për ta, 
sepse devollinjtë 
u bindën që kjo 
betejë po bëhej 
për ta dhe familjet 
e tyre. Atëherë në 
qoftë se e ruajmë 
këtë vetëdije, jam 
i bindur që do të 
dimë ta ruajmë.
Në qoftë se jemi të 
gatshëm të ndreqim gabimet 
dhe gjërat brenda nesh që 
i kemi në dorë t’i ndreqim, 
nëse nga kjo garë dalim të 
bashkuar që është dhe duhet 
të mbetet qëllim në vetvete 
i çdo demokrati të vërtetë 
që vendos interes të kësaj 

partie si instrument i vetëm i 
ndryshimit dhe i shpresës për 
Shqipërinë, pra dhe interesat 
e Shqipërisë të parat atëherë 
ju garantoj që i kemi akoma 
në dorë të gjitha mjetet që i 
ngritën peshë shqiptarët për 
ndryshim, i kemi në dorë 

akoma të gjitha mjetet për 
ta rrëzuar një orë e më parë 
këtë regjim. Ndaj them se me 
ekipin e ri meritor që ka dhe 
duhet të rindërtojë Basha, 
duhet qëndresë dhe durimi. 
Basha duhet të votohet. 

BASHA DUHET TË VOTOHET
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Jenny Harries nga Agjencia 
e Sigurisë Shëndetësore 
në Mbretër inë e 

Bashkuar është optimiste, 
por shkencëtarët e tjerë 
paralajmërojnë mbi variantin 
e fundit. Perspektivat për t’i 
dhënë fund të gjitha kufizimeve 
të mbylljes së koronavirusit 
në Angli në 21 Qershor 
janë “mirë” për sa kohë që 
njerëzit janë të kujdesshëm, 
tha Jenny Harries, shefi 
ekzekutiv i Agjencisë së 
Sigurisë Shëndetësore të 
MB, ndërsa shkencëtarë të 
tjerë thanë se varianti i fundit 
mund të përhapet gjerësisht 
edhe me mbulim i lartë i 
vaksinimit dhe publiku u nxit 
të marrë të shtënat e dyta.
Harries po fliste ndërsa 
qeveria zbuloi se më shumë 
se një milion njerëz kishin 
shkarkuar aplikacionin NHS, i 
cili tani u mundëson njerëzve 
të provojnë statusin e tyre 
të vaksinimit nëse duan të 
udhëtojnë - duke sugjeruar 
që shumë njerëz shpresojnë 
për një festë të huaj së 
shpejti. Më shumë se 22.6 
milion njerëz në Mbretërinë 
e Bashkuar kanë pasur dy 
doza të vaksinës koronavirus.
Shkencëtarët  janë të 
shqetësuar për efikasitetin 
e ulët të një doze të 
vaksinave Covid kundër të 
ashtuquajturës variant India, 
B.1.617.2. Të shtunën vonë 
në mbrëmje, një letër nga 
Shëndeti Publik Angli zbuloi 
se efikasiteti i vaksinës pasi 
një dozë bie nga 50% kundrejt 
variantit Kent B.1.1.7 në 33% 
kundër variantit të Indisë.
“Ajo që është e qartë nga 
ky hulumtim është se 
gjëja kryesore që mund 
të bëjmë për të zvogëluar 
përhapjen e këtij varianti 
është të sigurojmë që 
të marrim dozën tonë të 
dytë të çfarëdo vaksine që 
kemi pasur për injeksionin 

tonë të parë”, tha Prof Paul 
Hunter nga Universiteti i 
Anglia Lindore. Doza e dytë e 
vaksinës Pfizer rrit efikasitetin 
në 88% dhe AstraZeneca në 
60% - edhe pse kjo pritet të 
rritet me kalimin e më shumë 
kohë pas vaksinimit. Hunter 
tha se ishte e mundshme që 
dozat përforcuese do të ishin 
të nevojshme në vjeshtë.
Harries tha se ishte veçanërisht 
e rëndësishme për njerëzit në 
zona me numër më të lartë 
të infeksioneve të variantit 
të ri për të kryer distancimin 
dhe testimin shoqëror.
“Wshtë mirë nëse njerëzit 
vazhdojnë të vëzhgojnë të 
gjitha sinjalet e sigurisë, 
kështu që ne nuk duhet të 
ndalojmë së bërëi atë që po 
bëjmë, veçanërisht në zonat 
ku kemi atë variant shqetësimi, 
B.1.617.2, në veri- në perëndim 
dhe rreth Londrës, ”tha ajo.
“Reallyshtë me të vërtetë e 
rëndësishme që njerëzit të 
vazhdojnë të bëjnë ‘duar, 
fytyrë, hapësirë’ dhe të 
punojnë nga shtëpia, të kenë 
goditjet e tyre dhe të shkojnë 
edhe për teste. Rastet e 
variantit B.1.617.2 janë duke 
u rritur, ato janë rritur shumë 
pjerrësisht dhe shumë prej 

mediave kanë raportuar një 
rritje prej 160% të rasteve gjatë 
periudhës së javës [deri më 
20 maj] por ato duket se janë 
paksa të nivelit për momentin .
“Wshtë ende ditë shumë e 
hershme. Ne të gjithë duhet 
të jemi shumë të kujdesshëm 
dhe mendoj se të gjithë nuk 
duam të kthehemi te lloji i 
bllokimeve që kemi pasur ... 
askush nga ne nuk dëshiron 
të kthehet në atë lloj kufizimi. “
Popullariteti i ri i aplikacionit 
NHS ishte një shkak për 
festë, sugjeroi Departamenti i 
Shëndetësisë. Aplikacioni NHS 
paraekzistonte pandeminë, që 
ishte lansuar në janar 2019 
dhe tashmë i lejon njerëzit të 
rezervojnë takime mjekësh 
mjekësorë dhe të porosisin 
receta të përsëritura. Nuk 
është e njëjtë me aplikacionin 
për gjurmimin e kontakteve 
Covid. Për javën e fundit, ata 
që e kanë atë në smartphone-
in e tyre gjithashtu kanë 
qenë në gjendje të shfaqin 
statusin e tyre të vaksinimit.
Një zëdhënës i NHS: “NHS po 
kontakton njerëzit për t’i ftuar 
ata që të rezervojnë takimin e 
tyre të dozës së dytë në tetë 
javë. Njerëzit duhet të anulojnë 
takimin e tyre ekzistues 

përpara se të rezervojnë 
një vend të mëparshëm, 
por ne vazhdimisht po rritim 
kapacitetin për të siguruar 
që shumë zgjedhje të jenë 
në dispozicion në vend. “
Ndërkohë, në një përpjekje për 
të rritur numrin e njerëzve që 
vetë-izolojnë, Departamenti i 
Shëndetësisë njoftoi të Dielën 
se do të investojë 12 milion 
£ në skema pilot në nëntë 
zona të Anglisë: Newham; 
Yorkshire dhe Humber; 
Blackburn & Darwen dhe 
Blackpool në Lancashire; 
Manchester i Madh; Cheshire 
dhe Merseyside; Komuna 
Mbretërore e Kingston; 
Hackney; Peterborough, 
Fenland dhe Hollanda 
e Jugut dhe Somerset.
Autoritetet lokale do të 
mbështes in n jë  sërë 
iniciativash, duke përfshirë 
sigurimin e vendeve për 
njerëzit që të qëndrojnë larg 
shtëpisë nëse jetojnë në 
familje të mbushura me njerëz. 
Të tjerët do të ofrojnë më 
shumë mbështetje të kujdesit 
shoqëror për të rriturit në 
nevojë ose shërbime përkthimi 
për individët që nuk e kanë 
anglishten si gjuhë të parë.

21 QERSHORI ‘DUKET MIRË’
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Pytja „A mund të marr 
një rimbursim gjatë 
fluturimit tim nëse vendi 

ku po shkoj është ndryshuar 
nga jeshil në qelibar?“, ka një 
përgjigje të prere: Jo. Linjat 
ajrore gjithashtu nuk do të 
ndihmojnë kur ndërrohen 
semaforët. Ata ka të ngjarë të 
vazhdojnë të fluturojnë nëse 
një vend zhvendoset nga 
jeshile në qelibar dhe madje 
edhe të kuq. Nëse fluturimi 
nuk anulohet, ju keni të drejta 
të kufizuara për një rimbursim. 
Miliona njerëz humbën 
para në rezervimet vetëm 
për fluturime vitin e kaluar 
kur nuk mund të udhëtonin 
sepse vendi i destinacionit 
nuk po linte banorët e 
Mbretërisë së Bashkuar, 
bllokimet kombëtare i bënë 
udhëtimet të paligjshme ose 
FCDO tha që mos shkoni. 
British Airways, Ryanair dhe 
easyJet të gjitha kanë politika 
fleksibël të prenotimit, por 
në pjesën më të madhe këto 
lejojnë vetëm rezervime. 
Kur të ribotoheni, do të 
duhet të paguani diferencën 
në kosto midis datave të 
vjetra dhe të reja, dhe kjo 
shpesh është domethënëse.
Sistemi i ri i semaforit të 
udhëtimit do t’i bëjë udhëtimet 
dhe pushimet më të lehta, 
por do të ketë kosto shtesë 
për udhëtime këtë verë dhe 
rreziqet mbeten. Ç’është më e 
rëndësishmja, udhëtarët do të 
duhet të mbrojnë veten kundër 
vendit të tyre të listës së 
gjelbër që ndryshon në qelibar 
ose të kuq, si dhe çështjeve të 
mundshme rreth pasaportave 
të vaksinave dhe rezultateve 
të vonuara të testit Covid-19 
për udhëtime. Por këto rreziqe 
mund të zvogëlohen në varësi 
të mënyrës se si ju rezervoni 

dhe me kë bëni rezervë. 
Vitin e kaluar miliona 
njerëz humbën pushimet 
dhe paratë e tyre kur linjat 
ajrore dhe disa agjentë 
udhëtimesh në internet 
refuzuan t’i kthejnë ato 
pasi ndryshuan korridoret 
e udhëtimit. Miliona 
më shumë u mohuan 
rimbursimet për fluturimet 
që nuk mund të merrnin 
ligjërisht gjatë bllokimeve 
kombëtare. Safeshtë 
e sigurt të rezervoni 
një festë në 2021 nëse 
zgj idhni  kompaninë 
tuaj të pushimeve dhe 
politikën e rezervimit me 
kujdes. Ju gjithashtu mund 
të duhet të jeni fleksibël. 
Shpesh është e mundur të 
zhvendosni udhëtimin tuaj 
në data të ndryshme dhe 
madje edhe në destinacione 
nëse ndërprerja ndikon në 
udhëtimin tuaj, por nuk do 
të jeni gjithmonë në gjendje 
të kërkoni një rimbursim. 
Si funksionon e kuqja, 
qelibari dhe jeshilja - sistemi 
i semaforit të udhëtimit Q&A 
Çfarë mund të shkojë keq. A 
është e mundur ndërprerja e 
pushimeve në listën e gjelbër 
këtë verë? Po. Rreziku më i 
madh është të rezervoni një 
festë në një vend me listë të 
gjelbër, por më vonë kalon 
në qelibar ose të kuq, ose 
ndryshon ngjyrën ndërsa jeni 
me pushime. Qeveria do të 
rishikojë listën çdo tre javë, 
por gjithashtu ka thënë që 
vendet mund të zhvendosen 
në çdo kohë nëse situata 
shëndetësore e kërkon këtë. 
Nëse mund të merrni një 
rimbursim ose të rezervoni 
nëse destinacioni juaj shkon 
nga jeshile në qelibar, do të 
varet nga mënyra se si bëni 

rezervimin (shih më poshtë). 
Duke pasur parasysh këtë, 
është e arsyeshme të shkoni 
me pushime nëse jeni në 
gjendje të karantinoni për 10 
ditë pas kthimit tuaj në rast 
se vendi lëviz nga lista e 
gjelbër në qelibar ndërsa ju 
jeni larg. Një ndërprerje tjetër 
e mundshme për t’u marrë 
parasysh është të mos keni 
marrë vaksinat tuaja në kohë, 
ose të mos jeni në gjendje të 
siguroni dëshmi të vaksinimit 
- sepse të dhënat tuaja të 
vaksinimit nuk janë lidhur 
ende me aplikacionin NHS, 
për shembull. Në të dyja këto 
raste do të duhet të paguani 
për teste shtesë Covid-19. 
Të gjithë udhëtarëve do 
t’u kërkohet të bëjnë testet 
Covid-19 para dhe pas 
mbërritjes në MB, edhe nëse 
janë vaksinuar. Ju jo vetëm 
që duhet të faktorizoni në 
koston e kësaj, por sigurohuni 
që të jeni të mbuluar nëse 
testet nuk ofrohen në 
kohë ose nëse jeni pozitiv. 
Nëse nuk jeni të mbuluar, 
mund të humbni koston totale 
të fluturimit ose pushimeve. 
Mënyra më e mirë për të 
mbrojtur veten nga shumica e 

mësipërme është të rezervoni 
një paketë pushimesh. A mund 
të marr një rimbursim për 
pushimet e mia nëse vendi ku 
do të shkoj është ndryshuar 
nga jeshil në qelibar? Në 
shumë raste, po. Pothuajse të 
gjithë ofruesit e pushimeve të 
paketave nuk do të operojnë 
me pushime në vendet me 
një paralajmërim FCDO, i cili 
aktualisht përfshin shumicën 
e vendeve të listës qelibar. 
Kjo falë rregulloreve të 
paketës së udhëtimit. 
Sidoqoftë, disa vende dhe 
ishuj të listës së qelibarit 
nuk kanë një paralajmërim 
FCDO. Në këtë rast ju nuk 
mund të keni një të drejtë 
ligjore për një rimbursim, dhe 
disa operatorë turistikë kanë 
thënë që synojnë të operojnë 
në vendet e listës së qelibarit. 
Shumica e operatorëve 
turistikë do t’ju lejojnë përsëri 
të bëni rezervime, por kjo do 
të vijë me një kosto shtesë për 
datat e reja në shumë raste. 
Në vend të kësaj, kërkoni 
operatorë turistikë që kanë 
politika fleksibël të rezervimit 
që lejojnë rimbursime nëse 
një vend ndryshon nga 
jeshile në qelibar ose të kuqe.

SISTEMI I RI I SEMAFORIT 
TË UDHËTIMIT
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KU JE I SIGURT PËR TË 
UDHËTUAR?
Shqiptarët ende nuk 

kanë një shans për 
liri të plotë udhëtimi 

drejt Shqipërisë, në kushtet 
e kërkesave të shumta 
dokumentacioni, testeve të 
shumta, dhe karantinimit 
në kthim me dhjetë ditë. 
Një shans mbetet udhëtimi 
nga fqinji jugor, i cili është 
ende në bisedime me UK. 
Vendet e listës së gjelbër janë 
ato që gjykohen të sigurta nga 
qeveria e MB për udhëtime 
pa asnjë karantinë në kthim 
në MB. Këto përfshijnë 
Portugalinë, Gjibraltarin 
dhe Islandën. Kushdo që 
udhëton në një vend me 
listë të gjelbër kërkohet të 
marrë një provë para nisjes 
dhe një provë PCR në ose 
para ditës dy të mbërritjes 
në Angli / Uells / Skoci.
Qeveria i ka këshilluar 
njerëzit të mos udhëtojnë në 
vendet e Amber për qëllime 
të kohës së lirë, megjithatë 
nuk është e paligjshme të 
udhëtosh. Vizitorët duhet të 
bëjnë një provë para nisjes, 
plus karantinë në shtëpi për 
10 ditë pas kthimit në Angli, 
Uells ose Skoci (për detaje 
se cilat rregulla mund të jenë 

në Irlandën e Veriut është 
më mirë të shikoni në faqen 
e internetit të qeverisë pasi 
ato mund të ndryshojnë). 
Përveç kësaj, testet PCR do 
të kërkohen në ditët dy dhe 
tetë të karantinës (reduktuar 
në ditën e pestë duke paguar 
për koston e një testi shtesë 
në atë ditë). Që nga e hëna 15 
shkurt, ata që fluturojnë nga 
vendet e listës së kuqe duhet 
të qëndrojnë në një hotel 
të caktuar karantine për 10 
ditë (dhe nuk kanë opsionin 
e provës pesë-ditore).

A do të kthehet udhëtimi 
në normalitet në 2021?

Ka ende shpresë për ndonjë 
normalitet për udhëtarët këtë 
vit. Ndërsa vetëm 12 vende 
e kanë hyrë atë në listën e 
gjelbër deri më tani, kjo do të 
rishikohet nga qeveria çdo tre 
javë. Shpresa është që më 
shumë vende do të shtohen 
ngadalë në listë ndërsa nivelet 
e vaksinimit në të gjithë botën 
rriten. Sidoqoftë, disa vende - 
të tilla si Australia - kanë thënë 
që udhëtimet ndërkombëtare 
nuk do të jenë të mundshme 
të paktën deri në vitin 2022.

Fq in j i  i  Shq ipë r i së 

Rodos, Kos, Zakynthos, 
Korfuz dhe Kretë ishin 
në listën e korridoreve të 
udhëtimit, ndërsa udhëtarëve 
në Mbretërinë e Bashkuar 
që u kthyen nga diku tjetër 
në Greqi u është dashur 
të vetë-izolohen që nga 14 
nëntori 2020. Aktualisht, nëse 
udhëtoni në Greqi, duhet të 
plotësoni një të quajtur Forma 
e Locatorit të Pasagjerëve të 
paktën 24 orë para udhëtimit. 
Të gjithë të mbërriturit duhet të 
japin prova të një testi negativ 
Covid-19 PCR të marrë jo më 
shumë se 72 orë para se të 
mbërrijnë në vend. Mbërritjeve 
në Mbretërinë e Bashkuar u 
kërkohet gjithashtu të bëjnë 
një provë të shpejtë gjatë 
mbërritjes dhe të izolojnë 
për shtatë ditë nëse rezultati 
është negativ, ose 14 ditë 
nëse rezultati është pozitiv.
Sidoqoftë, Greqia tani ka 
njoftuar që nga e Premtja 
14 maj, të gjithë udhëtarët 
që kanë një çertifikatë për 
të provuar se ose kanë bërë 
vaksinë ose kanë antitrupa, 
ose që mund të tregojnë një 

test negativ të vlefshëm do 
të jenë të mirëpritur në vend 
(data e parë e mundshme 
që Britanikët mund të 
udhëtojnë jashtë vendit me 
pushime ishte e hëna 17 
maj). Bisedimet po zhvillohen 
gjithashtu midis ekipeve të 
MB dhe Greqisë në mënyrë 
që të krijojnë potencialisht 
një korridor udhëtimi, duke 
lehtësuar hyrjen përmes 
përdorimit të një leje dixhitale 
të dakorduar zakonisht.
Ku të qëndroni: Greqia ka një 
nga përqindjet më të mëdha 
të popullsisë të punësuar 
në industrinë e udhëtimeve, 
kështu që është një nga 
destinacionet kryesore që do 
të ketë nevojë për turizmin 
më post-pandeminë. Për një 
qëndrim të ulët, ne e duam F 
Zeen në Kefalonia. Një nga 
qëndrimet tona të preferuara 
të zgjuara të përballueshme 
në Evropë - Hotel Dexamenes 
Seaside në Peloponez - 
është gjithashtu i hapur. 
Për më shumë ide, shikoni 
zgjedhjen tonë të hoteleve 
më të mirë të ishullit grek.
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MIK DHE BESNIK ME SHQIPTARËT
“Albanian Post”: Si dikush 

që ka qenë në biznes për 
një kohë të gjatë - sa 

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

Mahmud: Kjo bëhet një pyetje 
mjaft filozofike. Në anën 
e vlerave, unë jam goxha 
optimist. Nga ana komunitare, 
unë jam pozitiv për këtë 
zhvillim, sepse mendoj se 
vlerat dhe komuniteti shqiptar 
janë pjesë e ptojekteve 
dhe angazhimeve të mia të 
biznesit. Unë i konsideroj 
ata një vlerë dhe padyshim 
partnerë, ndaj jam gjithnjë i 
obliguar të pyes, të vëzhgoj 
dhe të ndohmoj këtë komunitet 
të mrekullueshëm në paritetin 
tim dhe në angazhimin tim. 
Ato nuk janë thjesht klienti, 
konsumatori, por vëllai, miku 
dhe unë jam besnik me 
ta në çmime dhe të gjitha. 
Ushq imet ,  p roduk te t , 
materialet e tjera, të gjitha 
ato që i duhen konsumatorit 
janë preopkupimi ynë. Ne i 
njohim kërkesat. Ne njohim 
komunitetet dhe vlerat e tyre 
në rritje. Kërkesat na bëjnë të 
kërkojmë më shumë, kështu 
Hilal Food është një qendër e 
madhe dhe mjaft në shërbim 
të të gjithëve, dhe natyrisht 
dhe vëllezërve shqiptarë nga 
trojet e tyre etnike që jetojnë, 
punojnë e studiojnë në MB. 

“Albanian Post”: Kështu që 

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

Mahmud:  Unë 
mendoj se kemi 
shumë punë për 
të bërë. Dhe ky 
është përshpejtimi 
i angazhimit tonë 
për të cilin po 
flisnim. Shkalla që 
ndikon në vend, 
komunitetet - kjo do 
të jetë e ndjeshme. Kërkesa 
e përgjithshme do të jetë më 
e madhe. Unë mendoj se një 
përqindje më e lartë e kësaj 
do të shkojë në produktet 
ushqimorë, pjesërisht sepse 
ushqimi do të bëhet më i 
kërkuar pas kësaj, dhe ana 
e tyre jo-ushqimore do të 
forcohet. Dhe ne e dimë që do 
të ketë një kalim të madh në 
procese të tjera. Dhe kështu 
pjesa që është në dispozicion 
për këto kërkesa na bën të 
obligohemi dhe të garantojmë 
si gjithnjë cilësi dhe efikasitet.
Unë mendoj se kjo i paraqet 
realitetit një çështje reale 
nga ana shoqërore nëse 
ata vetëm e lejojnë atë të 
ndodhë, apo nëse duhet të 
ofrojnë mbështetje në një 

farë mënyre. Dhe nëse e 
mbani mend, unë e preka 
atë në mjaft biseda të lira 
me Ju. Por përsëri, nëse 
kërkimi më i madh ndodh në 
gjashtë-dymbëdhjetë muajt e 
ardhshëm, sesa në pesë vitet 
e ardhshme, atëherë do të 
ketë ndikime shoqërore për t’u 
trajtuar. Direkt në Mbretërinë e 
Bashkuar ka tre milion njerëz 
nën ombrellën e Produktit të 
Shitjes me pakicë, ne prisnim 
që të ulej me 30 përqind 
deri në vitin 2025. Por do të 
jetë më shumë si 2021 tani.

“Albanian Post”: Sa kuptim 
do të ketë për blerësit që 
të fillojnë të investojnë në 
një aftësi reale të ofrimit në 
kërkesa të tjera? Apo ka të 
bëjë më shumë produkt-

vlerësim të kërkesave, 
nëse në të vërtetë 
pandemia e ka shtruar 
këtë si problematikë?

Mahmud: Kjo është ajo ku 
unë mbroj angazhimet dhe 
planet e mia. Përputhja 
e saktë e furnizimit të 
kërkesës në MB nuk 
është problematike për 
momentin, sepse ne 
negociuam shumë heqje 
të ligjit të konkurrencës 
dhe kredite nga Qeveria 
e MB. Dhe quo pro 
quo për këtë ishte 
që supermarketet të 
kujdeseshin për njerëz të 
prekshëm dhe, për këtë 

arsye, ata u kanë caktuar 
mjaft nga kapaciteti i miljes 
së tyre të fundit njerëzve që 
normalisht nuk do të ishin 
blerësit e tyre në internet. 
Unë mendoj se kur të dalim 
nga ajo fazë, ekziston kërkesa 
nga një demografi më e lartë 
që do të paguajë siç duhet 
për shpërndarjen, dhe unë 
mendoj se supermarketi ynë 
do të ketë mendjen t’i shërbejë 
ato në një nivel akoma më të 
lartë. Për demografinë më 
të ulët, nuk jam plotësisht i 
sigurt se në cilën mënyrë do 
të shkojnë dhe nuk do të jetë 
një përvojë dixhitale. Nuk jam 
i sigurt se në çfarë mase ata 
vazhdojnë me këtë rutinë të 
re të blerjeve të shportave të 
mëdha një herë në javë, e cila 
është mënyra se si njerëzit 
blinin, ose nëse ata do të 
kthehen në llojin e sjelljes pas 
krizës financiare të përdorimit 
të asaj kohe për të blerë për 
pazaret dhe të paturit e një 
repertori shumë më të gjerë 
rreth zbritësve. Nuk jam i 
sigurt se ku do të vendoset ky 
ekuilibër, por siç e përmenda, 
mendoj se dyqanet e mëdha 
të kutive janë sigurisht shumë 
më konkurruese se sa ishin, 
kështu që ata janë në një vend 
më të mirë për t’i mbajtur ata 
klientë pas kësaj. Por garancia 
jonë si supermarket për të 
gjitha komunitetet dhe për 
shqiptarët është të mbajmë 
çmimet reale dhe të kënaqim 
me cilësinë e produktit. 
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