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Më në fund, fëmijët në 
Angli dhe Uells u kthyen 
në klasë këtë muaj. 

Grupimi i fëmijëve së bashku 
në grupe ose “grupëza”. Në 
shkollën fillore kjo do të jetë 
një klasë dhe në të mesme do 
të thotë një grup vit. Këshillohet 
që kontakti mes këtyre grupeve 
të shmanget gjatë ditës së 
shkollës, me kohë të fillimit, 
mbarimit, drekës dhe pushimit 
të veçantë. Pjesëmarrja është e 
detyrueshme me kërcënimin e 
gjobave, përveç nëse ekziston 
një arsye e mirë për mungesë.  
Mësimi në distancë i detyron...
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(vjon nga faqja 01) 
...studentët të qëndrojnë 
në dhomat e tyre të gjumit. 
Kjo jo vetëm që vë në 
pikëpyetje gjithë çështjen 
e largimit nga shtëpia dhe 
qëndrimit në kampus, 
por gjithashtu i jep fund 
gjithçkaje që ka kuptim për 
një universitet. Pavarësisht 
sa e shkëlqyeshme është 
teknologjia, ekranet nuk 
zëvendësojnë ndërveprimin 
ballë për ballë. Nevoja 
për të qenë fizikisht i 
pranishëm për një leksion 
ose seminar kërkon të 
paktën angazhim minimal. 
Baza e arsimit të lartë është 
marrëdhënia midis studentëve 
dhe pedagogëve, dhe midis 
vetë studentëve. Biseda me të 
tjerët, personalisht, ndez ide 
të reja dhe trena të mendimit; 
çon në sugjerime për libra 
për të lexuar dhe filma për 
t’u parë; nxit mënyra të reja 

të të menduarit që sfidojnë 
bindjet e paramenduara; 
kjo ju shtyn të punoni më 
shumë dhe ta merrni veten 
më seriozisht. Një universitet 
pa njerëz, biseda dhe 
ndërveprimi është vetëm një 
ngarkesë ndërtesash boshe.

PRESIDENTI 
ILIR META 
DEKRETON 
25 PRILLIN 
SI DATËN E 
ZGJEDHJEVE 
PARLAMENTARE 
NË 2021

vendos data 25 prill, si dita kur shqiptarët do të duhet 
t’i drejtohen kutive të votimit për zgjedhjen e qeverisë 
së re që do drejtojë vendin për 4 vjeçarin e ardhshëm.
Këtë vendim, Kreu i Shtetit e ndërmori pas konsultimeve 
me krerët e partive politike të zhvilluara më 4 shtator në 
Presidencë. Për opozitën data 18 prill ishte data më e 
përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. 
Sakaq maxhoraca ishte e gatshme të shkonte në zgjedhje 
në çdo datë që do të përcaktojë Presidenti i Republikës, me 
përjashtim të 2 majit e cila përkon me festën e Pashkëve 
ortodokse. Me sa duket, Kreu i Shtetit me vendosjen e 25 
Prillit, ka gjetur një të “mesme të artë” që i kënaq të gjithë.

Presidenti i Republikës, Ilir 
Meta ka dekretuar datën e 
zgjedhjeve Parlamentare 
të 2021. Në dekretin e tij  u
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ÇKA NA BASHKON?
Nga Abedin Bajraktari

Në çka mund të 
pajtohemi? Çka është 
ajo që na bashkon?

Është një pyetje që secili prej 
nesh duhet bërë vetëvetes. 
Rreshtohemi pas partive 
politike duke ndjekur nji 
individ apo tjetrin por, jo edhe 
programin në të cilin e gjejmë 
veten dhe që përputhet me 
idetë apo me formimin tonë 
akademik dhe shoqëror. 
Shumë çka ka ndryshuar sot 
në shumë aspekte. Bota është 
riorganizuar dhe kjo bëhet 
vazhdimisht andaj, ne duhet 
të kemi konsideratë për këtë 
dhe të riorganizohemi edhe 
ne përbrenda kombit tonë.

Jemi dëshmitarë se, nga 
historia dhe nga të parët 
tanë, gjithëherë kemi qenë të 
shtypur dhe nuk kemi patur 
një ‘vëlla të madh’ të na shtrijë 
dorën për ndihmë. Disi në 
mënyre stihike, spontane 
të natyrshme, ja kemi dalë 
të mbijetojmë. Kjo për mua 
është e pashpjegusheshme 
dhe natyrisht se don 
s tud im  te  veçan të .

Sot, situata qëndron ndryshe. 
Kemi arritur që të rreshtohemi 
me perëndimin, me shtetet 
më të fuqishme perëndimire 
dhe të kemi nji ‘vëlla të madh’, 
që gjithëherë na ka munguar. 
Në krah kemi ShBA, MB, 

Europën. Sa do të mundemi ti 
mbajmë këto në krahun tonë, 
varet nga ne dhe nga interesat 
ekonomiko-gjeostrategjike të 
këtyre shteteve me ndikim në 
Botë. Varet drejtë përsëdrejti 
edhe nga ne, se a do te dijmë 
të rreshtohemi me kohë dhe 
me opragmatizëm kombëtar. 
Të bashkuar në veprime është 
e sigurt se ja dalim, ndryshe jo!

Partitë politike në të gjitha 
trojet tona janë më së shumti 
të interesuara për vete dhe 
shumë pak për popullin. Ato 
nuk janë rivale të mirëfillta, 
por kanë kaluar në taborre 
‘armiqsore’. Kemi me dhjetra 
parti politike që janë të 
panevojshme e që, vetem 
përqajnë popullin tonë. Në një 
situatë në të cilën gjindemi 
sot, nuk e kemi komoditetin 
të kemi më shumë se tri parti 
politike në secilën pjesë të 
trojeve tona, me ideologji 
pragmatike të djathtë, të 
qendrës dhe të majtë. Kushdo 
mund ta gjejë veten në këto tri 
rreshtime dhe mosmarrveshtjet 
e mundëshme të sqarohen 
brenda-përbrenda partive 
përkatëse, dhe jo ‘o burra’ e 
formo parti të re. Sot këto parti 
inatqore kanë arritur kulmin 
duke cilësuar njëra tjetrën 
si antikombëtare tradhëtare 
e tjera. Madje, kanë shkuar 
aq largë, me propaganda 
armiqsore të urrejtjes e të 
paskrupullt, sa që edhe 

anëtarët e familjeve ti 
përqajnë dhe ti ndajnë 
nga njëri-tjetri. Metoda 
përqajë e sundo, edhe 
pse e vjetër, tek ne 
funkcionon shumë 
lehtësisht madje për 
turp. Në këtë kontekst, 
duhet përmendur edhe 
mediat që janë duke 
e dëmtuar kauzen 
tonë dhe nuk kanë 
program te harmonizuar 
kombëtar të ushtrimit të 
detyrës dhe programit, 
duke bashkangjitur 
këtu edhe nje turmë “b/
analistesh” dhe gazetarësh. 
Ata pretendojnë se dijnë, e 
diskutojnë dhe publikojne 
shumë gjëra që nuk janë 
për tu diskutuar as nuk janë 
kompetent e që disa tema të 
rëndësisë së veçantë, do duhej 
të diskutoheshin vetem brenda 
dyerve te mbyllura. Shumë nga 
ato tema mumd të diskutohen 
vetëm në agjencinë e sigurimit 
të shtetit. Ata, shpesh herë 
në mungesë të argumentit, 
e këthejnë në personale. 
Shumë çka që jane diskutuar 
dhe publikuar nëpër mediat 
tona, Serbia i ka përdorur 
që të na dëmtoj politikisht, 
madje ato i kanë përdorur si 
‘fakte’ edhe në KS të OKB-së.

E gjithë kjo duket si normale, 
ngaqë, neve si komb na 
mungon një institucion autoritar 
të cilit ne do ti “përkuleshim” 

apo do ti “merrnim dorë”. 
Kësi soji veprojnë shtetet me 
të fuqishme të botës. Disa 
shtete i udhëheqë kisha, 
mbretëria, mitet apo diçka 
tjetër që i bashkon, ndërsa ne 
kemi edhe mite, kemi edhe tri 
fe, kemi patur edhe mbreteri 
por, asnjëra prej këtyre nuk 
ka arritë të na bashkoj dhe as 
që na prinë, xhamia, as kisha, 
dhe as mbreteria apo diçka 
tjetër. Përderisa do të jemi 
kështu, përherë do të ngelemi 
te manget, të përbuzur, të 
vuajtur dhe w nëpërkëmbur.
Në këtë epokën tonë, është 
më se e domosdoshme që 
të ndërtojmë një institucion 
mbarë-kombëtar, që do të 
na printe dhe monitoronte 
nga lartë në mënyrë që të 
shkojmë drejtë zhvillimit e 
forcimit si komb. Se si do 
të quhej ai institucion, pak 
rëndësi ka, por, të funkcionoj 
dhe të jet i përhershëm.

Kosova dhe Serbia më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë janë pajtuar të zbatojnë një 
sërë marrëveshjesh të arritura tashmë, siç është ajo për autostradën mes Kosovës 
dhe Serbisë, ajo për hekurudhat dhe për linjën ajrore.
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EUROPA E KA NDËRRUAR 
ME KOHË FORMULËN E 
DIDAKTIKËS SË GJUHËS
Nga Fran Gjoka

Europa e ka ndërruar 
me kohë formulën 
e d idakt ikës së 

gjuhës, duke përcaktuar 
drejtime te reja në fushen 
e emancipimit gjuhësorë.
Kanë kaluar më shumë se një 
shekull dhe sot, në punët e 
gjuhës, problemet me delikate 
dhe më të mprehta zënë fill 
që te interesimi i fëmijëve e të 
rinjëve në shkolla e fakultete. 
Duhet të tregohemi vërtet 
të kujdesshëm për të njohur 
mirë pasurinë gjuhësore në 
të cilën ata nisin shkollën. 
Vetëm kështu, mësues e 
nxenës, mund të përshkojnë 
sëbashku udhën drejt gjuhes 
amtare dhe drejt gjuhëve të 
mëdha të kulturës europiane.
Libri i prof. dok. Gj.Shkurtaj 
“Si të shkruajmë shqip” është 
një pasuri tjetër në fondin e 
veprimtarisë së tij dhe një apel 
për mësuesinë shqiptare në 
përgjithësi e administratën 
publike dhe jo publike në 

veçanti. Pra, ka ardhur koha 
për ndjenjë e pasion, 
dashuri të lartë e, mbi të 
gjitha, respekt dhe vlera 
të mëdha për këtë thesar,  
ndër të parës dëshmues të 
dallimit kombëtar. E parë 
nga këta faktorë, të cilet 
duhet të njihen mirë, nga 
se kjo fushë e dijes është 
shenjë e parë dalluese 
e veçantisë kombëtare, 
brezat e sotëm dhe ato 
që do te vinë të dinë se 
kemi kapërcyer shumë 
shekuj përpjekje të këtij 
kombi, për ti vënë këto 
në themelet e duhura 
e të shëndosha, të cilat 
qëndrojne në ditët e 
sotme. Po për këto piketa 

ndërtimesh, është derdhur 
shumë gjak dhe është paguar 
shumë shtrenjt gjuhësia 
shqiptare si Petro Nini e 
Dhaskal Todri, gjithnjë kujtojmë 
me respekt të veçantë e me 
plot dinjitet e gjithnjë frymëzues 
për brezat si 
p j e s ë m a r r ë s 
të Kongresit 
të Manastirit si 
Fishta eMit’hat 
Frasheri, Ndre 
Mjeden dhe 
P a r a s h q e v i 
Qirjazi, Bejo 
T o p u l l i n 
e  S h a h i n 
K o l o n j e n .
Më shumë se 
njëqind vjet më 
parë, Xhuvani, 
hapur thoshte 
për daljen në 
dritë të një 
gjuhe letrare 
të njësuar, pra 
të krijuara mbi 

baza të shëndosha letrare. 
Ai mbetet burrë i madhë me 
zë e me namë në fushen e 
dijes gjuhësore. Por puna e 
këtij dhe shumë xhuvanëve 
të tjerë të gjuhësisë të sotme 
shqiptare, që i kanë dhënë 
dhe i japin kombit në fushën e 
dijes dhe të urtësisë për ç’do 
lami dhe këshillat e tyre nuk 
janë të kapshme e të rrokshme 
tek disa intelektual, mësues 
dhe punjonjës të mediave të 
shkruara, të cilët po i fusin brirët 
gjuhës së sotme të njësuar.
Prof.Xhuvanit nuk i vinte fare 
rëndë që ti shtrijë dorën për 
punën e madhe që kishin bërë 
ne gjuhë dhe për gjuhën dy 
vëllezërit, Naimi dhe Samiu. 
Edhe Noli, me urtësinë që 
e karakterizonte për vlerat 
njohëse të gjuhës e të kombit, 
pati thënë: “Lëvizja për të 
ngritur gjuhën shqipe në 
shkallë kombëtare nisi në 
toskëri. (shih F.Agalliun, në 
“Gjuhën e Nolit”, Tiranë 1999). 

Këta dy dijetarë të mëdhenj, 
Xhuvani që i takonte të folurës 
veriore, ndërsa Noli i përkiste 
të folurës jugore, nuk vuanin 
nga bajraktarizmi as nga fise 
e klane shqiptare, të cilët 
i kapërcyen për tu mbajtur 
kombi i patundur vetëm në 
saje të gjuhës së njësuar, për 
të cilën ballafaqohemi sot, aty 
këtu, edhe me telashe dhe 
shpeshherë edhe me synime 
ndarëse. Duke lexuar mediat 
e sotme, njeriut të ndershëm 
i bëhet sikur gjuha e sotme 
letrare standarte, e percaktuar 
48-vjet më pare, ka mbetur 
vetëm në letër, nuk ka arritur 
përgjegjshmeri ligjore dhe 
penalizuse, siç duhej të 
ishte. Ky shqetësim duhet të 
shoqërohet gjithnjë me një 
propogandë dinamike, ku vetë 
gjuha amtare të vlerësohet 
me maksimimin e kërkuar, e 
studimet mbi shqipen letrare 
të zënë vendin e merituar.
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GJUHA LETRARE, SHKOLLA DHE 
SHOQËRIA E SOTME SHQIPËTARE
Nga Fran Gjoka

Gjuha përbën elementin 
(komponentin) kryesor 
të kulturës në planin 

sociologjik. Në këtë kuptim 
eleminimi i gjuhës çon në 
eleminimin e një kombi. Aq 
më tepër kjo përbën rrezik 
për popujt e vegjël që historia 
për arsye ekonomike politike 
e sociale i ka shpërndarë 
anë e kënd botës. Nuk bën 
përjashtim në këtë mes 
as Shqipëria pushtimi i 
vazhdueshëm i së cilës nga 
fuqitë e mëdha ka pasur ndër 
të tjera, synimin e të mosfolurit 
dhe të mosshkruarit të gjuhës 
shqipe dhe as të hapjes e të 
funksionimit të shkollave është 
një histori tashmë e 
provuar ndër shekuj 
mbi shkronjat dhe 
analfabetin tonë. 
Kjo është aq e 
vërtetë sa po të mos 
ishte këmbëngulja 
e  p ë r p j e k j e t 
m a k s i m a l e , 
vërtetësia dhe 
mencuria, zgjuarsia 
i n t e l e k t u a l e 
dhe patriotizmi 
i rilindasve tanë 
të mëdhenj e 
shoqëruar edhe 
me mbështetjen e 
popullit tonë trim 
e arsimdashës, 
gjuha e bukur dhe 
e pasur shqipe në 
mos do të ishte 
asimiluar së paku 
do të ishte sakatuar. 
Nuk mund të lihen 
jashtë vëmendjes 
as roli i klerit në 
tërësi e vecanërisht i atij 
Katolik në vendin tonë, para 
së gjithash në Shqipërinë 
e veriut, në ruajtjen nga 
ndikimet e huazimet e huaja, 
të cilat shkallë- shkallë do 
të copëtonin e shkatërronin 
gjuhën tonë deri në atë masë 
sa në Shqipëri mund të 
shkohej deri në të folurit e  një 
sllavishteje të gjymtuar ose të 
një turqishteje të çalë. Ja pse 

ne kemi respekt të veçantë 
për De Radën, frashëllinjtë, At 
Shtjefën Gjeçovin e Negovanin 
për Fishtën e madh e dhjetra 
rilindës fetarë në besim por 
kombëtar të mëdhenj, aq sa 
për shkronjat e të shkruarit dhe 
të folurit shqip sakrifikuan çdo 
gjë, edhe jetën e tyre, në këtë 
kuptim dhe me këtë vlersim ne 
u jemi atyre mirënjohës për cdo 
gjë që bën për të ruajtur gjuhën 
shqipe dhe për ta pasuruar atë. 
Sot ne kemi një gjuhë letrare 
shqipe të njehsuar, të ndërtuar 
mbi bazën e vlerave më të  
mira të dialekteve kryesore, 
për të cilën ka rezerva e 
njëanshmëri në trajtimin e 
saj, të miratuara këto nga 
studiues të bunkerizuar 

mendërisht e politkisht, që 
parapëlqejnë krahinizmat 
dhe që përfaqësojnë grupe 
sociale nga më të ndryshme. 
Që gjithsesi besojnë se teoritë 
e tyre për nevojën e besimit 
në të folur dhe në të shkruar 
nuk do të ngjasi asnjëherë 
pasi ajo ka marrë fund tashmë 
konfirmimin institucional të 
gjuhëtarëve më të aftë të 
Shqipërisë dhe të trevave ku 

banojnë shqiptarët. Si kokat 
gjeniale të gjuhësisë e të 
shkencës shqipëtare si Mahir 
Domi, Eqerem Çabej, Idriz 
Ajeti, Aleks Buda, Androkoli 
Kostollari, Dhimiter Shuteriqi, 
Ismail Kadare, Jakov Xoxe, 
Lasgush Poradeci, Sterio 
Spase, Jup Kastrati, Gjovalin 
Shkurtaj, Xhevat Lloshi, ndaj 
kushdo që ben përpjekje t’u 
kundërvihet këtyre idiatorëve 
të gjuhësisë janë të destinuar 
të dështojnë gjithnjë ndaj me 
plot gojë do thosha se gjuha 
shqipe është pronë e popullit 
dhe nuk pranon etiketime që 
bien ndesh me këta gjigandë 
të gjuhësise shqipëtare. 
Duke mbajtur këtë parim, 
ne nuk jemi nacionalist në 

ruajtjen dhe në transmetimin 
e traditës, të normave e të 
vlërave kulturore, simboleve 
dhe kulturës materiale 
duke përfshirë gjuhën tek 
brezat pasardhës ç’ka duhet 
përgëzuar e përshëndetur 
shqiptarët e Kosovës, Malit 
të zi, Maqedonisë së Veriut 
disa vende të Europës dhe 
të  Amerikës. Ndryshe ndodh 
shqetësimi tek qindra fëmijë 

emigrantë shqiptarë tek flasin 
në shtëpitë e tyre greqisht, 
anglisht, italisht e ku ta dimë 
se ç’gjuhë tjetër por vetëm 
shqip jo. Jo vetëm shteti dhe 
institucionet e tij kanë për këtë 
përgjegjësi, por edhe familjet 
e tyre që siç duket disa prej 
tyre, e kanë ndoshta për turp 
deklarohen se janë shqiptarë. 
Lidhur me procesin e gjatë  
dhe objektiv të rritjes së 
kulturës gjuhësore të një 
kombi, A.Xhuvani, që në vitet 
50-të të shekullit të kaluar 
shkruante: “Solocizmat janë 
gabime të pafalshme, të cilave 
duhet tu rreshtemi aq sa 
edhe gabimeve të tjera. Për 
këtë duhet një studim i thellë 
dhe i plotë i gramatikës së 

përdorimeve … duhet të ndiqet 
edhe përdorimi i gjallë i popullit, 
edhe autoriteti i shkrimtarëve 
klasik. Ta kufizosh gjuhën në 
një cak të ngushtë shkrimi, 
kjo veç që e bënë gjuhën të 
lidhshme dhe pedentare, po 
është edhe një punë kundër 
natyrës së saj, pasi gjuha 
hynë në ligjet e evulucionit 
e nuk mund të shkarkohet 
pas dëshirës së një pale”.
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KËNGËTAR I DASHUR NË MBARË 
HAPËSIRËN SHQIPTARE
Nga Hamdi Hysuka

Nuk e njihja nga afër, as 
në skenë s’më kishte 
ndodhur ta duartrokisja 

drejtpërdrejt. Madje as kafe 
nuk na kishte rastisur të pinim 
bashkë. Ndërsa me vëllain e 
tij, kantautorin e mirënjohur 
Esat Ruka, kam njohje të 
hershme, që në shkollën e 
mesme pedagogjike dhe 
ndër veprimtaritë e shumta 
të Pallatit të Kulturës në 
Burrel. Në të vërtetë, Hamdi 
Rukën artist, udha e bukur e 
këngës folklorike, me zërin e 
ëmbël dhe interpretimin në 
instrumentin e çiftelisë, e bëri 
të njohur dhe shumë të njohur 
në Mat e më gjërë, në të gjitha 
trevat ku jetojnë shqiptarë. 
Nuk e teproj kur them se, me 
forcat e veta, jetën artistike e 
ka identifikuar me folklorin. 
Hamdi Ruka u lind në fshatin 
Rukaj, Njësi Administrative 
e Bashkisë Mat. Aty kreu 
shkollën fillore e 8-vjeçare, 
ndërsa arsimin e mesëm 
bujqësor e mbaroi në Bruç. 
Si shumë të tjerë, gjatë viteve 
të tranzicionit, u largua nga 
vendlindja për të vazhduar 
jetën në qytetin e Burrelit. 
Që në moshë të vogël i 
pëlqente çiftelia. Ishin vitet ’70, 
kur Hamdi Ruka, me grupet 
artistike të shkollës së fshatit, 
dallohej për zërin e ëmbël 
dhe cilësinë e interpretimit në 
çifteli. Nga klasa e pestë deri 
në të tetën ka marrë pjesë në 
festivalet e këngës së fëmijëve 
që zhvilloheshin në Burrel. Në 
bazë zone, si përfaqësues 
i shkollës 8-vjeçare, arriti 
të marrë çmime të para.
Pas mbarimit të shkollës së 
mesme Hamdiu këngëtar 
u bashkua me mjeshtrat e 
Pallatit të Kulturës, siç i quan 
ai me krenari, me artistët dhe 
instrumentistët Ymer e Behar 
Neli, Xhavit Dishani, Kujtim 
Kola, Hysni Beshku, Eduart 
Sefgjini, Bajram Doda, Isuf 
Gjoka, Enver Kurti, vëllezërit 
Shaban dhe Asllan Cibaj... 
Me nostalgji kujton këngëtaret 

e mirënjohura Feride Kurti, 
Flora Sula, Drita Suçi, Fatmira 
Likmeta, Mejreme Kurti, me 
të cilat ka marrë pjesë në 
shumë festivale folklorike 
kombëtare në Gjirokastër, 
Dibër, Lezhë, Librazhd, Berat, 
Butrint të Sarandës etj. Siç 
shprehet i emocionuar, që 
të luaje me instrumentistët e 
lartpërmendur, ishte avantazh 
i madh. Për drejtueset e ish-
Shtëpisë së Pionierëve (sot 
Qendra Kulturore e Fëmijëve) 
Liri Cami e Pina Gurabardhi 
ruan konsiderata. Shokët e 
grupit të instrumentistëve: 
Et’hem Merra, Afrim Kryekurti, 
Hysni Vata, Arben Pasha, 
Qemal Alia, Nikolin Marku, 
Arben Marku, Behar Neli, Artan 
Stana, Edmond Zhgjuni etj, i 
kujton me respekt. Mirënjohje 
e dashamirësi tregon për z. 
Shefqet Merra, instrumentist, 
këngëtar e kompozitor, 
nga i cili mësoi shumë.
Që nga viti 2004 pasaportizimi 
Hamdi Rukës është Bashkia 
Kamëz, Tiranë. Aty iu 
krijuan mundësitë që të 
vazhdojë dhe studimet e 
larta pranë UBT, Fakulteti 
i Bujqësisë dhe Mjedisit, 
dega Agromjedis-Ekologji, 
ku u diplomua inxhinier i 
Agromjedisit dhe Ekologjisë.
Në librezën e punës ka 
të shënuara vite sherbimi 
në sektorë të ndryshëm të 
subjekteve private, kryesisht 
menaxher në Bar-Restorante, 
Hotele dhe Resorte Turistike, 
në të cilat, për vlera të larta 
njerzore e kuturore, është 
cilësuar model i shoqërisë.
Pa humbur kohë Hamdiu iu 
bashkua vëlla Esatit, i cili 
fillimisht qe organizator i Grupit 
Folklorik “Shqipet Folk”, ku 
bënin pjesë instrumentistë 
dhe këngëtarë nga më të mirët: 
Esat Ruka, Fatmira Breçani, 
Sherif Dervishi, Tonin Haxhia, 
Mark Luli, Sokol Mulaj, Arif 
Dushaj etj. Tek ai grup Hamdiu 
u përfaqësua si këngëtar dhe 
instrumentist në festivale 
folklorike të zhvilluara në 
Shqipëri dhe jashtë kufinjve, 

në Ballkan dhe 
Europë. Sipas tij, 
më befasuese dhe 
interesante kanë 
qënë sh faq je t 
që kanë dhënë 
në diasporë. Në 
kujtesën e t i j 
gjatë gjithë jetës 
ngelen Franca, 
Zvicra dhe Italia.
Vend l ind ja  pa 
dyshim është burim 
i pashtershëm frymzimi, 
sidomos për artistët. Kur unë 
u njoha më nga afër me këtë 
këngëtar, m’u shtua bindja 
se çmimin dhe vlerësimin 
më të madh ajo ia ka dhënë, 
duke e duartrokitur sa herë 
është ngjitur në skenë. Dhe 
prandaj është i lidhur shumë 
me vendlindjen. Shumica 
e këngëve të tij aty e kanë 
burimin. Ngaqë dëshmon 
talent, Hamdi Ruka premton 
se do të japë kontribut artistik 
për ruajtjen dhe interpretimin 
e folklorit të traditës. Refreni 
i njerës prej këngëve të 
tij nuk kërkon koment:

Sa herë kthehem në 
vendlindje, / i them vetes, 
vallë ku jam
se fort malli po më merr / ty 
vendlindje për jetë t’kam 
që i vogël, kur isha fëmijë / 
bukurinë te ty e gjeta 
t’thura kangë me çifteli / s’të 
harroj kurrë sa t’jetë jeta!
Jam këtu që prej neolitit, / jam 
ilir e jam arbnor 
nëpër shekuj fis pas fisit, / 
përkrenare dhe kurorë 
që nga Bato e gjer te Gjoni, / 
ruaj e flas veç një emër 
Mat, matjan mua më thoni, 
/ Gjergjin tim e mbaj në 
zemër...

Për të folur rreth karrierës 
muzikore gati 40-vjeçare, 
këngëtari i dashur në mbarë 
hapësirën shqiptare, s’e ka 
të lehtë. Ndër krijimet e tij, si 
instrumentist, këngëtar rapsod, 
por dhe krijues, janë: “Mbeta 
kthjellun Mat matjan”, “Heroit 
Ukshin Hoti”, “Vendlindjes 

sime”, “Kolazh këngësh 
matjane” etj. Me studiot “Muza 
Akademi” e kompozitorit Edi 
Balili, “Studio Tomçini” dhe 
“Studio Anvi”, ka bashkpunime 
të vazhdueshme muzikore.
Herë pas here në repertorin e 
Hamdi Rukës shtohen këngë 
të ndryshme, interpretuar në 
koncerte, skena festivalesh 
dhe studio televizive. Shpesh 
sjell dhe projekte të reja 
muzikore. Kënga “Heroit 
Ukshin Hoti” është pritur 
mjaft mirë nga artdashësit. 
Vargjet ,  melodia dhe 
interpretimi i saj të mahnisin:

Si dhuratë nga Zoti, / si mali 
mbi male 
u lind Ukshin Hoti, / bir i 
Krushës së Madhe
lindi Kruja kastriotët, / kryet 
ua preu sulltanëve 
lindi Krusha Ukshin Hotin, / 
tmerr i madh i karpatianëve*.
...Për ty gurin e tret loti, / 
tretet shkami e treten male 
jo, nuk tretet Ukshin Hoti, 
/ legjendar i Shqipnisë 
madhe...

Këngëtari Hamdi Ruka është 
i ftuar në disa emisione 
muzikore, si në Tv “Topestrada” 
të Tetovës; në RTK Kosovë, 
te emisioni folklorik “Rrënjët 
tona”, drejtuar nga Shkurte 
Fejza; në emisionin “Visare 
folklorike” të Radio Tiranës 
etj. Jo vetëm nëpër koncerte 
të organizuara jashtë 
trojeve shqiptare nga vetë 
emigrantët, por dhe në dasma 
e gëzime familjare djaloshi 
matjan ka hyrë dhe mbetet 
në zemrat e artdashësve.
*paraardhësit e Serbisë
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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.



PNr. 25 SHTATOR / 
SEPTEMBER 2020 09

Ministri i Financave 
në Britani, Rishi 
Sunak, prezantoi 

pak ditë më parë paketën për 
rimëkëmbjen e restoranteve 
në vend, e cila parashikon 
që qeveria të paguajë 50% të 
faturës së klientëve.
Këtë paketë ndihme ai 
zgjodhi që ta prezantonte 
në restorantin ku punon 
shqiptari Eduart Mjeshtri, nga 
Librazhdi.
Mjeshtri ka treguar për 
“Diaspora Shqiptare” për 
takimin e tij më ministrin 
Shunak.
“Ai ndaloi të vizitonte një 
nga restorantet që janë nën 
menaxhimin tim shprehet 
Mjeshtri. Biseda me ministrin 
ishte interesante, e thjeshtë 
dhe gazmore. Ai ishte i 
interesuar të dinte nëse 
ne dhe stafi jonë ishim 
konfidente që të riktheheshim 
në punë. Donte të dinte si 
ishte ndjesia e përgjithshme ti 

rikthehesh jetës normale pas 
kësaj situate. Kishte pyetje 
mbi masat e sigurisë që po 
përdorim po mbi të gjitha 
ishte i interesuar të dinte si 
ndiheshin njerëzit në tërësi 
për të dalë dhe drekuar në 
një restorant si më parë”, tha 
Mjeshtri.

Eduart  jeshtri është 
zhvendosur në Britani në 
fund të viteve ’90. Ai tregon 
se si çdo emigrant fillimin e 
ka pasur shumë të vështirë 
kjo për shkak se nuk dinte 
gjuhën.
Fillimisht ai ka nisur të punoj 
në fabrikën e përpunimit të 
frutave dhe më pas punë të 

ndryshme nëpër kuzhina ku 
edhe ka mësuar profesionin 
që bën sot me mjaft 
profesionalizëm.
Momentalisht ai është 
menaxher i përgjithshëm 
i kuzhinave të rrjetit të 
restoranteve “Wagamama” 
në zonën e parë në Londër.

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

EDUART MJESHTRI: JU TREGOJ 
TAKIMIN ME MINISTRIN E FINANCAVE
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Për shqiptarët emigrues, 
megjithë përpjekjet e 
ruajtjes së saj, shqipja 

po bëhet sa e largët dhe e huaj 
për fëmijët mërgimtar. Është 
normale që, duke jetuar në 
një shoqëri ku flitet e shkruhet 
një gjuhë tjetër, kuptohet dhe 
tendenca  e kufizimit dhe e 
shqiptimit të shqipes. Fëmijët 
po projektojnë të ardhmen e 
tyre aty ku rriten. Pra emigrimi 
në përgjithësi dhe ai i fëmijëve 
në veçanti, krahas të mirave, 
mbart me vete edhe rrezikun 
e një asimilimi gradual të 
gjuhës, sidomos tek fëmijët 
shqiptar që jetojnë e mësojnë 
aktualisht në emigrim.
Faktet ekzistuese të një 
kombi përcaktohen, në fund 
të fundit, nga gjuha. Popullsia 
e një vendi që për arësye të 
ndryshme nuk e shkruan dhe 
rrallë herë nuk e flet gjuhën e 
vet amtare, është e prirur të 
rrezikohet, pasi gjuha ka qenë 
e mbetet një ndër komponentët 
kryesorë të kulturës së një 
kombi. Kur njeriu nuk e ka nën 
këmbë tokën e vet, humbet 
diçka nga qëndrimi vertikal, 
humbet sigurinë e bëhet 
më skeptik ndaj vetvetes.
Gjuha shqipe ka një 
zhdërvjelltësi në të folur, është 

shumë burrërore dhe mjaft 
e bukur, ka tingull të veçantë 
dhe mjaft impulsive. Shqipja 
është vazhdim i gjuhës ilire 
dhe i përket grupit të gjuhëve 
indo-europiane, pra veçohet 
si një ndër më të vjetrat në 
Europë dhe Ballkan. Këtu 
më vjen ndërmend një thënie 
e një mërgimtari: “Gjuha 
është e vetmja armë që 
vërteton se jemi shqiptar! 
 Në Shqipëri dhe diasporë 
gjuhësia krahasimtare ka patur 
arritje me vlera të mirëfillta 
shkencore dhe gjithnjë 
gjuhtarët tanë të nderuar 
hedhin dritë në raportet e 
shqipes me gjuhët e tjera. 
Studimi i shqipes, përveç 
interesit shkencor, është i 
lidhur ngushtë me interesat 
tona kombëtare. Qëndrojmë 
para një fakti shumë të bukur, 
shumë interesant, që jo 
vetëm gegërishtja, por edhe 
gjuha e diasporës, sidomos 
e arbëreshëve të Italisë, 
tek e cila, në mes shumë 
barbarizmave, gjenden thesare 
të vërtetë, janë format më të 
vjetra të shqipes. Këtu kujtojmë 
përpjekjet pesëdhjetvjeçare 
të Prof. Shkurtaj, si njeri i 
nderuar, pasionant, intelektual 
me interes të paparë shkencor, 

s t u d j u e s  d h e 
hulumtues i gjuhësisë 
shqiptare në tërësi 
dhe arbëreshëve të 
Italisë  ne veçanti. 
Kanë kaluar 108 
vjet të Pavarësisë 
Kombëtare, realiteti 
i shoqërisë shqiptare 
ka fituar qytetarinë 
në  fushën  e 
gjuhësisë. Ajo ka gurgulluar 
dhe sjell ujëra nga lashtësia 
e shekujve, ku shqipja ka 
plazmuar mendimin, ka marrë 
forma të personaliteteve që 
nga mendimi i Naimit, Çajupit, 
Fishtës, Mjedës, Konicës, 
Nolit, Migjenit, Poradecit e 
deri tek ai i Qoses, Agolli e 
Kadaresë, Xoxe e Spase etj. 
Indiferentët dhe dembelët dhe 
ata që s’respektojnë parimet 
e gjuhës standarte shqipe, 
që nuk vazhdojnë rrugën e 
Rilindasve tanë, historia do 
ti dënojë, jeta përtej varrit 
do ti turturojë! Nga Bostoni i 
Amerikës, Konica shperehej: 
“Erdhi më në fund edhe për 
gjuhën shqipe koha e lulëzimit, 
kohë plot shpresë! Në të katër 
anët, një zjarr i bukur zien 
në zemër të djalërisë dhe, 
plot me dëshirë, trimoshët 
e dheut tonë po përpiqen 

për zbukurimin e shqipes”.
I vlerësojmë, i pranojmë 
dhe i respektojmë vlerat 
gjuhësore të popujve të tjerë. 
Dhe respekti për të tjerët 
ka vlerë e besueshmëri kur, 
në radhë të parë, respekton 
vlerat e kombit tënd!
Nga Bostoni i Amerikes 
Konica shprehej: “Erdhi 
më në fund dhe për gjuhën 
shqipe koha e lulëzimit, koha 
plot shpresë”! Në të katër 
anët , një zjarr i bukur zien 
në zemër të dialërisë, dhe 
plot me dëshirë, trimoshat 
e dheut tonë po përpiqen 
për zbukurimin e shqipës. I 
vlerësojnë, i pranojnë dhe i 
respektojnë vlerat e gjuhësore 
e kulturore të popujve të 
tjerë. Dhe respekti për tjerët 
ka vlerëe besueshmëri kur 
në radhë të parë respekohen 
vlerat e kombit tend...

PËR SHQIPTARËT EMIGRUES
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Nga Fran Gjoka dhe Gëzim 
Tushi

Sido që të përpiqemi të 
analizojmë situatën 
sociale apo të bëjmë 

argumentime sociologjike e 
psikologjike të saj, e vërteta 
është që si kurrë më parë 
shoqëria shqiptare është 
përfshirë nga dallgët e një 
kaosi të fortë shpirtëror dhe 
konfuzioni të gjërë moral. 
E shoqëruar kjo me një 
tendencë individualizmi, 
madje përtej normave të 
postmodernitetit normal, 
e cila po ndikon në një 
proces të përshpejtuar të 
“fragmentarizimit social” 
të saj. Nga ana tjetër po 
përballemi në jetën e 
përditshme me njerëz që u 
mungon “dimensioni social” 
dhe për pasojë po bëhen 
preh e instikteve kriminale 
dhe dinakërive të shumta 
të pavetëdijes. Shoqëria 
po bëhet heterogjene dhe 
gjithnjë e më shumë me 
kohezion social të cunguar. 
Në këto kushte të anomalive 
sociale të zgjeruara ka filluar 
të shfaqet një krizë evidente 
edhe në opinionin publik, 
në gjykimet e njerëzve për 
të vlerësuar me objektivitet 
shkaqet e problemeve 
të shumta me të cilët po 
përballemi si shoqëri. 
Kudo që të hedhësh sytë 
të duket se ke të bësh me 
njerëz të shqetësuar, që 
kanë problem ekzistenciale e 
kalimtare, me veten dhe me 
të tjerët. Shpesh ka konflikte 
midis dëshirave personale  
dhe mundësive sociale për 
t’i realizuar ato. Një situatë 
shqetësimi e shpeshherë 
edhe depresioni për njeriun, 
që duke qenë në këtë situatë, 
nuk është në gjëndje të 
“njohë vetveten”, aftësitë dhe 
mundësitë individuale për t’u 
përballur me vështirësitë e 
jetës. Një konflikt nganjëherë 
i pakuptueshëm kur njeriu 
bëhet depresiv dhe nuk është 
në gjëndje të “administrojë” 
lirinë individuale apo atë ta 

vendosë në korrelacion me 
synimet e jetës së përbashkët 
sociale. Në këtë shoqëri 
të re që ka në bazë të saj 
diversitetin dhe vlerat morale 
relative, njeriu është konfuz 
për të gjetur drejtpeshimin 
që duhet për të shmangur 
pesimizmin, dëshpërimin 
dhe depresionin. Në garë 
të përditshme, me frikën e 
dështimit dhe vështirësitë e 
shumta për të arritur suksesin 
individual, duket sikur njeriu 
ndodhet në një terren të 
vështirë, pa patur një busull 
sociale të orientimit të vetes.
Në këto kushte është bërë 
evident fenomeni i vetmisë, 
i izolimit social, i shkëputjes 
dhe margjinalizimit nga 
jeta sociale. Kjo situatë po 
shoqërohet me depresionin 
e zgjeruar të njerëzve që nuk 
e kanë të qartë në se jetojnë 
apo janë thjeshtë vanitozë 
e qënie që qëndrojnë duke 
vegjetuar. Shumë situatë 
depresive kanë shkaqe të 
natyrave të ndryshme, që 
kanë të bëjnë me ndryshimet 
e mëdha konceptuale e 
morale. Sistemi i vlerave të 
së kaluarës ka ndryshuar 
radikalisht, shumë gjëra tabu 
e të paprekshme nga hierarkia 
e vlerave të dikurshme 
është “përmbysur”. Kjo bën 
që shumë njerëz me aftësi 
të kufizuara të riorientimit 
postmodern të jetës, duket 
sikur kanë mbetur në një lloj 
shkretëtire morale, 
në të cilën nuk ka 
më “piketa të sigurta” 
për orientimin e jetës 
individuale. Dhe 
kjo i mërzit njerëzit 
duke i shpënë ata 
në shumë raste 
në depression të 
thellë, për shkak 
të mungesë së 
aftësisë përshtatëse 
dhe gjetjes së 
rrugëdaljes. 
Kjo sepse shoqëria 
e sotme shqiptare 
nuk ka dhe nuk 
ofron një sistem 
të njëtraj tshëm 

mendimi për të ndikuar në 
formatimin e “individualitetit 
empirik” të çdo njeriu. Kufijtë 
e sotëm të “natyrës njerëzore” 
në shoqërinë shqiptare janë 
tejet likuid, të ndryshueshëm 
e të papërcaktueshëm. Idetë 
e vjetra “magjepsëse” për 
shoqërinë, humanizmin, 
solidaritetin, identitetin, 
individualitetin, etj. kanë 
ndryshuar pothuaj radikalisht. 
Për fat të keq, një shkak tjetër 
i shfaqjes së depresionit 
është fakti se shumë njerëz, 
duke mos kuptuar dhe 
pranuar “tingullin e kohës” 
dhe imperativat e saj, në 
vend që të bëjnë përpjekje 
për të qenë koherent me të, 
ndërmarrin veprime alogjike e 
shpesh “donkishoteske”, duke 
ju kundërvënë me një logjikë 
primitive e egocentriste 
logjikës së saj imperative.
Ne besojmë se këto situata 
që po zhvillohen me ritëm e 
dinamizëm të lartë sociale, 
shpesh në mënyrë spontane 
dhe jashtë mundësisë së 
çdo lloj kontrolli social, për 
shkak se janë dobësuar, në 
mos janë hequr fare “gardhet 
sociale” të dikurshme, 
që rregullonin jetën dhe 
formatonin sjelljen e individit, 
po shoqërohen për fat të keq 
me një ndjenjë të thellë të 
dobësimit të “besimit publik” 
të qytetarit shqiptar. Edhe kjo 
është një arsye që rrit marzhin 
e dëshpërimit social, e cila 

pastaj konvertohet në një lloj 
depresioni, që bëhet i vështirë 
për t’u përballuar. Njerëzit 
tanë duhet të kuptojnë atë 
që ka ndodhur në shoqërinë 
tonë këto tri dekadat e fundit, 
kur realisht ka ndodhur 
një revolucion i vërtetë, i 
cili përmbysi konceptin e 
“Shoqërisë së Madhe” me 
dimension totalitar në favor 
të favorizimit të dimensionit 
individual me hierarki më të 
zbutur dhe përtej përshtatjes 
pasive me “psikologjinë e 
turmave”. 
Ky është një proces i vërtetë 
emancipimi, por që ka kostot 
dhe vështirësitë e veta, 
sepse kërkon një tjetër lloj 
“kulture adoptimi” të njeriut 
me realitetet e reja të kësaj 
shoqërie individualiste, 
liberale, pa shumë “tutkall 
social”. Duam apo nuk 
duam, ky është modeli i 
shoqërisë dhe demokracisë 
që po ndërtojmë. Me të mirat 
dhe difektet e saj. Me më 
pak vlera të përbashkëta, 
por me më shumë liri 
mendimi. E cila është e 
përshtatshme për njeriun 
adoptiv e mendjehapur, por 
shumë i vështirë për njeriun 
e frikësuar nga e reja apo që 
është vanitoz, i paguximshëm 
dhe energji të flashkuara 
përballë dallgëve të forta të 
kësaj jete, të cilat në më të 
shumtën e rasteve duhen 
përballuar individualisht.

SHOQËRIA SHQIPTARE DHE SFIDAT 
E “REVOLUCIONIT INDIVIDUAL”
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Ës h t ë  e 
paimagjinueshme, por 
ja që ndodh dhe kështu. 

Një fundjavë tejet e rëndë në 
aspektin psikologjik, social 
dhe human. Vrasje të grave 
në mënyra të ndryshme, 
dhunë të tmerrshme, që do 
t’ua kishte zili dhe inkuizicioni! 
Quo vadis, Shqipëria ime?! 
Veçanërisht zonat e varfëra të 
qytetit apo të fshatit, pothuajse 
përherë përjetojnë thyerje 
të strukturave sociale, duke 
çuar në rritje krimesh. Dhe 
ndodh në Shqipëri që krimi të 
ketë një sistem koncentrik, me 
rrathët e “ferrit” që zgjerohen, 
gjithnjë në ngritje të dhunës 
dhe terrorit në familje. Njerëz 
të stresuar, të deziluzionuar, 
që nuk dinë të respektojnë 
as normat më elementare 
shoqërore dhe në strukturën 
familjare.Pothuajse çdo ditë 
media zhurmëmadhe jep raste 
të krimit në familje. Vetëvrasje 
dhe vrasje. 

Me një shpërndarje gjeografike 
pothuajse gjithëshqiptare. Ka 
treva të veçanta, ku çdo tre 
ditë shënohet nga një i vdekur 
apo gati për të vdekur nga 
vetëhelmimet, hedhjet nga 
lartësitë ose duke përdorur 
mjete e rrugë të tjera. Akoma 
edhe më të shëmtuara janë 
rastet kur babai vret djalin 
dhe anasjelltas, vëllai motrën, 
burri gruan… Ngjarje të tilla 
po bëhen aq të shpeshta 
në truallin shqiptar sa që 
shoqëria, politika, opinioni, 
shteti dhe institucionet e tjera 
sikur po mësohen me to. 
Nuk qarkullon kot mendimi 
tek qytetarët, sipas të cilit 
në Shqipëri tashmë asgjë 
s’na bën përshtypje. Shkurt: 
Kronikat e zeza na kanë 
lodhur. Krimi në familje po 
na rrënon. Po vë në diskutim 
ekzistencën e familjes dhe 
pas kësaj të shoqërisë. E 
turpshme për ne që vazhdojmë 
të jetojmë me shpresën e 
humbur se pas reflektimit 
diçka do të korrigjohet, se 
politika dhe pushtetbërësit 
do t’i vënë gishtin kokës për 
të shëruar disi këtë plagë 
të shëmtuar të kohës. Pas 
rastit të përditshëm të krimit 

familjar, që jepen me aq zell 
nga media, vijnë prej saj edhe 
shkaqet, motivet: “Ishte në 
gjendje të rëndë depresive, 
i sëmurë psikik, i dehur…”. 
Janë të rralla rastet kur bëhen 
përpjekje për të dalë përtej 
këtyre “argumentave“, që 
s’bindin askënd. Të merresh 
me pozimin e problemit, 
me informimin e publikut 
është njëra prej detyrave 
funksionale të medias, por jo 
e gjitha.

Qytetarët dhe shoqëria në 
tërësi duan të dalin përtej 
konstatimit, duan analiza dhe 
konkluzione për problemin. 
Duan të njihen me shkaqet 
e këtij krimi makabër, duan 
të dinë pse-të jo thjeshtë për 
kuriozitet, por për të marrë 
masa parandaluese. Në 
pamundësi për të mënjanuar 
dukurinë, së pari, për ta 
zbutur, mund të bëjnë presion 
mbi shtetin në të gjitha nivelet 
dhe strukturat e tij dhe mbi të 
gjitha institucionet e edukimit 
dhe të arsimit për formën e 
qeverisjes dhe të drejtimit.Në 
këtë kuptim, shkaqet e krimit 
që jep media janë thjeshtë 
një përpjekje për të gjetur 
arsye të paarsyeshme, sepse 
gjendjet depresive tek njerëzit 
nuk krijohen menjëherë, se 
budallenjtë, me përjashtime 
të rralla, nuk lindin të tillë, 
por formohen, se pijanecët 
kronikë e kanë një hall që 
shkrehen shumë pas alkoolit. 
Përtej këtyre “motiveve“ 
vrastare, tejet tronditëse e 
shkatërruese për familjen e 
sotme, janë shkaqe, motive 
dhe arsye të tjera me arsye 
sociale, psikologjike dhe 
ekonomike, që duan analiza 
dhe konkluzione që studiuesit 
e të gjitha fushave dhe 
gazetarët duhet të merren me 
to dhe t’i japin rekomandime 
shoqërisë dhe shtetit për 
ta kapërcyer fenomenin 
rrënqethës. Pa pretenduar 
se analizës do t’i shkohet 
deri në fund, po përmendim 
vetëm disa prej shkaqeve 
që e ngacmojnë mendimin 
qytetar dhe atë intelektual, 
i cili është i ndjeshëm ndaj 
fenomenit dhe që mund të 

ndikojë mjaftueshmërisht 
në përmirësimin e situatës.
Shkolla nuk e përgatit brezin e 
ri për të përballuar vështirësitë 
e jetës, për të kapërcyer 
konfliktet e brendshme që 
krijohen tek të rinjtë nga 
dëshira për një jetë ndryshe 
dhe pamundësia, për arsye 
sociale, race, financiare, 
psikologjike e traditë e familjes 
për të arritur një synim të tillë. 
Kur intensiteti i llojeve të 
këtyre konflikteve është i lartë, 
shkakton lodhje të mëdha 
mendore tek nxënësit, çka 
nënkupton një mundësi më 
shumë për të kryer krim. 
Shkolla, sidomos ajo e 
mesme dhe me një numër të 
madh nxënësish, ka nevojë 
për një psikolog ose sociolog 
për t’u marrë me shëndoshjen 
e mendjes të të rinjve të 
stresuar.Sipas studimit, 
“Strategjia kombëtare e 
zhvillimit ekonomik dhe 
social”, tregon se një 
pjesë e konsiderueshme e 
popullsisë është analfabete. 
Ky grup i madh social 
përbën kontigjentin më të 
pranueshëm për krim. Vetëm 
në Shqipëri mund të ndodhë 
që miratohen ligje, siç është 
prej vitesh ai për detyrimin 
shkollor dhe nuk zbatohen. 
Arsimimi i brezit të ri dhe 
trajnimi i asaj kategorie me 
probleme për mënyrat e 
të jetuarit, të sjellurit dhe 
të vepruarit në qendra 
të specializuara, përben 
një shans më tepër për 
parandalimin e krimit familjar. 
Presionet, kërcënimet, dhuna 
në formën emocionale dhe 
fizike, neglizhimi dhe ndalimi 
i adoleshentëve nga më të 
rriturit për ta bërë jetën sipas 
perceptimit të tyre, paçka se 
ajo mund të jetë edhe iluzive, 
janë pararendëse të krimit 
familjar. 

Një fëmijë i dhunuar dhe i 
keqtrajtuar në familje do të 
sillet e të veprojë si i tillë edhe 
ai kur të rritet. Dhuna gjeneron 
vetëm dhunë. Kontingjenti i 
fëmijëve të dhunuar është më 
i rriskuar për t’u vetëvrarë, 
sidomos tipat e ndjeshëm, 
që preken shpejt, janë më 

të zbuluar ndaj kësaj forme 
krimi. Familja ka nevojë të 
rikthehet në funksionin e saj 
vërtet edukues. Papunësia 
të çon në varfëri dhe kjo e 
fundit i jep krahë zhurmës, 
grindjeve, dhunës, vrasjes në 
familje, por edhe vetëflijimit 
të kryefamiljarit, kur ai nuk ka 
mundësi t’i ushqejë, t’i veshë, 
t’i argëtojë e shkollojë fëmijët. 
Të papunët përbëjnë pjesën 
më të madhe të të dënuarve. 
Papunësia, për të përballuar 
kushtet minimale të jetesës, 
është shtyesi kryesor që 
çon të zotët e shtëpisë drejt 
vetëvrasjes pasi zgjidhja 
është e papranueshme. 
Aq më tepër që situata në 
familje me një veprim të tillë 
nuk lehtësohet, përkundrazi 
rëndohet. Qeverisjet e këqija 
për 25-vite me radhë, kriza 
morale e shpirtërore në 
veçanti dhe humbja e besimit 
e kanë thyer shpresën e 
shqiptarëve se ky vend 
mund të bëhet. Është një 
psikologji që duhet ndryshuar 
me veprime konkrete e 
dashamirëse nga shteti ynë, 
por edhe nga bashkësia 
ndërkombëtare, e cila duhet 
të investojë sa më shumë në 
Shqipëri. Për sa kohë shteti 
nuk mbështet e favorizon 
maksimalisht biznesin e 
vogël dhe të mesëm, si dhe 
prodhimin vendas, për arsye 
që tashmë dihen, hapja e 
vendeve të reja të punës 
është vetëm një slogan dhe 
mashtrim elektoral i radhës. 
I vetmi vend i Evropës ish 
komuniste është Shqipëria 
ku 10% e qytetarëve të 
pasur zotërojnë 30% të 
pasurisë kombëtare dhe ku 
polarizimi i jetës, në një kohë 
relativisht të shkurtër, është 
i jashtëzakonshëm. Jeta 
boshe, pa të ardhme, me 
trysni të gjithanshme dhe të 
vazhdueshme, e shoqëruar 
me padrejtësi, varfëri morale 
dhe materiale dhe ku ligjin e 
bëjnë “të fortët“, ata që kanë 
para, qeveritarët partiakë, 
klanorë dhe kulisarë e 
depersonalizon individin, e 
shkurajon atë.

E KEQJA SOCIALE DHE DEPRESIONI…



PNr. 25 SHTATOR / 
SEPTEMBER 2020 14

PËR MË SHUMË KONTAKTO GËZIMIN: 078 157 359 45

ABONIME
INSTALIME
RIMBUSHJE 

PROFESIONALIZËM • GARANCI • CILËSI

15 YEARSEXPERIENCE

EXPERIENCE

+

Lodhja mendore është 
aq e madhe sa në një 
moment të caktuar 

i riu ose e reja, nëna ose 
kryefamiljari mund të kryejnë 
edhe krimin.Në këto raste 
vrasja nuk ndodh rastësisht, 
përkundrazi ajo ka një 
skenar të parapërgatitur 
nga autori. Në mendjen e 
vrasësit zhvillohet një luftë 
e frikë psikologjike e të 
kundërtave. Gjatë periudhës 
së përpunimit kriminal, ai 
shpeshherë rri i mërzitur dhe 
më vete. Jeta e vetmuar, pa 
aktivitet dinamik, pa objektiva 
dhe ideale e varfëron botën 
emocionale dhe shpirtërore të 
individit dhe e hedh atë në një 
jetë boshe. Në këtë kuptim, 
njerëzit duhet ta jetojnë 
jetën larg burgut të vetmisë.

Shokët dhe të afërmit duhet 
t’i ndihmojmë për t’u integruar 
me shoqërinë. Hallet e 
njerëzve duhen dëgjuar e 
vlerësuar me shumë kujdes. 
Zyrtari, kushdo qoftë ai, duhet 
të bëjë të pamundurën për t’ja 
zgjidhur në kohë dhe brenda 

kuadrit l igjor 
ankesën që 
ka parashtruar 
qytetar i .  Së 
paku, ta mbajë 
me shpresën 
se diçka do të 
bëhet dhe për 
aq kohë sa ai ta 
kapërcejë krizën 
m o m e n t a l e 
nervore. Zbutja e 
varfërisë përmes 
p ë r m i r ë s i m i t 
të politikave të 
punësimit, një 
farë drejtësie 
relative sociale 
dhe investime 
më të shumta 
për argëtimin 
e njerëzve, do 
të ulnin numrin e rasteve të 
krimit familjar dhe tentativës 
për ta kryer atë. Shumë 
konflikte në familje agravojnë 
deri në ekstrem dhe bëhen 
vrasës si rezultat i xhelozisë 
që ushqehet nga mjedisi 
përrreth, nga komuniteti i 
vogël, ku si rregull jetohet 
me trillime. Emancipimi i 

shoqërisë deri në atë masë 
që askush të mos hyjë në 
jetën private të individit 
mbetet detyrë parësore 
e shkollës, familjes, OJF, 
institucioneve shtetërore të 
specializuara etj. Krimi në 
familje çdo ditë godet. Alarmi 
ka kohë që është dhënë. 

Reagimet e shoqërisë, shtetit 
dhe institucioneve janë 
të vakta. Po të vazhdohet 
kështu familja mund të 
shpërbëhet .  Shoqër ia 
degradon dhe mjedisi 
social bëhet i pamundshëm 
për të jetuar. A mund të 
vazhdojmë kështu? Deri kur?

LODHJA MENDORE
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ALBIAN AJETI TRANSFEROHET TE CELTIC

Sulmuesi shqiptar, Albian 
Ajeti edhe zyrtarisht 
ka nënshkruar me 

gjigantin skocez, Celtic. Ajeti ka 
firmosur kontratë katër vjeçare 
me kampionin e Skocisë. Ky 
transferim Celticut raportohet 
t’i ketë kushtuar rreth 5 milionë 
euro. Kryetrajneri i Celticut, Neil 
Lennon, e ka vlerësuar lartë 
Ajetin. “Ne jemi të lumtur që 
kemi sjellë Albianin në Celtic. 
Është lojtar i jashtëzakonshëm, 
një reprezentues me kualitetet 
të vërtetë. E di se është 
shumë i përkushtuar të bëjë 
çdo gjë për të sjellë më tepër 
sukses te tifozët tanë. E kam 
admiruar për një kohë të 
gjatë pasi është lojtar shumë 
inteligjent, me balanc të mirë 
dhe realizator shumë i mirë. 
Nejemi shumë të lumtur që 
ekemi sjellë atë në Celtic dhe 
shpresojmë që të ketë karrierë 

të gjatë dhe të frytshme 
me ne”, ka thënë Lennon 
për faqen zyrtare të klubit.
Ajeti ishte dashur të siguronte 
mbulesë për Sébastien Haller 
pasi u bashkua me West Ham, 
i cili duhej të riformulonte 
sulmin e tyre pasi humbi Marko 
Arnautoviç, Andy Carroll dhe 
Javier Hernández verën e 
kaluar, por ai jo rrallë herë 
ka shikuar deri në standardin 
e kërkuar. Manuel Pellegrini 
mezi e përdori 23-vjeçarin, 
duke e kufizuar atë në dy 
starte në Kupën e Ligës dhe 
një pjesë të vogël të paraqitjeve 
të Comeo-ve në ligë, dhe 
situata e 23-vjeçarit nuk është 
përmirësuar pasi që Kiliani 
u zëvendësua si menaxher 
nga Moyes ne dhjetor.
Çdo shpresë që Ajeti kishte 
një mundësi të re nën Moyes 
u zhduk pasi ai nuk arriti të 

bënte përshtypje pasi iu dha 
një fillim i rrallë kur West Ham 
humbi ndaj West Brom në 
Kupën e FA në janar. Ai nuk 
do të shfaqej përsëri derisa të 

bënte paraqitjen e tij të nëntë 
dhe të fundit zëvendësues në 
ligë gjatë humbjes 1-0 të West 
Ham ndaj Burnley këtë muaj.

PANDEMIA NË BOTËN SPORTIVE
Pandemia e Koronavirusit 

pati një ndikim të 
menjëhershëm në 

botën sportive, sa detyroi të 
gjitha Federatat e disiplinave 
të ndryshme të ndërpresin 
evenimentet madje edhe 
stërvitjet e skuadrave.
E pësoi edhe sporti, e 
sidomos futbolli në vendin 
tonë, që nuk i shpëtoi 
këtij virusi vrastar. Në 
Kategorinë Superiore 
ndeshjet e fundit u luajtën 
më 9 mars; Skënderbeu-
Kukësi e Vllaznia-Partizani, 
të dyja pa praninë e 
publikut, më pas erdhi edhe 
vendimi drastik i Federatës 
Shqiptare të futbollit për 
ndërprerjen e kampionatit.
Në Europë, janë ndalur 
edhe kampionatet më të 
rëndësishme. Serie A e 
ndëmori këtë hap e para, edhe 
pse u shoqërua me shumë 

polemika, pasi përpara këtij 
vendimi ishin shtyrë edhe 
disa ndeshje të tjera. Më pas 
këtë vendim e morën edhe 
kampionatet në Spanjë, 
Francë, Gjermani dhe Angli, 

si dhe në vende të tjera. Edhe 
UEFA u detyrua të dorëzohej 
përballë Koronavirusit, teksa 
ndërpreu Ligën e Kampionëve 
dhe Europa League, por 

vendimin më të rëndësishëm 
ajo mori në 17 mars, kur 
vendosi shtyrjen e Europianit 
të këtij viti për në 2021.
Një vendim ky që menjëherë 
u pasua nga ai i Konfederatës 

Amerikano-latine, që shtyu për 
vitin e ardhshëm Copa America, 
edhe ky një eveniment i 
parashikuar të mbahej këtë vit. 
Kaosi është krijuar në botën e 

motorsportit. Në Formula 1 u 
anulua në çastet e fundit gara 
e parë e Botërorit, në Australi, 
pas pozitivitetit me Koronavirus 
të një anëtari të McLarenit, 
ndërkohë që janë shtyrë edhe 

garat e Bahreinit, Vietnamit, 
Holandës, Spanjës e 
Montecarlos, duke bërë që 
të ngrihen pikëpyetje për 
fillimin e sezonit. Ndërsa 
në Botërorin e MotoGP 
u anulua gara e Katarit 
në MotoGP, ndërkohë 
që u shtynë Çmimet e 
Mëdha të Taj landës, 
Austinit dhe Argjentinës.
Po reziston ende Japonia, 
që vazhdon të mbajë në 
program Lojërat Olimpike. 
Edhe pse sportistë e federata 

të ndryshme sportive në botë 
po e rrisin presionin për shtyrjen 
e këtij evenimenti, IOC e 
qeveria japoneze këmbëngulin 
për mbajtjen normale të tij.
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HISTORIA KULTURORE
Analisti turk Ahmet Cakar 

ka shpalosur flamurin 
shqiptar në një emision 

televiziv turk përpara miliona 
shikuesve anembanë Botës. 
Ndërsa e ka shpalosur ka 
thënë: “Këta e kanë shkruajtur 
historinë e vërtetë”. Sakaq ai 
ka shtuar se shqiptarët “janë 
popull i vendosur, besnik dhe të 
suksesshëm në të gjitha lëmitë 
e tyre historike kulturore.” 
Me këtë ka lënë të kuptohet 
se historia vetvetvetiu nuk 
mund të fshijë me asnjë mjet 
historinë kulturore. Historia 
kulturore kombinon qasjet e 
antropologjisë dhe historisë 
për të parë traditat popullore 
kulturore dhe interpretimet 
kulturore të përvojës historike. 
Ajo si e tillë shqyrton të dhënat 
dhe përshkrimet narrative 
të materies së kaluar, duke 
përfshirë vazhdimin e ngjarjeve 
që i përkasin një kulture.
Por ku qëndron në fakt ky 
realitet? A është thënë e 
vërteta me këto pak fjalë? 
Dihe se historia kulturore sjell 
në jetë një kohë dhe vend nga 
e kaluara. Në këtë përkim, 
ndërsa Flamuri Shqiptar është 
shpalosur nga një analist turk 
në mes të Turqisë, historianët e 
kulturës duhet të shkojnë më tej 
tashmë vetevetiu, të studiojnë 

e risqarojnë besimet dhe idetë, 
ashtu sikurse bëjnë në të 
vërtetë historianët intelektualë. 
Por përveç shkrimeve të elitave 
intelektuale, ata duhet të marrin 
parasysh nocionet (të shumtat 
të pashkruara për fatet e 
shuara të Kombit shqiptar 
të rëndësishëm historik në 
Ballkan e në Europë) për më 
pak të privilegjuarit dhe më pak 
të arsimuarit. E këtë duhet ta 
bëjë Akademia e Shkencave?! 
Ky realitet qëndron i drejtë dhe 
konkret kur këto pasqyrohen në 
produktet e kulturës artistike të 
qëllimshme, por gjithashtu 
përfshijnë objektet dhe përvojat 
e jetës së përditshme, siç 
janë përditësitë e sotme të 
gërshetuara me të kaluarën e 
fshirë. “Kultura” gjithashtu mund 
të nënkuptojë qëndrime, vlera, 
supozime dhe paragjykime të 
përditshme, dhe ritualet dhe 
praktikat që i shprehin ato, nga 
besimet magjike deri tek rolet 
gjinore dhe hierarkitë racore, 
ndaj mjafton dhe ky fakt, dhe 
ky deklarim publik i analistit turk 
për të shkuar në pikën e duhur. 
Në këtë kuptim, instinktet, 
mendimet dhe aktet tona kanë 
një prejardhje të cilën historia 
kulturore mund ta ndriçojë dhe 
ekzaminojë në mënyrë kritike. 
Historianët e kulturës në këtë 

pikë duhet të studiojnë të gjitha 
këto aspekte të së kaluarës në 
ndërlidhjen e tyre globale dhe 
eksplorojnë se si ato lidhen me 
shumë kuptime të dhuratave 
tona të larmishme kulturore 
historike. Vetëm kështu mund 
të thuhet se është dhe po nis 
të thuhet e vërteta e vonuar 
shqiptare në ballkan e më 
gjerë. 

Kush është

Ahmet Çakar është një ish-
gjyqtarë turk i cili e ngriti 
Evropën në këmbë duke 
pretenduar se shorti për çerek-
finalet në Ligën e Kampionëve 
të premten e kaluar ka qenë 
i trukuar. Çakar potencoi se 
trukimi nuk është me topa të 
nxehtë dhe të ftohtë, por me 
topa të cilët vibrojnë, pas së 
cilës u përhap edhe videoja në 

të cilën sekretari gjeneral Giani 
Infanbtino çuditërisht shikon 
topat para shortin dhe më pas 
i nxjerr jasht. Me sa duket i 
tërë skandali ka një prapavijë, 
në finale të luajnë dy klubet e 
mëdha spanjolle, Real Madrid 
dhe Barcelona. Për herë të parë 
këtë vit, do të ketë short edhe 
për gjysmë-finalet, që nuk ishte 
deri më tani, kur pas dysheve 
në çerek-finale përcaktohej 
se kush do të luaj edhe në 
gjysmëfinale. Real Madrid luan 
kundër Galatasaray, Barcelona 
me PSG, Malaga me Dortmund 
ndërsa Bayaern me Juventus. 
Çakar më pas demostroi se si 
mund të trukohet shorti dhe në 
studio tërhoqi çiftet të cilët më 
parë i paralajmëroi – Barcelona 
– Real Madrid, Galatasaray – 
Malaga, Bayern – Dortmund 
dhe Juventus – PSG.
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LINDPISI COVID-19
E bëmë dhe një barikadë 

t j e t ë r  h i s t o r i k e : 
COVID-19 

E bëmë edhe në këtë fund-
Korrik 2020?!
Më vjen keq ... 
… a nuk është kjo një nga 
kushte që na kërkon “jeta 
evropiane”? 
Më falni! Duhet të kem ecur 
nëpër derën e gabuar. 
Ju shikoni: Unë eci nëpër derën 
që e kishte fjalën “evropiane” të 
gdhendur nëpër cipale të drurit 
të gështenjës. 
Kam ecur nëpër derën që 
e kishte djegur, … djegur e 
përvëluar pëllëmba aq e nxehtë 
e quajtur shputa hyrëse me të 
vërtetën. Kam ecur nëpër derën 
që ishte mbyllur. E mbyllur me 
mbushjet e gënjeshtrave, që 
i kemi thënë vetes për të 
kaluarën, se sa shumë 
shekuj e kemi çarë rrugën e 
historisë me sordë në dorë. 
Kam ecur nëpër të njëjtën 
derë, që e zdruguat me 
gënjeshtrat e reja të 
lumturisë, me sa duket, 
…pasi që … ishte dera 
e vetme që pashë, pos 
asaj nga druri i sëmurë i 
gështenjave. 
Pra, më falni për pyetjen, 
a është realiteti juaj më 
shumë “jeta evropiane” 
sesa e imja? 
Ju më thoni se unë duhet 
të përgatitem për “Evropën e 
vërtetë”, por si nuk është kjo një 
“mjaftë e vërtetë për ju”? 
Duhet të jetë: “Mjaft e vërtetë 
për ju”! 
Nëse kjo nuk është bota 
e vërtetë, atëherë dikush 
mbijeton në jetën jo-reale. 
Vetëm për shkak se varemi 
vetëm në një institucion, nuk do 
të thotë se ne jetojmë realisht. 
Ky institucion që shuan njohuri 
të panevojshme poshtë fytit 
tonë tashmë të mbytur me fjalë, 
me siguri e di që nuk do të thotë 
kjo se nuk është e vërtetë. Nuk 
duhet të thotë se nuk është 

edhe gënjeshtër. 
Vetëm sepse nuk dimë se si 
ndihemi për botën e çmendur 
rreth nesh, nuk do të thotë që 
kjo nuk është e vërtetë. Vetëm 
për shkak se nuk mund të na 
duket se na respekton siç e 
respektojmë, pjesa tjetër, e kjo 
nuk do të thotë për një sekondë 
se kjo nuk është e vërtetë. 
Unë sinqerisht kërkoj falje 
nëse ju kam zhgënjyer me 
pretendimin e rremë, që unë 
s’kam besuar se jam duke 
jetuar si në një përrallë, sepse 
unë nuk jam karakter i asnjërës 
prej përrallave tuaja. 
Unë sinqerisht kërkoj falje 
nëse, gjatë gjithë kohës, keni 
menduar se unë po shkruaja 
poezinë e përsosur të ëndrrave 
të lumturisë për veten, sepse 

nuk isha vërtet duke e shkruar 
një të tillë. Unë sinqerisht kërkoj 
falje nëse më keni parë dhe 
menduar se isha duke kërkuar 
ndonjë ide fantastike që të më 
buzëqeshte e këndonte sikur 
ndodh me këngët e zogjve, 
sepse nuk e bëj dot një gjë të 
tillë. 
Unë nuk e kuptoj se si nuk 
mendoni se kjo nuk është jeta 
e vërtetë, sepse unë me siguri 
bëj sikur e kam harruar atë që 
ne thjesht e kemi folur, shkruar 
e treguar vetëm për të jetuar. 
Kështu që gënjeshtra që nuk 
dëshiron të jetojë më, më mirë 

le të hiqet nga Fjalori i Madh me 
Kapakë të trashë, se kjo është 
jeta e vërtetë për të jetuar pa 
kapakë dhe ajo e lëndon vetë 
gënjeshtrën. 
Pra edhe djaloshi që sapo 
e ka hedhur votën, mendon 
se është duke jetuar tashmë 
jashtë këtyre kapakëve, sepse 
ai nuk mund të përballojë 
shkëndijën e heshtur e 
të përfjetur akademike të 
heshtjes, që vendoset në 
stomak kur dëgjon fjalët 
“shkolla e mesme”, Masteri, 
(shkencori apo profesionale, 
listat e  kualifikimeve ose 
thjesht “detyrat e shtëpisë”, për 
t’u lumturuar krejt lumturisht me 
lumturinë e jetës evropiane. 
Unë me siguri mendoj njësoj si 
ata që kurë s’kanë menduar, 

por vetëm kanë votuar, se kjo 
është jeta e vërtetë, ose janë 
rreshtat në kyçet e historisë, 
vetëm komplote për një tjetër 
histori me jetë princi, që ju 
është thënë kur ishit i ri. 
Janë plagët, pra vetëm 
plagët, thjesht vetëm moduli 
i integritetit strukturor për 
kështjellën që kemi ëndërruar 
si një fëmijë i vogël me çati të 
hapur për të parë vetëm retë e 
fryra. 
Unë nuk ju zhgënjej, sepse me 
siguri mendoj se kjo është jeta 
e vërtetë, sepse dalja në këtë 
derë të madhe është dhe rënie 

dhe gremisje, edhe pse ajo 
përsëri e përsëri na lëndon po 
aq sa na dhemb. 
Unë me siguri mendoj se kjo 
është jeta e vërtetë sepse 
stresi im është po aq i rëndë sa 
i juaji. Por, ai pra stresi i sotëm, 
ky stres i tiltë, është thjesht 
ndryshe se shkon përshtat me 
një pseudonim tjetër Covid-19. 
Thirreni si të doni, emërtojeni 
si të keni dëshirë, qoftë me atë 
pasqyrimin akademik që heshti, 
qoftë me atë koleg që fjeti, por 
stresi është thjesht stresi dhe 
pragu që tashmë ka një linjë 
tjetër nga tuajat, nuk është as 
Ronaldo i fushës së blertë, as 
Messi. 
Mos më thoni kjo nuk është jeta 
e vërtetë, vetëm për shkak se 
zjarri i frymëmarrjes e bëri atë 

me djersë të mëdha, mos 
më thoni se  zjarri fryn 
zjarrin që djeg blu dhe e 
bën më të ndritshëm se të 
gjitha zjarmitë. 
Mos më thoni se kjo 
nuk është jeta e vërtetë 
vetëm për shkak se flokët 
tuaj duhet të jenë më të 
gjatë për t’u ulur dhe për 
t’u ngjitur në stolin e ri të 
detyrës së re zyrtare. 
Mos më thoni, se kjo nuk 
është jeta e vërtetë vetëm 
për shkak se ju jeni ende 
në ëndërr. Sepse unë jam 
… e di tashmë e kam një 

dragua. Dhe ai është dragoi im. 
Unë e di tashmë se jam shkalla 
ime për t’u ngjitur. 
Unë jam udhëtari im i dashur, 
i lumturuar nga kjo jetë që 
përkon me pikën më të madhe 
të kthesës historike, pra 
lindpisin Covid 2019-të edhe në 
këtë fundkorrik 2020 dhe unë 
nuk premtoj se do të mund të 
ndjehem ndryshe. 
Sepse kjo është jeta e vërtetë, 
dhe nëse nuk është, atëherë 
unë kurrë nuk do ta bëj atë një 
pikë historike të rallë, atë lindpis 
që na e sjell mendjen vërdallë. 
Të paktën në këtë kalendar!
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MODELI NGA “BIG BOSS 
SERVICES UK LTD” 
Ekipi i Ndërtimit “Big Boss 

Services UK Ltd”, janë 
një familje e vogël, por 

një ekip shumë profesional i 
ndërtuesve. Ata kanë përvojë 
dekadash në rinovim në fushën 
e tyre. Ata janë gjithashtu 
specialistë të industrisë dhe 
ndërmarrja e tyre e ndërtimit 
mund të përshtasë shërbimet 
për nevojat e projektit tuaj.
“Big Boss Services UK Ltd” 
janë të lumtur që ndihmojnë 
në projektet tuaja të ndërtimit. 
Kjo mund të përfshijë rinovime 
të bodrumit, zgjatime të 
papafingo ose një projekt të 
ri ndërtimi. Nëse dëshironi 

të diskutoni një nga projektet 
tuaja me kompaninë “Big 
Boss Services UK Ltd”, 
duke përfshirë një ekip 
menaxherësh me përvojë 
dhe anketues, ju lduhet 
të kontaktoni drejtuesin 
e saj Gazmend Cufaj për 
informacion të mëtejshëm.
“Big Boss Services UK 
Ltd”, kanë disa vjet përvojë 
rinovimi si ndërtues. Ata janë 
specialistë të industrisë dhe 
ndërmarrja e ndërtimit mund 
të përshtasë shërbimet për 
nevojat e projektit tuaj. Nëse 
nuk jeni të sigurt se çfarë të 
bëni me projektin tuaj, “Big 

Boss Services 
UK Ltd” mund 
të hartojnë 
dhe ndërtojnë 
projektin tuaj 
të ëndrrave. 
G a z m e n d 
Cufaj thotë “Ne 
kemi një ekip 
A r k i t e k t ë s h 
me kompaninë 
t o n ë  t ë 
n d ë r t i m i t 
që mund të 
ndihmojë në 
har t imin e 
projektit tuaj 
nga f i l l im i 
n ë  f u n d .
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Sipas z Cufaj “Big 
Boss Services UK 
Ltd” përmban një ekip 

të menaxhimit të projektit 
të ndërtimit, me përvojë në 
ofrimin e projekteve të shumta 
ndërtimore nëpër Londër. “Big 
Boss Services UK Ltd”  do 
të sigurojnë që ne t’ju japim 
përdorimin më të mirë për 
hapësirën tuaj si ndërtim i 
Kontraktuesve në rajonin tuaj. 
Ajo që na bën të ndryshëm si 
ndërtuesit kur bëjmë rinovimin 
e bodrumit tonë, shtesat e 
papafingo dhe rinovimet e 
ndërtesave është që pronarët 
e ndërmarrjeve tona marrin 
pjesë në takimet e projektit, 
duke ju siguruar që si Klient të 
jeni të kënaqur me përparimin 
e projektit tuaj”.
Kështu më tej nga z Cufaj 
mësojmë se kjo kompani 
është mjaft efikase edhe në 
fusha të ndryshme. Për dallim 

nga shumë kompani 
të tjera ndërtimi, 
drejtuesi i saj thotë se 
ne nuk presim që ju të 
paguani të gjitha tarifat 
e para për rinovimin 
tuaj ose projektin 
e ri të ndërtimit. 
Si një kompani e 
themeluar ndërtimi, 
ne vendosëm oraret 
e pagesave para 
fillimit të projekteve 
tona, në mënyrë që të 
siguroheni që projekti 
juaj do të dorëzohet 
në plan. Çdo ndryshim 
është dakorduar 
qartë me shkrim me 
ju dhe ekipin tonë 
të ndërtuesve para 
se të kryhet, në 
mënyrë që të mos 
ketë shpenzime të fshehura 
të befasishme. “Big Boss 
Services UK Ltd” kuptojnë se 

shërbimi ndaj klientit është 
thelbësor gjatë çdo projekti. 
Prandaj ne dëshirojmë 

të sigurojmë që shërbimi 
ynë është transparent dhe 
profesional në çdo kohë.

EKSPERTË TË SPECIALIZUAR PËR 
NDËRTIM DHE RINOVIM NË ZONËN TUAJ
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RREGULLAT E REJA: ÇFARË PO 
NDRYSHON PËR PUNËDHËNËSIT 
NGA JANARI 2021

Fundi i periudhës së 
tranzicionit duke ruajtur 
status quo-në për 

shtetasit e BE-së pas daljes 
së MB-së nga BE-ja tani 
është më pak se pesë muaj 
larg. Sapo të përfundojë “liria 
e lëvizjes” në fund të këtij viti, 
do të vendoset një seri e re e 
Rregullave të Imigracionit që 
do të zbatohet për të gjithë 
shtetasit jo-në Mbretërinë e 
Bashkuar *. Një dokument i ri i 
politikave i lëshuar nga Home 
Office në korrik bazohet në 
ndryshimet e planifikuara në 
Rregullat e Emigracionit që 
u njoftuan në Shkurt 2020. 
Punëdhënësit mund të lexojnë 
artikullin tonë të mëparshëm 
këtu. Për punëdhënësit, 

mesazhi i përgjithshëm është 
i qartë. Ministria e Brendshme 
në mënyrë efektive ka rikthyer 
shumicën e kufizimeve të 
vendosura në vizat e punës 
që nga Prilli 2011 dhe do 
të jetë shumë më e lehtë 
të sponsorizoni shtetas jo-
britanikë si punësime të 
reja nga janari 2021. Ne 
parashikojmë që sistemi i 
efektshëm dixhital i aplikimit 
i prezantuar për Skemën 
e Zgjidhjes së BE-së ka të 
ngjarë të përdoret dhe të 
përmirësohet për shtetasit 
e BE-së që aplikojnë për 
një vizë pune. Për ata 
punëdhënës në MB pa licencë 
sponsori, ata do të duhet të 
aplikojnë për një në mënyrë 

që të sponsorizojnë shtetas 
jo-britanikë. Përderisa ne 
presim publikimin nga Qeveria 
të një Deklarate Qëllimi për 
të konfirmuar zbatimin e 
këtyre politikave, ne kemi 
theksuar disa nga gjërat 
kryesore për punëdhënësit.
* Referencat në këtë artikull 
për shtetasit jo-britanikë nuk 
përfshijnë shtetas irlandezë 
pasi nuk kërkojnë leje për 
të jetuar ose punuar në MB.

Temat kryesore: Shtetas 
të BE-së

Përderisa Rregullat e reja 
të Emigracionit janë krijuar 
për t’u zbatuar për të gjithë 
shtetasit jo-Mbretërinë e 

Bashkuar bazuar në aftësitë 
që ata sjellin në MB, vazhdon 
të ketë një trajtim preferencial 
për shtetasit e BE-së siç 
përshkruhet më poshtë. 
Në shumicën e rasteve, 
nga shtetasit e BE nuk do 
të kërkohet të marrin pjesë 
në një takim në një qendër 
jashtë vendit për aplikimin 
e vizave për të regjistruar 
shenjat e gishtërinjve. Në 
vend të kësaj, ata mund të 
përdorin një “aplikacion” për 
të regjistruar fotografinë e tyre 
dixhitale nga smartphone-t e 
tyre dhe nuk u kërkohet të 
regjistrojnë shenjat e gishtave.
Si rezultat, shtetasit e BE nuk 
preken nga mbyllja e qendrave 
të... (Vijon në faqen 21)
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(vjon nga faqja 20) 

... aplikimit përviza për shkak 
të COVID-19 dhe nuk do 
të ketë vonesa për to për 
shkak të disponueshmërisë 
së terminit. Shtetasit e BE-së 
që aplikojnë sipas Rregullave 
të reja të Emigracionit 
do të marrin një status të 
imigracionit dixhital, i cili mund 
të arrihet në mënyrë të sigurt 
në internet. Shtetasit jo-BE do 
të vazhdojnë të pajisen me 
karta biometrike të lejes së 
qëndrimit (‘BRP’), të cilat janë 
të ndjeshme ndaj vonesës në 
prodhim, vjedhje dhe humbje.

Rruga e punëtorit të aftë

Një itinerar i ri “Punëtori i 
kualifikuar” do të zëvendësojë 
itinerarin e Nivelit 2 (Të 
Përgjithshëm). Pritet që 
ndryshimet të rrisin aftësinë 
e punëdhënësve në MB 
për të rekrutuar punëtorë të 
kualifikuar. Rruga e Punëtorit 
të Kualifikuar ka shumë 
përparësi për punëdhënësit 
që kërkojnë të rekrutojnë 
talent nga jashtë. Ne rendisim 
më poshtë pikat e spikatura:
Nuk do të ketë kufizim vjetor 
për numrin e vizave të punës.
Testi rezident i tregut të 
punës do të eliminohet.
Pragu i aftësive do të 
ulet nga RQF 6 (niveli i 
gradës) në RQF 3 (niveli A).
Atributet e tregtueshme 
do të futen, për të 
kompensuar pagën e ulët 
me doktoraturë në një fushë 
përkatëse ose një punë 
me profesion të mungesës.
Nga një perspektivë praktike, 
megjithatë, ne parashikojmë 
një çështje me sponsorizimin 
e punonjësve në punë të afta 
ku mund të jetë me kosto të 
lartë. Punëdhënësit mund 
të hezitojnë të paguajnë një 
shtesë prej 3,000 - 5,000 £ 
për të punësuar një shtetas 
jo-britanik, pavarësisht nga 
relaksimi i kërkesave për 
të marrë një vizë pune.

Rruga e transferimit 
brenda ndërmarrjes

Rruga e “Transferimit brenda 
ndërmarrjes” do të pësojë 
një ndryshim thelbësor 
duke lejuar caktuesit 
ndërkombëtarë të kalojnë 
statusin e tyre të imigracionit 
në rrugën “Punëtor i 
Shkathtë”, i cili çon në zgjidhje.
Ne presim udhëzime të 
mëtejshme nëse ndonjë 
kohë e kaluar nën rrugën 
e transferimit brenda 
ndërmarrjes mund të llogaritet 
në kërkesën e qëndrimit pesë-
vjeçar për zgjidhje. Në 
përgjithësi, ky është një 
lajm i shkëlqyeshëm 
për punëdhënësit 
të cilëve shpesh u 
kërkohet të lokalizojnë 
emigrantët e tyre dhe 
do të prezantojë një 
fleksibilitet më të madh 
në strategjinë e lëvizjes 
së punëdhënësve.
Ministria e Brendshme 
gjithashtu synon të 
rregullojë periudhën e 
“ftohjes” për të kufizuar 
zbatimin e saj kur 
sponsorizon migrantët 
e  “ Tr a n s f e r i m i t 
brenda ndërmarrjes”. 
Ne shpresojmë të shohim 
shembuj specifik se si 
do të zbuten rregullat 
për periudhën e ftohjes.
Vlen të përmendet se 
ndryshe nga rruga “Punëtori i 
kualifikuar”, rruga “Transferimi 
brenda ndërmarrjes” mban 
nivelin e aftësive RQF 6 
(niveli i gradës) dhe ka një 
kërkesë minimale për pagë 
prej 41,500 £ në vit ose 
“shkallën e shkuar” për rol, 
cilado që është më e lartë.

A mund të përdorin 
shtetasit me nacionalitet të 
dyfishtë pasaportën e tyre 
alternative për të aplikuar 
për statusin e vizës?

Do të varej nga kombësia 
që kanë. Nga 1 janari 2021, 
të gjithë njerëzit që nuk 

kanë të drejtën e qëndrimit 
në MB do t’i nënshtrohen 
të njëjtave Rregulla të 
Emigracionit, megjithatë do 
të ketë akoma disa përparësi 
të mbajtjes së një kombësie 
në krahasim me një tjetër. 
Për shembull, shtetasit 
që nuk kanë viza mund të 
vijnë në MB për vizita dhe 
një numër të vogël arsyesh 
të tjera pa pasur nevojë të 
marrin një vizë nga jashtë. 
Pritet që shtetasve të EEA-s 
t’u jepet statusi kombëtar jo-
vizë. Ekzistojnë gjithashtu 
disa rrugë emigracioni që 

janë të hapura vetëm për 
nacionalitete të caktuara, të 
tilla si Skema e Lëvizjes së të 
Rinjve Tier 5 dhe prejardhja e 
MB. Parashikohet që shtetasit 
e EEA-së mund të bëhen të 
pranueshëm për Skemën e 
Lëvizjes së të Rinjve Tier 5, 
megjithatë nuk dihet ende 
nëse kjo do të zbatohet për të 
gjithë shtetasit e EEA-së ose 
vetëm për shtetasit e vendeve 
me të cilat MB-ja përfundon 
një marrëveshje bilaterale.
Ministria e Brendshme 
gjithashtu pret që aplikantët 
të deklarojnë të gjitha 
kombësitë e tyre në një 
formular aplikimi për vizë.

Nëse një punonjës në 
Mbretërinë e Bashkuar ka 
nevojë të udhëtojë në EEA 
për të vizituar furnitorët, 

a kanë nevojë për vizë?

Nga 1 janari 2021, shtetasit 
e MB do të konsiderohen si 
‘vizitorë’ sapo të udhëtojnë 
në kontinent. Ata do të duhet 
të sigurojnë që në kohën e 
hyrjes pasaporta e tyre të 
ketë vlefshmërinë e mbetur 
të paktën gjashtë muaj. 
Periudha gjashtëmujore duhet 
të llogaritet duke injoruar çdo 
periudhë kohe që pasaporta 
është e vlefshme për më 
shumë se dhjetë vjet. Ata 
gjithashtu duhet të mbajnë 
brenda kufijve të vizitave në 

zonën Shengen, d.m.th. të 
kalojnë jo më shumë se 90 
ditë në çdo periudhë 180 
ditore. Ata gjithashtu do të 
duhet të sigurojnë që ata të 
ndërmarrin vetëm aktivitete që 
lejohen si vizitorë. Takimet e 
biznesit të tilla si ‘vizita në një 
furnizues’ janë të lejueshme si 
vizitor, kështu që kjo duhet të 
jetë mirë. Sidoqoftë, shtetasit 
e Mbretërisë së Bashkuar 
nuk do të jenë në gjendje të 
‘punojnë’ pa lejen e vizës në 
vendin ku po udhëtojnë. Para 
udhëtimit, ata gjithashtu do 
të duhet të marrin autorizim 
nën Sistemin Evropian të 
Informacionit dhe Autorizimit 
të Udhëtimit (ETIAS), i 
cili pritet të prezantohet 
gjatë vitit 2021. Autorizimi 
i ETIAS do të kushtojë 7 
€ dhe zgjat për tre vjet.
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UDHËTIM EPISTOLAR NË THESARIN E 
VOGËL TË BREGUT PERËNDIMOR
Nga Gladiola Jorbus

30 korrik 2020 - Ora 
16.30, mbërritja në 
Stromstrad. Sa shumë 

pulëbardha ulen përmbi 
çatitë e tij! Më duket sikur 
jam kredhur në një libër 
nordik dhe po shfletoj përralla 
të ndryshme për çdo ditë.
31 korrik 2020 - Po ndiej 
f r y m ë m a r r j e n  t ë n d e 
Stromstad, në sinkronizim me 
habinë e syve të mi. Peizazhe 
të zhveshura bregdetare, 
me dallgë që përplasen në 
shkëmbinjtë, ku dielli nuk 
lëshon hije. Nga ana tjetër, 
oaza romantike midis pyjesh 
të gjelbëruar, buzë liqeneve të 
qeta. Lumë, park, natyrë idilike, 
mjellma, paqe; qytezë e bukur 
- gjithçka mund të gjesh tek ti.
1 gusht 2020 - Tashmë po 
i prek një nga një misteret 
e tua, që ditë pas dite, aq 
më shumë t’i dua. Graniti 
është një pasuri më vete për 
qytetin më verior të Suedisë 
Perëndimore. Me të janë 
ndërtuar rrugët dhe bulevardet 
e Buenos Airesit, ndaj graniti 
i Stromstadit ka udhëtuar 
që në fillimet e shekullit 
XX, drejt Amerikës Jugore.
2 gusht 2020 - Lundroj 
me anijen “Kosterbat” në 
Arkipelag, drejt ishujve të 
tij. Peizazhi dëshmon për 
aktivitetin vullkanik dhe pasojat 
e Epokës së Akullit. Në këto 
hapësira identifikohen 240 lloje 
zogjsh dhe mbi 6000 specie 
detare: peshq të ndryshëm, 
oktapodë, karkalecë, gjarpërinj 
uji, varietete koralesh, një 
univers i tërë ujor; 200 syresh 
prej të cilave janë krijesa 
unike në të gjithë botën.  Në 
këtë Park Kombëtar mund të 
shijosh mrekullitë e një natyre 
të virgjër. Ndërkohë mbi 
Skagerrakun e qetë (detin), 
anijet përshëndeten teksa 
mbushen e zbrazen me jetë. 
3 gusht 2020 - Eksploroj 
pafundësisht këtë qytet, në 
ëdo skaj, në cdo skutë, në cdo 
cep; në mes të diellit, të shiut 
apo flladit të lehtë. Gunilla 

Sandin, Angela Dimcheva, 
Petruta Spanu, Sveza 
Daceva, Lise-Lotte,  emrat 
e shokëve të mi më të rinj. 
Mes tyre ndihem kaq ngrohtë, 
ndihem si në shtëpi. Dhe nuk 
mund të lë pa përmendur 
përkthyesin dhe lëvruesin e 
gjuhës shqipe Ullmar Qvick 
i cili vazhdimisht interesohej 
për mua që nga Norrkoping-u.
4 gusht 2020 – Idem…Duke 
shkëmbyer biseda për traditat, 
artin, kulturën, letërsinë. Pakëz 
“shopping”, ndonjë souvenir 
dhe dhurata simbolike për të 
afërmit. Nuk mund të kthehesh 
duarbosh nga një udhëtim. 
5 gusht 2020 – Idem…
Shëtisim së bashku dhe 
ndajmë përshtypjet mes 
mikeshash, për gjithçka të 
re që po zbulojmë dhe na 
përfshin në vorbullën e saj. 
Skena spektakolare e bregdetit 
të Stromstadit është e duhura 
për të ushtruar hobi apo 
sporte të tilla si: noti, peshkimi, 
gjuetia dhe lundrimi me jaht. 
Strömstad u bë një qytet i 
rëndësishëm transporti, në 
gjysmën e dytë të shekullit të 
18-të, kur tregtia lulëzoi gjatë 
epokës së madhe të peshkimit 
të harengës. Druri, peshqit 
e tharë e harenga e kripur, 
ishin mallra të rëndësishme 
dhe disa anije të mëdha 
tregtare e kishin portin e 
Strömstadit si shtëpinë e tyre.
6 gusht 2020 –  Stromstad, ti 
nuk resht së më surprizuari 
me artistët e tu dhe galeritë, 
me natyrën piktoreske dhe 
ritualin e makiatos, te “Mellow” 
në mesditë. Një nga ekspozitat 
më impresionuese që kishte 
shëtitur në Rusi, Shtetet e 
Bashkuara, Poloni, Francë etj., 
dhe mbante titullin Kafasha 
te njeriu – Njeriu te kafsha u 
shfaq dhe në Stromstad gjatë 
muajit gusht. Ishte shumë 
interesant sesi koncepti i 
bashkëjetesës dhe dualizmit 
të qenies ishte perceptuar nga 
piktorët e skulptorët e talentuar 
suedezë si: Ernst Billgren, 
Lotta Hannerz, Roland 
Persson, Klara Kristalova, 

Linn Fernstrom, Amalia Arfelt.
7 gusht 2020 – Paepkegarden, 
kjo ndërtesë mban emrin e 
ndërtuesit të saj gjerman, që 
nga viti 1838. Ai  ishte një 
pjekës dhe zotëronte këtë 
dyqan ushqimor. Karakteristikë 
për të janë shkallët e dyfishta 
prej graniti. Ndërkohë vijoj të 
botoj për këtë perlë që quhet 
Stromstad, për letërsinë e 
tij, për perspektivën gjinore 
dhe mitin e gruas në Suedi. 
8 gusht 2020 - Sandefjord, 
një udhëtim-surprizë, mes 
peizazhesh mahnitëse, 
fjordesh e qiejsh nordikë. 
Në horizontin e paanë, duke 
udhëtuar drejt Norvegjisë, 
lutjet ndihen më shumë 
se kurrë, afër Perëndisë.
9 gusht 2020 - Stromstads 
museum och kvarnen, 
Muzeu i qytetit. Një ndërtesë 
e bukur me tulla e cila 
konsiderohet një gjurmë e 
rëndësishme kulturore – 
historike e epokës industriale.
10 gusht 2020 –  Shëmbëllen 
me një rendez -vous 

romantike, takimi im i 
përditshëm me kompjuterin 
përbal lë dr i tares,  në 
bibliotekë. Të buzëqeshura 
më mirëpresin bibliografet 
që punojnë si bletë. Më 
sillen me kaq dashamirësi, 
më llastojnë me biskota me 
xhenxhefil dhe më ftojnë 
për Fika në të famshmen 
“Kaffedoppet”, për të njohur 
fenomenin Inge Schioler 
(1908-1971) dhe pikturat e tij.
11 gusht 2020 – Idem…
Miqtë e mi, Aida (e cila punon 
mësuese) dhe Arben Gripshi 
më shfaqin githnjë respekt 
në lokalin e tyre “Terrassen” 
mbi supermarketin COOP, 
sipas traditës shqiptare të 
mikpritjes që e mbartin me 
vete, si një ndër vlerat më 
të mira të kulturës sonë.
12 gusht 2020 - Njoh 
v a z h d i m i s h t  n j e r ë z 
të këndshëm, që më 
përshëndesin e më drejtohen 
me ëmbëlsi; dihet që alfabeti 
i zemrës në të gjithë botën, 
është vetëm nji (një)...
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MBËRRITËN SPECAT “SOMBORKA” 
TEK HILAL FOOD CENTRE

Specat “somborka” 
sapo kanë lënë fushat 
ebegata të Kosovës dhe 

tashmë ndodhen ekskluzivisht 
tek Hilal Food Centre në 318-
324 Kilburn High Road. Janë 
specat “somborka” që janë 
porositur brenda një kontrate 
ekskluzive dhe që tashmë 
konkurrojnë me çmimin e tyre 
në këtë supermarket edhe 
pse Covid -19 ka problemet 
e veta në këtë vit. Pronari i 
supermarketit ka udhëtuar 
vetë në drejtim të kosovës 
për të përzgjedhur paletat e 
para dhe tashmë ata kanë 
mbërritur të freskëta e të 
shijshme, të gatshme për 
turshi dhe gatime tradicionale. 
Mehmeti, djali i madh i pronarit 
na thotë se ato janë të një 
cilësie mjaft të mirë këtë vit. 
Dikush ato i kërkon sepse i 
quan tradicionale dhe me një 
lidhje të hershme si nostalgji 
për ushqimin e ehershëm kur 
nënat i qisnin në tryeza, kurse 
shumë të tjerë thonë se në 
kuzhinën tonë tradicionale ka 
edhe ushqime që shkojnë krah-

për-krah me delikatesat më të 
famshme botërore, që janë 
produkt i ndjeshëm kosovar. 
Pra, bujqit llapjanë tashmë 
janë ata që prej disa vitesh 
eksportojnë speca në Europë 
dhe në Britani të Madhe falë 
këtyre marëveshjeve. Specat 
e kultivuar në fshatin Sogojevë 
dhe Sveqël të Podujevës tash 
e prej tre vitesh po eksportohen 
edhe në Gjermani e Suedi. 
Bashkëpunimi në rrafshin 
ekonomik, Kosovë-Bashkimi 
Evropian tashmë ka filluar 
të konkretizohet edhe në 
rrafshin e bujqësisë. Specat e 
kultivuar në fshatin Sogojevë 
dhe Sveqël të Podujevës 
tash e një vit po eksportohen 
në amjaft vende. E ata që 
nuk po arrijnë të eksportojnë 
produktet e tyre me sukses, po 
i shesin në tregjet e Kosovës. 
Kronika në vijim sjell hollësi.
Skënder Hyseni nga fshati 
Sibovc i Podujevës, ka 
mbjellë dy hektarë me spec 
të llojit 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, raportonte një media 
zyrtare. Ndryshe nga Hyseni, 
fermeri tjetër Bekim Vokrri nga 
fshati Sfeqël, ka vendosur që 
produktin e tij ta eksportojë.
Ai ka përgatitur 16 tonë spec 
të cilët i ka dërguar në qendrën 
g r u m b u l l u e s e  
të pemëve dhe 
perimeve,  në 
fshatin Sfeqël. 
Eksport imin e 
specave ,  në 
vendete Evropës, 
fermeri Vokrri e 
ka filluar që nga 
tre vite. Ndërkohë 
që  përkrahja 
e USAID-it për 
kultivuesit e kësaj 
ane, as në këtë vit 
nuk ka munguar, 
t h o n ë  a t a . 
Ndryshe,  banorët 
e fshatit Sfeqël dhe 
Sibovc  përveç  që 
kultivojnë lloje të 
shumta të specit, 
ata kul t ivojnë 
edhe lakrën si 
dhe domatet e 

patatet. Ky rajon i Llapit njihet 
si vendi ku kulturat bujqësore 
japin rendimente të mëdha.
Kontigjentet e tjera të specave 
“somborka” janë ende duke 
ardhur në Londër, dhe nëse 
keni fat, ju edhe mund t’i 
gjeni dhe t’i bleni ato. Kjo i 
bën që Specat e Kosovës 
për turshi, të jenë perimja 
më e kërkuar në Londër. 
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