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21 vjet NATO në Kosovë... Kori  i “botës... Rrugët e reja 2020...

Tani ka dy sëmundje në 
mesin tonë: Covid-19 
dhe frika nga Covid-19. 

E para, siç na informojnë 
mediat në detaje grafike, 
makabre çdo ditë, po shkakton 
shumë sëmundje dhe po 
kontribuon në vdekje. Por kjo 
e fundit, në planin afatgjatë, 
mund të dëshmojë më 
shkatërruese. Kur reporterët 
thonë se Covid po shkakton 
katastrofë ekonomike, humbje 
pune dhe ankth, ata nuk janë 
të sinqertë. Nuk është Covid që 
po i bën ato gjëra,  është frika 
e tillë politikisht e angazhuar 
nga Covid; narracioni moral 
i trazuar që thotë se ky është 
një virus i paparë me përmasa 
apokaliptike dhe tani është e 
rrezikshme të dilni nga shtëpia 
juaj ose të flisni me një qenie 
tjetër njerëzore. Është...

DY SËMUNDJE 

(vijon ne faqen 02)
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info@jetonitransport.co.uk

Ne transportojmë valixhet tuaja të bagazheve 
dhe çantat e dorës duke ua dorëzuar të

afërmve tuaj me përgjegjësi të plotë.

jetonitransport.co.uk

+44 7 737 597 000
+44 7 507 444 654
+355 68 22 0 5555

Leytonstone High
Road Station

Lancaster Rd
E11 3EH

Lancaster Rd
E11 3EH Leytonstone High

Road Station

(vjon nga faqja 01) ...kjo 
një kulturë e frikës që po 
shkatërron jetën ekonomike, 
duke nxitur frikën në 
pjesën më të madhe të 
publikut dhe duke ngrënë 
solidaritetin social që varet 
nga demokracitë tona. 
Ne po e fitojmë betejën 
kundër Covid-19, tani le ta 
mbështesim luftën kundër 
katastrofës së krijuar nga 
njeriu, nga frika e Covid-19.
Ndërsa dihet tashmë se 
dyqanet që shesin rroba, 
këpucë, lodra, mobilje, libra 
dhe produkte elektronike, 
plus rrobaqepësitë, shtëpitë 
e ankandit dhe studiot e 
fotografisë do te hapen ne 15 
qershor 2020, ende nuk dihet 
për fate të tjera. Dyqanet dhe 
Tregu te cilat janë të hapura 
janë në gjendje të fillojnë 

tregtinë përsëri në 
Angli nga 1 qershori. 
Por ajo që është më 
kryesorja është koha 
e pushimeve. Si do 
të jenë pushimet 
e këtij viti? A do të 
lejohen dhe a do 
të kenë mundësi 
shqiptarët të shkojnë 
në atdhe të takojnë 
e të pushojnë 
me të afërmit? 
Edhe kjo është 
një stres. Është 
një sëmundje që 
shoqëron të gjitha 
mendjet shqiptare, 
sikurse më gjerë. 
Kjo pritet të jetë një nga 
sëmundjet më të mëdha, 
më të vështira, pasi të 
paktën çmallja me të afërmit, 
shumica e të cilëve janë në 

moshë të madhe, do të jetë 
një dhimbje e dyfishtë. Ndaj 
tani e përsërisim se në mesin 
tonë ka tani dy sëmundje: 
Covid-19 dhe frika nga 
Covid-19. Ne po e fitojmë 

betejën kundër Covid-19, 
tani duhët të luftojmë që të 
fitojmë edhe luftën kundër 
katastrofës së krijuar nga 
njeriu, nga frika e Covid-19

Po presin nënat...
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BRITISH AIRWAYS DHE PLANET PËR TË RIFILLUAR 
FLUTURIMET DHE PUSHIMET E TYRE JASHTË VENDIT

Vendet në të gjithë 
bo tën ,  pë r fsh i rë 
dhe Shqipërinë i 

mbyllën kufijtë e tyre dhe 
fluturimet e bazuara për 
të ndihmuar në ndalimin e 
përhapjes së koronavirusi. 
Por a janë lehtësuar 
destinacionet e fluturimit?

Mijëra britanikë kanë pushuar 
pushimet e tyre pas këshillave 
të qeverisë kundër udhëtimeve 
thelbësore.  Promovoni 
shëndetin. Ruani jetën. 
Shërbeni të prekshëmve. 
Shumë më tepër janë të 
shqetësuar për udhëtimet 
që do të ndërmarrin këtë vit. 
Kryeministri Boris Johnson ka 
thënë se të gjithë udhëtarët 
që vijnë në Mbretërinë e 
Bashkuar duhet të karantinojnë 
për 14 ditë në një përpjekje 
për të ndaluar ri-infeksionin 
nga jashtë. Pra, cila është 
saktësisht situata aktuale 
për sa i përket udhëtimit?
Revista mblodhi  këto 
informacione të fundit nga linjat 
ajrore kryesore se kur do të 
fillojnë të rinisin fluturimet dhe 
çfarë duhet të bëjnë klientët.

Spanja u thotë 
Britanikëve që të fillojnë 
të planifikojnë pushimet.
Jet2.com dhe Jet2holidays 
kanë njoftuar planet për të 
rifilluar fluturimet dhe pushimet 
në 1 korrik.

Një zëdhënës tha: “Ne 
kemi thënë përgjatë 
gjithë kohës që dielli do 
të shkëlqejë përsëri dhe 
kur të ndodhë, ne do të 
jemi atje për të marrë 
klientët në pushimet 
e tyre të merituara.
“Si dhe duke i larguar 
ata për pushimet e 
tyre për të cilat kanë 
shumë nevojë, klientët 
mund të sigurohen 
që ne do të zbatojmë 
masa, në konsultim 
me autoritetet përkatëse, 
për të siguruar sigurinë dhe 
mirëqenien e të gjithëve 
në bord.” Në destinacionet 
do të përfshihen Alicante, 
Zante, Verona, Malaga dhe 
Madeira. Konsumatorët e 
vendosur të nisen para kësaj 
do të kontaktohen nga Jet2, 
për të diskutuar opsionet e 
tyre, duke përfshirë edhe ri-
rezervimin e festës së tyre.

EasyJet do të rifillojë 
fluturimet nga 22 
aeroportet evropiane nga 
15 qershori.
Fluturimet do të shërbejnë 
një numri të aeroporteve 
në Mbretërinë e Bashkuar, 
përfshirë Gatwick, Bristol, 
Birmingham, Liverpool, 
Newcast le ,  Edinburgh, 
Glasgow, Inverness dhe 
Belfast. E vetmja rrugë 
ndërkombëtare nga Britania 

e Madhe do të 
jetë midis Gatwick 
dhe Nice, Francë. 
Por nuk do të 
ketë asnjë ushqim 
të shitur gjatë 
fluturimeve, dhe 
pasagjerët duhet 
të mbajnë maska. 
Avionët do të 
pastrohen thellë 
dhe do të jenë të 
d i s p o n u e s h m e 
f s h i n a t  e 
d e z i n f e k t i m i t 

dhe sanitatori i duarve 
p ë r  p a s a g j e r ë t .
Një zëdhënëse tha se është 
duke “ndërmarrë masa të reja 
për të ndihmuar në sigurinë 
dhe mirëqenien, duke përfshirë 
pastrimin dhe dezinfektimin e 
avionëve të avancuar dhe 
kërkesat që pasagjerët dhe 
ekuipazhi të veshin maska”.

Ryanair
Ryanair aktualisht po kryen 30 
fluturime në ditë por thotë se 
planifikon të rivendosë 40% të 
fluturimeve të saj nga 1 korriku.
Linja ajrore është vendosur të 
rifillojë fluturimin nga shumica 
e 80 bazave të saj në të gjithë 
Evropën - dhe Britanikët do të 
jenë në gjendje të fluturojnë në 
vende të tilla si Berlini, Praga, 
Venecia, Malta dhe Marrakesh.
Pasagjerëve dhe ekuipazhit do 
t’ju kërkohet të mbajnë maska 
për fytyrën ose mbulesa 
për fytyrën dhe të kalojnë 
kontrolle të temperaturës.
Një gamë e kufizuar e 
pijeve freskuese do të 
shiten në bord, dhe asnjë 
para nuk do të pranohet.
Pasagjerët që fluturojnë 
në korrik ose gusht duhet 
të plotësojnë një formë që 
detajon se sa do të jetë 
vizita e tyre dhe ku do të 
qëndrojnë. Ky informacion 
do t’i jepet qeverive të BE-së.
Shefi ekzekutiv i Ryanair Eddie 
Wilson tha: “importantshtë 
e rëndësishme për klientët 

tanë dhe njerëzit tanë që të 
kthehemi në disa orare normale 
që nga 1 korriku e tutje.

“Qeveritë përreth Evropës 
kanë zbatuar një bllokim 
katër-mujor për të kufizuar 
përhapjen e virusit Covid-19.
“Pas katër muajsh, është koha 
që Evropa të fluturojë përsëri, 
në mënyrë që të bashkojmë 
miqtë dhe familjet, t’i lejojmë 
njerëzit të kthehen në punë 
dhe të rindizin industrinë e 
turizmit në Evropë, e cila ofron 
kaq shumë miliona punë.”

British Airways
British Airways ka thënë 
se po planifikon një “kthim 
domethënës në shërbim” 
në korrik, me kusht që 
kufizimet të lehtësohen.
Por shefat kanë paralajmëruar 
që linja ajrore nuk pret të 
kthehet në kapacitetin e 
plotë deri në vitin 2023.
Një zëdhënës tha: “Këto 
plane janë shumë të 
pasigurta dhe i nënshtrohen 
lehtësimit të bllokimeve dhe 
kufizimeve të udhëtimit.”
Nëse do të udhëtoni nga 
tani deri më 31 korrik 2020, 
mund të kërkoni një kupon 
për udhëtimet e ardhshme.
Nëse fluturimi juaj është 
anuluar, mund të rishikoni ose 
të kërkoni një kupon në internet 
ose në numrin 0800 727 800 
për të siguruar një rimbursim.
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21 VJET NGA NDËRHYRJA E 
NATO-S NË KOSOVË
Qershori është muaji 

i gjashtë i vitit në 
Kalendarin Gregorian 

dhe ka 30 ditë. Në shqip, emri 
vjen nga qershitë, të cilat behën 
në këtë kohë. Në qershor, në të 
vërtetë, ka shumë ngjarje dhe 
festa, të cilat nderohen nga 
njerëzit, përkatësisht, si Dita e 
Fëmijëve (1 Qershor). Kjo ditë 
është një nga ngjarjet më të 
rëndësishme të fëmijëve për 
shoqërinë në tërësi. Festimi 
festohet në shumë vende 
të botës. Traditat përfshijnë: 

gara, shfaqje, panaire, 
shfaqje në të gjitha qytetet.
Më 12 qershor, sulmet ajrore 
të NATO-s pushuan, për t’u 
futur këmbësoria e NATO-s në 
territorin e Kosovës dhe për 
t’i larguar forcat jugosllave-
serbe nga aty. E gjithë kjo 
nën urdhrin e Sekretarit të 
Përgjithshëm të NATO-s në 
atë kohë, Javier Solana, ku 
u dërguan 37.200 ushtarë 
të KFOR-it nga 36 shtete.
21 vjet nga ndërhyrja e NATO-s 
në Kosovë, rreth 5.000 trupa të 
tyre vazhdojnë të kontribuojnë 

në ruajtjen e një mjedisi të qetë 
dhe të sigurt. Përvjetori i Ditës 
së Çlirimit në Kosovë kujton 
tek qytetarët triumfin ndaj 
agresorit, por edhe rikthimin 
e mijërave kosovarëve në 
shtëpi të cilët para 20 vitesh 
braktisën vendin duke jetuar 
si refugjatë jashtë Kosovës. 
Kosova në luftën që Republika 
Federale e Jugosllavisë veçse 
e kishte nisur në vitin 1998, po 
bënte rezistencë nëpërmjet 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 
(UÇK). Nga masakrat, djegiet 

e shtëpive dhe maltretimet 
që emetuan mediat vendore 
e të huaja, bota arriti të njoh 
qartë fytyrën e kësaj lufte 
që po zhvillohej në Ballkan. 
Nga marsi i vitit 1999 deri në 
qershor të të njëjtit vit NATO-
ja me sulme ajrore kishte 
ndërhyrë në Kosovë, duke 
pasur cak disa zona dhe baza 
të ushtrisë së ish-Republikës 
Federale të Jugosllavisë, 
për ta ndaluar dhunën ndaj 
popullatës civile kosovare 
dhe spastrimin etnik të tyre.
Ata që e kanë përjetuar Ditën 

e Çlirimit në Kosovë rrëfejnë 
histori të ndryshme të hidhura 
nga dimensione të ndryshme, 
por e përbashkët e të gjithëve 
ka qenë gëzimi i madh për 
lirinë. Vështirësitë e popullatës 
civile para ndërhyrjes së 
NATO-s dhe ditën kur ndodhi 
çlirimi i rrëfejnë edhe banorë 
të fshatrave përreth Fushë 
Kosovës, zonë rreth 20 
kilometra larg Prishtinës. 
Dëshmitari i kësaj lufte, Ali 
Berisha nga fshati Grabovc, 
tregon se ka pasur moment 

kur i gjithë fshati i tyre ka 
qenë i rrethuar nga ushtarët 
jugosllavë dhe me mundësi 
minimale për të rezistuar.
“I sollëm popullatën nëpër 
shtëpi të djegura... nuk kishim. 
Me plastika dhe tenda në vend 
të shtëpive, sepse shtëpitë të 
gjitha (të djegura), me themel. 
Dhe, derisa u qetësuan, madje 
shpesh më thoshin (popullata), 
vetëm ujë pusi të kemi për të 
pirë është mjaftueshëm, nuk 
dëshirojmë më shumë. Kanë 
vuajtur si gjarpri nën gurë. 
Nuk kishim si mos t’i mbronim 

se do të pësonin të gjithë”, 
thotë Berisha. Edhe Isak Qolli, 
banor i Bardhit të Madh, që ka 
lëvizur në këto anë, thotë se 
Dita e Çlirimit u solli gëzim, 
por njëherësh edhe trishtim 
kur panë gjendjen në këto 
fshatra. “Këtu (në Grabovc), 
ka qenë sikur të binte ndonjë 
bombë e Hiroshimës. Ka qenë 
gjithçka e djegur, gjithçka 
shkrumb dhe mos të flasim 
pastaj për vendet urbanistike 
sepse Bardhi i Madh i ka 
rreth 1.200 shtëpi. Ka qenë 
katastrofë sikur ta shihje. Të 
gjitha kanë qenë të rrënuara. 
Mirëpo, megjithatë, liria është 
më e shtrenjtë”, tregon Qolli.
Me hyrjen e NATO-s, në 
Kosovë ka nisur edhe vendosja 
e misionit të përkohshëm të 
Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara (OKB), i cili do të 
administronte vendin deri në 17 
shkurt të vitit 2008, kur Kosova 
shpalli pavarësinë e saj.
Sot, 21 vjet pas zbarkimit 
historik të NATO-s, rreth 5.000 
trupa të tyre vazhdojnë të 
kontribuojnë në ruajtjen e një 
mjedisi të qetë dhe të sigurt 
në Kosovë. Numri i tyre është 
zvogëluar vit pas viti, bazuar 
në vlerësimet e situatës së 
sigurisë. Megjithëse tani, 
marrëdhëniet e Kosovës 
dhe Serbisë konsiderohen 
ende në krizë. Bisedimet e 
nisura midis dy vendeve me 
ndërmjetësimin e Bashkimit 
Evropian (BE) edhe pse afër 
epilogut janë bojkotuar nga 
Serbia, për shkak të taksës 
100 për qind të vendosur 
vitin e kaluar nga Qeveria 
e Kosovës ndaj mallrave 
serbe. Kosova pret që Serbia 
ta njohë shtetësinë e saj, në 
mënyrë që të dyja vendet të 
vazhdojnë rrugën e tyre të 
integrimit të plotë evropian.
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FATKEQËSISHT, KORI I “BOTËS 
KURRË NUK DO TË JETË E NJËJTË”
Në Arkivat Britanike të 

Gazetave në vite janë 
edhe këto ilustrime 

(të cilat do t’i shikoni më 
poshtë gjatë shkrimit). Ato 
janë realizuar në vitin 1957. 
E veçanta e tyre është se 
edhe pse janë realizuar nga 
një britanik, edhe pse janë 
bardhë e zi, në thelb kanë 
motive të ndryshme të jetës 
shqiptare të asaj kohe dhe 
në thelb duket “e qeshura e 
njeriut”. Ilustrimet janë skicime 
të realizuara nga Eric Wade. 
Këto ilustrime shoqërojnë një 
material të shkruar nga dy 
autorë britanikë, Barbara Wace 
dhe Anne Deveson. Materiali 
flet për një pushim turistik në 
Shqipërinë e asaj kohe. Dhe 
natyrshëm në krye të materialit 
është titulli: “Aventura në 
të Panjohurën”. E ajo kohë 
ishte vërtet një aventurë për 
Perëndimorët, që merrnin 
“lirinë” të hynin në vendin më 
të izoluar e më të kontrolluar 
të Botës Lindore.  E gjitha 
ka nisur me një reklamim në 
gazetën britanike “The Times” 
dhe ka përfunduar në një 
aventurë e cila i nënshtrohet 
kontrollit deri në imtësinë më 
të madhe të trupit. Aventura e 
tillë nis nga Shkodra e më pas 
nën shoqërinë e “Sigurimit 
të Shtetit” ajo kapërcen hijet 
dhe hafijet e një rruge të 
shtruar edhe sot në pyetje 
tjetër: “Kontrolli, izolimi, 
shtet-bllokimi? A i përkasin 
më Njeriut të sotëm aventura 
të tilla?” Por ajo në një lloj 
mënyre, ndërsa dje ndodhte 
për të na mbrojtur nga armiku 
Perëndimor, sot ndodh të 
thuhet se ndodh për të na 
mbrojtur nga “Covid – 19”. 
Dhe ajo frymëzohet tashmë 
global isht ,  instruktohet 
mentalisht dhe “privatisht” nga 
ajo që thueht dhe shkruhet 
tashmë në një kohë ndryshe. 
Krejt të papritur…Pra, në vitin 
2020-të, dëgjohet dhe skicohet, 
shkruhet dhe ilustrohet se 
“Bota nuk do të jetë kurrë e 
njëjtë pas Covid-19”. Kjo është 
jo thjesht një zë, as një britmë, 

por një ulërimë e ekspertëve, 
politikëbërësve dhe një 
ushtri e vërtetë e ekspertëve 
amatorë. Në një kuptim, ata 
kanë të drejtë. Historia tregon 
se njerëzimi mëson nga 
katastrofat. Njerëzit zhvillojnë 
teknologji të reja, praktika 
dhe zakone të reja, që mund 
të parandalojnë përsëritjen 
e katastrofës, ose të paktën 
të minimizojnë pasojat e saj.
Sidoqoftë, jeta pas Covid-19 
nuk është një parathënie e 
një përralle. E ardhmja jonë 
nuk është e paracaktuar nga 
forcat që janë jashtë kontrollit 
tonë. Ne mund të zgjedhim 
midis, duke iu përmbajtur 
pasivisht fatit, ose duke u 
përpjekur të ushtrojmë më 
shumë kontroll mbi rrethanat 
tona në botën pas-kovid.
Fatkeqësisht, kori i “botës 
kurrë nuk do të jetë e njëjtë”, 
nuk është një ftesë për 
krijimtarinë njerëzore, ose një 
thirrje për ne që të përpiqemi 
të përmirësojmë jetën në të 
ardhmen. Përkundrazi, është 
një kërkesë që shoqëria 
t’i përshtatet forcave që 
tejkalojnë kontrollin e saj. 
Tani njerëzve u është thënë 
se do të duhet të ndryshojnë 
sjelljen e tyre dhe të adoptojnë 
praktika krejtësisht të huaja për 
mënyrën e tyre të të jetuarit. Siç 
thotë David Nabarro, i dërguari 
special i Organizatës Botërore 
të Shëndetit për Covid-19, 
njerëzit do të duhet të mësojnë 
të jetojnë me një ‘realitet të ri’.
“Realiteti i ri” është ai në të cilin 
sjellja dhe mënyra e jetesës 
së njerëzve rregullohen në 
emër të shëndetit publik. Dhe 
një nga synimet kryesore 
të këtyre sipërmarrësve të 
shëndetit publik është vetë 
prekja njerëzore. Anthony 
Fauci, një anëtar kryesor i 
grupit të detyrave koronavirus 
të Presidentit Donald Trump, 
deklaroi se shtrëngimi i dorës 
mund të bëhet i vjetëruar 
në botë pas pandemisë. 
Për të mos u vonuar, Susan 
Michie, drejtore e Qendrës 
për Ndryshimin e Sjelljes në 

University College London, 
u ka thënë të gjithëve që 
do të dëgjojnë se duhet të 
ndalemi së prekuri fytyrat. 
Duke pasur parasysh, që 
mesatarisht prekim fytyrat 
23 herë në orë, na nxitet të 
adoptojmë forma të sjelljes 
që janë krejtësisht të huaja.
Në Universitetin e Kembrixhit, 
një grup ekspertësh të 
biosigurisë kanë shkuar më 
tej sesa Fauci ose Michie. 
Si pjesë e përpjekjes për 
të shmangur përhapjen e 
ardhshme të koronavirusit, ata 
na nxisin të zhvillojmë praktika 
që do të rrisin distancën fizike 
midis njerëzve. Kjo do të thotë 
të dekurajosh puthjen dhe 
përqafimin jashtë familjes 
dhe një ‘flluskë’ të vogël të 
miqve të ngushtë. Duket 
se në këtë realitet të ri, të 
qeverisur nga imperativat e 
shëndetit publik, madje edhe 
marrëdhëniet tona fizike me 
njëri-tjetrin, dhe me veten, 
do të duhet të ndryshojnë.
Është diçka thellësisht 
shqetësuese për entuziazmin 
me të cilin po ndiqet ky projekt i 
ndryshimit të sjelljes njerëzore. 
Praktikat në moshë, përmes 
të cilave njerëzit sinjalizojnë 
miqësi, afeksion dhe dashuri, 
janë hedhur poshtë rastësisht 
si të parëndësishme. Siç e 
thotë Fauci, “Ne nuk kemi 
nevojë të shtrëngojmë duart”. 
Dhe sigurisht, ai ka të drejtë. 
Ne nuk kemi nevojë për 

të. As nuk kemi nevojë të 
përqafojmë njëri-tjetrin, ose 
të tregojmë dashurinë tonë 
duke qafuar kokën e një 
fëmije ose një miku. Ne madje 
mund të jetonim jetën duke 
veshur maska dhe doreza 
dhe duke adoptuar rutina që 
minimizojnë krejt kontaktin 
fizik. Në fund të fundit, siç do 
të na tregojë Faucis i kësaj 
bote, “është për të mirën 
tonë”. Dhe ky flet në emër 
ekspertize. Dhe ata flasin në 
emër krize. Po ai atje, atje në 
vendin e skicave të Eric Wade 
të vitit 1957-të, në vendin tim të 
dashur e të shtrenjtë, që dikur 
provoi izolimin më të madh, 
ai i pari i vendit, Kryeministri 
Edi Rama, ka arsyen e tij të 
jetë një rrjesht me Faucis. 
Ndoshta i duhet të mbahet fort 
tek synimet kryesore të këtyre 
sipërmarrësve të shëndetit 
publik. E përtej këtyre 
synimeve është “përkujdesja 
për njeriun”, pra “për jetën e tij”, 
edhe pse e tillë pra në ri-izolim. 
Por kjo është një mantra e re, 
e cila lindi dikur nga Hinduizmi, 
për t’u ripërsëritur e hutuar 
mendjet e njerëzve. Në shumë 
mënyra, mantra se bota nuk 
do të jetë më e njëjtë përsëri 
është vetëm versioni i fundit 
i dogmës së TINA, që ishte 
dhe mbeti së tingëlluari se nuk 
ka asnjë alternativë. Nga ky 
këndvështrim, ka pak hapësirë 
për diskutim dhe debat. 
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RRUGËT E REJA TË IMIGRACIONIT DO 
TË HAPEN NGA VJESHTA E VITIT 2020

Rrugët e reja të 
imigracionit do të 
hapen nga vjeshta e 

vitit 2020 për aplikime për të 
punuar, jetuar dhe studiuar 
në Mbretërinë e Bashkuar 
nga 1 janari 2021. Do të 
keni mundësi të aplikoni dhe 
të paguani për vizën tuaj 
në internet. Kur aplikoni, 
do t’ju kërkohet të jepni 
informacionin tuaj biometrik. 
Procesi për këtë është:

Qytetarët e BE, EEA dhe 
Zviceran 
Për shumicën e vizave do të 
siguroni një fotografi dixhitale 
të fytyrës tuaj duke përdorur 
një aplikacion smartphone. Ju 
nuk do të duhet të jepni gjurmët 
e gishtërinjve. Për një numër 
të vogël të rrugëve të vogla të 
vizave (që do të konfirmohen 
më vonë këtë vit) do të duhet 
të shkoni në një qendër të 
huaj për të aplikuar për vizë 
për të marrë fotografinë tuaj.

Qytetarë jo-BE
Do të vazhdoni të paraqisni 
gjurmët e gishtërinjve tuaj 
dhe një foto në një qendër 
të huaj për aplikim për vizë.

Punëtorë të aftë
Sistemi i bazuar në pikat 
do të përfshijë një rrugë për 
punëtorët e aftë që kanë një 
ofertë pune nga një sponsor 
i miratuar i punëdhënësit.
Nga Janari 2021, puna që ju 
ofroni do të duhet të jetë në 
një nivel të kërkuar aftësie 
prej RQF3 ose më lart 
(ekuivalent me një nivel A). 
Do të duhet të jeni në gjendje 
të flisni anglisht. Pragu i 
përgjithshëm minimal i pagës 
do të reduktohet në 25.600.
Nëse do të fitoni më pak se 
kjo - por jo më pak se 20,480 
£ - ju mund të jeni akoma në 
gjendje të aplikoni me pikat e 

“tregtimit” për karakteristikat 
specifike ndaj pagës suaj. 
Për shembull, nëse keni një 
ofertë pune në një profesion 
të mungesës ose keni një 
doktoraturë të rëndësishme 
për vendin e punës.

Detajet se si do të 
funksionojë sistemi i 
pikëve janë në pasqyrën 
e politikave.
Nëse jeni një punëdhënës 
që planifikoni të sponsorizoni 
migrantë të aftë nga 2021, dhe 
aktualisht nuk jeni një sponsor 
i aprovuar, duhet të merrni 
parasysh që të miratoheni tani.

Skema globale e 
talenteve
Skema globale e talenteve 
do të hapet për shtetasit e 
BE, EEA dhe Zvicra. Do të 
lejojë që shkencëtarët dhe 
studiuesit shumë të aftë 
të vijnë në Mbretërinë e 
Bashkuar pa ofertë pune.

Punëtorë me aftësi të 
ulëta
Nuk do të ketë një rrugë 
emigracioni posaçërisht për 
ata që nuk plotësojnë aftësitë 
ose pragun e pagës për rrugën 
e punëtorit të kualifikuar.

Skema e vizave bujqësore 
sezonale bujqësore do të 
zgjerohet - duke njohur 
besimin e rëndësishëm që 
ky sektor ka tek punëtorët e 
përkohshëm me aftësi të ulëta.

Studentë dhe 
të diplomuar 
ndërkombëtarë
Rrugët e vizave studentore do 
të hapen për shtetasit e BE, 
EEA dhe Zviceran. Do të keni 
mundësi të aplikoni për vizë 
për të studiuar në MB, nëse:
u është of ruar  n jë 
vend  në  n jë  ku rs
mund të flasë, të lexojë, të 
shkruajë dhe të kuptojë anglisht
të keni para të mjaftueshme 
për të mbështetur veten dhe 
për të paguar kursin tuaj
Një rrugë e re e emigracionit 
të diplomuar do të jetë në 
dispozicion të studentëve 
ndërkombëtarë që kanë 
përfunduar një diplomë në 
Mbretërinë e Bashkuar nga 
vera e vitit 2021. Do të jeni 
në gjendje të punoni ose të 
kërkoni punë, në MB, në çdo 
nivel aftësie deri në 2 vjet.

Rrugët e tjera të vizave
Vizat afatshkurtra të punës 
në sektorë të veçantë 

(aktuali ‘Niveli 5’) dhe vizat 
e investitorëve, zhvillimit 
të biznesit dhe talenteve 
(aktualja ier niveli 1 ’) do të 
hapen për qytetarët e BE-së.

Vizita në Mbretërinë e 
Bashkuar
Qytetarët e BE, EEA dhe 
Zvicra dhe shtetas të tjerë jo-
vizë nuk do të kërkojnë vizë 
për të hyrë në Mbretërinë 
e Bashkuar kur vizitojnë 
Mbretërinë e Bashkuar për 
deri në 6 muaj. Të gjithë 
migrantët që kërkojnë të hyjnë 
në Mbretërinë e Bashkuar për 
arsye të tjera (të tilla si punë 
ose studim) do të duhet të 
aplikojnë për vizë paraprakisht.

Qytetarët e BE që 
jetojnë në Mbretërinë 
e Bashkuar deri më 31 
dhjetor 2020
Nëse ju jeni një BE, EEA ose 
një qytetar zviceran që jeton 
në Mbretërinë e Bashkuar 
përpara 31 Dhjetorit 2020, 
ju dhe familja juaj mund të 
aplikoni në Skemën e Zgjidhjes 
së BE për të vazhduar të jetoni 
në Mbretërinë e Bashkuar 
pas 30 Qershor 2021.
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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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Thuhet se aktualisht ka 
një milion emigrantë të 
pa dokumentuar - ose 

“të paligjshëm” në Britani, 
shumë prej tyre u vendosën 
këtu edhe me familje. Kur 
Boris Johnson redaktoi 
një fjalim të tij për revistën 
prestigjioze britanike “The 
Spektator”, ai argumentoi se 
duhet të ofrohet një amnisti 
për ata që kanë qenë këtu 
për një kohë të gjatë. Ai e 
mbajti politikën si kryetar i 
Londrës dhe në shumë raste 
më të forta se këto ai mbajti 
premtimet dhe fjalët e tij. A 
është koha që ai ta zbatojë 
atë që i tha revistës në fjalë? 
A do të ishte një amnisti e tillë 
një shprehje e guximshme e 
konservatorizmit liberal - apo 
një dobësim i rrezikshëm 
i kufijve dhe sigurisë së 
Britanisë?
Për këtë ditën E martë, 25 
shkurt 2020 nga 19:00 - 20:15 

me kohën GMT tek “Qendra 
Emmanuel” në adresën 
9-23 Rruga Marsham, 
Londër me postkodin 
SW1P 3DW, revista në fjalë 
dhe disa specialistë do të 
argumentojnë dhe shtrojnë 
këtë problem si të ditës.  
Bashkohuni me redaktorin 
Fraser Nelson dhe Kate 
Andreës, korrespodent 
ekonomik i revistës “The 
Spektator”, të cilët të 
dy argumentojnë për një 
amnisti të mundshme. David 
Goodhart, kreu i imigracionit 
në “Policy Exchange” dhe 
“Alp Mehmet”, kryetari i 
Migration Watch UK do të 
kundërshtojnë dhe thuhet se 
do të jenë kundër. Debati do 
të kryesohet nga Katy Balls.
Ng ja r je t  e  rev is tës 
prestigjioze “The Spektator” 
nuk janë thjesht në rol të 
Organizatorit, por dhe të 
indikatorit dhe promotorit të 

gjërave dhe ideve që kanë 
ndikuar lëvizje dhe ndryshim 
jete. Organizuesi i “A është 
koha për të ofruar amnisti 
ndaj emigrantëve ilegalë të 
Britanisë”? natyrsisht është 
një nga vlerat e kësaj fushe 
në ndihmë të ligjit 
Ngjarjet e spektatorëve 
tërheqin gjithmonë folësit 
dhe pjesëmarrësit me cilësi 
më të lartë dhe janë disa 
nga ngjarjet më argëtuese, 
stimuluese dhe të këndshme 

në Londër. Revista thotë: 
“Ne mbledhim kolumnistë, 
politikanë dhe provokatorë 
për të diskutuar çështjet më 
të rëndësishme të ditës për 
të provokuar audiencën. Me 
Ngjarjet e Spektatorit debati 
vazhdon edhe jashtë faqes”.
Thuhet gjithashtu se Boris 
Johnson po konsideron “një 
amnisti” për emigrantët e 
paligjshëm që kanë qenë në 
Britani për më shumë se 15 
vjet”.

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

“AMNISTI NDAJ EMIGRANTËVE 
ILEGALË TË BRITANISË”?
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Ai na ka bërë të 
qeshim dhe ne. 
Sikur të ishte kohë 

tjetër. Sikur… Ndoshta me 
mijëra herë është përsëritur 
dhe përsëri ka mbetur në 
të parin funksion gramatik 
të Gjuhës Shqipe, “sikur”. 
Eh, sikur! Sikur të ndihej 
ende lopata, dhe govata e 
vagonave të Minierës së 
Memaliajt. Eh, sikur… sikur 
të ndjeheshin duartrokitjet 
e ish-Shtëpisë së Kulturës. 
Eh, sikur…. Sikur të ishin 
hapat, shenjat e gishtave, 
gjurmët e bangave, era e 
bukës së pjekur, zërat e 
një bote të heshtur, sikur 
të ishte fusha e blertë, 
këpucët sportive dhe topat 
që merreshin me firmë. Eh, 
sikurse të ishte kohë tjetër. 
Sikur të ishte moshë tjetër. 
Eh, sikur të ishte vërtet të 
mos kishte një aritmetikë të 
tillë vitesh: Gjashtëdhjetë! 
Eh, sikur të ishte përsëri në 
atë rrugicë, në atë shesh, 
në atë vend… në atë 
shtëpi, ku nëna e tij e quajti 
“shqiponjë që të mbante të 
tjerët në gji”, eh sikur të 
mos ishte “Fake Off”, miqtë 
e tij të artit, miqtë e tij të 
“vaktit”, kush do ta kuptonte 
se “Mjeshtri i Madh”, do të 
kishte ditëlindjen, kush do 
ta ndjente skaj më skaj, 
se “djaloshi i humorit” 
shqiptar, Agron Llakaj, i 
ka mbushur gjashtëdhjetë, 
e ku do të kuptohej se 
të gjithë aq shumë e 
duan dhe e donin, edhe 
përtej humorit Agronin? 
“Fake Off”! Ndryshe do të 
ishte një stacion i thjeshtë 
në qelq. I qelqtë. Një grim i 
përzier i një fjalori, sa fin, aq 
dhe plot inskenim. Një fjalor 
në atë qelq, që për fat të 
mirë e të keq, vjen vërtet aq 
i thjeshtë, i lehtë dhe i qetë 

në sitën e tij të humorit … 
dhe normalisht ti qesh, qesh 
e qesh. Në pasnajën e qeltë 
e të ftohtë, në pasnajën e 
komunikimit si zakonisht 
pastaj vjen e seleksionuara 
me “bisht”, që të ngjaj me 
atë që dy drejtuesit e “Fake 
Off”, emisionit që tashmë 
të tërheq, Agron Llakaj dhe 
Xhevahir Zeneli, ta kthejnë 
si një arsye që zhbirron 
humorin në vaj. E gjitha 
është një emocion. Emocion 
i thellë. Dhe ata janë një 
kamë (Kryq) për zemrat e 
teleshikuesve, anembanë, 

që javë më parë i kishin 
fare pranë në “Al Pazar”. 
Ndërsa nata e 24 Prillit 
përcillej si zakonisht në 
pesë ditët e javës në “Fake 
Off”, në prapaskenat e 
emisonit, inisiativa dhe 
dashuria e miqve dhe 
dashamirësve të artit, 
njerëzve me të cilët Agron 
Llakaj ndan një pjesë të 
madhe të jetës së tij do të 
fliste ndryshe, krejt ndryshe 
për ditëlindje. Ditëlindje 
në kushte karantine! Një 
tufë me lule, një tufë e 
bukur përshëndetjesh prej 
miqve, dhe të gjitha në korr 
sillnin lehtazi emocione 
dhe humor. Secili në një 

ndalesë të lehtë, secili 
në një urim, e vetëm njëri 
tipik, vërtet më “mik” duke 
qethur kokën e tij: “Agron 
Llakaj dhe 100-nd”.  Ajo që 
ndoshta “Fake Off” kur nuk 
do ta kishte në skenarin e 
tij…, por që duhet të ishte 
në skenën më të gjerë të 
artit shqiptar, në arenën 
më të madhe shqiptare, 
se një figurë e tillë është 
një vlerë mbarëkombëtare. 
Është vërtet një vlerë e 
madhe, edhe pse Agron 
Llakaj ka lindur në qytetin 
e vogël Memaliaj të rrethit 

Tepelenë, në 24 prill 1960-
të, ai është një art më 
vete në këtë jetë. Është 
vërtet një talent. Ndoshta 
askush nuk u kujtua në 
zyrat e lodhura me luftën e 
Covid-19-të të kujtonte se 
protagonisti i një ditëlindjeje 
të tillë, Agron Llakaj, 
studimet e Larta i kreu në 
Akademinë e Arteve në vitet 
1987-1991, pikërisht aty ku 
rruga mes zyrave është 
thjesht një vijë, edhe pse 
sot jeta është në karantinë. 
Ai e meritonte një fjalë më 
shumë, se aktivizimet e tij 
kanë qënë intensive dhe 
thuajse gjithkund, si i ftuar 
special në programet e “12 

në Hollivud”, “12 vallëzime 
pa një të shtunë”, “12 javë 
rreth fatit” e kudo ku ai, pra 
Agron Llakaj i përgjigjej 
gjithnjë vlerës dhe artit. Në 
transmetimet e spektakleve 
televizive më të shikuara si 
ajo e “Telebingo”, Llakaj 
ka qënë prezent prej 
viteve 1996 -2002. Ai ka 
bashkërealizuar në filmin 
“Titaniku” me TV Klan në 
vitin 1998 dhe aktualisht 
është drejtor artistik, 
prezantues, moderator 
dhe aktor i spektaklit të 
humorit “Al Pazar” në 

Vizion Plus, e ndërsa arti 
si gjithë shoqëria është 
në karantinë të ftohtë, arti 
i Llakaj është pesë ditët 
e javës në “fake Off”. I 
nderuar nga Presidenti i 
Republikës me Urdhrin 
“Mjeshtër i  Madh”, 
ndoshta do të ishte dhe 
një tjetër sinjal për ditën, 
për një kujtesë zyrtare të 
artistit që festoi ditëlindjen. 
E unë e kam takuar 
vite e vite më parë 
ndërsa festohej në Hotel 
“Skampa” në Elbasan 
“Dita e Verës” më 14 

Mars. E kam takuar dhe 
kam ndjekur shpotitë e 
ndjeshme plot humor të tij 
dhe të ish kryebashkiakut 
të Elbasanit të asaj kohe, 
Engjëll Daklit. E më tej 
ishin emocionet e humorit 
në skenë, emocionet e 
spektaklit… dhe natyrisht 
edhe urimet e fjalët e 
Daklit: “Agron ti je vërtet një 
përbindësh i humorit”. E më 
pas kemi shtrënguar duart, 
pa u kuptuar se arti shënon 
në shenjën e parë dhe 
mes artit njeriu i gjen fjalët 
me emocion e mall, edhe 
kur vitet janë larg, edhe 
kur vetë njerëzit janë larg. 

GËZUAR AGRON LLAKAJ, 
GËZUAR “MJESHTËR I MADH”
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Në kohë të pasigurt siç 
janë këto ditw, është 
e rëndësishme të 

qëndroni pozitivë, optimistë 
dhe mbase mbi të gjitha, 
mirëdashës ndaj atyre që 
janë afër jush. Një rrugë 
në West London po bën 
pikërisht atë. Cedar Avenue 
në Twickenham është e 
njohur për një vend të lumtur, 
aq sa është nominuar si një 
nga rrugët më miqësore për 
të jetuar në Britani.
Rruga është një nga 10 
finalistët në fushatën In 
Company për të gjetur Rrugën 
Friendlyiest të Britanisë. 
Cedar Avenue aktualisht ka 
më shumë se 2.700 vota dhe 
është e dyta njw rruge nw 
në Leeds. Vetëm një pjesë 
e vogël e votave i ndajnë dy 
rrugët.
Meena Ladwa ka jetuar në 
Avenue Cedar për 10 vjet 
dhe beson se rruga duhet të 
kurorëzohet më miqësorja e 
Mbretërisë së Bashkuar.
43-vjeçari i tha medias: “Ne 
jemi gjithmonë atje për njëri-
tjetrin dhe është thjesht një 
rrugë e shkëlqyeshme për 

të jetuar në të. “Ne të gjithë 
bashkohemi dhe sigurohemi 
që të gjithë janë në rregull. 
“Nëse dikush i ri vjen në 
rrugë, ne të gjithë përpiqemi 
t’i bëjmë ata të ndjehen të 
mirëpritur.”
Ka rreth 65 shtëpi në Cedar 
Avenue, e cila të çon në 
Murray Park. Ajo mban një 
numër të ngjarjeve të rregullta 
shoqërore, duke përfshirë 

një klub librash, të blejë dhe 
të shesë stalla dhe ahengje 
në rrugë. Gjithashtu, shpesh 
mbledh para për bamirësi 
dhe banka lokale ushqimore. 
Banorët janë madje pjesë e 
një grupi WhatsApp ku ata 
mund të qëndrojnë në kontakt 
dhe të kërkojnë gjithçka që 
ju nevojitet. “Unë mendoj se 
fryma jonë e komunitetit është 
absolutisht e mahnitshme,” 

tha Meena, e cila 
është gjithashtu 
një koordinatore e 
Lagjes së Lagjes.
“Ne jemi gjithmonë 
duke kontrolluar 
njëri-tjetrin dhe 
duke i dorëzuar 
gjërat njëri-tjetrit. 
Ekz is ton  n jë 
frymë e vërtetë 
e komunitetit në 
rrugë, veçanërisht 
për të moshuarit”. 
Që nga mbyllja 
e koronavirusit, 
ë s h t ë  e 
zakonshme të 

gjesh shumicën e banorëve 
të Avenue Cedar në pragjet 
e tyre në 8 të mëngjesit 
çdo të enjte, duke treguar 
mbështetjen e tyre për NHS 
duke duartrokitur.
Disa punonjës të NHS të 
linjës së përparme që merren 
me Covid-19 jetojnë në rrugë, 
duke përfshirë infermierë, 
paramedikë dhe fizioterapistë, 
dhe atyre u lihet rregullisht 
dhurata të tilla si ëmbëlsira 
në pragjet e tyre. Ata që 
mbrojnë, që përfshin shumë 
nga të moshuarit, marrin 
një dhuratë të përjavshme, 
si çokollatë, lule ose diçka 
të ngjashme “për t’i njoftuar 
ata që po mendojmë për 
to”. Atëherë, si do të ndihej 
Cedar Avenue për t’u quajtur 
Rruga Miqësore e Britanisë? 
“Do të ishim ekstazë”, tha 
Meena. “Thjesht do të 
konfirmonte llojin e banorëve 
që jetojnë në rrugë dhe si 
mund të bashkohemi dhe të 
mbështesim njëri-tjetrin”.

RRUGA MË E MIRË NË 
MBRETËRINË E BASHKUAR
“AVENUE CEDAR” NË TWICKENHAM KA NEVOJË TË QUHET “RRUGA MIQËSORE E BRITANISË”
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Drejtori i Shëndetësisë 
në Komunën e Pejës, 
Petrit Loci, ka thënë se 

Komuna e Pejës po i kthehet 
normalitetit pas pandemisë 
COVID-19. Sipas tij, deri 
më sot afër 70 persona të 
prekur me COVID-19, janë 
shëruar plotësisht. “Po është 
e vërtetë që Komuna e Pejës 
është në javën e  dytë që 
është e qetë. Gjatë kësaj 
periudhe jemi duke u marr me 
pacientët, duke i ri-testuar si 

dhe po i bëjmë testime 
personave që janë të 
dyshuar. Në momentin 
që po flasim afër 70 
persona janë shëruar… 
Ata që ende nuk janë 
shëruar plotësisht janë 
në gjendje të qetë. Gjatë 
gjithë kohës po bëhen 
ri-testime sipas planit 
të Institutit Kombëtar të 
Shëndetësisë”, ka thënë 
Loci.
I pyetur se a mund të quhet kjo një fitore për Komunën 

e Pejës, ai tha: “ Nuk 
e kemi në mend që të 
shpallim ndonjë fitore 
pasi pandemia ende 
është aktive. Brenda 
territorit të Republikës 
së Kosovës, ende kemi 
raste pozitive dhe kjo 
nuk nënkupton që të 
shpallim fitore brenda 
komunës, pasi do të 
ishte një lajthitje nga 

ana jonë”, u shpreh ai në RTV 
Dukagjini, përcjellin mediat.
Edhe Peja u prek nga 
koronavirusi, ku rasti i parë 
ishte në fshatin Llugagji. 
Rasti i parë i shfaqur në Pejë, 
gjegjësisht në fshatin Llugagji, 
u bë i ditur gjatë muajtit 
mars nga Instituti Kombëtar 
i Shëndetësisë Publike të 
Kosovës (IKSHPK).

PEJA PO I KTHEHET 
NORMALITETIT
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EXPERIENCE

+

Nga 26 Tetori 2020, 
s t a n d a r d e t  e 
emetimeve të Zonave 

të Ulët (LEZ) do të jenë më 
të ashpra për automjetet 
më të rënda. Gjeni se cilat 
automjete do t’ju duhet të 
plotësojnë standardet e 
Euro VI ose të paguajnë një 
tarifë ditore për të drejtuar 
brenda zonës së Madhe të 
Londrës. Standardet aktuale 
të emetimeve LEZ vendosin 
një kufi për sa grimcë (PM) 
mund të lëshojë një automjet. 
Standardet më të ashpra 
gjithashtu do të vendosin 
një kufi për oksidet e azotit 
(NOx) për disa automjete. 
Tani mund të kontrolloni nëse 
automjeti juaj do të ndikohet 
nga këto standarde dhe 
çfarë do të duhet të paguani.

Kontrolloni standardet 
më të ashpra
Standardet aktuale të 
emetimeve LEZ vendosin 
një kufi për sa grimcë (PM) 
mund të lëshojë një automjet. 
Standardet më të ashpra 

gjithashtu do të vendosin 
një kufi për oksidet e azotit 
(NOx) për disa automjete.

Zbatimi dhe akuzat e 
reja u shtynë deri në 
shkurt 2021
Standardet më të ashpra 
të emetimeve LEZ për 
automjetet më të rënda po 
vijnë më 26 tetor 2020, por 
asnjë tarifë e re nuk do të futet 
deri në fund të shkurtit 2021.
Kjo do t’i japë industrisë së 
mallrave më shumë kohë për 
të përmbushur standardet 
e reja pasi përballet me 
kërkesa të mëdha nga 
pandemia e koronavirusit.

HGVs, kamionë, 
furgonë, autobusë / 
minibusë dhe trajnerë
Kamion, furgon ose automjet 
i rëndë i specializuar mbi 3,5 
ton peshë bruto e automjeteve
Au tobus  /  m in ibus 
ose trainer mbi 5 ton
Standardi aktual: Euro IV 
- materia e grimcave (PM)
Standard i ri: Euro VI - oksidet 

e azotit (NOx) dhe lëndë 
grimcash (PM). Ky është 
njësoj si standardi ULEZ - 
këto automjete nuk do të 
kenë më nevojë të paguajnë 
një tarifë të veçantë ULEZ
Furgonë, minibusë dhe 
automjete speciale dizel
Van ose mjet i specializuar 
naftë nga 1.205 ton peshë 
e palejuar deri në 3.5 ton 
peshë bruto e automjetit
Minibus deri në 5 ton 
peshë bruto e automjeteve
Standardi aktual: Euro 3 (PM)
Standard i ri: Pa ndryshim - 

vazhdoni të paguani tarifën 
ditore LEZ nëse automjeti juaj 
nuk plotëson Euro 3 për PM
Akoma mund të kontrolloni 
nëse automjeti juaj i 
plotëson standardet aktuale.

Pagesat ditore sipas 
standardeve më të 
ashpra
Ne do të preferonim që 
automjeti juaj të plotësojë 
standardet më të ashpra 
të emetimeve LEZ, kështu 
që nuk keni nevojë të 
paguani tarifën ditore LEZ.

NDRYSHIMET NË LZE
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VLORA MË 1912 DHE 1920
Nga Mid’hat Frashëri

Vlorë,  n jë  emër 
paskëtaj i lidhur me 
historinë e Shqipërisë; 

me lidhje të zgjidhshme.
Dy data 1912 dhe 1920, 
dy ngjarje, dy flakë. E dyta 
plotësoi të parën, e mbaroi, e 
forcoi, i dha shkëlqim, e bëri 
të vërtetë, reale, e shpëtoi prej 
mjegullës dhe dyshimit. E para 
i hapi udhë të dytës, po e dyta 
i dha trup së parës, e bëri të 
pashme, të gjallë, me shpirt, 
me frymë, ose më mirë akoma, 
mblodhi në këtë pjellë shpirtin 
dhe frymën e përhapur, që 
fluturonte në erë dhe s’kishte 
zënë vend përdhe, e forcoi 
në këtë zall me rërë pastaj e 
hodhi mbi gjithë Shqipërinë, 
si një vesë që bie dhe ngjall 
bimët e vyshkura prej të thatit.
Shumë herë fati i një njeriu, 
i një kombi, varet prej një 
të papandehur dhe më kot 
kërkojmë shkaqet e ngjarjes, 
pyesim si dhe pse u bë kështu. 
Ato janë ngjarjet, që 
rrjedhin befas, papritur, 
që i kanë rrënjët në 
faktorë të padukur. Po 
edhe disa ngjarje të 
tjera janë drejtësisht 
fryti i një dëshire dhe 
i një vullneti, që i bën, 
që i mejton dhe që 
i do. Thamë se fati 
është i verbër. Në 
kushtet e dyta fati e 
ka hequr shaminë, 
që i mbyll sytë dhe 
sheh, shikon, kupton.
Një mijë e nëntëqind 
e dymbëdhjeta mund 
të bëhej edhe gjetkë, 
në vend që të bëhej 
në Vlorë, në çdo qytet 
tjetër, në të parin fshat, 
edhe në të fundit.
Po një mijë e nëntëqind e 
njëzeta nuk mund të bëhesh 
veçse në Vlorë, në këtë 
baltë, prej këtyre njerëzve.
Dymbëdhjeta hodhi një flakë, 
se materializoi dëshirën dhe 
idealin e një kombi, mbaroi 
një ide, i dha formë mendjes.
Njëzeta i  dha gjal l im 
lëndës, e bëri me shpirt 
formën, e mbërtheu në 

zemra dhe në mendje.
Mbarimi i Dymbëdhjetës qe 
pak befas, e papritur, mbase 
dhe një grimë para kohe. Dhe 
në gaz e në turbullim të një 
ngjarjeje të lumtur, që nuk 
pritet, ndërgjegjja kombiare 
nuk gjeti kohë të kristalizonte 
aspiratat e saj, të merrte 
gjerësinë e fatit, të ndjente 
dhe të shijonte lumturinë e 
re. Ishte një ide, një ideal, një 
dëshirë e qëndruar pak në 
erë, e pazbritur fare në dhê.
Intervali dymbëdhjetë-njëzet 
është mbushur me të bëra të 
këqija dhe të zeza, po mbase 
jo të palogjikshme. Logjika 
është e pamëshirë dhe më 
tepër akoma kur komenton 
punën që ka rrjedhur, ngjarje 
të cilave u njohim shtytkat. 
Kështu që në tetë vjet mjerime, 
në qoftë se kjo jetë nga nisja 
dhe  në fund njeh “mjerime”, 
gjemë një shpjegim. Po të 
shpjeguarit, edhe me logjikë 
qoftë, s’e ndalon njeriun nga 
fatkeqësia dhe nuk ia praps 

dot as keqardhjen e turpin. 
Çdo të shpjeguar nuk fal, nuk 
e lan fajin. Komentimi nuk 
ecën bashkë me harrimin, 
mbase bën zgjimin, se në i 
gjettë shkaqet e një ngjarjeje 
(dhe ngjarjen fatkeqe njerëzit 
e quajnë faj dhe turp), sheh 
dhe mënyrat, mjetet e të 
prapsurit të së keqes, e të 
pjellit të ngjarjeve fatbardha.

Të parët dhe të gjykuarit me 
gjak të ftohtë është një lumturi, 
por bashkë me të edhe një 
pafatësi. Është një gëzim 
shpirti, si edhe një pikëllim 
zemre. Sido që të jetë, është 
një qetësi fryme dhe kush ka 
qetësinë, di të presë, të durojë, 
të ushqejë shpresën, se fundi i 
gjykimit është puna. Në debat 
të ndalimeve, të vështirësive, 
të veprimeve të zeza, e sheh 
njeriu se një punë dhe një 
veprim i lumtur mund dhe prish 
të palumturin. Puna, aktiviteti, të 
ushqen shpresën. Si mekaniku 
që njeh makinën dhe e ndreq, 
sado e prishur që të duket, 
ashtu edhe ai që analizon, ai 
që sheh dhe përkëdhel çarqet 
e panumërta të kësaj makine, 
që i themi jetë, e di se me 
punë, me durim, me palodhje 
e me papikëllim, sistemi i 
makinës mund të vihet në 
lëvizje në drejtimin, që duam.
Duhet një shkaktar, një që 
të dojë ta ndreqë makinën.
Ky shkaktar u bë Vlora. 

Shkaktar jo i fatit, befas, 
pa ditur, pa pandehur, pa 
dëshirë, po shkaktar i mençur, 
i ndërgjegjshëm për atë që 
duan, që dinë ç’bëjnë, që 
ka përgatitur kushtet, që ka 
mprehur vullnetin, në durim 
e në heshtje, të vendosur 
për fitim a për vdekje, që ka 
parë çdo rrezik, ka peshuar 
pse-në dhe si-në e shortet, 

duke mos kapsitur syrin, me 
gjak të ftohtë ka hyrë në zjarr 
dhe ka dalë me fitim në dorë.
Shpesh një punë e vogël, një 
shkak i vogël pjell një fryt të 
madh. Këtu kemi një punë të 
madhe, një shkak të madh, që 
i jep lindje një pune të madhe.
Edhe kështu njëzeta kurorëzon 
dymbëdhjetën. Njëzeta e fortë, 
më trime se e pushtetshme, e 
merr dymbëdhjetën, e nxjerr 
nga gjembat dhe greminat, e 
ngre në këmbë dhe i thotë: EC.
Dymbëdhjeta solli famë në 
këtë Vlorë. Njëzeta nderoi 
Vlorën. Vlora nderoi njëzetën.
Njëzeta i tha Shqipërisë: je 
e lirë, dhe këtë liri ja ke hua 
vetvetes. Nuk ke miq dhe 
dashamirë, po ke veten tënde. 
Dhe kur ke veten tënde, mos 
ki më frikë. Këtij urdhri, qe 
e pamundur mos t’i bindet 
njeriu; Shqipëria u mëkëmb, u 
forcua, u mbajt dhe eci. Fuqinë, 
shëndetin, shpirtin dhe gjëllimin 
e mori nga vullneti i saj.
Nder im,  respekt  dhe 

venerim për këtë vend!
Një dëshirë e kaq dhjetë 
vitesh po shtynte kombin 
drejt një të ardhmeje 
të re, drejt një jete të 
bërë dhe të shpënë për 
të mbarën, për dobinë, 
për interesin dhe për 
shkëlqimin e vendit. Një 
dritë ishte hedhur mbi 
udhën që po ecnim dhe 
ajo dritë rrëfente një udhë 
të re. Kandili qe ndezur 
dhe busulla e dëshirës 
kishte gjetur një pol, herë 
e ndritur, herë e zbehtë, 
shpesh herë në rrezik 
që të shuhej. Busulla 
e humbiste polin dhe 
udhëtari e lidhte udhën 
si anija pa timon, si barka 
pa vela. Yllit, që rrëfente 

qëllimin, re të zeza  e mbulonin 
shkëndijën dhe tallazet e 
valës bëheshin kanosëse.
Atij kandili i desh hedhur vaj, 
që të dilte flaka përmbi tymin 
dhe të ndriste rrugën. Edhe 
në qoftë se djersa bën pjellor 
çdo send, këtu djersa u mbyt 
me gjak dhe u ngjall me vullnet.
Vener im, respekt dhe 
nderim për ata njerëz!
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GREKËT DHE KOMPLEKSI I 
INFERIORITETIT PARA ETNISË SHQIPTARE
Nga Prof. Dr. Eshref Ymeri

Studimi me titull “Arvanitas 
me shumë emër” i poetit 
dhe shkrimtarit të njohur 

Arqile V. Gjata, i botuar në 
portalin “Fjala e Lirë” të datës 
26 maj, më la mbresa të thella. 
Është një studim shumë serioz, 
i cili, për interesimin që ngjall 
për lexuesit me vetëdije të lartë 
kombëtare, mund të shërbejë 
si temë doktorature për ta 
mbrojtur para një jurie me 
autoritet shkencor.
Në këtë studim, autori, në 
këndvështrimin tim, si askush 
deri më sot, i ka bërë një 
vlerësim të përkryer figurës 
së Arvanitasit të Madh Aristidh 
Kola. Ai shkruan:
“Pa dyshim dhe pa e tepruar 
mund të themi se Aristidh Kola 
është personaliteti më i madh e 
më produktiv i arvanitasve gjatë 
pesë shekujve të fundit (pas 
vdekjes së heroit tonë të madh, 
Gjergj Kastriotit - Skënderbeut). 
Kontributi i tij në çështjen tonë 
kombëtare e veçanërisht asaj 
kosovare, është madhor, 
tepër konkret dhe i mbështetur 
në prova e argumente 
të  pakundërshtueshme 
shkencore, të shtrira këto në 
kohë e hapësirë”.
 Autor i  përmend 
shumë dëshmi për shqiptarët-
arvanitas, por unë do të ndalem 
në dy prej tyre, meqenëse më 
duken tepër domethënëse.
  Së pari, ai përmend 
mbretin e parë të Greqisë, 
17-vjeçarin  gjerman Otto (Otto 
von Bayern - 1815-1867) të 
dinastisë së Vitelsbahëve, i 
cili mbretëroi në Greqi prej 
vitit 1832 deri në vitin 1862. Ai 
shkruan:
 “Parlamenti Kombëtar 
i Greqisë në Argolidë me 
mbretin Otto më 1832 dhe 
gjatë një dhjetëvjeçari, 
bisedonte... në gjuhën shqipe, 
ndërsa shkresat administrative 
hartoheshin në greqisht. Veç 
kësaj, mbreti i parë i Greqisë, 
gjermani Otto, që me ardhjen e 
tij në Greqi si filohelen i madh, 

iu fut studimit të gjuhës greke 
me themel. Gjatë katër vjetëve 
e më shumë, me qëllim, siç 
thoshte ai, që të mund të fliste 
me popullin e tij e t’i njihte 
drejtpërsëdrejti, vuri re se 
populli i tij nuk fliste greqisht, 
por shqip! U zemërua keqas 
me njerëzit që e rrethonin 
dhe menjëherë e la vazhdimin 
e mëtejshëm të mësimit të 
greqishtes”.
Së dyti, ai përmend deklaratën 
e Aristidh Kolës:
“Në Greqi pak njerëz nuk e 
kanë gjyshen apo gjyshin 
arvanitas”.
Vetëm këto dy dëshmi janë 
mjaft kuptimplote: shqiptarët, 
që e kanë prejardhjen nga 
lashtësia pellazgoiliriane, 
përbëjnë themelin e Greqisë. 
Një gjë të tillë e pranojnë edhe 
disa intelektualë grekë. Njërin 
prej tyre e citon profesori Arben 
Llalla:
“Shkrimtari dhe poeti i njohur 
grek i ditëve tona Nikos Dhimu, 
në një intervistë që i ka dhënë 
më 23 qershor 2009 gazetës së 
madhe NY TIMES, u shpreh:
”Ne fl isnim shqip dhe 
vetquheshim romaikos, por 
pastaj na tha: “Gëte, Viktor 
Hugo, Delacroix: “Jo, ju 
jeni grekë, pasardhës të 
drejtpërdrejtë të Platonit e 

Sokratit...”. Në qoftë se një 
vend i vogël, një komb i 
varfër ka një barrë të tillë mbi 
supet e tija, ai kurrë nuk do të 
shërohet...”. 
Siç e deklaron shkrimtari 
Niko Dhimu, grekët e sotëm 
nuk janë ata grekët e lashtë 
që pretendonte historiani 
gjerman në shekullin 18 
Johann Winckelmann, i cili 
krijoji vizionin se Greqia e 
lashtë është populluar nga 
njerëz të bukur, me flokë të 
verdhë e të gjatë, njerëz të 
zgjuar. Ky përfytyrim i Johann 
Winckelmanit, në të vërtetë, ka 
lidhje me ilirët, të cilët kishin 
këto karakteristika, pra, ata, 
grekët e lashtë, kanë qenë 
ilirët dhe jo grekët e sotëm” 
(Citohet sipas: Prof. Arben 
Lalla. “Dyshime për identitetin 
e grekëve të sotëm me grekët 
e lashtë”. Faqja e internetit 
“Albaniapress”. 10 prill 2010).
Historiani grek Konstantinos 
Pangalis shpjegon se kush 
janë grekët e sotëm, kush 
ishin helenët dhe shqiptarët. 
Shpjegon se ne (shqiptarët 
- E.Y.) jemi të parët e kësaj 
toke, shpjegon se historia 
e sotme greke nuk ka lidhje 
me të vërtetën, shpjegon se 
shqiptarët janë ilirë, shpjegon 
se helenët jemi ne, por jo 

grekët e sotëm!” (Citohet sipas: 
“Historiani grek Konstantinos 
Pangalis: Shqiptarët janë të 
parët e tokës sonë! (video)”. 
Faqja e internetit “Voal”. 21 
shkurt 2020).
Autori thekson:
“Pas fitores dhe shkëlqimit 
të revolucionit 1821, emri i 
arvanitasve dëgjohet për herë 
dhe më pak…”.
Nga libri i Aristidh Kolës, me 
titull “Arvanitasit dhe prejardhja 
e grekëve”. Shtëpia Botuese 
55. Tiranë 2002, f. 550), autori 
ka nxjerrë citatin e mëposhtëm, 
në të cilin dalin në pah arsyet 
se pse emri i arvanitasve, i 
krijuesve të vërtetë të shtetit të 
pavarur grek, “dëgjohet përherë 
dhe më pak”:
“Me gjithë goditjet nga pedantët 
e pushtetit në Greqi, arvanitëria 
e Greqisë vazhdon në qetësi 
ecurinë e saj historike”. Pra, 
pas fitores së atij revolucioni, 
në Greqi filloi të kristalizohej 
gjithnjë e më shumë politika 
çkombëtarizuese kundër 
arvanitasve, e cila nisi me 
shfarosjen e krerëve kryesorë 
që organizuan dhe udhëhoqën 
atë revolucion, me zhdukjen e 
të gjithë dokumentacionit, në të 
cilin dilte... (vijon ne faqen 17)
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(vjon nga faqja 16) ...në pah 
kontributi i tyre, si edhe me 
ngritjen në politikë zyrtare 
të qëndrimit shovinist jo 
vetëm ndaj arvanitasve, por 
edhe ndaj mbarë kombit 
shqiptar në tërësi. Ky qëndrim 
shovinist u konkretizua 
me aprovimin e platformës 
famëkeqe “Magali Idea”, të 
pasqyruar në Kushtetutën e 
vitit 1844, fryt i bashkëpunimit 
të kryeministrit shovinist 
Jani Koleti (Ioannis Kolettis - 
1773-1847) me mbretin Otto.
Gazetari, polit ikani dhe 
historiani austriak Jakob 
Philipp Fallmerayer (1790-
1861) është shprehur qartë:
 “Revolucioni për 
pavarësinë e Greqisë ishte një 
revolucion shqiptar dhe jo grek”.
S h q i p t a r ë t - a r v a n i t a s , 
megjithëse trima me emër të 
madh, vërtet e siguruan fitoren 
e atij revolucioni të ashtuquajtur 
grek. Por harruan përmbajtjen 
e dy aforizmave të famshëm 
që vijnë nga lashtësia: 
harruan aforizmin e famshëm 
të Platonit (428-348 p.e.r.):
“Fitorja mbi vetveten është e 
para dhe më e mira e të gjitha 
fitoreve. Të jesh i mundur 
nga vetvetja është gjëja më 
e turpshme dhe më e keqe”. 
Harruan edhe aforizmin po aq 
të famshëm të Ciceronit (106-
43 p.e.r.), në të cilin thuhet:
“Fitorja më e madhe është ajo 
që sigurohet mbi vetveten”
Arvanitasit e siguruan fitoren në 
frontin e luftës, por dështuan në 
frontin e pasluftës: pasluftën 
ua lanë në dorë grekëve 
për ta administruar. Kjo për 
arsye të përçarjes që e ka 
karakterizuar etninë shqiptare 
që së lashti, përçarje që ka 
shërbyer si “fidanishte” për 
mbjelljen e një urrejtjeje të 
çuditshme ndërshqiptare, 
me pasoja tragjike për fatet e 
kombit tonë. Sikur arvanitasit ta 
kishin mbajtur nën administrim 
të rreptë edhe pasluftën, 
Greqia sot do të fliste shqip 
dhe grekërit e mbetur në 
ato troje, do të trajtoheshin 
si një minoritet i respektuar.

Grekët, sigurisht, të torturuar 
nga kompleksi i inferioritetit 
para arvanitasve që bënë 
revolucionin, ngritën më 
këmbë mbarë opinionin publik 
dhe, nën drejtimin e kishës 
shoviniste greke, ringjallën 
traditën e misionarit famëkeq 
Kozma për ndalimin dhe 
mallkimin e gjuhës shqipe, si 
Gjuhë e Perëndive, siç e ka 
titulluar veprën e vet Aristidh 
Kola, të botuar në vitin 1989. 
Dhe është e kuptueshme. Për 
çkombëtarizimin e një populli, 
mënyra më dobiprurëse 
ësht ndalimi i gjuhës së tij, 
sepse gjuha është pasqyra 
e identitetit të tij kombëtar. 
Kolë Boçari, profesor historie 
në Universitetin e Kuislandit në 
Australi, në vitin 1996 bëri një 
replikë me ministrin grek për 
çështjet evropiane, në gazetën 
britanike “The Europeans”, 
në të cilën u shpreh: 
“Mësova për deklaratën tuaj, z. 
Ministër, në të cilën ju pohuat 
se në Greqinë e sotme nuk ka 
minoritet. Ju ose e keni humbur 
lidhjen me realitetin, ose ju ka 
verbuar fare nacionalizmi… Në 
Greqi jo vetëm që ka minoritet, 
por atje ekziston një minoritet 
i madh, mbi 2 milionë banorë, 
që kanë pushtuar Peloponezin, 
Athinën, Thrakën, Livadhianë.., 
gjë të cilën Greqia e ka mohuar 
gjithmonë… Unë dhe familja 
ime jemi një nga viktimat e 
këtij represioni shekullor… 
Ju na ndaluat me forcë, që 
ne, arvanitasit, ta ushtronim 
meshën në gjuhën shqipe, të 
flisnim publikisht në gjuhën 
e nënës, madje na përgjonit 
që të mos flisnim lirisht edhe 
në shtëpi… Për këtë shkak, 
kemi ikur nga fshati i lindjes në 
Peloponez, për të gjetur lirinë 
këtu, në Australi…”. (Citohet 
sipas: Nuri Dragoj. “Shqiptarët 
dhe grekët .  Real i tete 
historike”. Shtëpia Botuese 
“Weso”. Tiranë 2009,  f. 326).
(Profesor Boçari bën një 
gabim të vogël: ministrin 
grek nuk e kishte verbuar 
nacionalizmi. Përkundrazi, e 
kishte verbuar shovinizmi).

Në arritjen e objektivit të tyre 
për falsifikimin e historisë sonë 
të lashtë dhe ndalimin e gjuhës 
shqipe, grekëve u erdhën në 
ndihmë edhe personalitete të 
shquara të kulturës evropiane, 
që u përmendën më lart, si 
historiani gjerman Johann 
Winckelmann  (1717-1768), 
shkrimtarët Gëte (1749-1832) 
, Viktor Hugo (1802-1885) 
dhe piktori francez Delakrua 
(Delacroix - 1798-1863).
Me përkrahjen e tyre të padrejtë 
që këto personalitete i dhanë 
Greqisë, mohuan prejardhjen 
e kombit tonë, si kombi më i 
lashtë, falsifikuan historinë, 
duke shpikur lidhjen e paqenë 
mes grekëve të sotëm dhe 
atyre gjoja grekë të lashtësisë, 
mohuan lashtësinë e gjuhës 
shqipe, si themeli i gjuhëve 
evropiane, duke mos marrë 
në konsideratë mendimin e 
pararendësit të tyre gjerman, 
të filozofit dhe dijetarit të 
shquar Leibnic (Leibniz - 
1646-1716), i cili thoshte:
“Në qoftë se duam të dimë 
historinë para Krishtit dhe 
shkencat e asaj kohe, duhet 
t’i drejtohemi gjuhës shqipe”.
Ata, gjithashtu, anashkaluan 
pikëpamjet e studiuesit gjerman 
Johan Turhan, të shprehura 
në librin me titull “Kërkim në 
histori”, të botuar në Lajpzig në 
vitin 1774, në të cilin ai shkruan: 
“Asnjë popull tjetër i botës, 
në të cilën jetojmë, nuk është 
aq i panjohur për Evropën 
Perëndimore, për sa i përket 
prejardhjes, historisë dhe 
gjuhës se shqiptarët. E 
megjithatë, ai është populli 
kryesor i botës së lashtë e të 
rëndësishme që çdo historian 
do të donte ta njihte: historia e 
tyre do të plotësonte zbrazëtitë 
e mëdha në historinë e 
vjetër dhe të re të Evropës”.
Në vitin 1998, Shtëpia 
Botueswe “Planet” botoi 
librin e Aristidh Kolës me 
titull “Greqia në kurthin e 
serbëve të Millosheviçit”, në 
përkthimin e Milto Gurrës.
Në atë libër del në spikamë 
qëndrimi i Aristidh Kolës ndaj 

politikës greke, e cila, gjatë 
masakrave që shovinizmi 
serbokriminal po kryente në 
Kosovë, mbronte fuqimisht 
Millosheviçin, duke u renditur 
përkrah politikës së shovinizmit 
rusomadh, armikut të betuar 
tradicional të kombit shqiptar.  
Ai ishte një qëndrim i turpshëm 
i politikës zyrtare greke ndaj 
popullit shqiptar të Kosovës, 
dhe po mbetet i tillë, përderisa 
Athina vazhdon ende të 
mos e njohë pavarësinë e 
Kosovës, qëndrim që të linte 
të kuptoje se ai mbahej edhe 
ndaj mbarë kombit shqiptar. 
Ai qëndrim, i cili nuk mund të 
vlerësohej ndryshe, veçse si 
qëndrim çmendurak, të sjell 
në kujtesë një deklaratë të 
vitit 1981 të presidentit grek 
Karamanlis, i cili thoshte: 
“Greqia është një azil të 
çmendurish” (Citohet sipas: 
Robert D. Kaplan. “Greqia - 
gruaja e Lindjes, dashnorja e 
Perëndimit”. Shtëpia Botuese 
“Dituria”. Tiranë 2002. f. 40). 
Pse të mos jenë të çmendur 
grekët! Fajin e kanë krerët 
arvanitas të revolucionit, 
demek, grek, që, siç u përmend 
më sipër, s’e morën situatën 
në dorë, që lejuan t’i vidhej 
historia jo vetëm Arvanitisë, 
por edhe mbarë kombit 
shqiptar, të falsifikohej ajo 
në mënyrën më skandaloze 
dhe grekët të fitonin edhe 
mbështetjen e personaliteteve 
të lartpërmendura të kulturës 
evropiane, të cilat, të brejtura 
nga smira për lashtësinë e 
gjuhës shqipe, trilluan një tjetër 
histori të Greqisë. Pra, nëse 
krerët arvanitas do ta kishin 
qeverisur siç duhet periudhën 
pas revolucionit, sot grekët 
nuk do të ishin fare të çmendur 
dhe, në rolin e minoritarëve, 
do të punonin të qetë, në 
bashkëpunim me arvanitasit 
dhe me mbarë kombin shqiptar. 
Për aktivitetin e tij të shquar 
në shërbim të së vërtetës për 
shqiptarët arvanitas, Aristidh 
Kola duhej t’i paguante 
një haraç të madh shtetit 
shovinist grek. Dhe e pagoi. 
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NË MBËSHTETJE TË TEATRIT 
KOMBËTAR NË TIRANË
Edhe pse u prish teatri 

“dhimbja kulturore” 
vazhdon. Në vitin 

2006 krahas katër objekteve 
të tjera ikonikë të Londrës, 
Kulla e Colliers Wood, 
Hoteli Tower nga Tower 
Bridge, Selia Zvicerane 
Re - e njohur më mirë si 
Gherkin dhe Centrepoint, 
ajo u votua si një nga pesë 
objektet më të shëmtuara 
që duhej të shembeshin. Në 
fakt Kulla e Colliers Wood 
u votua si ndërtesa më e 
urryer e Londrës, dhe pas 
saj në vendin e katërt u 
vendos kompleksi i Artit në 
Southbank, ose sikurse njihet 
ndryshe afër Syrit të Londrës. 
Mjaft arkitektë, zyrtarë dhe 
politikanë u rrjeshtuan që 
ato të shembeshin, pra të 
rindërtoheshin të gjashtë 
ndërtesat më të shëmtuara 
të Londrës. Debati shkoi në 
publik, pastaj në mesin e 
specialistëve të arkitekturës. 
Në Qendrën Southbank  
ishte dhe Dhoma Purcell, 
një vend koncertesh dhe 
shfaqjesh, një nga komplekset 
kryesore kulturore qendrore 
të Londrës. Është emërtuar 
pas kompozitorit anglez 
të shekullit të 17-të, Henry 
Purcell dhe ka 370 vende. 
Kjo ishte dhe një nga pikat që 
ndryshoi hahet e debateve. 
Në një pjesë të fundit, 
plot dashuri për Qendrën 
Southbank, por kritik për 
shembjen dhe ndryshimin 
strukturor, u vendos grupi që 
drejtohej nga Antony Gormley, 
i cili qëndroi i vendosur, 
argumentoi dhe bindi me 
argumenta “se duhet të ruajmë 
besimin me qëllimet origjinale 
dhe idealet arkitekturore të 
krijuesve të tij, Ron Herron, etj. 
Dennis Crompton dhe Warren 
Chalk.” Ata ishin midis grupit 

të arkitektëve që më 
vonë do të formonin 
Archigram, praktikë që 
u bë autoriteti britanik 
mbi brutalizmin. Por 
ajo që kuptohet pak 
është se ky kompleks 
i jashtëzakonshëm 
betoni nga Thames 
nuk është gjithçka që 
ata parashikuan kur 
ata hartuan zhvillimin 
e viteve 60 të Qendrës 
S o u t h b a n k .  S i 
përfundim Kompleksi 
sikurse të gjitha godinat 
e tjera u vendos të mos 
shembeshin, por të 
restauroheshin. Dhe 
kështu u bë. Kompleksi 
i  propozuar nga 
Kryeministri Britanik, 
Clement Attlee në vitin 
1948, që ishte bërë “Tonik i 
Kombit” atëhere i vinte qytetit, 
që ishte pa një sallë të madhe 
koncertesh pas shkatërrimit 
të Sallës së Mbretëreshës 
nga një bombë në vitin 1941 u 
vendos që të mos shkatërrohet 
nga Partia Konservative, 
që kishte pushtetin lokal. 
Në një nga këto godina të 
shëmtuara, që u shpallën 
për rikonstruksion, punoi dhe 
Kompania “Big Boss Services” 
UK Ltd, që drejtohet nga 
biznesmeni Gazmend Cufaj.  
anëtarët e kësaj kompanie dhe 
drejtuesi i saj e panë nga afër 
atë që po ndodhte tashmë, 
dhe ndiqnin ende komentet 
për mosprishjen e godinave 
me vlera dhe të cilësuar si 
ikona, edhe pse ishin votuar 
si të shëmtuara dhe jashtë 
kohe. Kështu ata ndjekin 
edhe sot vendimin e Këshilit 
bashkiak të Tiranës për 
shëmbjen për Teatrit Kombëtar 
dhe i janë bashkuar zërave 
që janë kundër shembjes. 
Drejtuesi i kësaj kompanie 

është njëkohësisht edhe 
Kryetari i Grupseksionit të PD-
së për Barking dhe Dagenham 
në Londër dhe menjherë ka 
bërë takimin e radhës me 
anëtarët e kësaj strukture të 
PD-së në BM. Anëtarët dhe 
drejtuesit e këtij Grupseksioni 
Fatmir Terziu, Rasim Ahmati, 
Rrahman Gjana, Edmond 
Sufaj, Elmaz Hoxha, Basri 
Brahimaj, Shkumbin Krasniqi, 
Fadil Jupa, Niki Dauti, Gentian 
Muslika, Islam Brahimaj, 
Mentor Cufa, Shyqyri Muslika, 
Alfred Bera, Defrim Dauti, Uke 
Muslika, Ramazan  Seidaj, 
Mustaf Dauti, Ardit Alia, Bujar 
Qera, Astrit Pashaj, Fatos 
Asllani kanë mbështetur zërat 
e artistëve dhe të gjithë atyre 
që janë kundër këtij vendimi, 
duke e cilësuar si të padrejtë. 
Ata kanë kërkuar që ky vendim 
të rrëzohet dhe të mos sjellë 
tensionimin e situatës nga 
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit,  
që janë kundër shembjes. 
Ata kanë mbështetur edhe 
organizatën Europa Nostra, 

e cila më 24 mars 2020 e ka 
shpallur Teatrin Kombëtar 
një nga shtatë objektet më 
të rrezikuara të trashëgimisë 
europiane, të cilin e ka marrë 
në mbrojtje për restaurim 
me mbështetje të Bankës 
Europiane të Investimeve!
Ata i  kanë qëndruar  
deklarimit të kësaj organizate 
duke shtuar se edhe “Ne 
përkrahim trashëgiminë 
kulturore të Europës. Prandaj 
kundërshtojmë propozimin e 
paligjshëm për shkatërrimin 
e Teatrit Kombëtar në Tiranë, 
një nga shtatë objektet e 
marra në mbrojtje nga Europa 
Nostra! Teatri është i mbrojtur 
nga ligji vendas, i mbrojtur 
fuqimisht nga shoqëria 
civile dhe nga ekspertët”. 
Ky Grupseksion ka vendosur 
që ti drejtohet dhe disa 
instancave poltike dhe 
vendimmarrëse britanike për 
të marë mbështetje në këtë 
drejtim. Ndërkohë ata kanë 
qenë edhe në përkrahje të 
fjalës të... (vijon ne faqen 19)
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(vjon nga faqja 18)  ...shkurtër 
në llogarinë zyrtare në 
“Facebook”, të lëshuar nga 
ambasada e Britanisë së 
Madhe që thotë se mbështet 
thirrjen e komisioneres 
Mariya Gabriel për dialog. 
“Mbështesim thirrjen e 
Komisioneres së BE-së Mariya 
Gabriel për dialog dhe për të 
gjitha palët e përfshira që të 

japin kohën dhe hapësirën 
që të mund të realizohet 
në mënyrë kuptimplotë. 
Dialogu nuk është kurrë i 
pavlerë, veçanërisht në këto 
kohë të trazuara”. Mariya 
Gabriel ka reaguar më herët 
në “Tëitter” për çështjen e 
Teatrit, duke iu bërë apel 
institucioneve shqiptare të 
përfshihen pa vonesë në një 

dialog konstruktiv me palët 
e trashëgimisë. “Dialogu me 
shoqërinë civile dhe ekspertët 
e trashëgimisë kulturore 
është i domosdoshëm 
përpara se të merrni një 
vendim të pakthyeshëm për 
Teatrin Kombëtar në Tiranë. 
Ne inkurajojmë fuqimisht të 
gjitha institucionet përkatëse 
kombëtare që të përfshihen 

tani në një dialog konstruktiv 
me palët e trashëgimisë.”– 
shkruante komisionerja.
Ndaj anëtarët e Grupseksionit 
të PD-së që drejtohet nga 
biznesmeni Gazmend Cufaj 
i kërkuan të mbështetet 
dialogu, sikurse duhet në këtë 
situatë. Ata e quajnë dhimbje 
kulturore prishjen e Teatrit. 
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KËSHILLI KOORDINUES I 
DIASPORËS DHE QEVERIA RAMA
Nga Frank Shkreli

Ditë e fundit, lexova me 
vëmendje deklaratën 
që ka bërë Kёshilli 

Koordinues i Diasporёs 
(KKD) mbi zhvillimet e fundit 
në Shqipëri, deklaratë në të 
cilën anëtarët e këtij Këshilli 
shfaqin “shqetësimin” e tyre 
për shembjen ilegale të Teatrit 
Kombëtar në Tiranë dhe për 
gjëndjen aktuale politike në 
vend.  Siç dihet, ky institucion 
pёrfaqёson interesat e 
diasporёs dhe synon njëherazi 
të jetë edhe një urë urё lidhёse, 
kryesisht, me institucionet 
qeveritare, të pakën ashtu 
duket deri më tani.  “Ka ndjekur 
me shqetёsim tё veҫantё 
situatёn e krijuar nga shembja 
e godinёs sё Teatrit Kombёtar.  
Mёnyra dhe momenti qё u 
zgjodh nga qeveria pёr tё 
prishur godinёn, shoqёruar me 
arrogancёn kundёr atyre me 
mendim ndryshe, n’a shqetёson 
pasi vihet seriozisht në diskutim 
e ardhmja e Shqipёrise si njё 
shtet demokratik.  Ështё e 
pakuptueshme se si nё ҫastet 
e rёnda tё pandemisё, një 
nga prioritetet e qeverisё ishte 
prishja e Teatrit Kombёtar.  
Shoqёria shqiptare nё kёtё 
periudhë të paprecedent ka 

nevojё pёr qetёsi dhe unitet 
dhe jo veprime tё nxituara dhe 
konflikte të panevojsheme”, 
theksohet në deklaratën e 
Këshillit të përfaqsuesëve të 
diasporës shqiptare.  KKD 
me të drejtë i referohet edhe 
dhunës së përdorur kundër 
protestuesve ditën e shembjes 
së Teatrit, si “një akt i shemtuar 
dhe aspak demokratik”, 
ndërkohë që thekësohet se: 
“Ne dёnojmё pa asnjё rezervё 
veprimet e qeverisё pёr 
shёmbjen e Teatrit Kombëtar, 
mungesёn e transparencёs, 
shkeljet ligjore, dhe nxitimin nё 
marrjen e vendimeve”.  KKD 
u bën thirrje forcave politike 
nё Shqipёri qё tё zhvillojnё 
dialogun dhe jo arrogancёn 
e treguar deri tani dhe që të 
ndalohet menjëherё ndjekja 
penale kundёr personave 
tё arrestuar e dhunuar nё 
protestёn e datёs 17 Maj, 
ndërsa theksojnë se “ndjekje 
penale ndoshta duhet rezervuar 
pёr ata qё urdhёruan shembjen 
dhe ushtruan dhunёn”.
 Dihet se Këshilli Koordinues 
i Diasporës është organizuar 
dhe miratuar nga qeveria 
e Kryeministrit Rama, por 
KKD thotë se megjithkëtë 
këtë lidhje, ky ent është një 
institucion i pavarur nga 

qeveria.  E përshëndes KKD-
ën për këtë deklaratë mbi 
shembjen ilegale të Teatrit 
Kombëtar!  Por megjithëse kjo 
deklaratë e KKD-së kundër 
shembjes së Teatrit Kombëtar 
nga autoritetet shqiptare është 
mjaft e fortë në përmbajtje, 
për mua çdo organizatë që 
formohet dhe miratohet nga 
një qeveri -- më bën të dyshojë 
për qëllimet dhe objektivat e 
cilësdo qeveri qoftë, përfshir 
edhe qeverinë e Kryeministrit 
Rama, për përdorimin e një 
orgnaiztae të tillë për qëllime 
politike personale dhe partiake.
 Ç’prej fillimit, unë e kam 
mirëpritur “Samitin e Diasporës” 
dhe krijimin e Këshillit 
Koordinues të Diasporës, 
nga Shqipëria, Kosova dhe 
Maqedonia, si një masë me 
vend megjithse e vonuar, 
për vëmendjen që meriton 
diaspora.  Më ka pëlqyer ideja 
e takimeve të organizuara për 
diasporën edhe nga Kosova 
dhe Maqedonia sepse takime 
të tilla merrnin një domethënje 
të rëndësishme kombëtare.  Të 
pakën në takime të tilla ishim 
të bashkuar, mendoja unë.  
Samitin e parë të Diasporës 
në Tiranë e kam konsideruar si 
fillimi i një dialogu të mirëfilltë 
kombëtar, dialog i cili ka 

munguar për një kohë të gjatë 
midis diasporës dhe Atdheut.
 Kjo ishte shpresa, por 
e vërteta është ndryshe.  
Fatkeqësisht, Samitet e 
Diasporës i përngjanin më 
shumë një mitingu politik të 
Ramës dhe nuk pasqyruan 
dialog kombëtar as politik, 
siç pritej, midis diasporës 
dhe autoriteteve shqiptare në 
Tiranë, Prishtinë e Shkup.  Në 
këtë përfundim, besoj se mund 
të vinë edhe antarët e KKD-së, 
të cilët kanë marrë pjesë në ato 
samite.  Në deklaratën e tyre 
më sipër, KKD u bënë thirrje, 
“forcave politike nё Shqipёri 
qё tё zhvillojnё dialogun dhe jo 
arrogancёn e treguar deri tani”.
Si përfundim, urat po prishën 
dhe lidhjet shpirtërore po 
pakësohen gjithnjë e më 
shumë midis diasporës 
shqiptare dhe Atdheut tonë të 
shtrenjtë, pikërisht për arsye 
të qeverisjes tuaj autoritare, 
siç u pasqyrua kohët e fundit 
edhe me shembjen e ilegale 
të Teatrit Kombëtar, si vetëm 
një nga ngjarjet shqetësuese, 
që sipas deklaratës së Këshillit 
Koordinues të Diasporës është, 
“me karakter të rrezikshëm 
për demokracinë e vendit”.
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VAKSINA E KORONAVIRUSIT DO TË 
JETË NË DISPOZICION NGA SHTATORI 
NËSE PROVAT FUNKSIONOJNË, THOTË 
SHEFI I KOMPANISË SË ILAÇEVE

Njerëzit britanikë do 
të kenë mundësi të 
hyjnë në një vaksinë 

të koronavirusit nga shtatori, 
ka thënë shefi ekzekutiv 
i prodhuesit të drogës 
Ast raZeneca,  megj i thë 
shqetësimet që nuk do të jetë 
gati. Pascal Soriot i tha The 
Andrew Marr Show të Dielën se 
njerëzit britanikë do të marrin 
qasjen e parë në vaksinë nga 
vjeshta. Firma farmaceutike, 
e cila është duke punuar 
me Universitetin e Oksfordit, 
më parë kishte thënë se ka 
siguruar marrëveshjet e para 
për të paktën 400 milion doza 
të vaksinës. Por një anëtar 
kryesor i projektit i tha The 
Sunday Telegraph transmetimin 

më të ulët të Covid-19 në 
komunitet e lë gjyqin me vetëm 
një shans 50% të suksesit.
I pyetur nëse njerëzit në Britani 
do të jenë ndër të parët që do 
të marrin vaksinën, Z. Soriot 
tha: “Po, ne kemi marrë në të 
vërtetë një urdhër nga Qeveria 
Britanike për të furnizuar 100 
milion doza vaksine, dhe ato 
do të shkojnë te populli britanik.
“Dhe nuk ka dyshim, duke 
filluar nga shtatori, ne do të 
fillojmë t’i dërgojmë këto doza 
të vaksinave në Qeverinë 
Britanike për vaksinim.” Por 
zoti Soriot vazhdoi të thotë 
se mundësia e vaksinës 
që do të rrokulliset në 
vjeshtë varej nëse një gjyq 
i Universitetit të Oksfordit 

funksiononte përpara se niveli 
i transmetimit të ulet më tej.

Ai shtoi: “Vaksina duhet të 
funksionojë dhe kjo është 
një pyetje, dhe pyetja tjetër 
është, edhe nëse funksionon, 
ne duhet të jemi në gjendje 
ta demonstrojmë atë.
“Ne duhet të vrapojmë sa më 
shpejtë që të jetë e mundur 
përpara se sëmundja të zhduket 
në mënyrë që të demonstrojmë 
se vaksina është efektive”.
Instituti Jenner i Universitetit 
të Oksfordit dhe Grupi i 

Vaksinave në Oxford filluan 
zhvillimin në një vaksinë në 
janar, duke përdorur një virus 
të marrë nga shimpanze.

Pas një faze fillestare të 
testimit në 160 vullnetarë 
të shëndetshëm midis 18 
dhe 55 vjeç, studimi tani 
është vendosur të përparojë 
në fazat dy dhe tre, të cilat 
përfshijnë rritjen e testimit 
deri në 10,260 njerëz dhe 
zgjerimin e diapazonit të 
moshave të vullnetarëve për të 
përfshirë fëmijë dhe moshuarit.
Profesori Adrian Hill, drejtori 
i Institutit Jenner, tha se 
nëse përhapja e virusit 
është shumë e ulët, jo aq sa 
vullnetarët do ta kapin atë 
dhe gjyqi nuk do të jetë në 
gjendje të thotë përfundimisht 
nëse vaksina funksionon.

GJYKIMET PO VAZHDOJNË TË GJEJNË NJË VAKSINË 
QË FUNKSIONON DHE ËSHTË E SIGURT
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7 NDRYSHIME TË MËDHA NË AEROPORTET 
HEATHROW, STANSTED DHE GATWICK PASI 
PASAGJERËT DETYROHEN TË KARANTINOJNË

Fluturimi nuk do të jetë i 
njëjtë për të ardhmen 
e parashikueshme

Me lehtësimin e bllokimit në 
horizont, shumë persona 
në Londër do të fillojnë të 
mendojnë përsëri për të 
udhëtuar jashtë vendit. Por 
me pandeminë shumë larg, 
mirëqenia e pasagjerëve po 
detyron aeroportet të sjellin 
masa të reja dhe të shumta. 
Disa tashmë janë zbatuar nga 
vetë aeroportet, ndërsa të tjerat 
po imponohen nga qeveria 
pasi disa muaj u kërkuan nga 
aeroportet për udhëzime më 
të drejtpërdrejta. Këtu janë 
shtatë ndryshimet kryesore 
në aeroportet e Londrës.

1. Karantinimi i 
detyrueshëm
Nga 8 qershori, pjesa 
dërrmuese e pasagjerëve 
që vijnë në Mbretërinë e 
Bashkuar me aeroplan, traget 
ose tren do t’ju kërkohet të 
izolohen për 14 ditë. Këto 
rregulla u njoftuan të Premten 
(22 maj) nga Sekretari i 
Brendshëm Priti Patel. 
Udhëtarëve u kërkohet të 
përdorin transportin personal 
siç është një makinë për të 
marrë nga aeroporti në vendin 
ku do të karantinojnë. Sipas 
këshillave të qeverisë, njerëzit 
në karantinizëm “nuk duhet të 
shkojnë në punë, shkollë, apo 
zona publike, ose të përdorin 
transport publik ose taksi. Ata 
nuk duhet të kenë vizitorë, 
përfshirë miq dhe familje, 
përveç nëse ata ofrojnë 
mbështetje thelbësore.”

2. Shkelësit e rregullave 
mund të gjobiten
Si një mënyrë për të zbatuar 
masat e reja, qeveria do të 
jetë në gjendje të nxjerrë gjoba 

për të rregulluar shkelësit. 
Fluturuesit që shkelin 
rregullat e karantinës mund 
të përballen me një njoftim 
fiks prej 1.000 ose edhe një 
ndjekje të mundshme dhe 
gjobë të pakufizuar. Sipas 
autoriteteve: “Niveli i gjobës 
mund të rritet nëse rritet 
rreziku i infeksionit nga jashtë”.

3. Kush nuk ka pse të 
karantinojë?
Përkundër rregullave të rrepta 
dhe të zbatuara, disa njerëz do 
të përjashtohen. Kjo perfshin:
kamionë dhe shoferë 
kamionësh. Kjo sigurohet 
që furnizimi i mallrave 
t ë  m o s  n d i k o h e t
profesionistë mjekësorë që 
udhëtojnë për të ndihmuar 
në luftën kundër koronavirusit
kushdo që lëviz nga Brenda 
Zonës së Përbashkët të 
Udhëtimit, që përfshin Irlandën, 
Ishujt Channel dhe Isle of Man
punëtorët bujqësorë sezonalë 
të cilët do të izolohen në 
pronën në të cilën punojnë
Opsione të tjera do të shikohen 
si krijimi i ‘urave ajrore’.
Këto janë marrëveshje 
midis vendeve me shkallë 
të ulët transmetimi për të 
mos kërkuar karantinim.

4. Aty ku mund të jeni në 
karantinë
Pasagjerët të cilët duhet 
të karantinojnë (d.m.th. 
shumica) do t’u duhet të 
tregojnë autoriteteve se 
ku do të izolohen. Nëse 
prona nuk konsiderohet 
e përshtatshme, mund të 
kërkohet që të izolohen në 
objektet e rregulluara nga 
qeveria. Qeveria tha: “Nëse 
kjo nuk i plotëson kërkesat 
e nevojshme - siç janë 
hotelet, ose me miqtë ose 
familjen - do t’u kërkohet 

të izolohen në ambientet 
e rregulluara nga qeveria”.

5. Kontaktoni me 
lokatorin
Për të siguruar që pasagjerët 
po izolohen dhe po e bëjnë atë 
në një vend të përshtatshëm, 
të gjithë mbërritjet do t’ju 
kërkohet të plotësojnë një 
formular me kontakt dhe 
informacione të mëtejshme të 
udhëtimit. Kjo do të thotë që 
qeveria mund të kontaktojë 
pasagjerin nëse ata ose 
dikush që ata kanë qenë 
në kontakt me kontratat 
e sëmundjes. Gjithashtu 
pasagjeri do të sigurojë detajet 
se ku do të kalojnë karantinën 
14 ditore dhe autoritetet mund 
të gjykojnë nëse i plotësojnë 
“kërkesat e nevojshme”.

6. Destinacione të 
kufizuara
Përkundër të gjitha masave 
të vendosura në fund të 
fluturimit në Londër, disa 
destinacione nuk do të jenë 
në dispozicion për shkak të 
vendimeve në anën tjetër. 
Spanja, një destinacion 
jashtëzakonisht i popullarizuar 
për turistët britanikë, ka thënë 

se vetëm qytetarët spanjollë, 
banorët e ligjshëm të vendit 
dhe ata që janë në udhëtime 
thelbësore do të lejohen në 
vend. Në mënyrë të ngjashme 
Greqia nuk e ka përfshirë 
Mbretërinë e Bashkuar në 
listën e vendeve nga ku do 
të pranojnë pushuesit. Italia, 
Franca, SH.B.A., Kanada, 
Emiratet e Bashkuara Arabe, 
Australia dhe Zelanda e Re 
janë gjithashtu midis vendeve 
që kanë vendosur forma të 
kufizimeve. Në këtë situatë 
që ndryshon me shpejtësi, 
varg i  destinacioneve 
do të jetë i kufizuar.

7. PPE e detyrueshme dhe 
distancimi shoqëror
Dy fraza për të cilat kurrë nuk 
duhej të mendonim derisa 
të përfshiu pandeminë. Tani 
ata janë pjesë e shumicës 
së bisedave dhe shumë prej 
aeroporteve i kërkojnë ato. 
Qeveria ka thënë se të gjithë 
pasagjerët duhet të qëndrojnë 
2 metra larg dhe aty ku është e 
mundur, të mbajnë një maskë 
për fytyrën. Ata që udhëtojnë 
përmes Stansted tashmë u 
është thënë të mbulojnë fytyrat 
e tyre dhe të veshin doreza.
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SIMBOLET DHE TRADITAT E DASMAVE

A k e n i  m e n d u a r 
ndonjëherë se nga vijnë 
traditat e dasmave? 

Pse nusja duhet të jetë me 
të bardha, të ketë një tufë 
lulesh dhe të vesh diçka 
të vjetër, diçka të re, diçka 
blu dhe diçka të huazuar.
Çfarë simbolizojnë tufat e 
nusërisë, vallja e parë dhe 
puthja e parë? Le ta zbulojmë!

Veshja e dasmës
Deri para 180 vjetësh, gratë 
thjesht mbanin veshjen e tyre 
më të mirë për ceremoninë 
e dasmës, e cila ishte në 
ngjyrën e tyre të preferuar 
dhe në çdo gjatësi. Por në 
1840, Mbretëresha Viktoria e 
Britanisë së Madhe, veshi një 
fustan të bardhë elegant për 
ditën e saj të dasmës dhe i dha 
një tendencë të modës, që më 
vonë pushtoi botën. Besohet 
se veshja e bardhë e dasmës 
simbolizon prosperitetin, 
virgjërinë dhe pafajësinë.

Diçka e vjetër
Tradita lindi në epokën e 
Mbretëreshës Victoria dhe 
është lidhja midis jetës së 
vjetër, familjes dhe fillimit 
të ri. Zakonisht për diçka 
që nuset e vjetra zgjedhin 
bizhuteri të vlefshme familjare.

Diçka e re
Simbolizon lumturinë dhe 
fatin e familjes së re. Veshja 
e dasmës është simboli më i 
përshtatshëm për këtë traditë.

Diçka blu
Edhe në kohërat biblike, 
ngjyra blu simbolizonte 
besnikërinë dhe përkushtimin. 
Nga atje vjen tradita e nuseve 
të veshin diçka blu në dasmën 
e tyre ose të vishen me një 
hije të butë të kësaj ngjyre.
Diçka për të marrë hua
Veshja me diçka që tashmë 
është përdorur nga një nuse 
tjetër e lumtur besohet se sjell 
shumë lumturi edhe për ju.
Buqeta e nuseve
Që nga kohërat e lashta, 
njerëzit besonin se nëse nusja 
mban një tufë lulesh me bimë 
aromatike, ajo do të zmbrapsë 
shpirtrat e këqij, fatin e keq 
dhe sëmundjet. Në Romën 
e lashtë, tufa e luleve u 
zëvendësua nga një garland i 
veshur nga nusja dhe dhëndri, 
si një simbol i jetës së re dhe 
shpresës për pjellorinë. Gjatë 
Victorianizmit, çiftet në dashuri 
shkëmbyen buqeta, me secilën 
lule që kishte kuptimin e vet.
Këto tradita janë akoma 
të vlefshme edhe sot dhe 
përdoren me shumë marifet në 
tufën e nuses. Karafili është 

një simbol i hijeshisë dhe 
dashurisë, krizantema e kuqe 
thotë “Unë të dua”, krizantema 
e bardhë është besnikëri, 
daulet - pafajësia, magnolia 
- këmbëngulja, trëndafili i kuq 
- dashuria pasionante, lulja e 
borës - shpresa, lulja violet 
- besimi, tulipani - dashuri.

Puthja e parë
Përveç që është puthja juaj e 
parë si familje, ajo gjithashtu ka 
një kuptim shumë të thellë. Në 
Romën e lashtë, vlefshmëria 
e çdo traktati u vulos me një 
puthje. Prandaj simbolika e 
tij mbetet si përfundim i një 
kontrate që ju lidh së bashku.

Thyerja e një gote
Kjo është një traditë hebraike 
dhe përshkruan shkatërrimin 
e tempullit në Jeruzalem. 
Shumë çifte mbajnë pjesë të 
kupës së thyer si një simbol 
i besimit se martesa e tyre 
do të mbetet e paprekur 
deri sa vdekja t’i bëjë ata.
Hedhja e monedhave dhe grurit
Në kohërat e lashta ishte një 
dëshirë për pjellori për çiftin e 
ri, dhe sot ajo mishëron jetën e 
lumtur dhe të plotë që qëndron 
përpara tyre së bashku. Shtimi 
i petaleve me trëndafil besohej 
se largonte forcat e liga.
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