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Distancimi prindëror... Urime nga Hilal Food... A duhet që mbretëria...

Para pak ditësh kam dorëzuar 
Buxhetin e këtij viti, dhe dua t’ju 
njoftoj se çfarë do të thotë kjo.

Shtrëngimit po i vjen fundi. Kjo do 
të thotë më shumë para për NHS - 
dhe një ulje taksash për 32 milionë 
njerëz. Mbrapsht këto politika? 
Pastaj bashkohuni me partinë që 
i jep ato. Së bashku, si një vend, 
ne kemi pasur për të marrë disa 
vendime të vështira. Për të zgjidhur 
rrëmujën e lënë nga Laburët.
Por për shkak të qasjes sonë të 
ekuilibruar, ekonomia po rritet dhe 
borxhi po bie. Kështu që mund të 
shpenzojmë më shumë në shërbimet 
publike që përdorim çdo ditë. Koj 
është rritja më e madhe në para, 
në historinë e NHS. Do të bëjmë 
një shtesë 20.5 miliardë sterlina...
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çdo vit nga 2023-24. Sigurohuni 
që NHS është atje për ne 
kur ne kemi nevojë për të.
Dhe rritja e pagës kombëtare të 
jetesës. Dhënia e një pagese 
vjetore prej 690 funtesh për 
disa nga pagat më të ulëta.
Ne jemi në gjendje të rrisim 
shpenzimet tona - duke 
dhënë një ulje të taksave për 
32 milionë njerëz. Pra, nëse 
i mbështetni këto politika, 
atëherë pse të mos bashkoheni 
me partinë që t’i kenini ato?
Ne po rrisim pagesën personale 
vitin e ardhshëm. Kjo do të 
thotë një prerje taksash prej 
£ 1,205 për një taksapagues 

tipik bazë që prej 2010-11. 
Dhe ne jemi duke ngrirë 
aloancën e karburantit për vitin 
e nëntë me radhë. Kursimi 
për një shofer të makinës 
mesatarisht shkon në total 
prej £1,000 deri në vitin 2020.
Mos lejoni që Laburët tii vënë 
të gjitha në rrezik. Jeremy 
Corbyn dëshiron të rrisë taksat 
tuaja në nivelin më të lartë 
në historinë e paqes. Ai do të 
prishë gjithë punën e madhe 
që kemi bërë së bashku, si 
një vend. Nëse e mbështetni 
qasjen tonë të ekuilibruar, 
atëherë bashkohuni sot me 
Partinë Konservatore dhe 
ndihmoni të ndaloni Laburët 
duke na kthyer në një katror.

(vjon nga faqja 01)

PER HERE TE PARE NE BRITANI TE MADHE

Oferta speciale për të 
gjithë lokalet 

shqiptare në Britani

07392158557
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DISTANCIMI 
PRINDËROR
Distancimi prindëror, 

në lidhje me rastet 
e gjyqeve familjare, 

është vështirë të përcaktohet. 
Në përgjithësi, distancimi i 
prindërve përfshin një fëmijë 
që hedh poshtë një prind 
kryesisht për shkak të ndikimit 
dhe / ose manipulimit të tjetrit.

Megjithatë, refuzimi ose 
largimi i fëmijës ndaj një prindi 
nuk është gjithmonë rezultat 
i manipulimit, duke e bërë të 
vështirë që gjykatat të trajtojnë 
në mënyrë të përshtatshme. 
Hulumtimet nga Fondacioni 
Nuffield në vitin 2013 tregojnë 
se rreth 10% e prindërve 
të ndarë kanë marrëveshje 
kontakti të bëra përmes 
gjykatave, me rreth 1,400 
raste çdo vit që kthehen në 
gjykatë duke kërkuar zbatimin 
e urdhrave të kontaktit.

Këtë vjeshtë do të shihen 
udhëzime të reja që u 
jepen punonjësve socialë 
që kujdesen për interesat e 
fëmijëve në gjykatat e familjes, 
që do të thotë se për herë të 
parë do të merret parasysh 
mundësia që një fëmijë të jetë 

kthyer qëllimisht kundër një 
prindi nga tjetri. Për të dalluar 
distancimet prindërore nga 

ndryshimet e tjera të sjelljes 
që fëmijët shpesh tregojnë 
gjatë një ndarje prindërore, 
intensiteti dhe / ose frekuenca 
e sjelljes së tyre do të merren 
parasysh. Këto zhvillime 
kanë tërhequr reagime të 
përziera, ndërsa Shërbimi 

Këshillimor dhe Mbështetës 
i Gjykatave të Fëmijëve 
dhe Familjes (CAFCASS) 
shpreson se udhëzimet do 
të përbëjnë një bazë për 

punonjësit socialë për të 
shqyrtuar se çfarë po ndodh 
me të dy prindërit në vend që 

të fajësojnë, të tjerë marrin 
një qasje më të kujdesshme.

Profesori i studimeve socio-
juridike, Liz Trinder, mendon 
se ideja e distancimit prindëror 
duhet të trajtohet me kujdes.

“Problemi me konceptin 
është se premisa juaj është 
se fëmija ka qenë i përpunuar 
mentalisht, kjo do të thotë që 
nuk mund t’i besoni asaj që 
fëmija po i thotë gjykatës”.

Sarah Parsons i CAFCASS-
it argumenton se është e 
rëndësishme të mos harrosh 
ndikimin gjatë gjithë jetës kur 
fëmija është tjetërsuar; “... 
një i rritur mund të shikojë 
përsëri fëmijërinë dhe të 
ndihet i mashtruar nga 
prindër të besuar, të rriturit 
mund të kenë probleme 
të shëndetit mendor”.
Drejtori i Kujdesit për Fëmijë 

në Duncan Lewis, Ravi 
Kaur Mahey, komenton;
“Ka pasur një ndërgjegjësim 
të ndjeshëm të distancimit të 
prindërve në dekadën e fundit, 
me disa raste që theksojnë 
çështjen, megjithatë, mbetet 
fakti se ende ka shumë për 
të bërë për identifikimin e 
duhur të rasteve të tilla. 
Gjyqtarët, punonjësit socialë 
dhe madje edhe CAFCASS 
ndërsa janë të vetëdijshëm, 
ende nuk kanë trajnim dhe 
burime për ta identifikuar atë 
në mënyrë të saktë në fillim të 
procedurave. Ka shumë raste 
kur procedimet kanë vazhduar 
me vite dhe gjykatat ngurrojnë 
të ndërmarrin veprime 
drastike dhe të ndryshojnë 
vendbanimin e fëmijës tek 
prindi i tjetërsuar. Përderisa 
kjo nuk do të jetë zgjidhja e 
duhur në të gjitha rastet, nëse 
kapet në fillim, hulumtimet 
sugjerojnë se mund të jetë 
produktive për fëmijën dhe 
prindërit në afat më të gjatë.”

Në fund të fundit, distancimi 
pr indëror mbetet  n jë 
subjekt i vështirë për t’u 
trajtuar në gjyqet e familjes.

Praktika e Ravi Kaur Mahey 
përfshin përfaqësimin e 
prindërve dhe të rinjve në 
procedurat e kujdesit që 
përfshijnë një varg çështjesh, 
duke përfshirë keqpërdorimin 
e drogës dhe alkoolit, dhunën, 
negl izhencën kronike, 
vështirësitë e shëndetit 
mendor ose paaftësinë 
mentale dhe vështirësitë në të 
mësuar. Ajo ka vepruar në një 
numër rastesh që përfshijnë 
aplikimet nga Autoriteti 
Lokal për një të ri që do të 
vendoset në Akomodimin 
e Sigurisë dhe aplikacionet 
për Urdhrat e Mbrojtjes 
së  Jashtëzakonshme.

Kontaktoni Ravi në 
020 3114 1102t 

ose përmes emailit në 
ravim@duncanlewis.com

Nga Ravi Kaur Mahey
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Mbulojmë të gjitha aspektet e emigracionit Rastet e trashëgimisë

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

Rishikim jurdik
Apelim Tribunali

RASHID & RASHID LAW FIRM
211, The Broadway, Southall, 
UB1 1NB
law768@live.com
Tel: 02086720666
Fax: 02085430534

190 Merton high street, 
Wimbledon, London, 

SW19 1AX
solicitors@rashidandrashid.co.uk

Tel: 02085401666
Gena: 07774222062

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station

Çdo klient është po aq unik sa është rasti që ata na sjellin

Dokumente udhëtimi zgjatje vizash

Procedura për leje qëndrimi dhe viza
Leje pune

24/7 orë linjë emergjence

Avokatët tanë të emigracionit kanë mbi dhjetë vjet 
përvojë në fushën e emigracionit dhe ligjit të azilit. 

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë avokatët e 
tjerë në praktikë në Angli dhe Uells, është Kompani 

e autorizuar dhe e rregulluar nga Autoriteti i 
Rregullimit të Aplikantëve.

Për të biseduar në shqip telefono Gena:
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A DUHET QË MBRETËRIA E 
BASHKUAR TË PREZANTOJË 
NJË AMNISTI PËR EMIGRANTËT 
E PALIGJSHËM?

Nëse Britania e Madhe 
duhet të prezantojë një 
amnisti për emigrantët 

e paligjshëm mbetet subjekt i 
debatit të vazhdueshëm. Një 
peticion online për amnistinë 
për emigrantët e paligjshëm 
aktualisht është duke u 
zhvilluar, duke bërë thirrje 
për emigrantët ilegalë që 
kanë qenë në MB për 10 vjet 
ose më shumë për t’u dhënë 
amnisti dhe të drejtën ligjore 
për të qëndruar në Britani të 
Madhe. Nëse kërkesa merr 
100,000 nënshkrime deri në 
nëntor 2018, çështja mund të 
kalojë në Parlament për debat.

Politika e qeverisë megjithatë 
mbetet e fokusuar në uljen 
e migrimit neto, duke krijuar 
atë që shumë po e quajnë 
një mjedis gjithnjë e më 
armiqësor për migrantët. 
Politikat e njëpasnjëshme 
janë zbatuar për të shtrënguar 
zbatimin e imigracionit - 
zvogëlimin e aftësisë së 
emigrantëve të paligjshëm 
për të hyrë në punë, strehim 
dhe kujdes shëndetësor.
Në përgjigje të peticionit, 
qeveria ka konfirmuar 
qëndrimin e saj: “Nuk ka 
plane për të dhënë një 
amnisti për emigrantët e 
paligjshëm. Politikat tona 
të imigracionit bazohen në 
parimet e drejtësisë ndaj 
migrantëve të ligjshëm dhe 
nuk i shpërblejnë ata që 
nuk respektojnë rregullat”.
Kushdo që është në 
Mbretërinë e Bashkuar pa 
leje të vlefshme, konsiderohet 
si një emigrant ilegal, 
pavarësisht nga arsyet pse 
mund të jenë në Britani të 
Madhe pa dokumente, siç janë 
tejkalimet (vizat e skaduara) 

dhe azilkërkuesit e dështuar.

Imigracioni i paligjshëm citohet 
si shkak i një numri çështjesh. 
Se vendos një barrë shtesë 
dhe të paparashikueshme 
në burimet publike. Siç 
mund ta prisni, nuk ka shifra 
të qarta se sa imigrantë të 
paligjshëm janë aktualisht në 
Britani të Madhe. Kjo e bën 
jashtëzakonisht të vështirë 
për të vlerësuar se sa do të 
reagonin ndaj amnistisë mbi 
imigracionin e paligjshëm. 
Vlerësimet vënë numrin e 
emigrantëve të paligjshëm 
kudo midis 300,000 dhe 1 
milion, ndoshta më shumë.

Ata kundër amnistisë kanë 
shprehur shqetësime se 
masa e dërgon ‘mesazhin e 
gabuar’ duke minuar Rregullat 
e Imigracionit dhe rrezikon 
inkurajimin e më shumë 
emigrantëve të paligjshëm që 
besojnë se amnistia mundet 
në një moment të zbatohet 
ndaj tyre. Disa kritikë kanë 
shkuar aq larg sa të thonë se 
amnistia është ekuivalente me 
shpërblimin e atyre që nuk 
kanë ndjekur rregullat dhe si të 
tillë do të ishte e padrejtë për 
ata individë që kanë ndjekur 
proceset korrekte ende të 
dështuara në aplikimin e tyre 
për shkak të përshtatshmërisë 
ose rrethanave të tjera .

Në anën tjetër të argumentit, 
ka shqetësim të fortë se ata që 
janë nën radar shpesh janë të 
cenueshëm ndaj shfrytëzimit 
dhe se grupet e krimit të 
organizuar përfitojnë shumë 
nga migracioni ilegal. Kjo nga 
ana tjetër çon në probleme 
me punën nën pagën 
minimale dhe praktikat ilegale 
të punës që nuk plotësojnë 
standardet e ligjit të punës 

në Mbretërinë e Bashkuar.

Disa besojnë se një amnisti 
mund të përdoret për të sjellë 
individë të tillë të prekshëm 
në ekonominë reale, duke 
siguruar sigurinë dhe të drejtat 
e tyre dhe duke i integruar 
ato plotësisht në shoqërinë 
kryesore dhe duke kontribuar 
kështu përmes taksave.
Praktikisht, përgjithësisht 
pranohet se një kontroll 
kriminal do të pritej të jetë 
i detyrueshëm dhe një 
propozim është që procesi i 
dhënies së një amnisti kërkon 
një lloj forme nga individi për 
të vetëfinancuar procesin.

Sa ka gjasa që do të ketë 
amnisti për emigrantët e 
paligjshëm?

Qeveria e tanishme ka marrë 
një qëndrim të hapur kundër 
emigracionit në përputhje me 
manifestin e saj dhe objektivin 
e saj të deklaruar për të ulur 
migrimin neto. Ajo e ka bërë të 
qartë qëndrimin e saj kundër 
futjes së amnistisë bosh për 
emigrantët e paligjshëm që 
dëshirojnë të rregullojnë 
statusin e imigracionit.
Në vijën e frontit, Home 
Office vazhdon të mbajë një 
pozitë të autoritetit, duke 
shpërndarë kompetencat e 
saj të plota në parandalimin 
e emigracionit të paligjshëm 
dhe duke parandaluar 
shkeljet dhe shkeljet e 

rregullave të emigracionit.

Ndërsa debati vazhdon, 
mbetet një siguri; një 
pjesë e rëndësishme 
e përg jeg jës isë për 
parandalimin e emigracionit 
ulet në mënyrë të drejtë 
mbi supet e punëdhënësve 
në Mbretërinë e Bashkuar. 
Proceset e rekrutimit dhe 
inboarding duhet të jenë në 
përputhje me të drejtën për të 
punuar detyrat. Home Office 
mbështetet në sistemet e HR 
dhe proceset e punëdhënësve 
në Mbretërinë e Bashkuar 
për të ndihmuar identifikimin 
dhe sjelljen në vëmendjen 
e tyre të individëve që 
janë në MB në mënyrë të 
paligjshme. Mos përmbushja 
e këtyre detyrave mund të 
rezultojë me një dënim civil 
për punë të paligjshme.
Njoftimet e fundit të politikave 
kanë sugjeruar një qasje 
më pragmatike në politikën 
e emigracionit. Skandali 
Windrush për shembull solli 
në pah një çështje të veçantë 
të njerëzve që mbërritën 
në Mbretërinë e Bashkuar 
shumë vite më parë, por që 
nuk kanë dokumentacion që 
konfirmojnë statusin e tyre të 
imigracionit. Kjo po trajtohet 
nën një skemë të veçantë të 
Zyrës së Shtëpisë, por nëse 
qeveria do të shkojë aq larg 
sa të ringjallë një politikë të 
Lib Dem nga qeveria e fundit e 
Koalicionit, mbetet për t’u parë.

Nga Anne Morris
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JET SCAFFOLDING MBULON 
TË GJITHA ZONAT NË LONDËR
Me mbi 10 vjet 

eksper iencë  Je t 
Scaffolding është 

ofruesi kryesor i zgjidhjeve 
unike për skela në Londër. 
Drejtuesi i saj Jetmir Cufaj, 
një nga biznesmenët më të 
suksesshëm të kësaj fushe 
në mesin e shqiptarëve, 
ndërsa fjala shkon në një 
bisedë të lirë me të na thotë 
se “Ne besojmë në shërbimin 
e shpejtë, të besueshëm 
dhe cilësor për të zvogëluar 
rrezikun, kompleksitetin dhe 
koston që lidhet me skelat 
për klientët tanë”. Duhet 
thkesuar se Jet Scaffolding 
është e vendosur në Watford, 
Hertfordshire, por ama mbulon 
të gjitha zonat në Londër.

Kompania e drejtuar nga 
Jetmiri, është mjaft e 
kënaqur dhe e përkushtuar 
profesionalisht që të punojë 
me një gamë të gjerë klientësh, 
si klientë të profilit të lartë, 
klientët privatë që kërkojnë 
një kuotë konkuruese dhe 
mjaft të tjerë. Të gjithë 
klientët marrin të njëjtin nivel 

vëmendjeje dhe detaje dhe 
drejtuesit dhe profesionalistët 
e kësaj kompanie e kuptojnë 
nevojën për të operuar 
me profesionalizmin më 
të madh në vend. Jet 
Scaffolding dëshiron të 
ndërtojë një marrëdhënie 
afatgjatë me klientët e saj 
duke ofruar një nivel të 
jashtëzakonshëm shërbimi.

Qëllimi i kompanisë Jet 
Scaffolding është që të arrijë 
100% kënaqësi të klientëve 
në të gjithë punën, pavarësisht 
nga madhësia, pavarësisht 
nga punë të mëdha apo të 
vogla dhe kompania synon 
ta arrijë këtë në një mënyrë 
të shpejtë dhe miqësore.

Kur i drejtohemi në bisedë 
të lirë z Jetmir na thotë se 
me punën tonë dhe me 
përkushtimin ne sigurojmë në 
radhë të parë dhe Punëtorët 
tanë janë të trajnuar plotësisht, 
kemi parasysh garantimin 
e sigurimit të përgjegjësisë 
publike dhe të punëdhënësit.
Të gjitha materialet e 

përdorur janë në përputhje 
me standardet më të larta 
dhe inspektohen dhe ruhen 
rregullisht. Sistemi skelë i 
Jet Scaffolding plotëson të 
gjitha kërkesat për shëndetin 
dhe sigurinë. Jet Scaffolding 
ofron shërbime të shpejta 
dhe të besueshme, 24 orë, 
shumë kosto efektive për 
klientët privatë, komercialë 

dhe industrialë. Lista e plotë e 
shërbimeve të Jet Scaffolding 
është: Skela komerciale; Skela 
Industriale; Skela shtëpiake; 
Kullat e pavarura: Static & 
Mobile; Dërrasat; Skela në 
Ashensorë; Skelat e varura; 
Qasja skelat; Strukturat e 
përkohshme të kulmit; Ngritësit 
e tribunave; Sistemet e sigurisë 
së skelave dhe alarme skelete. 
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Jet Scaffolding
Yard 13
P.B Donoghue Waste Recycling Centre
Watford London
WD25 9WZ

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffoldingltd.co.uk

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

të gjitha zonat në Londër.
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RIZVAN TROCI: NJË SHQIPTAR AKTIV  
Vetëm një vit më parë, 

pikërisht si këtë muaj, 
në 2017-ën ai ishte 

në krahë të Abdulrahman 
Hetteh, Aleksandër Alabi, 
Anakatia Verbicka, Elvira 
D o m i n g u e z - R e d o n d o , 
Angel ina Karaivanova, 
Ivanka Zapryanova, Claire 
Yates, Viktoriya-Azemina 
Balijagic, Thandeka Lorraine 
Mazendame,  Subhaj i t 
Ghosh, Shreya Mehra, Andi 
Hermavan, Laurent Pech. 
Rizvan Troci bashkë me këtë 
ekip ecën në krahë të Shefit 
të Drejtësisë Britanike, me 
mijëra avokatë dhe mijëra 
punonjësve të tjerë të Ligjit për 
të mbledhur fonde për Trustin 
Ligjor të Mbështetjes në 
Londër, i cili financon Qendrat 
Ligjore dhe agjencitë pro 
bono në dhe rreth Londrës.

Ata e dinin se këto agjenci 
po bëjnë një punë fantastike 
në parandalimin e strehimit, 
zgjidhjen e problemeve të 
borxhit, duke u kujdesur për 
të moshuarit dhe personat me 
aftësi të kufizuara dhe duke 

luftuar shfrytëzimin. Ndërkohë 
duke ditur se fondet për ta 
nuk ishin të mjaftueshme ata 
kërkuan angazhime konkrete. 
Dhe kështu të gjithë së 
bashku me shqiptarin Troci u 
mbështetën nga Virgin Money 
Giving që është një organizatë 
jofitimprurëse. Por kjo ishte 
vetëm njëra nga angazhimet 
që Troci kishte në planete tij. 
Tjetra ishte marrja e Diplomës 
në fushën e drejtësisë.
Dhe kështu tashmë Rizvan 
Troci që nga Tetori i vitit 
të kaluar duke mbrojtur 
disertacionin “Aftësia e 
kufizuar dhe strehimi i 
arsyeshëm në punësim: një 
analizë krahasuese e sfidës 
në zbatimin e legjislacionit të 
diskriminimit në Mbretërinë 
e Bashkuar, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës dhe 
Kanada” ka në dorë Diplomën 
nga Universiteti i Middlesex në 
Angli në fushën e drejtësisë. 

Supervizorja e tij Dr Erica 
Howard ka shprehur fjalë të 
konsiderueshme për punën 
e shqiptarit Troci. Këto fjalë 

shkojnë në një nivel mjaft të 
respektuar, pasi Erica Howard 
është profesor i së drejtës. 
Ajo u bashkua me Middlesex 
në vitin 2007 dhe më pas 
mësoi shkurtimisht të Drejtën 
e Bashkimit Evropian në 
Universitetin e Hertfordshire. 
Ajo mban një doktoraturë 
në Juridik nga Universiteti i 
Londrës në temën e racës 
dhe diskriminimit racial 
brenda Bashkimit Evropian. 
Fushat e hulumtimit të Ericës 
janë ligji për barazinë dhe 
diskriminimin, të drejtat 
e njeriut dhe të drejtën 
evropiane. Ajo ka botuar 
gjerësisht mbi temat në 
këtë fushë duke përfshirë 
d i s k r i m i n i m i n  r a c i a l , 
diskriminimin fetar dhe 
lirinë e fesë, diskriminimin e 
shumëfishtë dhe të drejtën për 
barazi. Ajo ka qenë e përfshirë 
në dy projekte për Komisionin 
Britanik për Barazinë dhe 
të Drejtat e Njeriut, një 
projekt për të drejtën e lirisë 
së fesë ose besimit dhe 
kryqëzimin e saj me të drejta 

të tjera për ILGA-Evropë 
dhe dy projekte të mëdha 
kërkimore evropiane mbi 
diskriminimin e shumëfishtë; 
dhe një projekt i financuar 
nga BE për homo dhe 
transfobinë në qytetet e vogla 
dhe të mesme në Evropë.

Duke parë potencialin në fjalë 
dhe fjalët e vlerës së paraqitur 
nga Dr Erica Howard natyrisht 
dhe ne i urojmë suksese të 
mëtejshme z Rizvan Troci. 
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 “THE IMPERIAL VENUE” VENDI 
I TRADITAVE SHQIPTARE
Në “The Imperial Venue”, 

në këtë mjedis kaq 
modern dhe komod 

ndodh që të ndjehesh tejet 
miqësor dhe kështu vetëkupton 
se ambienti te ka berë për 
vete, të jep forcë dhe krahë 
që gwzimi, dasma, fejesa, apo 
dhe evenimenti tjetër familjar të 
shkojnë sikurse ta do zemra. 
E kjo ndodh natyrisht në “The 
Imperial Venue” në adresën 
290 West Green Road, London 
N15 30R, jo thjesht për një natë 
të gëzuar, por për të bashkuar 
traditën e memorjen e traditave. 
Një nga studiuesit më në zë 
të sociologjisë dhe traditës 
shqiptare në shekuj, Prof Dr 
Zyhdi Dervishi ka shkruar 
dhe ka thënë hapur se dasma 
shqiptare ka harruar traditat e 
saj. Rreth atyre ndryshesave 
që përkon nga koha, në sitën 
e riteve të dasmave, Profesori 
Zyhdi Dervishi sqaron se “ka 
patur shumë ndryshime në 
ritin e dasmës, fejesës dhe 
martesës. Kjo shpesh ka 
ndodhur për arsye të difuzimit 
kulturor nga vendet fqinje. 
Për shembull është shtuar 
përdorimi i pijeve të tjera që 
pak përdoreshin në dasmat 
tradicionale ku dominonte 
rakia. Tani përdoret shumë 
vera dhe birra. Këto prirje kanë 
lidhje me emigracionin.” Dhe 
kur bëhet fjalë për traditat e 
dasmave dhe emigracionin 
natyrisht fjala shkon tek një 
nga mjediset më të mëdha dhe 
më të bukura “The Imperial 
Venue” vendi i dasmave 
shqiptare, nga Elton Qeraj.

Edhe Kompania “Vila Ronel” e 
biznesmenëve të përkushtuar 
Valbona dhe Neritan Çela, ua 
ka bërë “dhuratë” shqiptarëve 
në MB, të cilët gjithnjë me 
datën e dasmave dhe kërkesën 
e një mjedisi komod kanë 
pasur dhimbje koke. Vërtet 
tashmë nusja nuk është sikurse 
dikur në mjediset e thjeshta 
shqiptare kur shkonte tek 
shtëpia e burrit lyente gishtat 
në mjalt dhe prekte pragun 
e derës, por kjo është një 

ndjesi e afërt teksa mendon 
se kushtet tejet moderne të 
një salle të madhe që i shkon 
aritmetikës me 200 vetë të 
jetë një afërsi tradite. Ndërsa 
kjo tablo është harruar, dhe 
ndërsa ajo përsëritet vetëm sa 
herë shfaqet filmi “Përrallë nga 
e kaluara”, problemi i dasmave 
në mesin e shqiptarëve në 
Londër e më tej, tashmë nuk 
është më as përrallë, dhe as 
dhimbje koke. Janë mjaft nga 
traditat dhe vlerat, mjafton të 
kontraktosh të zotët e këtij 
biznesi kulinar në këtë sallë 
kaq moderne të cilën e kanë 
bërë me zemër e me këtë 
qëllim të mirë pronarët e saj. 
Aty natyrisht sipas dëshirës, 
do të gjeni dhe llokumet, do 
ti gjeni dhe konfetat, palët 
e krushqëve me një dasëm 
shpesh të përbashkët, dëshirat 
dhe urimet, bashkë me këngët 
dhe muzikën, vallet dhe të 
gjitha kontekstet e një dasme 
që s’ka asnjë ndryshim nga më 
modernet dhe tradicionalet që 
bën dhe realizon sot Atdheu. 
Aty ndodh dhe natyrisht 
është e ndjeshme që edhe 
napoloni, po aq dhe sheqeri 
me oriz, e paraçkat, qindarkat 
e fatit dhe pasurisë të “hidhen” 
njësoj si në traditën më të 
vyer të dasmave shqiptare.

Pra, simotra e “Vila Ronel”,

“The Imperial Venue”, nuk është 
thjesht një sallë e thjeshtë, 
nuk është një vend ku gëzimi 
shkon vetëm tek spontanja, 
por dhe tek më profesionalja, 
më e organizuara, më realja 
dhe më jetikja e një tradite 
që transferohet në kushtet 
shqiptare të emigrimit në MB. 
Emigracioni në MB, kushtet 
ekonomike që ndryshuan jetën 
e shqiptarëve, ndryshimi i 
rregullave të jetës nga “e drejta” 
fisnore në atë individuale, të 
përshtatur me kulturat dhe 
traditat e tjera më moderne, 
kanë ndikuar dhe kanë 
ndihmuar pronarët e këtyre 
dy mjediseve të shkëlqyera 
të afrojnë kushte festive dhe 
më tej dhe atmosferën për 
të gjitha gëzimet, si edhe për 
cermoninë martesore, dasmën, 
apo dhe për fejesat, ditëlindjet 
etj. Në këto mjedise dasmat 
dhe gëzimet e tjera bëhen nga 
më të ndryshmet, sipas traditës 
së vendit nga ku çifti vjen dhe 
ka kaluar pjesën më të mirë 
të jetës, të ndikuara nga mjaft 
kushte, ekonomia e familjeve 
dhe koncepti i fisit, duke kaluar 
dhe ndjesinë në atë të individit.

Tashmë të bësh dasmën 
në Shqipëri, apo dhe një 
eveniment tjetër, natyrisht 
duhet ta mendosh mirë, pasi 
dhe biletat e arsyet e tjera janë 

në një standard mjaft të lartë. 
Nga mediat mësojmë se një 
dasëm e tillë është zhvilluar pak 
a shumë kështu: “Në një lokal 
të hapur, kur çdo të ftuari i ishte 
caktuar vendi i vet në tryezë 
dhe në në tavolinë para gotës 
së ujit ka emrin e vet të shkruar. 
Muzika më e fundit xhaz dhe 
ritmike, ku në kulmin e dasmës 
nusja ftoi gjithë djemtë beqarë 
dhe hoqi kolanin e zhartierit, 
me një kërcim ekstravagant. 
Ndërsa dhëndërrin e lyen në 
tortë derisa shokët e hodhën në 
pishinë.” Një tjetër është bërë 
në kishë, ku “Kisha zbukurohet 
që në mëngjes me tufa me 
trëndafila dhe tyl të bardhë në 
bedena, në tokë hidhen petale 
trëndafili. Nusja shoqërohet 
nga tre- katër shoqet e saj 
më të ngushta, të cilat i vijnë 
nga pas me tufat me lule. Në 
fund në çdo dasëm nusja 
hedh në ajër tufën me lule, 
kush e kap ka rradhën për 
t’u martuar”, etj. Por të gjitha 
këto janë atje larg në Atdhe. 
Këtu “Vila Ronel” dhe”, “The 
Imperial Venue” janë ana më 
e gjetur, më efikase, më e 
domosdoshme dhe më praktike 
për të gjitha gëzimet, për të 
gjithë. E pra mos harroni “The 
Imperial Venue” në adresën 

290 West Green Road, 
London, N15 30R.

VenueVenueImperialmperialI TheThe

290 West Green, West Green, London, N15 3QR

qeraj@hotmail.co.uk

&07446070501 07960766551

Sallë dasmash dhe 
eventimentesh të 

mëdha e të ndryshme
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DR ZINO MATATHIA: “KAM QENË 
ME FAT QË U LINDA NË VLORË ...

Një grup me të 
moshuar vlonjatë 
(Fatosh Voshtina, 

Duro Mustafai, Pirro Veshi, 
Taulla Bimo, Luan Çipi, Niko 
Gjyzari, Minella Mosko, 
Sabavet Ymeri, Reshat 
Kripa, Vangjel Loli, Stefan 
Bitri, Gudar Toto, Agim 
Nanaj, Axhem Gjonaj, Viktor 
Hoxha), te Bar Kafe “DeGol” 
në Kryeqytet, u takuam, si ish 
shokë fëmijërie e të njohur të 
hershëm, me vlonjatin ebre, 
Dr Zino Ilia Matathia. Ai, ka 
mërguar në Izrael qysh në 
vitin 1991 dhe ka ardhur 
në Shqipëri të rrijë disa 
ditë, për çmallje e pushime. 

Po, kush është Zino Matathia? 

Ai thotë për vete: “Kam qenë 
me fat që u linda në Vlorë dhe 
jam krenar që jam vlonjat”. 
Edhe babai  dhe gjyshi i 
tij në Vlorë u lindën, po me 
prejardhjen e hershme janë 
Izraelitë dhe kanë pasur 
fatin, të jenë ndër familjet 
drejtuese, më të lashta 
dhe më të shquara Ebreje. 
D. Zinua personalisht, ndihet 
më shumë  Shqiptar dhe 
këtë e ka për nder, ndaj edhe 

thotë: “Ndihem shqiptar se 
u linda në Shqipëri, kam 
jetuar në Shqipëri, flas shqip, 
mendoj shqip, ëndërroj shqip, 
gëzoj shqip, shaj shqip, kam 
zakone shqiptare dhe vlerat 
e tyre nuk do t’i këmbeja 
me ato të popujve të tjerë… 
Me këtë rast duhet theksuar 
se familja me origjinë 
mbretërore ebreje, Matathia, 
ka kontribute të shquara për 
Shqipërinë. Në dokumentet 
historike përmendet se në 
vitin 1920 Mateo Matathia, 
ka luftuar për çlirimin e 
Vlorës nga pushtuesit 
italian. Në atë luftë si dhe në 
evenimentet e mëvonshme 
atdhetare, përkrah Mateo 
Matathisë kanë qenë edhe 
bashkatdhetarët e tij të 
origjinës ebreje, Nesim 
Levi e Jozef Kantozi. Mateo 
Matathia gjithashtu ishte 
një nga themeluesit e odës 
së tregtisë në Vlorë dhe 
sekretari i saj dhe më vonë 
anëtar i Këshillit Bashkiak. 
Zino Matathia, i vitlindjes 
1940, i biri i doktorit 
stomatolog Ilia Matathia, 
(edhe ai i lindur në Vlorë), 
pasi kreu gjimnazin “Ali Demi” 
Vlorë, studioi në Universitetin 

Shtetëror të 
Tiranës për 
mjekësi dhe 
u specializua 
për kirurgji dhe 
anestezi, punoi 
si mjek kirurg 
dhe drejtues 
në spi ta l in 
shtetëror të 
Berati t  dhe 
në Tiranë dhe 
në vitin 1991 
u riatdhesua 
fam i l j a r i sh t , 
me  g ruan 
( o r t o d o k s e 
beratase) dhe 
dy fëmijët e tij, 
në Izrael. Edhe 
atje meritoi, 
pas testimit të 
suksesshëm, specialitetin e 
doktorit kirurg të përgjithshëm 
dhe gjithsej, në 43 vjet përvojë 
mjekësore, ka regjistruar me 
dhjetëra raste të rralla e të 
shquara shërbimesh, me një 
karrierë brilante në ndihmat 
mjekësore, në zgjatje e 
shpëtim jetësh, në Shqipëri, 
Izrael e deri në Kosovë.
Veç kontributeve direkt 
shumë vjeçare në mjekësi 
në Berat e Tiranë, si arritje 

të rëndësishme 
në ndihmë të 
shqiptarëve për  dr. 
Zino Matathien, vlen 
të theksohen dhe dy 
kulme atdhetarie: 
1 ) N d i h m a  e 
Shqipër isë nga 
Izraeli me shumë 
medikamente në 
vitin 1997, kur në 
vendin e trazuar në 
vëllavrasje, kishte 
shumë nevojë dhe 
2) Një veprim i 
bukur, i mençur, 
human, i duhur, 
shumë i nevojshëm 

e i domosdoshëm, që mori 
qeveria izraelite në ndihmë 
të popullit kosovar, në 
vitin 1999, kur në kufirin 
maqedonas-kosovar u ngrit 
spitali ushtarak fushor izraelit, 
i pari dhe i vetmi në atë kohë. 
Me pjesëmarrjen aktive 
të mjekëve vlonjatë Zino 
Matathia dhe Bajram Bala, 
brenda disa orëve u vunë në 
funksion: reparti i kirurgjisë, 
traumës, sëmundjeve të 
brendshme, pediatrisë, 
obstetrikës, laboratorët, 
radiologjia etj .  Duhet 
theksuar se ekipi mjekësor 
përbëhej nga profesorë të 
shquar të spitalit “Hadasa” 
të Jerusalemit, që punonin 
me një profesionalizëm të 
lartë dhe me devotshmëri 
t ë  k o n s i d e r u e s h m e . 
Për meritat e tij të shquara 
në dobi të Shqipërisë, 
dr. Zino Matathia është 
shpallur Qytetar Nderi 
nga Bashkia e Beratit dhe 
Presidenti i Republikës i ka 
akorduar titullin e lart “Për 
merita të veçanta civile”.

Nga Luan Çipi
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10 VJET POEM BAR AND 
GRILL RESTAURANT
“Poem Bar & Grill” dhe 

stafi i tij ndanë për 
konsumatorët e këtij 

restoranti të mrekullueshëm 
shqiptar të pronarit nga Peja, 
Ilir Beqiri, disa kujtime të 
mrekullueshme të fiksuara 
që nga tetori i vitit 2008 deri 
në muajin tetor 2018, duke 
festuar një dekadë ushqimi të 
shijshëm në stil, cilësi, respekt 
dhe mjaft profesinalizëm. 

Konsumatorët e nderuar, 
thuajse midis tyre 30 
përqind emra të nderuar 
e të respektuar britanikë, 
po aq dhe shqiptarë e 
të komuniteteve të tjea 
shprehën kënqësitë e tyre. 
I pari që la komentin e tij në 
rrjetet sociale, Daniel Bromley 
ka theksuar se “Ky është një 
Bar & Grill” i mrekullueshëm 
me steaks më të mirë në 
qytet dhe i specializuar 
në xhazin e gjallë, në 
mbrëmjet e këngëtarëve, 

në mbrëmjet e poezisë 
dhe në ngjarjet bamirëse”.
Faleminderit për 10 vitet 
e mrekul lueshme të 
ngrohtësisë, mbështetjes 
dhe miqësisë! Ne absolutisht 
nuk mund ta bëjmë pa ju dhe 
ndihmën tuaj! – shkruhet 
në mesazhin e stafit të këtij 
restoranti në Abbey Road. 

Pra10 vjet, ky ka qenë një 
udhëtim i pabesueshëm 
përmes ngritjes dhe ngritjes! 
Përmes orëve më të errëta 
të dekadës së kaluar, kur 
nuk kemi ndjerë vetminë, 

dhe ju keni qenë atje.
Ne jemi aq të nderuar dhe 
të përulur që keni qëndruar 
me ne përmes këtij udhëtimi 

të pabesueshëm / të gjatë ...

Me mirënjohje,
Poem Bar & Grill
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ZANAFILLA E KRIJIMIT

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: 07568393784Zyra: 020 8443 3833

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

Femërorja (feminine) 
është origjina e krijimit. 
Kjo e vërtetë është diçka 

e thellë, esenciale dhe çdo 
grua e di këtë në tërë qelizat 
e trupit, në thellësitë e saj 
instinktive. Nga substanca e 
thelbit të qënies së saj vjen 
jeta. Në gruan, ngjizet jeta. 
Jeta lind prej saj, teksa merrë 
pjesë në misterin më të madh, 
të sjelljes së një shpirti në jetë. 
E megjithatë, ne e kemi harruar 
ose mohuar thellësinë e këtij 
misteri, se si drita hyjnore e 
një shpirti krijon një trup në 
barkun e një femre, se si nëna 
e ndan këtë mrekulli, nëpërmjet 
dhurimit të gjakut të saj, të 
trupit, në atë që do të lindë. 
Fokusi i kulturës sonë tek një 
Perëndi që nuk ka trupëzim, 
tek një Zot që ndodhet 
diku larg, i ka abandonuar 
gratë duke u mohuar atyre 
shenjtërinë e këtij misteri të 
thjeshtë të dashurisë hyjnore.
Ajo që ne nuk kuptojmë është 
se ky mohim patriarkal ndikon 
jo vetëm mbi çdo grua, por 

edhe mbi vetë jetën. Kur 
mohojmë misterin hyjnor të 
gruas, gjithashtu mohojmë 
diçka thelbësore për jetën. E 
ndajmë jetën nga thelbi i saj i 
shenjtë, nga burimi që ushqen 
gjithë krijimin. E largojmë botën 
tonë nga burimi, kur vetëm ai 
mund ta shërojë, ta ushqejë 
dhe ta transformojë atë. I njëjti 
burim i shenjtë, që i ka dhënë 
jetë secilit prej nesh, nevojitet 
për t’i dhënë kuptim jetës sonë, 
për ta ushqyer atë me atë që 
është e vërtetë, dhe për të 
na zbuluar misterin, qëllimin 
hyjnor për qenien gjallë.

Për shkak se njerëzimi ka 
një funksion të rëndësishëm 
në gjithë krijimin, atë që ja 
mohojmë vetvetes ne ia 
mohojmë gjithë jetës. Duke i 
mohuar femërores fuqinë dhe 
qëllimin e saj të shenjtë, në të 
vërtetë kemi varfëruar jetën, i 
kemi mohuar jetës burimin e 
saj të shenjtë, kuptimin dhe 
qëllimin hyjnor, të cilat njiheshin 
dikur nga priftëreshat e 
lashtësisë. Mund të mendojmë 
se ritet e tyre për pjellorinë 

dhe ceremonitë e 
tjera kishin të bënin 
vetëm me nevojën 
për prodhimin apo 
korrje të bollshme. 
N ë  k u l t u r ë n 
bashkëkohore, nuk 
mund ta kuptojmë 
se si nëpërmjet tyre 
në të vërtetë shpallej 
një mister tjetër më 
i thellë, mister i cili 
lidhte vetëdijshëm 
jetën dhe burimin 
e saj me botën e 
padukshme, burim 
që e mbante tërësinë 
e jetës si mishërim të 
hyjnores, duke lejuar 
mrekullinë e hyjnores 
t ë  p r a n i s h m e 
në çdo moment.

Ditët e priftëreshave, tempujt e 
ceremonitë e tyre nuk janë më, 
dhe, për shkak se mençuria 
e femërores nuk gjendet e 
shkruar, është transmetuar 
thjesht gojarisht (logos është 
parim mashkullor), kjo dije 
e shenjtë ka humbur. Nuk 
mund ta ri-gjejmë të kaluarën, 
por mund të dëshmojmë për 
botën ku mungon prania e saj, 

një botë që e shfrytëzojmë 
për lakmi dhe pushtet, që e 
përdhunojmë dhe e ndotim 
pa asnjë shqetësim. Vetëm 
pas kësaj, do mund të fillojmë 
punën ta gjejmë atë, të rikthehet 
përsëri, për t’u bashkuar me 
shenjtërinë që është në thelbin 
e krijimit, dhe për të mësuar 
përsëri se si të punojmë me 
parimet e shenjta të jetës. 

Përgatiti dhe përktheu Adriana Myrtaj
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Nga Frank Shkreli

ÇKA PO NDODH ME VALDANOSIN E ULQINIT?

Gjiri i Valdanosit shtrihet 
në një largësi prej 4 
miljesh nautike në veri-

perëndim të qytetit të Ulqinit 
midis Mavrianit dhe Mendrës, 
në formë patkoi të ngushtë.  
Është me të vërtetë një bukuri 
e natyrës.  Ullishta e Ulqinit që 
gjendet në afërsi të Valdanosit,  
thuhet se ka rreth 80.000 
ullinjë duke e bërë këtë ullishte 
-- pas asaj të Tivarit – të dytën 
në bregdetin e Adriatikut për 
nga numri i rrënjëve të ullirit.  
Sipas burimeve vendase, 
vjetërsia e disa prej ullinjëve 
në atë zonë duhet të 
jetë  mbi 800-vjetë, 
por disa prej tyre 
mund të jenë edhe 
më të vjetër, duke 
filluar nga periudha 
antike e shekullit të 
V para Krishtit.  Vaji 
i ullirit shumë i njohur 
i Ulqinit, me aromën 
karakteristike të tij, 
konsiderohej dikur si 
një mall me shumë 
vlerë, baraz me 
floririn dhe tregtohej 
me qendrat tregtare 
të botës së vjetër 
historike, si Trieste, 
Venediku, Roma dhe 
Kairo, por edhe me 
qytetet arbërore, si 
Shkodra, Shkupi, 
Prizreni e tjera. 

Toponimia historike e 
tërësisë së emërave 
të Valdanosit tregon qartë se 
kjo zonë ka qenë gjithmonë 
e banuar nga shqiptarët dhe 
se shqiptarët kanë qenë dhe 
janë pronarë të parcelave të 
kësaj zone.  Si shembuj të 
toponimisë, në shpatin e kodrës 
së Mendrës gjendet shpella 
-- gryka shkëmbore e gërryer 
nga deti -- e ashtuquajtur 
Mjekëra e Vezirit.   Para 
hyrjes në grykën e Valdanosit, 
rrezë kodrës gëlqerore të 
Mavrianit, valët e detit kanë 
hapur Shpellën e Ujkut, mbi të 
cilën ngritet Shkëmbi i Zanës, 
kurse buzë majës së gjirit 
janë dy burime: Kroi i pishave 
dhe Kroi i zanave.  Në afërsi 
të drejtpërdrejtë të shpellës 

Mjekra e Vezirit, afër fanarit të 
Mendrës, është edhe Shpella e 
Pëllumbave.  Midis Valdanosit 
dhe Gjirit të Ranës fshihet një 
varg gjirësh të vogla me plazhe 
ranore e lugje shkëmbore. Në 
veriperëndim të Valdanosit, 
në drejtim të Tivarit, shtrihen 
gjiret e Krythes, Ulqinit të 
Vjetër dhe Kruçit.  Por ekziston 
edhe interpretimi i linguistit 
vendas, Ruzhdi Ushakut, i cili 
ka thënë se Valdanosi është 
toponim nga fjalët shqipe vallja 
e nuses, duke theksuar që 
edhe në hartat më të vjetra, 
Valdanosi është shënuar si 
vale di nusi.  Ndërsa kur flasin 

për Valdanosin, ulqinakët këtë 
e bëjnë me dashuri të veçantë, 
sikur i drejtohen gruas më 
të bukur, “shtojzovalles” apo 
floçkës (sirenës), duke qenë të 
bindur se ky është gjiri i tyre, 
vendstrehimi i shtojzvalleve.

Sipas disa burimeve, shumë 
prej familjeve ulqinake kanë 
edhe dokumentacionin (ç’prej 
kohës së okupimit turk) për 
pronësinë e tyre të parcelave 
të ndryshme në Valdanos, 
derisa ato u shtetëzuan pa 
drejtësisht nga ish-regjimi 
komunist jugosllav për qëllime 
të veta.  Si rrjedhim, Jugosllavia 
komunis te  përvehtëso i 
ilegalisht mallin e familjeve 

shqiptare në Valdanos duke e 
këthyer këtë perlë të Adriatikut 
në një pushimore ushtarake, 
por që ç’prej shembjes së ish-
Jugosllavisë, pushimorja nuk 
ka funksionuar më si e tillë.

Kaq sa për një histori të 
shkurtër për Valdanosin, për 
të cilin shumë lexues mund të 
mos kenë dëgjuar kurrë. Ç’po 
ndodhë sot me Valdanosin dhe 
me tokat – gjithsejt 670.000m2, 
sipas disa burimeve -- që 
dikurë ishin të shqiptarëve 
vendas të zonës së Ulqinit 
por që u janë marrë atyre 
ilegalisht, gjysëm shekullin e 

kaluar, nga regjimi komunist 
ish-jugosllav, për t’i këthyer 
ato në pushimore ushtarake? 

Ajo që po ndoshë sot në 
Valdanos, sipas disa burimeve 
në portalin Ulqinionline, 
“Ministria e Financave e Malit 
të Zi është duke shqyrtuar 
kërkesen e kompanisë “MN 
Invest” nga Nikshiqi e cila do 
që të shkëmbejë 670 000 m2 
në Bogetiq të Nikshqit, me të 
njëjtën sipërfaqe në Valdanos të 
Ulqinit.  Ministria e Financave, 
sipas gazetës malazeze Vijesti, 
për këtë shkëmbim toke i 
ka kërkuar gjoja mendimin 
Komunës së Ulqinit, por kjo 
duket si një kërkesë sa për sy e 

faqe, pasi Podgorica nuk është 
e detyruar ta marrë në shqyrtim 
mendimin ose qëndrimin e 
autoriteteve të Komunës së 
Ulqinit për të vendosur mbi 
shkëmbimin e pronave të 
shqiptarëve në Valdanos me 
tokat shkëmbore afër Nikshiqit, 
shkruan portali Ulqinionline.

Siç mësohet nga informacionet 
e deri tanishme mbi këtë 
çështje, në Ulqin duket se 
ekziston një befasi dhe 
konfuzion i tërë në lidhje me 
vendimin që është marrë në 
Podgoricë, pa u këshilluar 
fare me autoritetet vendore të 

Komunës së Ulqinit, 
e   me ish-pronarët 
e parcelave në 
Valdanos, jo se jo -- 
tokën e të cilëve në 
Valdanos, shikoni 
foto më poshtë 
--zyrtarët malazezë 
duan ta shkëmbejnë 
me disa prona 
shkëmbore në 
Bogetiq të Nikshiqit.  
Siç duket askush 
nuk i ka pyetur 
familjet pronare 
ulqinake – mbi 204 
prej tyre -- sipas 
d isa bur imeve 
nëse duan që 
të shkëmbejnë 
parcelat e tyre 
n ë  b r e g d e t i n 
ulqinak me toka 
shkëmbore afër 
Nikshiqit, pasi atje 
nuk besoj të ketë 

toka të tjera, veç shkëmbinjë. 
 
Në një kumtesë për opinionin e 
gjërë – subjekti politik shqiptar 
në Ulqin, “FORCA” shprehë 
habinë e tij në lidhje me 
njoftimin nga Podgorica duke 
thënë se, “Tani është paraqitur 
një ndërmarrje “MN Invest” 
nga Nikshiqi, e cila per çudi të 
madhe dëshiron të merret me 
prodhimin e ullinjve në pronat 
tona, të marra nga shteti në 
mënyrë të padrejtë.  Jo zotërinj, 
nuk është e nevojshme që 
dikush nga Nikshiqi, apo nga 
cilido vend tjeter i botës të 
merret me kultivimin e ullinjëve 
në tokat tona.  Ne, ullinjt i 
mbjellim dhe i kultivojmë vetë.”   
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RESPEKTI DO TË 
MBETET KRYEFJALË!
Nga Fatmir Terziu

Hapat ndalen në një pikë. 
Lëvizja vazhdon të 
tejçojë kilometrat (miljet) 

në teritorin që bën përllogaritjet 
ndryshe nga sa është mësuar 
instikti ynë aritmetikor me 
matjet në largësitë që duken e 
zbuten deri në memorje në sytë 
tanë njerëzorë. Një udhëtim 
i ndjekur nga një rrugë, duke 
arritur në pikën e duhur, aty ku 
pikërisht një burrë i shkurtër, i 
urtë që në pamje, i sjellshëm 
me mjaft detaje mirësie, po dhe 
një tjetër, që fotografikisht ka 
mbetur në sytë e tu të lidhura 
me shkrimin, që njëllojshëm 
me të parin, njerëzor dhe 
fisnik, kapërcen buzëqeshjen 
dhe pikëtakon shtrëngimin e 
duarve dhe përqafimin mjaft 
domethënës. I pari, Leonidha 
Dhrami, mirësisht rrezaton 
kulturë, aq sa nuk ka shumë 
arsye të shkosh në detaje, 
pasi e folura tipike e Jugut, 
dhe epiqendra e një kulture 
të hershme qeparotase, vihen 
në pah menjëherë. I dyti, 
njeriu sinomin i “rikthimit në 
jetë të dytë”, ai që shpesh me 
penën e tij rizgjeron përmasat 
e simbolikave përkushtuese 
njerëzore, publicisti, Qatip 
Mara, ka disa arsye të ndjehet 

tejet i gëzuar. Ata të dy i 
bashkon të qenit “krushq”. Djali 
i Leonidhas, dhëndëri i Qatipit, 
me kulturën e tij të ndjeshme 
na përcjell në atë kënd që të 
kuptojmë pse kultivimi i vlerave 
tek njeriu ka filozofinë e vet. 
Të dy kanë qenë mësues të 
përkushtuar. Dhe mësuesit 
natyrshëm shkojnë tek biseda 
e fjala e lirë. Krejt natyrshëm, 
biseda mes një takimi të tillë, 
ku nuk mungojnë që në fillim 
lidhje “miqsh” mes shkrimit, 
pikëtakon shkrimtarët dhe 
miqtë tanë të përbashkët 
të letrave, Noke Abilekajn, 
Faruk Myrtajn, Petraq Palin e 
të tjerë. Me Noken, kuptojmë 
se Leonidha është baxhanak 
dhe me Farukun ajo që është 
mjaft domëthënëse, Leonidha 
ka qenë mësuesi i  Farukut. 
Me Petraqin, Qeparoi shkon 
në detaje të tjera. Këto detaje 
natyrshëm në një takim të tillë 
kanë ndjenja dhe emocione. 
Ndjenjat, në një bisedë me 
fjalë, në një takim të tillë 
“face to face” sikurse do ti 
thoshin vendasit e Sutton, 
në periferi të Londrës, as që 
nuk mednohet se mund të 
përcillen vetëm me fjalë, as 
dhe me veprime, ku duket 
nga të gjithë lëvizja e shtuar e 
krahëve dhe shenjave plotëse, 

shpjeguese të emocioneve. 
Të tjerat, të pathënat zhduken 
në detin e të vërtetave dhe 
enigmave, nën retë e një 
dite që pason shenjëzat 
e një vjeshte të lagësht.
Një fije e paduskhme, e cila 
na lidh pa pasur përgjigje na 
çon në të vërtetën e respektit 
reciprok, tek mjaft pyetje 
të shtruara që mbeten të 
lundruara në ajër të hollë, 
dhe shikim imagjinar miqsh 
të shpërndarë në Rruzull.
Mosha bën të sajën, dobëson 
dhe forcon tërë perceptimin, 
por ndjesia emocionale e 
pafundme, lejon të shkëlqejë 
për memorjen tonë të 
përbashkët përgjithmonë.
Zemra troket dhe në ritmikën e 
saj pasqyron lotët emocionalë, 
të cilët shuhen në ajri, në 
ndjenjën e respektit njerëzor, 
para se të laget toka në 
hapësirën rreth nesh, ku fotot 
e celularëve natyrshëm kanë 
disiplinën e tyre në shërbim të 
momenteve që do të pasojnë 
këtë takim miqsh dhe sinjale 
për vjeshtën që tregon forcën 
e saj në ishullin britanik. Kjo 
është një shenjëz tjetër që 
synon të rreket në detaje, 
duke më bërë të mbush 
me emocione edhe jetëra 
të shkuara, të cilat me një 

bisedë e një kohë të shkurtër 
të mund t’i kuptoj njerëzishëm 
mes njerëzish mjaft të mirë. 
E në një takim të tillë hapësira 
dhe koha, janë për mua 
një stuhi, të cilën duhet t’i 
kapërcej mjaft respektueshëm. 
Pra, udhëtimi im, ndonëse 
është i mbushur me kufinjtë 
e kohës, të çon në zgjatje të 
paevitueshme, deri sa vërtet 
ndjehesh mirë. Ky takim ishte 
gjithçka në një kohë që u nda 
në të kaluarën, të sotshmen 
dhe të nesërmen. Dhe aty 
me pak fjalë, mes urtësisë 
së madhe njerëzore, mes dy 
burrave të shkrimit ndjevat 
dhe mirëkuptova,  edhe 
nëse nuk mund të kthehemi 
kurrë në të kaluarën, le të 
kënaqemi me dritën e hënës, 
me diellin e racionuar të jetës. 
Së bashku mund të rindërtojmë 
mesazhe dhe mesazhet nuk 
do të jenë më ëndërra dhe 
perceptime, dhe shpresa se ky 
takim nuk do të përfundojë sot.
Ajo që mbetet janë kujtimet 
dhe ndjenjat që kemi ndjerë 
bashkërisht, dhe ato pak që 
ndoshta mund ti stigmojmë 
në enigma. Respekti do të 
mbetet kryefjalë! Takova 
dy miq të mirë: Leonidha 
Dhrami dhe Qatip Mara! 
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SHKOLLA DHE SHOQËRIA KËRKON DREJTUES TË 
KUALIFIKUAR,TË CILËT DUHET TË MARRIN NJË 
FORMIM UNIVERSITAR CILËSOR DHE PROFESIONAL

Problemet e drejtimit 
të shkollës moderne 
janë bërë të vështira. 

Sepse shkolla është bërë 
një institucioni më kompleks 
në të cilin kanë ndryshuar 
rolet, pozicionet dhe janë 
t ransformuar konceptet 
e shkollës së vjetër, të 
bazuar në drejtimin politik 
dhe ideologjik dhe në 
autorizmin absolut gati 
totalitarist të drejtuesve 
të saj. Në shkollën tonë 
të re, të demokratizuar 
në të gjithë hallkat dhe 
aksesorët e saj duket se 
gjërat kanë ndryshuar. 
Kanë ndryshuar doemos 
dhe raportet midis 
aktorëve dhe faktorëve 
të brendshëm dhe të 
jashtëm që lidhen me 
të. Megjithatë, duket se 
mbarëvajtja e punëve 
të shkollës është e 
lidhur me punën dhe 
veprimtarinë e një figure 
kryesore drejtuese, që ka 
përgjegjësinë e drejtimit 
të procesit mësimor 
edukativ. Natyrisht duke 
parë rolin e drejtorit në 
drejtimin dhe mbarëvajtjen 
e punëve në shkollë, më 
duket se jo gjithnjë kjo figurë 
qendrore e shkollës dhe e 
drejtimit të proceseve të shumta 
që zhvillohen brenda saj, nuk 
është gjithnjë në pozicionin 
e duhur dhe të luajë rolin që i 
takon në funksion të drejtimit. 

Drejtori i shkollës unifikon 
tërëhallkat e procesit të 
mësimit  dhe edukimit
Kur bisedon me drejtues 
dhe mësues të shkollave të 
ndryshme, gjithnjë përballesh 
me eksperienca, tipologji dhe 
larmi përvojash pune e drejtimi, 
me mënyra të ndryshme 
të komportimit të drejtuesit 
të shkollës me mësuesin, 
nxënësin, prindërit dhe 
komunitetin shoqëror. Një figurë 
e plotë e drejtuesit të shkollës 
është ai që drejton shkollën jo 

pjesë - pjesë dhe me hallka 
të shkëputura të procesit të 
mësimit dhe të edukimit, por 
në mënyrë harmonike dhe 
të sinkronizuar në të gjithë 
komponentët dhe përbërësit 
e saj. Shkolla është një nga 
institucionet që nuk funksion 
pjesë – pjesë, por në mënyrë 
tërësore, sepse përgjithësisht 
shkolla nga pikëpamja e 
veçorive institucionale është 

një “institucion total”. Në këtë 
kontekst roli i drejtorit të shkollës 
për unifikimin e tërë hallkave të 
procesit të mësimit, edukimit, 
kualifikimit dhe trajnimit 
të mësuesve, të zbulimit, 
përhapjes dhe përgjithësimit 
të praktikave më të mira të 
“orës së mësimit”, të krijimit 
të atmosferës së komunikimit 
komunitar dhe të lidhjes së 
shkollës me komunitetin e 
prindërve është në një farë 
mënyre e lidhur me aftësitë 
kreative, aftësitë organizuese, 
frymën e bashkëpunimit 
dhe të partneritetit që 
është e domosdoshme 
për çdo drejtues shkolle. 

Drejtori i shkollës nuk 
është thjesht administrator
A i kemi drejtorët e shkollave 

në pozicionin e duhur dhe a 
janë ata në gjendje që të luajnë 
rolin që kanë marrë përsipër, 
apo që ju a kanë ngarkuar ? 
Doemos një pjesë e madhe 
e drejtuesve të shkollave 9 - 
vjeçare dhe të mesme janë 
bërë të njohur si personalitete 
të njohur të drejtimit të tyre. Në 
shkollat tona ka drejtues me 
aftësi tërësore dhe njohuri të 
integruara të drejtimit dhe të 

profesionit, që dinë të krijojnë 
kohezionin e duhur midis 
mësuesve, nxënësve dhe 
prindërve, si një kusht themelor 
për efektivitetin e mësimit dhe 
efikasitetin socio-pedagogjik 
të shkollës. Por problem është 
se jo të gjithë drejtuesit e 
shkollave tona kanë staturën 
e drejtuesit të aftë, të liderit 
profesionist, që ka mundësi të 
drejtojë shkollën këtë institucion 
kompleks socio-pedagogjik. 
Një pjesë e tyre vuajnë nga 
mangësi të ndryshme të 
formimit profesional, mungesa 
e përvojës së drejtimit nga 
mungesa e dëshirës për 
të drejtuar shkollën. Nuk 
është normale që kemi ende 
drejtues që shkollën me të 
gjithë kompleksitetin e saj e 
konsiderojnë si institucion i lehtë 

që mund ta drejtojë kushdo, 
“mjafton që të jetë mësues”. 
Ky mentalitet thjeshtëzues ka 
kosto të mëdha që i pëson 
drejtimi i shkollës, puna 
edukative, motivimi i mësuesve. 

Koncepti i thjeshtë i “drejtorit” 
si person i administrimit të 
punëve rutinë të shkollës, 
është sipas mendimit tim një 
nga shkaqet që cenon nivelin 

e duhur shkencor, 
organizativ, pedagogjik 
dhe social të shkollës. 
Drejtori i shkollës nuk 
është thjesht personi 
që administron shkollën 
ve tëm nëpërm je t 
vendosjes së autoritetit 
formal mbi mësuesit. 
Ky koncept është tipik i 
shkollës së vjetër të tipit 
autoritarist, që e ndante 
staturën e drejtorit nga 
të gjithë hallkat, faktorët, 
komponentët dhe aktorët 
përbërës të shkollës, tani 
ka marrë fund. Në një 
sfond social totalitarist 
në të cilën funksiononte 
shkolla jonë në të 
kaluarën, mund të kish 
kuptim drejtimi autoritar 
i drejtorit të shkollës 
dhe fryma e disiplinës 
autoriatriste në shkollë. 

Tani jemi në kohë tjetër dhe 
drejtori i shkollës nuk mund 
të jetë i suksesshëm, në se 
mendon se mund të drejtohet 
ajo me metodat e vjetra të 
autoritarizmit pedagogjik, të 
imponimit të mësuesit dhe 
të deformimit të komunikimit 
të tij me ta dhe nxënësit. 
Shumë mësues të nderuar, 
profesionistë të zot kanë filluar 
të jenë të shqetësuar me 
këtë fakt, që në shkollat tona 
ka shumë autoritarizëm fals, 
shumë dëshirë për pushtet 
formal, të mbështetur në 
prerogativat dhe presionet 
e drejtorit, jo për shkak të 
vlerësimit të merituar të 
performancës së mësuesit në 
punën në shkollë, por thjesht 
për të frenuar mendimin e 
lirë, alternativ të mësuesit. 

-Shkolla në fokusin e gazetarit-
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SI TA SHPËTOJMË BREZIN E RI 
NGA RRUGA E INKRIMINIMIT
Kjo është bërë pyetje që 

në shoqërinë shqiptare 
të  kohëve të fundit për 

shkak të shtimit të kriminalitetit 
dhe zgjerimit të dukshëm 
të patologjisë së krimit rinor 
është për të gjithë, për 
prindërit, mësuesit, edukatorët, 
komunitetin, shkollën, familjen 
dhe shoqërinë në tërësi shumë 
problemetike. Në një farë 
mënyre duke parë tipologjinë 
e krimit, shtimin e llojshmërive 
të tij dhe intensitetin në rritje 
të shfaqjeve kriminale, duhet 
pranuar se vecse është një 
nga fenomenet sociale më të 
prekshme, reale dhe të vështira 
për t’u përballuar, është në të 
njëjtën kohë edhe një problem 
i madh ekzistencial, është një 
nga shqetësimet e mëdha të 
kohës sonë. Por nuk mjafton 
vetëm konstatimi sasior i këtij 
venomeni apo vlerësimi vetëm 
fenomenologjik i shfaqjeve të tij. 
Problemi është më i thellë, 
është filozofik dhe konceptual, 
është cështje e lidhur me 
esencën e qytetërimit tonë 
por dhe me përmirësimin e 
atmosferës komunitare të 
shoqërisë, përmirësimin e 
klimës paqësore në familje dhe 
të ambientit socio-pedagogjik 
në shkollat tona. Në këtë 
kontekst që të merremi me 
problemet e krimit rinor, duke 
synuar gjetjen e rrugëve sa më 
të përshtatshme për shmangien 
e të rinjve nga kjo rrugë pa 
krye, është e noevojshme së 
pari të përcaktohen shkaqet 
e kësaj situatë të zgjerimit të 
krimit tek të rinjtë dhe pastaj 
edhe të përcaktojmë mjetet, 
rrugët, format, institucionet, 
faktorët dhe aktorët që do mund 
të ndihmojnë në përballjen me 
këtë problem të madh social 
që po agravohet, duke u bërë 
një nga dukuritë me shkaqe 
komplekse ekonomike, sociale, 
eduaktive, pedagogj ike, 
l ig jore dhe mediat ike. 

Prandaj kjo cështje nuk është e 
lehtë as për t’u kuptuar as për 
t’u zgjidhur me rrugë të lehta 
apo me metoda të ndikimit 

eduaktiv dhe pedagogjik 
tradicional.  Problemi i 
kriminalitetit të të rinjve dhe 
patologjia e shtimit të tij në 
këto mosha është kompleks. 
Në këtë aspekt janë ndikuese 
për fat të keq shumë ndikime 
të modernitetit dhe zgjerimit 
të lirisë individuale, e cila tek 
shumë të rinj ka marrë natyrë 
instiktive, duke e bërë këtë 
ndjenjë paqësore tejet agresive 
dhe të kundërt me thelbin dhe 
mekanizmat e lirisë. Në këtë 
kontekst, është e sigurt që 

shtrirja dhe ridimensionimi 
demografik kaotik, diversiteti 
që vjen nga përzjera e 
popullsiseë urbane dhe rural i 
fenimenit kanë dhënë ndikimin 
e tyre në intensitetin në rritje 
të inkriminimit të të rinjve. 
Por besoj se trajtimi i krimit 
të të rinjve vetëm me shkaqe 
sociale është një “rrugë e 
shkurtër” por është pa krye 
dhe nuk na ndihmon që të 
jemi të orientuar deri në fund 
për atë që duhet të bëjmë. 

Kjo është arsyeja pse kur 
bëjmë analiza dhe interpretime 
të shkaqeve të kriminalitetit 
rinor si një nga problemet e 
mëdha të shoqërisë shqiptare 
dhe të kohës moderne 

pë rg j i t hës ish tduhe t  të 
mendojmë që përvec shkaqeve 
të zhvillimeve biologjike dhe 
ndryshimeve thelbësore që po 
pëson natyra e njeriut të kohës 
sonë, vecanërisht e të rinjve, 
krimi rinor është cështje, e 
cila është e lidhur me faktorë 
të tjerë që mund të jenë përtej 
shkaqeve antropologjkike e 
sociale. Ndaj, synimi për të 
mposhtur krimin dhe edukuar 
humanisht dhe etikisht të 
rinjtë kërkon që të rriten 
cilësisht kapacitetet dhe të 

përsosen mjetet dhe metodat 
që përdoren nga njerëzit 
tanë jo thjesht në rrugë dhe 
në mënyrë të improvizuar, 
por duke e përqëndruar 
vëmendjen me prioritet në 
punën e organizimeve të 
jetës shoqërore dhe ndikimet 
që kanë institucionet më 
fondamentale të shoqërisë tone 
të tilla sic janë familja, shkolla, 
media, drejtësia, kultura, 
shoqëria civile, zgjerimi i roleve 
eduaktive të komunitetit, etj.

Rinia dhe adoleshenca për 
shkaqe që dihen, për arsye 
të energjive të tepërta fizike 
dhe mungesës së orientimit 
të duhur për kanalizimin e 
tyre, për arsye të natyrës së 

instikteve të teopërta dhe 
shoqërisht të paekulibruara, 
të shpirtit të garës dhe frymës 
së konkurencës, të sedrës 
dhe ambicjes, është më i 
prirur që të “derdhë energjitë” 
e moshës jo në rrugë sociale, 
jo atje ku duhet dhe për atë 
që duhet. Në këtë kontekst, 
arsyet e inkriminimit të brezit 
të ri duhen parë, vlerësuar 
sociaologjikisht dhe trajtuar nga 
ana pedagogjike duke njohur, 
vlerësuar dhe kombinuar 
shkaqet e integruara që 

favorizojnë më lehtë të rinjtë 
që të jenë “preh” apo edhe 
“viktimë” e rrugës kriminale, 
e përfshirjes me dashje apo 
pa daqshje në këtë rrugë pa 
krye. Kjo do të thotë që rritja 
e përqindjes së patologjisë së 
krimit tek adoleshentët, shtimi 
i rasteve të dhunës në shkollë, 
rritja e intensitetit të grindjeve 
për shkaqe banale e rivalitete 
me natyrë erotike e seksuale, 
duhen parë dhe vlerësuar si 
shkaqe prioritare të rritjes së 
kurbës së shtimit të krimit tek 
të rinjtë, sidomos tek ata që 
janë në sitemin e edukimit 
shkollor apo që ndodhen 
jashtë tij, por që ndodhen të 
integruar në jetën komunitare.
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GRUPSEKSIONI I PD-SË BARKING DHE 
DAGENHAM, FESTOI PËRVJETORIN

Si sot një vit më parë 
ne u mblodhëm dhe 
formuam sipas bindjes 

dhe përkusht imit  tonë 
Grupseksionin e Parë të Degës 
së PD-së në Londër për zonën 
tonë. Dhe pas një viti jemi sot 
më të fortë se kurrë dhe më 
të vendosur në rrugën dhe 
misionin tonë për të ndihmuar 
kauzën e demokracisë. Ne jemi 
dhe do të jemi në krah të Liderit 
të PD-së Lulzim Basha në të 
gjitha drejtimet dhe udhëzimet 
për ti rikthyer popullit tonë, 
Atdheut tonë të dashur fitoren e 
merituar për të rikthyer besimin 
dhe udhën e demokracisë me 
forcimin e rendit dhe ligjit njësoj 
për të gjithë. Kemi kështu 
punën dhe përkushtimin tonë 
për të shtuar radhët tona. 
Vetëm kështu ne realizojmë atë 
që i duhet forcës sonë politike. 
Për këtë që në këtë ditë krahas 
festives ne do të bëjmë realitet 

angazhimin individual për 
të shtuar radhët tona. 
Duke parë Statusin e 
PD-së Neni 3 që thotë 
për Qëllimet politike 
ne jemi të gatshëm të 
zhvillojmë aktivitetin tonë 
ligjor dhe këtu në BM: 
“PDSH n jeh  dhe 
promovon pjesëmarrjen 
e gjerë popullore në jetën 
politike, shoqërore dhe 
në institucione, si dhe 
kujdeset për formimin e 
një vullneti të gjerë e të 
qendrueshëm popullor 
në dobi të mbrojtjes dhe 
zhvillimit të traditave më 
të larta shoqërore, politike 
dhe kulturore të shqiptarëve, në 
dobi të realizimit dhe zhvillimit 
të shpejtë të aspiratave 
euroatlantike të Shqipërisë, si 
dhe rezatimin pozitiv të imazhit 
të vendit kudo në botë, për 
përjetësimin e kombit shqiptar, 
identitetin e kulturës së tij.”
Pra të gjithë ne jemi dhe 

duhet të jemi të gatshëm të 
bëjmë detyrën tonë vullnetare 
me besimin për realizimin 
dhe zhvillimin e shpejtë të 
aspiratave euroatlantike të 
Shqipërisë, si dhe rezatimin 
pozitiv të imazhit të vendit 
kudo në botë, për përjetësimin 
e kombit shqiptar, identitetin 

e kulturës së tij. Së shpejti 
unë bashkë me Kryesinë 
e Grupseksionit do të 
delegojmë direktivat tona 
dhe ecurinë e mëtesjhme. 
F i tore.  F i tore.  Rrof të 
PD dhe suksese Liderit 
dhe  Kryemin is t r i t  të 
ardhshëm Lulzim Basha!

Nga Gazmend Cufaj
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MILITANTIZMI E KA DËMTUAR RËNDË 
SISTEMIN ARSIMOR TË VENDIT

Arsimi nuk është një pirg 
reformash subjektive 
që kanë mbetur në 

letër, por një projekt inteligjent 
që kërkon një menaxhim 
intelektual në rang qarqesh 
dhe rrethesh të vendit. Në 
këtë kuptim, jo kushdo mund 
të bëhet drejtues, pavarësisht 
nga vullneti e dëshira e mirë e 
njërit apo tjetrit. Parë në këtë 
këndvështrim, mendojmë se 
militantizmi e ka dëmtuar rëndë 
sistemin e arsimit të vendit. 
Përzgjedhja e kuadrit drejtues 
të arsimit, i thënçin me konkurs, 
por që kanë vepruar ndryshe, 
duke i emëruar drejtuesit mbi 
bazën e kritereve të tjera si 
ato nepotike, partiake e, pse 
jo, edhe korruptive e servile, 
e kanë kompromentuar rëndë 
realizimin e reformës, duke 
krijuar mendimin e gabuar 
se drejtor arsimi dhe, për më 
tepër, drejtor shkolle, mund të 
bëhet kushdo. Në këtë kuptim 
është paradoksale dhe i ofrohet 
një shërbim i keq institucionit 
të arsimit dhe të ardhmes së 
tij, kur drejtori, “që ka fituar” 
të ashtuquajturin konkurs, ka 
më pak arsim dhe përgatitje 
shkencore e pedagogjike 
sesa kolegët e t jerë.

“Meritat”e tij ai le t’i shfaqë 
në një vend pune tjetër, por 
kurrsesi në fushën e arsimit, 
këtë sektor delikat, prioritar 
dhe shumë të ndjeshëm për 
shoqërinë dhe të ardhmen e saj.
Të shqetëson fakti se në 
mesin e vitit shkollor MAS bën 
ndryshime, duke ndryshuar 
strukturën e orëve dhe lëndëve 
mësimore. Pra tre lëndë të 
ndryshme në një ditë, nga 
gjashtë lëndë që bëheshin. 
Kjo demagogji afatshkurtër e 
peshës së çantës së lehtë do 
të zëvendësohet ngadalë  me 
dije të cunguara të nxënësve. 
Ministria e Arsimit Sportit 
dhe Rinisë e përligj me faktin 
se s’kemi shkollë e kushte 
minimale të domosdoshme 
për punë në shumë fshatra 
e qytete të vendit, prindërit 

s ’kanë pasur  ndon jë 
informacion paraprak për orët 
e ndryshuara, kuadrin ligjor 
dhe, mbi të gjitha, s’janë parë 
kushtet sociale dhe ekonomike 
të famil jeve shqiptare.

Portali “Mësues për 
Shqipërinë” i huazuar dhe 

formal  

I ashtuquajturi portal “Mësues 
për Shqipërinë”,  është huazuar 
në formën më të  shëmtuar në 
arsimin tonë. Është paradoks 
i vërtetë, aplikimi i kësaj 
formule abstrakte, kur në Itali 
dhe vende të tjera europiane 
bazohet në meritë dhe është 
i vërtetë e kuptimplotë. Për 
Italinë mësuesit shkojnë 
ku ka nevojë vendi, sepse 
motivohen dhe u krijohen 
kushte optimale për punë dhe 
jetesë. E kundërta ndodh në 
sistemin tonë arsimorë. Ky 
është portal që po shërben  si 
fasadë djallëzore e MAS–s, 
dhe Drejtorive Rajonale e ZA – 
ve,  për të mbuluar korrupsionin 
në këto drejtori të vendit, që si 
pasojë sjell një paligjshmëri 
të vërtetë që po bëhet  me 
emërimet dhe shkarkimet e 
mësuesve. Vazhdojmë me 
metodën “alla shqiptarçe”. 
Me të drejtë Frederik Vilhelm 
thoshte “Shkolla vlen aq sa 
vlen edhe mësuesi”. E kemi 
thënë edhe herë të tjera se 
kemi drejtorë shkollash që po 
e shkatërrojnë sistemin tonë 
arsimor, që nuk i shërbejnë 
vendit të punës, që janë nën 
nivelin e formimit shkencor – 
pedagogjik dhe profesional 
të mësuesisë në shkolla.
Me keqardhje shikojmë aty-
këtu një liberalizim të theksuar 
të veprimtarisë mësimore 
dhe edukative. Në shkollat 
publike mungon kërkesa unike 
e llogarisë ndaj nxënësit, ku 
mësuesi e sidomos nxënësi, 
fillon e mbaron ditën e mësimit 
duke lëvizur sa andej - këtej 
dhe, më keq akoma, duke 
e lënë vetëm klasën e tij në 
kujdestari. Në pikun e punës 
së ditës mësimore grupe 
mësuesish i gjen kafeneve, 

të ulur për shtatë palë 
qejfe, madje shpesh, 
bashkë me drejtuesin, 
ndaj ndodhin dhe 
ngjarje të pakëndshme 
në shkol lat  tona.
 
Drejtues shkollash dhe 
të ZA-ve që janë kthyer 

në feudalë

Kemi drejtues shkollash 
që kanë mbi 25 – 30 vjet 
në drejtim dhe janë kthyer 
si feudalë, apo pronarë 
në shkollat e tyre. Ka 
ardhur koha të kemi 
një lidership të formuar 
në mënyrë të plotë, 
kundër konformist e racional, 
që me kurajë civile dhe guxim 
intelektual pranon se ky sistem 
arsimor duhet ndryshuar, të 
gjenerojë intelekt e qytetari, 
duke iu larguar “lidershipit të 
tenderëve e bandave” të të 
gjitha niveleve që ka kapur 
për fyti sot shumë drejtorë 
qarqesh dhe të ZA-ve të vendit.

Fatkeqësisht, sot kemi drejtorë 
qarqesh dhe të ZA-ve, që 
kanë hyrë në vitin e gjashtë 
të drejtimit. Kjo zgjatje e 
pasuksesshme në drejtimin e 
arsimit ka dhënë mundësinë 
e pasurimit të tyre përmes 
emërimeve pa kriter. Kemi plot 
raste të vërtetuara, për veprime 
abuzive dhe korruptive, nga 
media e shkruar dhe ajo vizive. 
Me sa vëmë re, MAS nuk e ka 
pikën e impenjimit për të parë 
në se është e domosdoshme 
një ndërhyrje e tillë në 
reformimin e kuadrit drejtues 
në të gjitha nivelet në arsimin 
tonë. Si në çdo institucion tjetër, 
edhe administrata rajonale 
e arsimit ka nevojë urgjente 
për një reformim total të saj.

Mendoj se duhet të vendosen 
në krye të arsimit rajonal, apo 
të ZA – ve drejtues që kanë 
guxim intelektual, persona 
apolitikë dhe që janë kundër 
konformizmit, të jenë racional 
dhe të realizojnë dy synime të 
mëdha: aktin e pastrimit dhe 
të ndryshimit në administratën 

publike të arsimit. E themi 
këtë, se ka mbi 20 vjet që 
qëndrojnë  në një vend pune, 
pa kontribuar në asnjë fushë të 
kërkimit shkencor, pedagogjik, 
apo didaktik, në një kohë 
që kemi breza të rinjsh që 
janë të shkëlqyer e me një 
apo dy mastera shkencor e 
profesionalë, që i mbajmë larg 
institucionit të arsimit rajonal.

Kjo administrate, do të thosha 
e fryrë, po mbahet me paratë 
e taksapaguesve shqiptarë.
Nga ana tjetër, nuk ka 
një sistem të vlerësimit të 
performancës së punonjësve 
në nivel DAR dhe ZA-ve dhe 
drejtuesve të institucioneve 
arsimore vartëse, gjë e cila 
le për të dëshiruar. Në çdo 
drejtori qarku apo dhe të ZA-
ve të arsimit ka specialist, që 
fatkeqësisht janë kthyer vetëm 
në zbatues të shkresave 
dhe vendimeve burokratike 
që vijnë nga lart dhe që 
në shkollë pak ose aspak 
shkojnë. Çdo gjë ka mbetur 
vetëm në besimin absolut të 
drejtuesve të shkollave, ndërsa 
me mësuesin, vështirësitë e 
punës së tij, nuk merret askush. 
Fatkeqësisht u hoq kontrolli i 
inspektoriatit rajonal të arsimit. 
Mendoj se ishte një gabim i 
rëndë për MAS-n. Shpresoj 
të rikthehet, sepse drejtuesit 
e shkollave dhe mësuesit 
do të jenë më impenjativ 
për punën e tyre mësimore. 

Nga Fran Gjoka
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Çdo ditë, madje dy herë 
në ditë, me biçikletë 
kaloja në Shënavlash 

dhe “Nish Tulla“, (lagje e 
Durrësit), kështu që, më jepej 
rasti të ndeshja në udhë apo në 
kafene rapsodët Demush Neziri 
e Dervish Shaqa. Demushi i 
gjatë dhe me trup të mbushur, 
të lidhur e shpatullgjerë, të 
ngjeshur si shkëmb mali, 
ndërsa Dervishi ishte shumë 
elegant, i gjatë i hollë dhe 
me fytyrë tipike të malësorit 
shqiptar, që hijeshohej nga 
mustaqet e plota allashqiptarçe, 
fytyrë nevrike dhe e sertë në 
pamje, model i përkryer për 
piktorët dhe skulptorët, për të 
pikturuar e gdhendur racën 
tonë. Nuk ishte e vështirë t’i 
njihje, pasi dalloheshin prej së 
largu nga veshja dhe nga plisi i 
bardhë në kokë. Dervishin edhe 
më lehtë, pasi në dorë mbante 
përherë sharki, që thuajse ju 
kishte bërë gjymtyrë e trupit, 
sa që shkrimtari Adem Istrefi 
e thëriste Dervish Sharkia.

Ishte një periudhë e pakuptimtë 
e heshtjes ndaj Kosovës 
shqiptare, aqsa te njerëzit e 
thjeshtë, ajo dukej si copë toke 
e një shteti të huaj, madje disa 
habiteshin që kosovarët flisnin 
shqip. Dalja e tyre në skenë, 
thyente kornizat dhe shqiptarët 
po njihnin dhe po e donin këtë 
truall të shenjtë shqiptarie, 
që historia na e shkëputi 
padrejtësisht e mizorisht

Të dy, duhet thënë të tre, 
bashkë me valltaren Merushe 
Badolli, edhe kjo me origjinë 
kosovare, më shumë i njoha 
përmes skenës, nëpër 
koncerte, që zhvilloheshin 
në Pallatin e kulturës “A. 
Moisiu“, në Durrës, më pas 
edhe nga televizori, kur 
trasmetoheshin koncertet 
dhe festivalet në Gjirokastër, 
Tiranë dhe në qytete të tjerë. 
Ata ishin bërthama e Grupit 
Kosovar të Rrashbullit, që 
përfaqësonte Durrësin në të 
gjitha veprimtaritë artistike 
lokale dhe kombëtare. Artistët, 
Dervish Shaqa, Demush 

Neziri, Merushe Badolli, i 
lindi Kosova, i rriti kënga, i 
bashkoi shpirti, i përjetësoi 
oda dhe skena. Ata sollën e 
përcollën tek ne, në mjedisin 
shqiptar, folkun shqiptar të 
Kosovës, si një pasuri shpirti 
dhe kulture të magjishme, 
por të fshehur, të penguar 
e të mohuar deri atëherë. 

Sa herë shikoj në televizor 
“vallen e shpatave“, apo 
kur bie fjala në biseda mes 
shokësh dhe me familjarë, 
seç më ngacmon të kujtoj 
legjendën e hasur në Berat, 
kur dy trima e azganë, Tomori 
dhe Shpiragu, ndeshen me 
njëri-tjetrin, për një dashuri, 
për një vajzë bukuroshe. Pas 
dyluftimit, ata ngurtësohen 
në dy male: Tomori gropa-
gropa, nga goditjet e topuzit 
dhe Shpiragu vija-vija, nga të 
prerat e shpatës, kurse “Zana 
e malit” hyn në mes për ta 
shuar e ndaluar dyluftimin. 
Ajo shndërrohet në rrjedhë 
lumi, jo për t’ i ndarë, por për 
t’ i bashkuar, për t’i freskuar 
trup e shpirt, si një damar 
gjaku, mbushur me lëng jete, 
që sjell e mban jetë. Eh! Trojet 
shqiptare me plot legjenda, 
që i bëjnë jehonë që nga 
lashtësia, duke i sjell e shtuar 
dritë jetës, edhe në ditët tona.

Ata, që i kanë njohur nga afër 
këta artistë të mëdhenj të flokut 
shqiptar, sidomos drejtues 
dhe pjestarë të veprimatrive 
artistike të kohës, si Enver 
Plaku, dikur drejtor dhe regjizor 
i teatrit “A. Moisiu” në Durrës, 
Ermir Dizadari, dirigjent dhe 
udhëheqës artistik, Qemal 
Kërtusha këngëtar, Naim 
Kërçuku këngëtar, Shpendi 
Topollaj, më herët officer, sot 
shkrimtar, në kujtimet dhe 
shkrimet e tyre, edhe sot nuk 
i ndajnë nga njëri-tjetri. Madje 
kur shikojnë veprimtari, apo 
lexojnë krijimtari, mbi jetën 
artistike të atyre kohëve, 
trishtohen, sepse disa përpiqen 
t’i ndajnë, t’i veçojnë, a thua se 
i zbehin vlerat e njëri-tjetrit. 
Është një lloj marrëzie e 
heshtur e natyrës së shqiptarit, 
sepse, si pa dashje harrojnë, se 

kur ata ishin bashkë, secili në 
madhështinë e vet, plotsonin 
aq natyrshëm shoqi-shoqin. Ata 
ishin magji dhe sillnin magjinë 
e artit shqiptar të gjysmës tonë, 
duke mbajtur ndezur zjarrin e 
lirisë dhe të bashkimit të kombit. 

Enver Plaku, në kujtimet e 
tij, veçon: “Ishte viti 1968. Në 
grupin kosovar të Rrashbullit, 
ku spikasnin rapsodët me 
emër, Dervish Shaqa, Demush 
Neziri dhe plot shokë të tjerë, 
vallëzonte edhe një vajzë e 
shkathët, me një temperament 
të veçantë të karakterit, e 
cila i binte dajres, këndonte 

dhe njëkohësisht kërcente. 
Ishte një mrekulli e pazbuluar 
më parë. Ajo demonstronte 
vetëm, shpesh si soliste, 
por edhe e shoqëruar në 
grup. Ishte kjo mrekulli, që 
menjëherë Panajot Kanaçi, 
koreografi i shumënjohur i 
Ansamblit shtetëror të Tiranës, 
na e kërkoi, që pas festivalit, 
(festivali i Gjirokastrës), ta 
merrte disa ditë në Teatrin 
e Operas dhe Baletit, në 
Tiranë, për të “regjistruar” 
nga ajo, vallet dhe lëvizjet e 
kombinuara aq magjishëm, 
folklorisht dhe artistikisht”. 

MERUSHE BADOLLI, DERVISH SHAQA, DEMUSH NEZIRI
Treshja kosovare që ringjalli legjendën
Nga Kadri Tarelli 
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Financimi do të ndihmojë 
për të mbrojtur viktimat 
e skllavërisë moderne, 

për të mbështetur njerëzit 
në nevojë dhe për t’i sjellë 
autorët para drejtësisë.

Victoria Atkins takoi 
zëvendësministren e 

Brendshme të Shqipërisë 
Rovena Voda

Një nxitje prej 2 milionë stërlina 
për të ofruar punë në pikat e 
nxehta të trafikimit njerëzor 
shqiptarë është njoftuar ditën 
e enjte 11 tetor nga Ministri 
për Krimin, Ruajtjen dhe 
Vulnerabilitetin në BM, Victoria 
Atkins. Programi do të ndihmojë 
në trajtimin e rrjedhës së 
skllavërisë moderne në Britani 
të Madhe, duke mbështetur 
viktimat për të rindërtuar jetën e 
tyre dhe duke i penguar njerëzit 
e prekshëm që të bien në duart 
e trafikantëve në Shqipëri. MB 
gjithashtu do të mbështesë 
zyrtarët e drejtësisë penale 
për të siguruar që autorët 
e këtij krimi të tmerrshëm 
janë sjellë para drejtësisë.

Paketa u ra dakord si pjesë 
e një takimi të mbajtur në 
Londër, midis Victoria Atkins 
dhe zëvendësministrit të 
Brendshëm shqiptar Rovena 
Voda. Në vitin 2017, mbi 770 
viktima potenciale skllavërie 
moderne u janë referuar 
autoriteteve të Mbretërisë së 
Bashkuar dhe janë identifikuar 
si shtetas shqiptarë - shifra 
më e lartë për një vend jashtë 
Britanisë. Ministri për Krimin, 
Ruajtjen dhe Vulnerabilitetin 
Victoria Atkins tha: Skllavëria 
moderne është një krim i 
neveritshëm që i fut njerëzit 
më në nevojë globalisht dhe i 
mohon lirinë e tyre. Mbretëria 
e Bashkuar konsiderohet si një 
udhëheqës botëror në trajtimin 
e këtij krimi, jo vetëm për shkak 
të ligjeve tona të vështira dhe 
mbështetjes për viktimat në 
vend, por edhe punën tonë 
jashtë vendit për të mbështetur 
viktimat, për të siguruar që 

kriminelët të kapen dhe të 
ndalojnë njerëzit e cenueshëm 
që bien në duart e trafikantëve. 
Duke punuar me partnerët 
tanë shqiptarë, ne mund të 
bëjmë një ndryshim thelbësor 
në jetën e atyre që kanë 
pasur disa nga të drejtat e tyre 
themelore të vjedhura prej tyre.

Hulumtimet e qeverisë kanë 
theksuar se kryeqyteti Tiranës 
dhe 3 rrethet veriore të 
Dibrës, Shkodrës dhe Kukësit, 
në Shqipëri, janë vendi ku 
shumica e viktimave kanë 
origjinën. Është në këto zona 
ku Mbretëria e Bashkuar do 
të fokusojë mbështetjen e 
saj. Dëshmitë e viktimave 
shqiptare që janë trafikuar 
në MB theksojnë rëndësinë e 
punës për të luftuar skllavërinë 
moderne në rajon: Së pari 
nuk kishte jetë, sepse unë u 
mbajta kundër vullnetit tim. 
Kur hyra në shërbime filloi jeta 
ime, sepse tani unë jam i lirë 
dhe tani unë mund të qesh dhe 
unë mund të bëj miq, mund të 
zgjodha të bëj atë që dua, të 
gjitha për shkak të punëtorëve 
të mi të mbështetjes. Financimi 
zgjat deri në mars 2021 

për të ndihmuar viktimat 
shqiptare për riintegrimin 
e tyre në shoqëri sapo të 
identifikohen, si dhe edukimin 
e komuniteteve të cenueshme 
rreth rreziqeve të trafikimit.

Kathy Betteridge, Drejtor i 
Anti Trafikimit dhe Skllavërisë 
Moderne për Ushtrinë e 
Shpëtimit, tha: Në vitet e fundit 
Ushtria e Shpëtimit ka parë një 
rritje të vazhdueshme të numrit 
të viktimave të mundshme 
të skllavërisë moderne nga 
Shqipëria. Është me shumicë 
dërrmuese vendi nga i cili 
marrim numrin më të madh 
të njerëzve, kryesisht gra, të 
referuara për mbështetje që 
të shërohen nga shfrytëzimi 
që kanë përjetuar. Ky trend 
nuk tregon shenja të uljes. 
Tregimet e tyre tregojnë 
për krimin e organizuar dhe 
shfrytëzimin seksual, i cili do 
të kërkojë një përpjekje të 
koordinuar për të adresuar. 
Prandaj, ne mirëpresim 
gatishmërinë e qeverisë 
shqiptare për t’u angazhuar me 
Britaninë e Madhe në trajtimin 
e kësaj çështjeje në burim. Ne 
shpresojmë që ky financim 

do të ndikojë në zvogëlimin 
dhe përfundimin përfundimtar 
të rrjedhës së njerëzve të 
prekshëm nga Shqipëria për 
t’u shfrytëzuar në të gjithë 
Evropën dhe në Mbretërinë e 
Bashkuar. Ushtria e Shpëtimit 
ka mbajtur kontratën e qeverisë 
për të ofruar mbështetje të 
specializuar për viktimat e të 
rriturve të skllavërisë moderne 
në Angli dhe Uells për 7 vjet 
dhe ka mbështetur më shumë 
se 7,000 viktima në atë kohë.

Paketa, nga Fondi i Skllavërisë 
Moderne të Zyrës së Shtëpisë, 
gjithashtu përfshin trajnimin 
për zyrtarët e drejtësisë penale 
në Shqipëri, në mënyrë që 
ata të jenë më të përgatitur 
për t’u marrë me rastet e 
trafikimit të qenieve njerëzore, 
dmth ata që janë përgjegjës 
kanë më shumë gjasa të 
përballen me drejtësinë. 
Shqipëria ka miratuar Thirrjen 
Ndërkombëtare të Kryeministrit 
Theresa May për Veprim për 
t’i dhënë fund skllavërisë 
moderne. Mbretëria e Bashkuar 
është e angazhuar të punojë 
ngushtë me Shqipërinë 
për të luftuar këtë çështje.

HOME OFFICE SIGURON 2 MILIONË 
STËRLINA PËR TË FRENUAR TRAFIKIMIN E 
QENIEVE NJERËZORE NË SHQIPËRI
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“Hila l  Food Cent re 
S u p e r m a r k e t ”  m e 
pronarin e tij mjaft të 

dashur e të respektuar nga 
shqiptarët, tashmë ka afruar 
gamën më të mirë e më të 
kërkuar të ushqimeve që 
vijnë direkt nga kompani 
shqiptare e nga Kosova. 

Një dyqan ushqimor i mbushur 
me ushqime nga e gjithë bota 
ka krijuar kështu një emër të 
madh e të nderuar në mesin 
e komunitetit tonë. “Hilal Food 
Centre Supermarket”  është në 
Kilburn High Street të Londrës 
dhe shet ushqime të Evropës, 
Lindjes së Mesme dhe gjithë 
vendeve të cilat janë dhe kanë 

cilësi dhe kualitetin e kërkuar.

Dyqani unik ka dyert e tij të 
hapuara gjithnjë për shqiptarët 
dhe tregtia e tij ka lulëzuar, 
pasi komente të gëzuara u 
përhapën gjithandej me gojë, 
se ka arsye të shumta që të 
mbetet numri një në zonë. Shet 
fruta dhe perime të freskëta, një 
mori aromash, pastash, ullinj, 
bukë të freskëta, ëmbëlsira, 
çaj dhe kafe, salcë domate  
dhe më shumë artikujtë tjera 
si somborka të konservuara 
dhe djathin orrigjinal të Sharrit.

Ne zbritëm në dyqanin e 
qendrës së qytetit për të 
biseduar me djalin e pronarit, 
Mehmetin, që është mjaft 
aktiv në biznes, për të parë 

se çfarë shesin dhe çfarë 
afrojnë më konkretisht.
Çfarë e bën dyqanin tuaj të 
ndryshëm nga dyqanet e tjera?
“Ne shesim ushqime që 
normalisht nuk merrni në 
dyqanet dhe supermarketet 
e  r rugës  së  la r të .
Për shembull, ne kemi 
përbërës dhe produkte 
shqiptare që shqiptarët i duan 
me të vërtetë. Në të vërtetë, 
ne kemi një rresht shqiptar 
që përmban asortimente të 
ndryshme, dhe pastaj kemi 
dhe vajra ulliri, salca dhe 
më shumë produkte të tjera.
“Ne i dëgjojmë klientët dhe na 
kanë kërkuar të mbajnë një 
produkt të veçantë të quajtur 

të dashur për konsumatorin, 
kështu që ne kontaktuam 
furnizuesin tonë në Kosovë dhe 
ne tani e kemi në magazinë 
atë. Kjo është ajo që na bën të 
ndryshëm që dëgjojmë njerëzit.

“Ne shesim ullinj të zi dhe të 
gjelbër, dhe vaj ulliri nga Italia, 
Turqia, Greqia, Spanja e ku ka 

cilësi më të mirë.

“Ne kemi produkte të cilat janë 
shumë të rrallë - njerëzit i duan 
ato, pasi ato kanë një shije të 
mahnitshme dhe një ngjyrë të 

artë.

“Italianët e kanë atë në rissotto 
të tyre. Arabët e përdorin atë 
në ushqimin e tyre, gjithashtu, 

madje edhe në kafen e tyre.

“Ne kemi ushqim nga Kosova, 
Maqedonia, Shqipëria, Greqia 
dhe Turqia - ne kemi mjaltë me 
huall mjalti, e cila importohet 

nga Athina.

“Ne po e sjellim Mesdheun në 
Londër.

“Pastaj kemi një seksion mbi 
pjesë të tjera të përdorueshme. 
Ka një bashkim të kulturave 
ushqimore që reflekton të 
gjitha kombësitë që jetojnë në 

Londër.

“Kjo është ajo që na bën ne 
unikë.

“Ne shesim ushqim plot cilësi, 
bukë me cilësi e kosto të ulët, 
kemi bakllava, kremra dhe 
djathë, që ju nuk mund të 
merrni në supermarkete dhe 

ne jemi më të lirë.

“Ne nuk shesim asnjë produkt 
të sëmurë. Ne nuk e shesim 

duhanin apo alkoolin.”

“HILAL FOOD CENTRE SUPERMARKET” 
URON SHQIPTARËT PËR PAVARËSINË 
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