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Nga Sabri MaxhuNi (NovoSella)

Edhepse shpërngulja 
e shqiptarëve nga 

trojet e veta nën Ser-
bo-Sllavi nuk u ndal 
kurrë, janë tri kohë 
kur shpërnguljet e 
shqiptarëve ishin dhe 
janë më masovike:

- Shpërnguljet e viteve 1954-55
- Shpërnguljet e viteve 1981-82, dhe
- Shpërnguljet që po ndodhin tani..., në 

vitet 2014-15. Këto shpërngulje u organi-
zuan me një përfiditet të jashtëzakonshëm...

Nga PrelË MilaNi

Kur Kryesia e Sho-
qatës Atdhetare 

Dukagjini mori inicia-
tivën e guximshme për 
ndërtimin e munoment-
eve të Mehmet Shpendit 
dhe Martin Camajt nuk 
kishte te ditura në buxhet më shumë se 100 
mijë lekë të vjetra. Pati madje ka akoma 
edhe miqtë që na quajnë utopistë. Gjithsesi 
sot pas 2 muajsh nga kjo nismë falë...

Skenari i shpërnguljes 
masive në Kosovë

Një shtatore për  
Martin Camajn 

në Shkodër

Faqe 20

Faqe 2

50 
lekë 

Drejtor: Mujë Buçpapaj
e-mail: bucpapaj@yahoo.com

Vrasësit 
e shpresës

Letrat e 
panjohura të 
De Constant

Poemë për 
Shqipërinë

“Ku dua 
të zbres”
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Poezi nga 
aNtoN PaPleKa

Poezi nga irSa ruçi

tregim nga 
elida KuKaj 

Nga xhevahire Sadria

Poezi nga 
SiNaN KËrPaçi

Studim nga rexheP Shahu
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50 
lekë 

disa shqiptar në rresht paguhen 
që të luftojnë me trupat malazeze 
gjatë rrethimit të Shkodrës

Publikohet në YouTube një video kontroverse e vitit 1912

faqe 20

Kritika kroate shkruan për suksesin e poetit shqiptar

Mujë buçpapaj, nga më 
të shquarit e poezisë 
shqiptare dhe europiane

faqe 4-5

Ju tregoj të vetquajturit shkrimtarë, të 
cekët dhe gjysmanalfabet mitomanë

Lexoni në faqen 3

Letërsia bashkëkohore shqiptare, një pLagjiaturë mediokre, nën niveLin e mesatares Letrare e artistike

Nga raiMoNda MoiSiu - Shba
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Në gjurmët 
e kohës

Aksidenti 

Grupi “AlbA” flet për surprizAt e Albumit të ri

Krijimtari nga: Mihallaq qilleri, vaSil biNKa, ZeNel vidriCa, dhiMiter PojaNaKu, 
Sabit abdyli, Sejdi beriSha, aSllaN dibraNi, ShPeNdi toPollaj, Petraq floKu, 

alMoNa bajraMi, flaMur luta, Nafi çegraNi, arif boZaxhi, baNuSh MoriNa, hadi 
Shehu ShKelqiM aliMadhi, ShqiPoNja axhaMi, araNita hoxha, daShaMir Malo

Mob: 068 20 74 316

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km, 1 • Kontaktoni: 068 20 97 229

Botimet NacioNal • liBra expres • liBra Në pak miNuta.
Botojmë edhe Një kopje të vetme • Një liBër sa Një kafe,

staNdarde NdërkomBëtare
Nëse deshironi të botoni edhe një libër, aq shkurt sa edhe të pini një kafe 
dhe me një çmim simbolik, paraqituni pranë shtëpisë Botuese “Nacional.” 

Për më shumë kontaktoni në e-mail: bucpapaj@yahoo.com

nacionalMrekullia e natyrës shqiptare b o t i m e t

Nga akademik fabijaN lovriç, Kroaci

grupi “alba”, shkëlqen me 
përformancë të lartë artistike
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Nga PrelË MilaNi

Kur Kryesia e Shoqatës Atdhetare Duk-
agjini mori iniciativën e guximshme për 
ndërtimin e munomenteve të Mehmet 

Shpendit dhe Martin Camajt nuk kishte te 
ditura në buxhet më shumë se 100 mijë lekë të 
vjetra. Pati madje ka akoma edhe miqtë që na 
quajnë utopistë. Gjithsesi sot pas 2 muajsh nga 
kjo nismë falë kontributit bujare te Komunitetit 
Dukagjinas të Nju Jorkut siguruar në masën 
80 përqind , ndërkohë që munometi i Mehmet 
Shpendit eshtë bërë gati për derdhje në fonderi. 
Nga emocionet pozitive jam frenuar sa nuk gjejë 
fjalë zemre për t’i falënderuar atë komunitet 
të shkëlqyer për veprën e tyre historike. Kon-
tributi i tyre është një monomet tjetër i gjallë 
bujarie, shqiptarizmi, solariteti dhe fisnikërie 
shembullore. Tani që gjysma e kalasë u ndër-
tua, gjysma tjetër na përket neve, pasi Mehmet 
Shpendin dhe Martin Camajn do t’i vendosim 
në Shkodrën tonë dhe jo në Nju Jork. Ka radhë 
koha t’ë lëmë mënjanë të gjitha fjalët dhe fjalimet 
dhe të fusim dorën në xhep. Të kontribuojmë jo 
aq sa kemi dëshirë, por aq sa ka mundësi secili. 
Mundësi nga pak kemi të gjithë. Edhe nëse ka 
nga ata që nuk kanë dëshirë i lutem Zotit të 
kthehet prej tyre dhe tu zbardhi zemrën. Që 
munomentet të përfundojnë në kohë dhe te mos 
digjen shpenzimet e projektit dhe boceteve të 
cila shkojnë mbi 5 mijë evro duhet të bëjmë si 
bashkëatdhetarët tanë përtej oqeanit.

Gjendur në këtë kushtet e një mosmirënjohje, 
mosvlerësimi, madje diskriminimi selektiv mëse 
njëshekullor në mënyrë të njëpasnjëshme nga 
kolltugofokët e qeverive shqiptare, Shoqata 
Atdhetare Dukagjin kërkoi të ngre pediestal 
dy simbole të identitetit të saj, të cilat i bëjnë 
nder jo vetëm Dukagjinit dhe Shkodrës, por 
mbarë kombit shqiptar. Pas një diskutimi të 
mirë Kryesia e kësaj shoqate i dërgoi Këshil-
lit Bashkisë Shkodër, kartolinën me mbish-
krimin: “Më shumë respekt dhe mirënjohje.
Dukagjin i dhuron Shkodrës një Bigë muno-
metale. Simbol i majave më të larta të patri-
otizmit, traditës, kulturës dhe letërsisë konte-
porane. Dy monumente të munguara kushtuar 
patriotit Pavarësisë dhe çeshjës Kombëtare 
Mehmet Shpendi dhe shkrimtarit dhe albano-
logut të përmasave evropiane, Martin Camaj.  
Këshilli i Bashkisë tha: “Faleminderit Dukagjin 

për dhuratën e çmuar” ! Pa as një hezitim në 
mënyrë unanime u miratua leja për ndërtimin 
e të dy busteve në një nga tre vendet e kërkuara 
për secilin shtatore nga ana jonë. Sot për sot 
në realitetin ku jetojmë, Bashkisë Shkodër nuk 
mund t’i kërkohej me tepër në lidhje me ketë 
projekt. Ky këshill për korrektësinë meriton një 
falënderim pasi vetëm ata që nuk kanë sy për te 
pare dhe veshë për te dëgjuar, nuk e kuptojnë 
se komuniteti dukagjinas në Shkodër është një 

realitet dhe një pozivitet i ri në jetën e këtij qyteti.
Një munoment i Mehmet Shpendit, simbolit të 
qëndresës sero-malazeze është vlerë historike 
për Shkodrën dhe Shqipërinë. Shkodrës dhe 
Shqipërisë i mungon një munometi i Mehmet 
Shendit, pasi mendjendrituri i Pavarësisë Luigj 
Gurakuqi ndihet si një trup i gjymtuar pa krahë 
pa, ma Mehmet Shpendin dhe Dedë Gjon Lulin, 
ashtu si Mehmet Shpendi dhe Dedë Gjon Luli 
do ishin me nga një sy pa Gurakuqin. 

Luigj Gurakuqi, Mehmet Shpendi e Dedë 
Gjon Luli janë një Trimvirati historik i Lëvizjeve 
të mëdha patriotike, i fillim ortekut të Pavarësisë. 
Luigj Gurakuqi, Mehmet Shpendi e Dedë Gjon 
Luli janë koka dhe dy brirëshi i Dragoit të Veriut 
(Shkodër-Malësi e Madhe Dukagjin) simboli një 
uniteti, i një ëndrre, i njëvepre dhe manifesti kom-
bëtarë, përjetësisht të paharruar dhe te dobishëm 
edhe pas vdekjes. Shkodra qytetit më me tradita që 
edhe në kohërat më rënda të errësirës kombëtare 
ka patuar gjithmonë të hapur një dritare evropiane.  
Shkodrës me ëndrra dhe prirje te vjetra dhe te 
reja evropianiste i mungon munometi i Martin 
Camajt, poetit, e shkrimtarit që përfaqëson më 
se miri ketë tendencë. Shkodrës dhe Shqipërisë i 
mungon munometi i albanologut Martin Camajt 
pasi askush më mirë se ai nuk na prezantoi në 
Evropë kur ne e kishim shpallur heretik.Shkodrës 
i duhet ky binom munometal. Një Munoment për 
Mehmet Shpendin do gëzonte gjithë patriotet dhe 
fatosat dukagjinas ndër mote si Prel Tuli Gjelosh 
Rama Marsh Tuci, Zek Jakin, Kolë Gjoni, Kolë 
Mark Kola, Xhur Kola, Sokol Tona,7 shaljanët, Çun 
Nika, Marash Delia, Mark Milani, Babun Celi, Zef 
Dela, Çun Sokoli, Gjelosh Marku, Tomë Kola etj.  
Një Munoment për Martin Camajt do bënte 
të buzëqeshin gjithë elitarët dukagjinas si 
Profesor Kolë Prela, Lin Delia, Zef Mala, 
Ndrekë Luca, Pjeter Gjoka, Lec Shllaku, 
Benardin Palaj, Ferderik Reshpja, Prof Jak 
Marlekaj, At Gjon Shllaku, Gegë Lumaj etj  
Një monomet për Mehmet Shpendin dhe Martin 
Camaj është një tapet i kuq që u hapë rrugën për 
në panteonin e zbrazur që i pret në ardhmen 
gjithë këtë çete patriote dhe elitare. 

*Poet, studiues dhe publicist.

Më datë 21 Mars në Qendrën Rinore 
të Tiranës organizata “Unë zgjedh të 
ndryshoj botën” me anë të Klubit të saj 

letrar “Pena e Re” organizoi konkursin e rradhës 
këtë herë jo më datë 16 si në cdo muaj, por më 
datë 21 Mars në kuadër të Ditës Botërore të Poe-
zisë. Ky aktivitet u zhvillua në orën 13:00-14:30 
me pjesëmarrjen e konkurentëve ne fushat e 
poezisë dhe prozës dhe dashamirës të artit dhe 
letërsisë. Ashtu si cdo muaj tjetër , edhe sot pjesë 
e eventit ishin dy shkrimtarët e mirënjohur Znj.
Sina dhe Z.Luca. Fjala e hapjes u mbajt nga Fiori 
Dalipi, pjesë e organizatës dhe përgjegjëse per 
Klubin Letrar. Më pas u interpretuan poezitë 
nga konkurentët e muajit Mars dhe pjesëmarrës 
jo konkurentë. Përpara se të bëhej interpretimi i 
prozave,fjala iu dha Znj. Sina për të folur diçka 
rreth jetës dhe artit të saj dhe u pasua me një 
interpretim të poezisë të saj nga Z. Luca,i cili 
përshëndeti pjesëmarrësit me një mesazh mjaft 
të bukur për artin! Në vijim u dëgjuan prozat 
dhe mirëpritëm fituesen e një tjetër konkursi që 
organizohej në kuadër të kësaj dite,Presidenten 
e organizatës,shkrimtaren Flogerta Krypi e cila 
bëri falenderimet e saj dhe interpretoi poezinë 
e saj të titulluar "Ne funeralin tim" . Znj. Blerina 
Llalla, koordinatorja e Klubit Letrar,pas për-
fundimit të të gjithë interpretimeve,shpërndau 
Çertifikata për të gjithë pjesëmarrësit. Në fund 
u shpallën tre fitues. Çmimin "Proza më e mirë" 

e fitoi Marjana Breçani. Kurse për poezinë u 
dhanë dy çmime në kuadër të Ditës Botërore 
të saj dhe çmimet shkuan për Klea Tota me 
poezinë "Akuarel i Zi" dhe Orea Mollaymeri 
me poezinë "Lamtumirë Madam" . Ju ftojmë të 
jeni pjesë e konkurseve në muajt ne vijim dhe 
jo vetëm. Organizata "Unë zgjedh të ndryshoj 
botën" sapo ka nisur të hedhë hapat drejt një të 
ardhmeje të ndritur. Punimet Fituese

Marjana brecani – ese
Shkel mbi copa xhamash të thyer duke mos 

më interesuar ç'pasoja a ç'dhimbje sjell kjo. 
Numëroj mbrapsht ditët kur duhet të shlyej të 
fundit borxh nga misioni i besuar ndërdyshas 
në ditën famëkeqe kur u linda. Më kanë vjed-
hur identitetin, emër, mbiemër e gjithçka tjetër. 
S'është asgjë dhimbja, asgjë lodhja, asgjë vdekja. 
Jam e s'jam. Shpeshherë mat me dorë pulsin dhe 
është i vetmi moment ku kuptoj se ende jam 
gjallë, fatkeqësisht. Nuk e zgjedhim ne tokën, ajo 
na zgjedh neve, fakti i vetëm që më ngushëllon.

Kam marrë vendimin më të poshtër që ekzis-
ton,atë që s'mundet ta falë njeri. Jam e detyru-
ar,më detyron kjo mendje boshe,ky trup pa shpirt. 
E vendosur para kësaj zgjedhjeje me një alterna-

tivë zgjedh të parën atë që më heq statusin e të 
qenit njeri. Jam e nevrikosur, jo jo e nevrikosur, 
ndoshta e acaruar pak apo më mirë ta quaj luhatje 
humori. S'ndryshon asgjë. Vendimi u mor. Sot, 
ditë e premte datë 8 gusht 2014. Janë gati për mua 
mijëra gropa e qindra lloje mermerësh. Mjafton 
të zgjedh së cilën nga ato dua dhe bëhen të miat. 
Po shpirti e do jetën ndryshe nga mua. Kam për 
ta bërë... Do ta bëj... Duhet ta bëj... S'e bëj dot... 

S'kam për ta bërë... Më fal! Sinqerisht më fal! 
S'do ta bëj kurrë. Re të zeza mbuluan qiellin sot. 
Ndjej nga larg erën e një apokalipsi që kërkon 
të shpërthejë këtu në tokë, çuditërisht në mua. 
Kam frikë. Shtrëngoj fort vetminë, miken time 
më të mirë e cila qëndron në një krevat me mua 
e asnjëherë nuk më lë vetëm. Faleminderit vetmi, 
askush veç teje s'më kupton. Sa ngjajmë ne të dyja, 
si dy pika uji! Unë e trishtuar, ti gjithashtu, ti e 
vrenjtur njësoj si mua, unë e heshtur e heshtur dhe 
ti, ti plot dyshim. Dyshimi më mundon,krenar-
ia pjesë e imja e ndarë në gjysmë me ty. Të dua 
vetmi si ti më do mua. S'ta kam frikën edhe pse 
je e shëmtuar, e shëmtuar jam dhe unë. Je pjesë e 
ditës time , me ty ngrihem,ha mëngjes, shkoj në 
shkollë, fle me ty, çdo gjë e bëjmë bashkë. Askujt 
nuk i besoj si ty, ti je e veçantë dhe ta kam zilinë. Pa 
folur për mërzinë ë cila pas vetmisë më jep arsye të 
jetoj. Largohet nga unë vetëm në raste emergjente, 
është këtu me mua, për mua. Ta kam borxh mërzi 
edhe pse mes nesh interesi shumëzohet me zero. 
Si mund të mos flas për ty trishtim që ngjitesh në 
fytyrën time çdo ditë! S'më kanë parë sytë qenie 
më korrekte se ti. Je unik .Fjalët janë të tepërta kur 
flitet për ty, mik. Unë, vetmia , mërzia e trishtimi 
jemi katër miqtë më të mirë të botës.

Si po bëhet me kontribut vullnetar monumenti i Martin Camajt

100 mijë lekë të vjetër rikthejnë 
në Shkodër poetin e shquar

“Kur Kryesia e Shoqatës Atdhetare Dukagjini  mori iniciativën e guximshme për ndërtimin e munomenteve 
të Mehmet Shpendit dhe Martin Camajt nuk kishte te ditura në buxhet më shumë se 100 mijë lekë të vjetra. 

Pati madje ka akoma edhe miqtë  që na quajnë utopistë. Gjithsesi sot pas 2 muajsh nga kjo nismë falë 
kontributit bujare te Komunitetit Dukagjinas të Nju Jorkut siguruar në masën 80 përqind, ndërkohë 

që munometi i Mehmet Shpendit eshtë bërë gati për derdhje në fonderi”

“Pena e Re” organizoi konkursin e rradhës

“unë zgjedh të ndryshoj botën”

marjana 
brecani
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Nga raiMoNda MoiSiu* 

E thënë që në fillim ajo 
ç’ka shqetëson sot 
letërsinë shqiptare 

është mungesa e theksu-
ar e shkrimeve të kritikës 
letrare, për të njohur vlerat 
e vërteta të shkrimtarëve të 
vjetër e të rinj, të përfshira 
në gamën e gjerë në prozë, 
poezi dhe publicistikë. Kemi sot të vetquajtur 
shkrimtarë të cilët shkruajnë fjali e paragrafë 
“të mrekullueshëm”, por nuk kanë asnjë ide si 
t’i renditin ato së bashku në një rrëfim apo si 
t’i bëjnë personazhet e veprës të vijnë realë e 
jetësorë. Të shkruara mjaft cekët, një drejtsh-
krim gjuhësor analfabet, nën nivelin e mesatares 
letrare e artistike, jepen më shumë pas sasisë 
së faqeve, se sa pas cilësisë artistike e letrare, 
vetëm e vetëm për të fituar imagjinaren – sta-
tusin e reputacionit të një shkrimtari të madh, 
“të talentuar”, të një “poeti të shquar”. Këta janë 
autorë të importuar nga sindroma karrier-
iste e përfitimit të famës e parasë, pehlivanët 
e letërsisë. Verbohen aq shumë nga kjo famë 
dhe të bëjnë emër, sa nuk kursejnë as financat 
e tyre ta blejnë reputacionin dhe karrierën si 
shkrimtarë, bilës kanë guximin shkojnë deri 
aty sa të vetëquhen “gjeni”. Kjo racë krijuesish 
janë fenomene groteske paralajmërojnë vulgar-
itetin dhe mediokritetin në letërsi, injorancën 
dhe paditurinë, vetëgjymtimin dhe vetëvrasjen 
intelektuale të shoqërisë, skllavërinë shpirtërore 
dhe krijuese të talenteve që ripërcaktojnë kar-
akterin e dyfishtë të udhës së artit dhe letërsisë 
artificiale, realitetin mjeran të kësaj lloj letërsie. 
“Krijuesë”, që nuk kanë asgjë të freskët apo të 
re për të rrëfyer. Pse ndodh kjo? Ngaqë kemi 
letërsi jo cilësore e artistike, artificiale, dashuri 
të rremë, vetëkënaqësi mediokre, plagjiaturë 
e naivitet letrar. Sepse ata janë të vetëdijshëm 
në mediokritetin dhe melagomaninë e tyre që 
përfaqësojnë kokëboshësinë nën kurorat e famës 
e lavdisë. Unë mendoj se janë nga ata shkrimtarë 
që kanë bërë para me shkrime dhe kjo mendojnë 
se i ka bërë profesionistë! Por “niveli monetar” 
nuk do të thotë asgjë në lidhje me nivelin letrar, 
artistik dhe standardin e krijimtarisë së tyre, 
por që gjithsesi për të fituar “shpërblime letrare” 
dhe “monetare”, që unë do i konsideroja të një 
niveli poshtë mesatares, libra absolutisht medi-

okër. Pra jemi në një antitezë të freskët në këtë 
periudhë të antitezave dhe absurditetit më të 
madh, në planin e vlerësimit dhe kritikës letrare 
të kohës, në evidentimin e vlerave të vërteta 
letraro-artistike për mrekullitë, letërsinë, artin 
e të shkruarit dhe atë në përgjithësi. Po kërko-
het më shumë “nivel monetar”dhe jo artistik! 
Kemi parë gjithë dukurinë e një libri duke u 
bërë edhe “best-seller” apo fituar edhe cmim të 
madh. Shumë pak prej tyre kanë pika të vërteta 
artistike dhe vlera letrare, por kjo nuk ka rëndë-
si për ta sepse kenaqin oreksin e tyre vulgar 
“shpërblim letrar”, dhe ushqejnë krijimin në 
nivel monetar.Si gjithmonë krijime gjen mjaft-
por kokëboshësinë, –justifikimet përpiqen ta 
bëjnë atë që nuk është asgjë më shumë se një 
koncept intelektual, se nuk gjenin mënyra më 
delikate e të mëncura për ta bërë atë një krijim të 
vërtetë në nivel cilësor, letrar e artistik. Ka mjaft 
poetë e shkrimtarë, që me grintën e mençurisë, 
talentit, profesionalizmit dhe fuqisë shpirtërore 
përcjellin krijimtari të mirëfilltë letraro – artis-
tike dhe përcaktojnë denjësisht letërsinë më të 
mirë në nivel letrar e cilësor të viteve të fundit 
në atdhe dhe emigracion. Ky është edhe një 
apel, për krijuesit dhe artistët e vërtetë të vendit 
tonë, të cilët kanë ç’të flasin e të mos heshtin 
rreth dramës shqiptare, duke u shkundur nga 
gjumi nën “kurorat e lavdisë”. Vemë re se prurjet 
në letërsi janë të shumta, shtëpitë botuese të 
shumta, të cilat tashmë janë bërë në modë, duke 
e trajtuar literaturën, sikur të jenë mallra me 
shumicë, në një mjet përfitimi material,financiar 
dhe më shumë gjasa për përfitim moral e intele-
ktual. Mendimi im është për një lloj të caktuar të 
botimit të veprave, pra ngritja e një bordi letrar, 
ku kritika letrare të jetë parësore apo ngritjen e 
shtëpive botuese të organizuara.Botuesit janë 
biznesmenë njëlloj si bizneset në profesione të 
tjera.Ata nuk janë filantropistë, ata janë aty për 
të fituar para.Shkrimtarët e rinj duhet të jenë 
të durueshëm, sepse praktika i bën të përsosur.
Nuk duhet të mendojnë se gjithçka që shkruajnë 
është mjaft e mirë për botim.Pra, kur them se 
shkrimtarët e rinj duhet të jenë të durueshëm 
nënkuptoj që ata të botojnë veprat e tyre kur 
ato janë vlerësuar nga një bord letrar apo kritika 
e kohës për cilësinë dhe nivelin letrar e artis-
tik, dhe botuesit do të konkurrojnë pas tyre. 
Shkrimtari Stefan King i ndante shkrimtarët 
në katër kategori biles shkoi e më tej, ai vuri 
fotot e tyre në një piramidë: ku binte në sy që 

shumica e tyre ishin në kategorinë e fundit. Ai 
thoshte se askush nuk mund të bëhet nga një 
shkrimtar i keq në një shkrimtar i aftë dhe nuk 
mund të bëhet nga një shkrimtar i mirë në një 
gjeni! Por vetëm me përpjekje dhe përkushtim, 
bëhet nga një shkrimtar i zoti në një i mirë. 
Shkrimtari kurrë nuk duhet të jetë i kënaqur me 
atë që shkruan, por ai duhet ta respektojë atë si ai 
fetari që respekton fenë e tij. Të jesh krijues sot 
i çfarë do lloj gjinie nuk është luks, është mëse 
njerëzore. Edhe diçka tjetër; shkrimtari i vërtetë 
bën kompromis vetëm me artin e për artin, 
përpiqet të qëndrojë sa më shumë larg politikës. 
Shkrimtari, artisti, poeti nuk është partizan i 
politikës dhe synimi i letërsisë nuk është kritikë 
apo reformim shoqëror. Një shkrimtar,artist apo 
poet mund të ketë pikëpamjet e tij politike, por 
këto pikëpamje kurrsesi domosdomërisht nuk 
duhet t’i manifestojë në krijimin e tij letrar e 
artistik. Shkrimtari, artisti e poeti duhet të jetë 
vetvetja, brenda brishtësisë së individualitet-
it të tij. Duke e shikuar nga ky këndvështrim 
shkrimtari,artisti e poeti e dinë se letërsia nuk 
është armë për kritikë, por një dëshmi për ekzist-
encën. Një shkrimtar apo artist është dëshmitar 
për kohën e tij, dhe letërsia përbën një dëshmi të 
gjallë për njerëzimin. Shkrimtari, artisti e poeti 
e di se letërsia, vargjet poetike, peneli i piktorit 
janë më reale se historia, e cila është shkruar 
e shkruhet nën ndikimin e pushtetit politik.
Dhe pena e peneli i botës së artit bën kompro-
mis vetëm me idealin e lirisë, patriotizmit e 
dashurisë njerëzore.Të shkruarit është ndjenjë 
e fortë e brendshme që ka një kundërshtar të 
madh, që vjen e rritet përditë, -të konsideruarit 
zanat.Sepse një shkrimtar nuk është i ndryshëm 
nga një murator apo shofer autobusi.Secili prej 
tyre vepron me disiplinë.Oscar Ëilde ka thënë se 

Nga ZeNel vidriCa

Libri “shëmti dhe risi”, më ngjalli  kërshëri të jashtëzakonshme, 
më bëri për vete, më rrëmbeu me dinamikën e tij duke e 
rilexuar disaherë dhe sikur më detyroi t’i futem këtij shkrimi. 

Që nga ballina e deri në prapashpinë autori ka skalitur vlera me 
brendi të thella shkencore e letrare. risia e kësaj krijimtarie e 
pa hasur prej shumë e shumë vitesh, qëndron se çdo nocion 
etikë, estetikë e krtikë letrarë është qëndisur mjeshtërisht me 
filozofinë e artit modern. Në vështrimin e parë të titullit krijohet 
ideja sikur libri ndahet në dy pjesë antonimike. Në të vërtetë 
është një lidhje natyrale harmonike e të gjitha dukurive dhe me 
refleksionet e duhura për të tre kohët. metodologjia e përdorur 
nga asllan osmanaj e bazuar në themelet e ligjësisë e saktësisë 
shkencore, përcakton limitet e dukurive zvetnuese, jep kushtrimin 
për gjendjet dhe  shtron shinat e dorëzanisë të së ardhmes.

shqetësimi i autorit si një  këmbanë kushtruese kërkon 
ngutshëm që çdo njeri të analizojë gjendjen dhe të reagojë me 
përpikëri. për këtë ka dhënë në krahecje të problematikës së 

Letërsia bashkëkohore shqiptare, një plagjiaturë mediokre, nën nivelin e mesatares letrare e artistike

Ju tregoj të vetquajturit shkrimtarë, të 
cekët dhe gjysëmanalfabet mitomanë

“Kjo racë krijuesish janë fenomene groteske paralajmërojnë vulgaritetin dhe mediokritetin në letërsi, injorancën dhe 
paditurinë, vetëgjymtimin dhe vetëvrasjen intelektuale të shoqërisë, skllavërinë shpirtërore dhe krijuese të talenteve që 

ripërcaktojnë karakterin e dyfishtë të udhës së artit dhe letërsisë artificiale, realitetin mjeran të kësaj lloj letërsie”

Idiotë që 
shkruajnë dy rreshta 

Nga irSa ruçi

Idiotë që shkruajnë dy rreshta 
të lidhura me rimë dhe pa kuptim;
e mendja i gënjen, ju merr erë
fluturojnë mbi re, me idenë 
që s’do vdesin ndonjëherë…
“Klube shkrimtarësh”… Ha ha ha ha 
më vjen të qesh e të qaj kur mendoj
ç’mund të diskutohet në këto lloj “klubesh”;
me siguri merren me “muzat”
që pjerdhin në poçe, 
si laraskat në mendjet delirante
tek presin pavdekësinë 
dhe dehen mes rimash mediokre.

E ndjej që kam shkalluar nëpër fjalë, 
por mos më merrni për të marrë!
Veç më revolton kur dëgjoj se ka njerëz
që mezi lidhin dy fjalë bashkë
dhe “fryhen” nga ideja se kanë titullin poet:
më vjen ta shpall veten “shenjt”…!
Ju lutem, ma frenoni fantazinë 
nëse më zë dalldisja, 
mos më lini të zhytem në këtë llum krijimtarie!

Madje, ju ndaloj të më quani poete, 
mos ma thoni atë fjalë
sa të jem gjallë!
Pas vdekjes mund t’më ngushëlloni për një çast:
“t’i rrojnë vargjet që la pas”…
Le të dehem në ndonjë klub poetësh atëherë, 
ta pi dhe unë krenarinë fodulle 
të vargjeve të mia njëherë.

të shkruarit është 10% dhunti, aftësi apo talent 
dhe 90% disiplinë. Pra edhe shkrimtarit, njësoj si 
punë e atyre që përmenda pak më lart, -i duhet 
disiplinë për të shkruar. Kjo nuk është detyrë e 
lehtë.Kërkon vetmi, përkushtim dhe i izoluar 
larg shoqërisë. Do kurajo, guxim dhe vullnet 
për ta bërë atë. Në kuptimin se; shkrimtari gjatë 
procesit të të shkruarit nuk është vetvetja, por 
është dikush tjetër.

*Hartford CT, SHBA

Më tepër se dritare reflektimi

“Shëmti dhe risi” i autorit Asllan Osmanaj
Një libër i rrallë dhe shumë i vonuar me shkrirje risish të disa degëve shkencore. Etika, estetika, kritika letrare vijnë nëpërmes 

një hapësire të gjërë me përparësinë e përvojës profesioniste. “Skenografia” e thjeshtë përfton thellësinë e mendimit

fuqishme edhe modelin tipik real për çdo zhanër; si për romanin, 
poezinë, dramën, tregimin, hajkun e prodhimtarinë. libri është 
konkretizuar me shembuj të “shëmtive” dhe “risive” për tërë hapë-

sirën shqipfolëse. edhe në një fjali të vetme, qoftë dhe paemër, aty 
e gjëjnë veten me qindra e mijëra krijues e lexues pa limit kufijsh.

ky libër domosdoshmërisht përbën platformën e punës të çdo 
redaktori profesionist, të punonjësve të shkencave social-filolog-
jike, të mediave të shkruara e pamore, të çdo krijuesi e tjerë, por 
shijohet me kënaqësi edhe nga çdo lexues. 

Në libër, që është botimi i 2015, si për shumë çeshtje, shkruhet 
saktë si duhet bërë tregtimi dhe përurimi i librit. fatmirësisht 
është lexuar shumë, edhe nga drejtues e organizator… fat-
keqësisht, siç del nga vëzhgimet e disa veprimtarive të tanishme 
(pasi janë njohur me librin) jo vetëm nuk ka reflektim pozitiv, 
përkundrazi ka kundërvënie  që nga leksiku e deri tek platforma 
organizative. Gabime të tilla të qëllimshme për interesa dritësh-

kurtëra, në këto veprimtari,  përbëjnë dukurinë më të shëmtuar.
autori  asllan osmanaj në kreun e kritikës letrare analizon 

mjeshtërisht veprat e disa kolegëve duke nxjerrë në pah vlerat 
letrare e shpitërore të tyre. Njëkohësisht përcjell edhe ndonjë 
dobësi me dashamirësi. fjalët shumë të përzgjedhura, pra baza 
e leksikut harmonizohen  përsosmërisht si nga ana gramatikore, 
sintaksore, stilistike dhe me ngjyrime emocionale, autori duke 
qënë luftëtarë “fanatik” kundër fjalëve të huaja (huazimeve) 
përdorë një gjuhë tërësisht të pastërt. por ka dhe një meritë tjetër 
të çmuar. atë të formimit të mjaft fjalëve të reja. ku edhe në një 
frazeologj a fjali qep fort thellësinë e shumkuptimësisë. si mik i 
librit edhe pse 78-vjeçarë kam përfituar shumë nga libri: “shëmti 
dhe risi”. uroj që të kemi sa më shumë libra të këtyre përmasave.
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Nga akademik fabijaN lovriç, Knin-Kroaci

1.

Mujë Buçpapaj lindi në fshatin Tpla, Tro-
pojë, Shqipëri (1962). Është diplomu-
ar në degën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, 

Universiteti i Tiranës (1986).Në vitet 1991-1992 
ka studiuar për skenar të filmit artsitik pranë 
Kinostudios “Shqipëria e Re“, sot Albafilmi si 
ka kryer shumë kualifikime të tjera të spektrit 
të kulturës në vend dhe jashtë tij.

Ishte një nga themeluesit e pluralizmit politik 
dhe të shtypit të lirë në Shqipëri (1990) dhe gaze-
tar për shumë vjet në gazetat më të njohura të 
Tiranës. Buçpapaj është një nga eksponëntët më 
të shquar të poezisë bashkëkohore shqiptare me 
suksesin më të madh kombëtar dhe ndërkom-
bëtar gjatë dekadës së fundit, përkatësisht i 
botuar në disa gjuhë të huaja dhe i nderuar me 
disa çmime prestigjioze ndërkombëtare nga 
Greqia deri në SHBA dhe një nga manaxherët 
më të spikatur të kulturës në vend.Hartues i poli-
tikave kulturore dhe perkthyes.Është organizator 
dhe drejtues i shumë konferencave nderkom-
bëtare për problemet e artit, letërsisë dhe të të 
drejtave të autorit.

Është autor i shumë librave, por edhe i qindra 
shkrimeve publicistike, kritikave, esseve, studi-
meve përfshirë edhe ato për problemete rajon-
ale, sigurinë kombëtare si dhe për manaxhimin 
e artit në kushtet e tregut, politikat kulturore 
dhe strategjinë kombëtare të kultures. Njihet 
si një nga debatuesit më të fortë publikë për 
problemet e tranzicionit shqiptar, zhvillimeve 
politike rajonale, si dhe të demokracisë në tërësi. 
Jeton, punon dhe krijon në Tiranë, së bashku me 
gruan dhe dy vajzat. 

2.
Nuk ekziston kohë, e cila do të peshohej me 

jetën njerëzore; jeta njerëzore peshohet me kohë. 
Kështu e ndien edhe poeti derisa përgjërohet mbi 
të kaluarën për ta prekur shpalljen e të vërtetës. 
Që e tërë kjo të sjellet në fazën e tolerancës lirike, 
të njerëzishme dhe të vërtetë, i ndihmon mel-
ankolia e së kaluarës, përfytyrimi mbi fatin e 
njeriut, jo si individ, por njeriun si univers.

Laura Boëers shkruan: “Gjatë kohës që poeti 
shkruan këto poezi, ai jeton me pasion, dhe 
“Fitorja e padukshme“ kthehet në mposhtjen e 
çdo frike e cila mund të pengojë shpalljen e së 
vërtetës. Dëshmia e dashurisë së tij për vendlind-
jen dhe dhuntia e imagjinatës së gjallë, brilante 
dhe metaforike krijon mundësinë që Buçpapaj 
të unifikojë konceptet e shtëpisë dhe kujtimeve 
për të, e cila është prekëse për secilin prej nesh. 
Buçpapaj e sjell substancën e kohës sipas një 
mjedisi poetik, megjithë shpresën se ai do të 
gjejë hapsira nga të cilat do të shpëtojë atë që ka 
humbur. „Fitorja e padukshme“ nis në mënyrë 

ironike me imazhin e perëndimit të diellit, fillimi 
i fundit dhe mbyllet me poezinë „Ky është veç 
fillimi“, i cili nis me imazhin e djalit të djallit që 
mbretëron mbi një fron të zjarrtë dhe përfundon 
me trishtimin dhe fitoren e kobshme. Në strofën 
e fundit lexojmë: Lamtumirë / o popull i fundit 
/ në fillim. Në këtë vëllim poetik të duket sikur 
flitet se e gjithë përjetesa e ferrit është pasqyruar 
si paraardhëse e asaj që do të vijë“. 

Momenti është i pakohshëm vetëm në 
reagimet e intelektit që ia arrinë të kthejë të për-
jetuarën. Në të gjitha momentet tjera, momenti 
është i gjykuar në harresë, në humbje. Momenti 
i kërcen zonat kohore, duke e përfituar skicën 
e imazhit që e mishëron, e materializon, e 
sjellë në gjendje të prekshme dhe të së vërtetës: 
„Isha edhe unë / Nën lëkurë të çarë“... (Fitorja e 
padukshme, fq. 13). Në këto horizonte me meta-
fora pitoreske të simbolizmit zbulojmë piktura 
të freskëta e të sendërtuara me cilësi të veglave 
poetike. Vetë temat janë patriotike, me fat, të 
sëndisura dhe paralajmëruese (habertare): „Ai 
pishtar i ëndrrës së Botës / Në tokën e shenjtë / 
Në Nju Jork / Rilindte rruga e betejës së fundit / 
Valës së Fatit“ (Statuja e erës, fq. 17). 

Në temat e luftës shfaqet dhe misticizmi i 
përcaktuar, i cili e përforcon përjetimin e pam-
jeve jorealisht të buta: „Muzgu / I lëshuar për 
pemësh / Mbi çantat e fëmijëve të shkollës“ 
(Kosova 1999, fq. 18). Ose: „Gjithçka shkon në 
pamundësi / E distanca varroset / Në një terr 
përkundës / Qiellit të verbër / Si shelg lumi / Një 
përshpirtje ngjitej“... (Përshpirtje, fq. 22). 

3.
Në kohëra të vështira të gjithë e mohojnë 

njeriun. Gjuetarët kanë dëshirë ta shtien në dorë, 
kurse shpëtimtarët s’duan ta ndihmojnë. Njeriu 
ndryshon pas bubullimës, fill pas vetëtimës. 
Madje edhe më parë; mu në palcën e shkrepti-
mës. Sapo e heton zjarrin, nuk ngrohet, por ia 
mbath me të katra duke e parandier katastrofën. 
Nuk ka mëshirë as ndaj më të afërmit, ndaj fare-
fisit, të të njohurve, bashkëmendimtarëve, relig-
jionit, kombit... Pa teklif (thjeshtësisht), njeriu 
i përkulet njeriut si rriqëra që mund të jetë e 
humbur: “Zotëri / Ish e vogël bota / Sa një kodër 
fshati”... (Ish e vogël bota, fq. 24). Prej vjershe në 
vjershë imazhet vazhdojnë, e rrumbullaksojnë 
gjendjen e epokës së përcaktuar: “Iknin kuajt / 
Me trok në shi / Fushës së zezë të pikëllimit”... 
(Fantazia e ndotur, fq. 25). 

Mbas të gjithave poeti beson në letrën tron-
ditëse dërguar nënës. Ia thotë të vërtetën, mirëpo 
beson edhe në kthim: “E dashura Nënë / Kalova 
një dimër / Në rropullitë e mallkimit / Ku vdekja 
e gjenë / Njeriun në vetmi”... (në fund, beson) 
“Po ndize një zjarr / Përmbi këtë botë / Lutu 
për mua Shqip / Sepse jam gjallë / Dhe, s’dua të 
humbas”... (Letër nënës, fq. 26-29). 

4.
I dukshëm është karakteri i poezive, intimis-

tik dhe i afërt për autorin që drejtpërdrejtë e 
ka përjetuar afërsinë e egërsisë së luftës: „Me 
hingëllima qiejsh / Prej fushës së ngrënë / Vinin 
kuajt / Me të zotët e vdekur përsipër / Për të 
pajtuar ëndrrën“ (Analogji pa skaj, fq. 31). A 
mundën ëndërrat të pajtohen në shtjellën e së 
vërtetës? Prandaj këndon: „Atdheu plaçkat i ka 
nxjerrë / Në udhë / Dhe nuk ka nga të shkojë... 
// E dashura Nënë / Jam zhgjënjyer keq nga kjo 
paqe e pagojë / Dhe s’më bën të ringjallem më / 
Përmbi botë“. (Zhgjënjim total, f. 32-33).

Humbja e jetës bëhet realitet, përditshmëri e 
cila psikologjinë e vet e vartë në të gjithë pjesëmar-
rësit e luftës. Askush s’është i sigurtë. Askush s’ka 
rahati: “Nëse s’do të kthehemi / Sërishmi në Tpla / 
Më ndizni një zjarr për të vdekurit e mi.“ (Pas kësaj 
lufte, fq. 35). Tematika e luftës është skeleti i kësaj 
vepre, qoftë duke shikuar mikrotërësinë territo-

Rrjedha dhe koherenca e ngjarjeve, imazheve, 
shtriret dhe vazhdon nga vjersha në vjershë duke 
i dhënë shprehjes karakter pozitiv pa korniza dhe 
pa përkufizim: „Të ikim trena / Të braktisur / 
Askujt s’do t’ua tundim eshtrat / E sunduar / Nga 
gjumi i përbindshëm Jugor // Të ikim larg / Në 
këtë parakalim të ftohtë / Të fytyrës së zëshme / 
Ty qytetit // Më merrni me vete / O trena të brak-
tisur.“ (Trenat e jugut, fq. 39). A ka përgjigje nëse 
këtë ia themi erës? Vallë po neve a do të na zgjoj 
heshtja ose edhe vet thirrjen tonë do ta pranojmë 
si shaka? Megjithate, duhet të veprohet. Vetëm 
përkulshmëria vendos kufinj të flashkët dhe hap 
mundësit: „Atë fjalë të ndërtuar / Vjeshtës së 
kaluar / E tradhtuam në darkë // S’ish aspak i 
gjallë / Mishi i këngës / Së rojtarit / Të pyllit / Që 
parapëlqen sytë tu“. (Atë merre për shaka, fq. 41). 

5.
Pamja e jashtme e përcaktimeve themelore 

është fshati. Jo plot bujë (i zhurmshëm), me entu-
ziazëm (lozatar), por fshat i heshtjes në të cilin 
jetojnë feja dhe përvoja e religjionit të përher-
shëm, të cilat ndihmojnë për të mbizotëruar 
spastrimin psikologjik: „Kish humbur / Tran(ZI)
cionit / Si memec katundi, kujtimi i njeriut bes-
imtar / I librave dhe luleve në oborr / I pemëve 
/ Të Zotit“, derisa qyteti është përplot me zhg-
jënjime, mospajtushmëria dhe mashtrimi në 
të cilat njeriu i papërgaditur lehtë dhe shpejt 
pëson: „Njeriu / Në tranzicion / Si tjegull çatie / 
E qytetit të papastër thyhej“. (Tranzicion, fq. 42).

Hyrja në qytete, veçmas në metropole të 
mëdha botërore në të cilat jetohet me nxitim, 
kërkon ngutshmërinë e përshtatjes së shqetësuar 
të jetës. Jetohet për një moment që tani dhe nuk 
do përsëritet. Ajo çka duket se është e mirë tani, 
në lëvizjen tjetër të hapërimit nuk është e njëjta, 
nuk e ka të njëjtën vlerë: „Të nesërmen / Lexin-
gon Avenue / Dërgonte udhëtarët në parajsë / 
Ndërsa Nju Jorku / Shkon vetë në oqean / Të 
pastronte / Kujtesën“. (Inside, fq. 44). Pamjet e 
botës së vërtetë janë gdhendur në botën e pash-
lyer të forcës së mendjes. Prandaj ato kthehen 
dhe na përkujtojnë të kaluarën, në të përjetuarën 
pa dëshirën tonë: „Tani drita shkon e zbrazët / 
Mbi qytetin e palmave / Të shkulura // Të Dimrit 
të anarkisë së duarve / Të errëta të paqes / Që 
s’kishte askund / As në Mars as në Korrik / As 
në Dhjetor“. (Qyteti i palmave, fq. 47).

“Tematika e luftës është skeleti i kësaj vepre, qoftë duke shikuar mikrotërësinë territoriale 
ose duke përcjellë lëvizshmërinë e ndikimit politik të gjithësisë (makrokosmozin), i cili me 

rëndësi e formëson pamjen e planetit Tokë. Të gjitha imazhet e këtij vjershërimi janë të 
ngjyrosura me simbolizëm. Secili asocion në kuptimin figurativ, në diçka që vetëm nga vet-
vetja e bën bashkimin e faktumit. Në te është forca dhe bukuria e këtij poeti bashkëkohor”

Kritika kroate shkruan për suksesin e poetit shqiptar 

Mujë Buçpapaj, nga më të 
shquarit e poezisë bashkëkohore 

shqiptare dhe europiane

riale ose duke përcjellë lëvizshmërinë e ndikimit 
politik të gjithësisë (makrokosmozin), i cili me 
rëndësi e formëson pamjen e planetit Tokë. Mbi 
të gjithë këte, njeriu i vogël, individi, kërkon, tenton 
ta gjejë botën për vete, duke i përshtatur interesat 
dhe nevojat familjare, miqëve, imazheve sociale të 
cilat tmerrësisht shpejt ndryshojnë, krijon raporte 
të reja të cilëve personi duhet t’ju përshtatet në të 
njejtin moment. Frika dhe ekzistenca futen nga 
dera e njëjtë: „Aty kish gjuhë të / Frikshme / Poash-
tu fytit të natës / Dhe syrit kundruall / Fushës“. 
(Frika e zezë, fq. 37). Vetë mendimi se si në anën 
tjetër është më i sigurtë e nxit njeriun në aktivitete. 
Ti shpëtosh kataklizmës, egzodit, kotësisë morale 
që është peshë drejt fundit për çdo intelektual. 
Intelektualët më së rëndi e përballojnë nënçmimin. 
Aty janë më të ndieshëm, kurse armiku këtë e di, 
dhe din ta shfrytëzojë torturën e intelektit. 

akademik 
Fabijan 
Lovriç

mujë buçpapaj
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Në përplasjen e botës profilizuese, lirizmi 
dhe kontrasti me tërë sublimitetin, poeti e 
zbulon mendimin (domethënien) e bukurisë 
në kontraste: „S’ia merrte mendja të vdiste / 
Njeriu i Premtuar / Poshtë hijes së vet të mishtë 
// Me lot rrënjësh të egra / Të barit të ftohtë / 
Të pëllëmbëve të zotit / Dhe ëndrrës së paplotë 
të Parajsës / Assesi / Njeriu / Assesi“. (Kon-
trast i marsit, fq. 48-49). Ndërkaq, dashuria 
ndaj vendlindjes, ndaj fashatit të lindjes është 
e pakalueshme: “Këneta e Madhe / Han prapë 
dhè nën brinjë / Të të vdekurve / Në gjumë të 
përjetshëm / Verior // Atje s’ka më britmë për 
luftën / E barit / Dhe tingullin e mjegullës mbi 
botë // Të kallamishtrave të egra

 / Të prillit // Këneta e Madhe / Han prapë dhè 
nën brinjë / Të vdekurve // Atje hijet e dushqeve 
ngulen / Mbi botë / Dhe ndezin dritë / Mbi katun-
din e çelur të Dritareve”. (Fusha e Tplanit, fq. 51).

6.
E vërteta për përfituesit e luftës është e njëjtë 

gjithëkund e në botë. Derisa armatat triumfojnë 
ata bërtasin, kur të vjen paqeja ata të parët i mble-
dhin privilegjet, kur duhet të luftojnë për dinjitet 
ata janë të parët, kurse në heqamën e luftës kanë 
dijtur që të vendosen në pozicione të sigurta prej 
nga kanë mundur të ulurojnë për Mëmëdheun. 
Ata, që nuk ishin për vringëllimën e armëve nuk 
kishin mundësi të gjejnë rahati prej adhuron-
jësve, prej ushtrisë së armikut, prej urisë, dhe kanë 
kërkuar shpëtim në hapësira të qeta: „As ithtarët 
nuk shkonin më / Përtej tabelës së pikëlluar / Të 
hekurit si degë e kalbur / Shteti // As ithtarët nuk 
luanin më / Me neverinë e rrugëve që mbartnin 
tanke / Sipër duarsh të holla / Populli / Përmbys 
vinte ngushtë / Shteti // Populli kryengritës“ (Pop-
ulli kryengritës, fq. 53-54). 

Imazhi i ri social kërkon dhe fytyra të reja, 
ndërsa fytyrat e reja përgjatë natës janë dhe 
personazhe kryesore derisa koha nuk e bën 
ditën e padurueshme dhe gjeneratat e reja nuk 
e formojnë kohën e re. Ai proces fare mirë i 
njohur gjithmonë ka qenë njësoj i profiluar në 
raport me bashkësinë e cila ka kërkuar paqe. 
Poeti gjenë ndryshim në perspektivat dhe pei-
zazhet të largëta të hartave dhe në to gjenë një 
rreth më të gjërë në të cilin mund ta përmbledh 
temën e vet, statusin e vet shoqëror dhe njerë-
zor që askend nuk do ta lëndon (dëmton). Ai 

i konstaton faktet, dhe me këtë kontributi i tij 
human e ka kryer fuksionin e atij i cili mendon 
për dhe kundër, por nuk aprovon gjykim as nuk 
shqipton dënim: “Pa pamjen e malit / Të çelur / 
Del gjethja / Sa një pëllëmbë / Dushkut të egër 
skaj fushës.” (Pranvera e Alpeve, fq. 55). 

 
7.

Pamjet e vendlindjes, janë paraqitur nos-
talgjike, me keqardhje të përcaktuar për shkak 
të lëvizjes së furishme në hapësirën tjetër, për 
shkak të arsyeve (shkaqeve) të cilët kanë sjellë 
deri te ajo vrullshmëri (ndryshim). Krejt çka 
bëhet me forcë, kthehet me forcë. S’ka sukses 
pa transferimin e vullnetshëm, kurse tek autori 
ky nuk është rast i tillë, të paktën në këtë përm-
bledhje. Pikëllimi (Brenga) i tij është i përher-
shëm. Asnjëherë s’mund të harrohen fëmijëritë 
e ndërprera. As hapësirat në të cilat dihej se ku 
çdo lule rritet. Asnjëherë pa miqësinë që është 
rritur (krijuar) prej lojërave fëmijërore. Kur jemi 
personalitete të pjekur përkujtohemi, dhe sa më 
shumë që plaket njeriu, imazhet fëmijërore janë 
më të qarta dhe më të gjalla: „Ish / Fusha me 
patkonj / Metali kopshteve / Të fund Tplanit / 
Kërcente dajra ritmin e / Vajzave të paduruara 
nga Thirrja“. (Fundi i Tplanit, fq. 57). 

 
8.

Dalje nga letargjia ekziston. Duhet luftuar 
dhe besuar, kurse besimi jep forcë për përpjekjet 
që premtojnë sukses: „Të vajzave me shporta ere 
/ Dhe trëndafilash të egër / Kodrave të fshehu-
ra si profetët // O Zot që çon në vend / Gjërat 
e shenjta të premtimit / Bëjë dritë rrugën / E 
zogjve drejt Veriut / Të Alpeve // Parakaloi drita 
/ Mbi qytetin e urrejtjes / Shpirtrat e të vdekurve 
u ngritën / Për qielli / Të penduar nga dhimbjet 
// Im atë në breg të vuajtjes / Mbulon me bar 
të kositur fushës / Në periferi // E shpresave 
të ringjallura // ... // O Zot / Që mban të gjitha 
premtimet / Na jep forcë t’i ndezim / Një zjarr 
Verës“. (Parakaloi drita, fq. 61-62). Është e qartë 
dhe e dukshme tek autori se është bartës i mirë-
sisë, përvojës së besueshmërisë dhe faljes, por 
edhe ai i cili provokon ndërrime të dhunshme: 
të jetës, besimit, përcaktimeve politike, kom-
bëtare..., e cila si pasojë provokon revolt për 
nëpërkëmbje dhe reagimin e pakënaqësisë që 
nga pamundësia të jesh trim, reagime të suk-

sesshme, që sjellë përshkallëzimin e konfliktit. 
Në kohën e sotme s’ka triumfues. Ngadhën-
jimtarët janë kryezotët e luftërave, të cilët përfi-
tojnë dhe qëllimisht nxisin konflikte luftarake 
për të zgjëruar fuqinë dhe pasurinë në dëm 
të popujve të vegjël duke ua shitur teknikën e 
vjetruar dhe mënyrën e thjeshtë të luftimit, në të 
cilën shfaqen edhe shoqata humanitare mirë të 
organizuara që bëjnë tregti bile edhe me organet 
njerëzore. Atyre çdo gjë u është e lejuar. Morali 
i tyre është moral i llogarisë ekonomike. Autori 
ate e sheh dhe për ate shkruan në mënyrë të 
denjë, duke kënduar për imazhin e botës nëpër 
rrethe të cilat zgjerohen. Ai e sheh problemin 
dhe e thekson: „As tokë të lënë / Lumit të rënë të 
jetës / Malit të ikur / Deri tek mbrëmja“. (Gjërat 
e lexuara, fq. 66). 

 Kush ka forcë për të drejtuar: „Kulprat e shiut 
me erë deti / Në dritare / Vinin thirrjet e blerta 
të fushës / Hapi i fëmijëve të rënë / Në gjysmë 
të hijeve / Të shiut // Mbi kulpra / Të lisit të ajrit 
gjetheve të lara / Të duarve të derës / Shkon // 
Gjeometria e shiut“. (Kulprat e shiut, fq. 67). 

9.
Të gjitha imazhet e këtij vjershërimi janë 

të ngjyrosura me simbolizëm. Secili asocion 
në kuptimin figurativ, në diçka që vetëm nga 
vetvetja e bën bashkimin e faktumit. Në te është 
forca dhe bukuria e këtij poeti bashkëkohor: 
„Shiu s’është shi / Ai që shushurin / Kur prek fletët 
// Shiu është diçka tjetër / Lot i qiellit / Siç vjen 
prej mundish / E malli njerëzor / Det i syrit // Shiu 
që e ndjellim prej qiellit / Shiu që ëndërrojmë / 
S’është shiu“. (Shiu s’është shi, fq. 69). Pamjet lirike 
janë përdorur me mbresëlënësi, me mjeshtëri janë 
vendosur në vende ku frymojnë dhe rrezatojnë 
me botën e vërtetë poetike të këtij autori: „Lisi 
nuk përqafohet me lisin / Siç përqafohet njeriu 
me njeriun / Por prish mjekrën me mjegullën e 
hirtë / Të malit“. (Motivet e pagojë, fq. 70). 

 Pas ekstazave mediative në vargjet janë edhe 
motivet subtile origjinale: „Dikur në rudina i 
kam parë lopërt e kuqe / Si zjarre të ndezura 
në erë të ndezura / Nga afshi i tokës Bareshat / 
I kam puthur / I kam puthur në të dyja / Faqet 
prej qumështi“. (Dikur Bareshat, fq. 71). 

Në harlisjen e dashurisë, në moshën e rritës, 
të fëmijërisë dhe djaloshare, njeriu e përjeton 
dhe e kalon jetën me shumë transformime, si 

të gjitha rrjetëzimet njerëzore nuk e anashka-
lojnë; bile shumë më herët është bërë simbol 
i metropolës botërore, qyteti MONDEN jo 
modern dhe i fuqisë së madhe. Në të shpeshherë 
janë miratuar akreditime për fatin e njerëzimit, 
në zgjidhjen e konflikteve krahinore ku ky qytet 
ka dhënë aktgjykim vendimtar për zgjidhjen e 
problemeve. Poeti, njëri nga simbolet e Parisit, 
Pyrgu Eiffel, shihet si përmendore e përgjumur 
pa gdhinjë dhe pa shqetësimin e botës: „Pas 
rregullave të metalit / Parisi ishte në krizë / Të 
Kohës së ardhshme të erës / Që shkonte te Fusha 
Eliziane / Të ëndrrës / Së botës // Në qiell të 
shurdhër / Pyetjesh.“ (Eifeli në gjumë, fq. 76). 

Çdo gjë në kohën e vet e përmbush detyrën. 
Shpeshherë përkundër pritjeve tona, por e vërtetë, 
e zhveshur dhe e paepur: „As në kalendar s’e kemi 
matur / Kohën atë dritë pylli luftërash / Nga shko-
jnë rrugët / Deri në Vjeshtë // Kur do t’i mbulojë 
/ Shpirti i ujërave të verbër / Mes baltës dhe shiut 
të pakthim“. (Lutje në prill, fq. 82-83).

Në çdo gjë dhe pavarësisht për mosmarrëve-
shjet botërore, në mikroplanin mezi presin për 
një pushim të shkurtër vetëm për një orë, i cili 
është i mjaftueshëm që të bëj përshtypje dhe të 
zhvariset vdekja: „Për tokë shkon uji i shiut / Të 
Tetorit dhe s’ngjet si më parë / Zemra e thyer e 
fushës / Pëlcet një orar tjetër / Dëshprimi“. (Një 
orar tjetër, fq. 84). 

Ata që kanë mbijetuar janë gjendur në ngur-
rimin e lirisë. Liria për ta është një gjë e papritur 
në pamjen e parë, në thatiqet e tyre, në trupin e 
lodhur, sikur duan të pyesin: „Përse këte e kam 
merituar?“

Bukuria e ka ndryshuar fytyrën: „Prej dheut 
të shkulur / Dilnin vajzat e bukura / Të Fushës 
deri tek vështrimi / I paditur i djemve të hutuar 
/ Të lagjes“. (Përmbyllje, fq. 85). Fëmijët nuk janë 
të privuar nga lufta në atdheun e tyre: „Projekton 
paqen Sindi shtatëvjeçare / Dhelprën e kuqe të 
librit / Përtej maleve / Me përralla lëndësh të 
egra / Të ujkut të shiut / Të zbrazët“. (Paqja e 
menduar, fq. 87). 

Pas temave të mëdha autori kthehet në vend-
lindje. Imazhet/ (Pamjet) e tmershme të Kosovës 
në konfliktet e armatosura, njëra palë me fitore, 
tjerëve disfatë, askujt si ka sjellë vendim; të 
gjithëve lemeri: „Po vinin barbarët / Me maskën 
e vrasësit fytyrës / Së Fushës / Qentë nuk lehin / 
Gojëkyçur si një glob heshtjeje njerëzit / Prisnin 
orën njëzetë të shuanin edhe drunjtë / E Kosovës“. 
(Natë mbi Kosovë, fq. 91). Në fund, jeta është 
triumfuese. Ajo e ka ndryshimin e vet dhe qën-
drueshmërinë e vet, të pashkëputshme me fry-
mëmarrjen e natyrës dhe dëshirën e Zotit. Çdo 
gjë nga ajo është betejë: „Kujtoja / Se ti / Nuk do 
të dilje kurrë nga rendi i zakonshëm / I fjalëve / 
Për të prishur vjershën // Kujtoja / Se s’do të kishte 
fund kurrë / Rrotullimi im rreth teje / Me emrat 
e muajve në dorë / Mikja ime“. (Koha, fq. 93). 

 
11.

Përgjigja për kuptimin dhe moskuptimin e 
çështjeve të cilat autori i ka prekur në këtë vepër 
me vjersha të shprehjes moderne dhe në mënyrën 
piktoreske të simbolizmit, një temë të për-
jetshme të ndjenjës së atdhetarizmës dhe kohës 
së imazheve të pashpresë dhe shpresës së zjarrtë, 
në fund vet ka dhënë në vjershën përfundimtare 
duke sublimuar të kaluarën dhe të tashmen, duke 
na bindur se si ky është vetëm fillimi i diçkaje që 
ka vijuar dhe që do të vazhdojë në teatrin botëror 
të luftërave. Kjo introduktë e ngritur jep garan-
cionin për vazhdimin e suksesshëm të artit poetik 
të këtij autori, nga më të shquarit e poezisë bash-
këkohore shqiptare dhe europiane. Besojmë, siç 
është dhe në kuptimin poetik ky është veç fillimi 
i këngëtimit të pjekur, i cili vazhdon nga fillimi 
i përmbledhjes së parë: „Deri në breg të mbytjes 
/ Në lum / Dëshirash të marra / Shkonte durimi 
i përtypur // Lamtumirë / Popull i mbetur / Në 
fillim“. (Ky është vetëm fillimi, fq. 94). 
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ato trupore, ashtu dhe psikologjike. Vendimet i 
ka të pjekura, serioze, ndërsa thirrja e dashurisë 
e stërholluar dhe këmbëngulëse: „Sytë e tu / Si 
dy pellgje uji / Ku lahen zogjtë // Unë jam pranë 
tyre / Jam kredhur atje / Nuk dal dot në brigjet 
e tyre // Në sytë e saj / Përfërim flladi në grinaja 
/ Unë i dua ata sy / Ku pikojnë ujë prej qielli“. 
(Unë i dua ata sy, fq. 73). 

 
10.

Metropola botërore, Parisi, kaherë në mënyrë 
frymëzuese ka ndikuar në krijimtarinë e artistëve 
e të gjithë përcaktimeve artistike. Kështu autori 
disa herë u kthehet temave që janë të lidhura 
me Qytetin e Dritës, ashtu siç e thërrasin me 
përkledhje. Në te jo vetëm që strehën e fundit 
e ka gjetë arti, por edhe politika e gjithë jetës 
njerëzore. Prej nga lumi Sena e ka takuar Parisin, 
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Ku dua të zbres
 
Më lëshojnë krahët e avionit,
më presin të tutë.
 
Dy që më mbajnë në ajër,
dy po të hapur në tokë,
të qiellit: në akull,
të tutë: në të ngrohtë.
 
Njoh krahët e zogjve,
njoh krahët e avionëve
dhe krahët e tu:
djali nga e majta,
vajza nga e djathta
e ti në mes...
 
Në Rinas bëheni dy krahë
ku dua të zbres.
  
 

Kur mundja 
superfuqitë

                                                                                       
Nuk ishte një e fuqishme që e mundja unë,
ishin dy që i çoja në të sëmës,
dhe në çmendurinë time aspak i frikësuar.
 
Kishin një emër: SUPERFUQI PËR TË PUSHTUAR.

Komandanti te Selia shkruante kujtime përralla,
unë luftoja me superfuqitë në hartë te çadra.

Në një krah më godisnin ata që devijuan – sovjetikët,
në tjetrin më binin egër amerikanët.
Po tanët, ku ishin tanët, aleatët!?

Nga kombinati im i armëve
i fala një automatik kallash Çe Gevarës.

Ndeshesha majëmaleve me superfuqitë:
dhjetë milionë armë për tre milionë shpirt.

Po përrallat Komandantit kush ia kallzonte përditë?!

Ah përrallat, përrallat në pauzat e luftimeve
nuk më linin kohë të mjekoja plagët,
të varrosja të vrarët e mi. Të vrarët!
 
 

Guri i gjatë
 
Kaluan barbarët në vendlindjen time në vitin `97,
i shkatërruan të gjitha në mënyrën e tyre,
s`e kursyen të paudhët as Gurin e Gjatë.
 
Primitivët i vunë dinamit, e shpërthyen,
nuk e lanë të Bukurin në këmbë,
e hodhën monumentin e natyrës në erë:
s`e lanë Gur të Gjatë, e deshën gur të prerë.
 
E vranë Gurin dhe fëmijërinë time,
e vranë rojen e bujanit tim!
 
Te Guri unë matesha me shokët përditë:
sa zgjateshim si Guri, sa bënim si Guri përpjetë.
Kaluan nëpër natë të paudhët
dhe s`e lanë të paprekur ndanë udhës
në madhështinë e vet.
 
Xhuxhët e sulmuan lartësinë,
atë bukuri të lindur si e krijoi natyra
kur pati kohë, vetëm njëherë.
 
S`e lanë Gur të Gjatë, e donin gur të prerë.
 
 

Sa i dua femrat
 
Unë femrat i dua shumë, shumë fare,

për këtë mund t’ju shërbej si abetare.
U ngjitem si pemëve për fletëve,
dhe asnjëherë s’i dua sa vargjet e poetëve.
 
Oh, femrat, magjiket, në shumës i dua!
Pse shpesh harroj edhe atë
që fle me mua?!
 
Kjo më ndodh kur them me vete
vargjet me magji të poetëve:
harroj gjithë të dashurat dhe të fundit gruan.
 
Edhe në gjumë “çmendurinë” ua belbëzoj
kur i dua.
E shtratit më afron dorën te goja si të thotë:
këtu, o i marrë, je me mua!
Gënjeva për femrat, të çmendurit dua!
 
 

Përkthyesi
 
Të kam të mençur në dy biblioteka të mëdha:
te Kombëtarja pa internet dhe e shtëpisë.
Tek e para të flas me emër: Afrim,
sidomos atje te kafja 500 lekë e orës dhjetë
shoqëruar me ujë depozite dhe dhimbje kamarieri
pa harruar të vë përpara “AFRIM” dhe Profesor,
te personalja të thërras Koçi,
kur u sillem rafteve me lente
dhe të mbaj si libër të hapur shqip në dorë,
o Afrim Koçi në dy biblioteka që kam unë.

                                                                                                

Xhepi sekret
 
Fanella ime e ka një të fshehtë që quhet   
 “xhepi i nënës”,
ai – i qepuri nga brenda.
Që është atje vetëm dy veta e dinë: unë dhe nëna.
 
Fanella e nënës, fanella ime – banka e sigurisë,
jo për dollarët, por për mua në udhëtime.

Nuk ma hap derën e shtëpisë të ngjitem te avioni,
krahët nuk m`i lidh në qafë kur jam për udhë,
në atë të frikshmen që shtrihet nëpër qiell
derisa unë t`i bie te krevati në gjunjë e ajo të lutet:
 
            Ruaje, o Zot, e bëja rrugën diell !
            Ruaje, o Zot, në tokë e në qiell !
 
Unë vonoj kthimin e nëna me gisht që nga krevati
numëron avionët që fluturojnë:
 
            o Zot, bëja diell !
            o Zot bëja diell !
 
I flet dy herë,  jo se një herë Zoti s`e dëgjon,
por kështu, kështu nëna ime e ndjen,
se jam në qiell ku toka më mungon të mbështetem  
 si tek Ajo.
 
            O Zot, bëja diell !
            O Zot, bëja diell !
 
Fanellën e nënës nga trupi nuk e heq
se ka një xhep te fshehtë, se ka një xhep –
kasaforta ime e sigurisë, kur lëviz në Botë,
çelësin e saj unë e di dhe nëna që s`fle gjumë,
por numëron e numëron në qiell avionë
dhe hamendëson ku jam unë.
 
 

Dashuria e parë
 
Adhurueset e mia u shtuan shumë
në kontinentin ku kam shtëpinë
dhe në të  tjerë.
Gjithnjë mendoj:
nuk është mëkati im, por i Atij
që pati kohë e më bëri kaq të ndjerë.
 
Tani as emrat s`ua mbaj mend,
kam filluar të harroj
dhe imazhet e dashurisë - lodrat në shtrat
sa them me vete: si duket erdhi koha

dhe s`kam më shpatulla ta ngre lart,
ta shëtis dashurinë në pesë kontinente.
 
Do t`i braktis të gjitha me radhë:
kontinentet e tjerë,
Europën ku kam shtëpinë, qytetin Tiranë,
do të mbaj vetëm atë, ku u lind -
zallargjendin Muguçal.
 
 

Me kinezen bora në 
bibliotekën e pekinit

 
Telefoni  që ra zgjoi atë po zgjoi dhe mua .
Jo nga gjumi,
nuk kishim shans si të flinim të dy;
ishim në ëndrra:
ajo në të vetat, unë në të miat
në një tavolinë ku na bashkonin librat.
 
Bora filloi të fliste shqip në telefon,
Bora në një telefonatë shqip me Shqipërinë;
atëherë, atëherë kur unë isha në Kinë.
 
Kur i belbëzoja fjalët e saj
sikur shëtisja me Borën nëpër Tiranë.
 
Nga dritaret e bibliotekës shikonim flokët e dëborës.
Ajo tha në gjuhën shqipe:
shiko, o i huaj sa bukur që bie!
Në çastin e vetëm që s`e preka me bërryl...
 
I vogël m`u duke ai Pekini pa fund,
i vogël m`u duket ai Pekini pa anë.
Borën  s`e dëgjova, isha  në Tiranë.
 
Qielli i Tiranës mbështetej mbi mua -
kambanë zhurmëmadhe më gjëmonte pa kufi
kur në atë Pekinin e madh, Pekinin pa fund
binte pafundësisht një dëborë,
                                          një dëbore pa veri,
një dëborë flokëmadhe që po mbulonte botën,
e qetë, e butë, e bardhë si në Shqipëri.
 
 

Hurma në breg
 
E mbolli në tokë dhe në kujtimet e mia,
e rriti, e bëri tri bojë sa unë
nëna po me dorën e vet,
dhe sa u bë pemë për kokrra
“e braktisi” : deshi djemtë.
 
Në udhëtimet me det kokrrat e hurmës
më duken si far i ndezur në breg,
në udhëtimet me ajër më ndizen si yje
me një çelës nga nëna ime.
 
Më shfaqen të pjekura kokrrat e saj
herë si yje dhe herë si far
te tavolina ku shkruaj vjersha,
që i ka ngulur fort të katër këmbët
tek e mbjellura dhe e rritura e nënës.
 
 

Ngrehinat e fëmijëve
 
Fëmijët ndërtojnë gjatë ditës në rërë
pa i marrë kurrë leje detit për mundësinë
kur u afron një breg të lirë.
Ua krijon për aq kohë
sa janë bashkë: det e fëmijë
për të bërë realitet ëndrrat e tyre.
 
Gjatë natës deti i lë fëmijët me ëndrrat,
vetë me valët si duar fëmije puth bregun,
e pastron tokën e tij nga këto ndërtime,
por nuk shprehet kurrë: ishin pa leje
për ngrehinat prej rëre të fëmijëve,
dhe u afron përsëri në mëngjes tokë të lirë
për të ndërtuar ëndrrat e tyre si fëmijë.

“Ku dua të  zbres”
Poezi nga SiNaN KËrPaçi
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Drurët e shkulur
Duke ecur me nënën time
Ndanë lumit të madh
Që rridhte nëpër luginën e fëmijërisë
I kundroja nga larg
Drurët e hedhur nga ujërat e rrëmbyera
Mbi zajet e bardha

Ata drurë të shkulur në male
Në pyje të panjohura
Me rrënjë të zeza e të thara
Të shpërndara në breg
Më kujtonin vajtojcat flokëthinjura
Të përkulura mbi malësorët e vdekur

Duke shtrënguar dorën e nënës
Unë e ktheja kokën disa herë
Për të kundruar drurët e përzishëm
Që më ndiqnin pas si makth
Edhe kur më kishin humbur nga sytë…

Atëherë as që më shkonte në mendje
Se do të vinte një ditë
Kur edhe unë do të isha një dru
I shkulur nga shtrëngatat e historisë
I hedhur në breg
Nga rrjedha e saj e rrëmbyer
Me rrënjët e thara të ëndrrave
Të shpërndara mbi zajet e kujtimeve

Përballë këtij shkretimi
Më kot kërkoj sot të më japin zemër
Ngrohtësia dhe siguria
E dorës së nënës sime të vdekur

Lumi i historisë
Rrjedh moskokëçarës
Si lumi i madh i fëmijërisë 
Që kur prishet moti
Hedh në brigje drurë të tjerë të shkulur 
Në pyje të panjohura…

Euripidi niset 
për në pella

I zhgënjyer e i dëshpëruar
Po iki nga Athina
Ku u dhashë jetë në tragjeditë e mia
Perëndive dhe njerëzve

Ndoshta atje tej, në tokën e Dionisit
Do të gjej atë që më ka munguar
Në vendin tim

E di se ikja ime
Do ta gëzojë turmën e mediokërve
Që lakmon bujarinë e korezhëve
Kurorat me degë ulliri, talentat prej ari

Po iki 
Duke e gëlltitur hidhërimin tim
Që do të më ndjekë pas edhe në Pella
Në oborrin e mbretit Arkelaos
Por siç ka ardhur koha
Pella është për mua e vetmja tokë shprese
E vetmja rrugëdalje

Atje tej, në veri
Do të më mungojë era e kripur e valëve
Shpella e Salaminës ku kam rënë në mendime
Dhe flokët e pambaruar të borës
Do të më kujtojnë shkumën e detit…

Ua qaj hallin të gjithë shkrimtarëve të ardhshëm
Që do të kenë fatin tim
Por më tepër ua qaj hallin
Atyre që nuk do të gjejnë asgjëkundi një Pella
Ku mund të kërkojnë një fat më të mirë

Vrasësit e shpresës
Ata e vranë shpresën
Në mes të ditës

E goditur pas shpine
Nga thikat e gjata
Sa lakmia e tyre
Ajo ra përdhé
E përgjakur

Ata ia zhvatën të gjitha :
Rrobat që kishte në trup
Stolitë që mbante

Kufomën e saj e varrosën
Në një cep të humbur
Dheun me të cilin e mbuluan
E ngjeshën me këmbë
Pastaj i vunë përsipër
Gurë të rëndë
Nga frika se mos ngjallej

Turma e ngazëllyer nga lajmi
Parakalonte nëpër rrugë
Dhe brohoriste me zë të ngjirur
Për vrasësit e shpresës :
Hosanna!... Hosana!...

Shpirti im
Stërgjyshërit e mi
Besonin se shpirti i njeriut
Merrte formën 
E një fluture a të një zogu

Kur më vjen ndër mend 
Ky besim i lashtë
E ndiej veten krejtësisht të zbrazët
Krizalidë
Nga e cila ka fluturuar flutura

Mendoj me trishtim
Se aty ku gjindem
Trupi im nuk është gjë tjetër
Veç lëvozhga e një veze të thyer

E braktisur nga zogu i shpirtit tim

Shpirti im i dëshpëruar
Në kërkim të një qielli më të butë
Më mikpritës

Të një qielli
Ku nuk krrokin ditë e natë
Tufa orlash të uritur
Ku nuk të ndjek pas deri në ëndrra
Syri i vetëm i Polifemit
I spërkatur me gjak…

Cironka e de radës
Milosao s’ë më

Nuk është më as poeti

Ndoshta nuk është më
As guri ku De Rada vinte këmbët
Për t’i hipur gajdhurit
Si një Krisht i ri
Që nisej për udhë
Për të shpallur ringjalljen e Arbërisë

Shumë lisa janë rrëzuar
Nga sëpata e kohës
Kanë mbirë lisa të rinj
Edhe deti vetë
I ka ndryshuar ujërat
Si lumi i Heraklitit

E vetmja gjë që nuk ka ndyshuar
Është sëpata që rri varur
Mbi Arbërinë tragjike:
Shpatë Damokleu  

E vetmja gjë që nuk ka ndryshuar
Është cironka e thatë e De Radës
E shumëfishuar në xhepat e poetëve

Milosao s’ë më

Nuk do të jemi më as ne
Që një ditë do të zhdukemi

Si një ëndërr
A si avujt e bardhë
Mbi ujërat e detit

Do të lëmë pas Arbërinë tragjike
Dhe cironkën e thatë
Të varur në gozhdën e fatit të keq…

Busti i praruar 
i leninit

Francis Combit
Në një rrugë të Tiranës
Në vitrinën e një pramatari
Ndodhej në bust i praruar i Leninit
I ngjashëm me bustin e një Bude
Të vendosur në alkovën e errët
Të Angkor Vatit

Tërmeti i dialektikës
Që tundi Europën
Nga veriu në jug
E hodhi midis këtyre rrangullinave
Edhe bustin e praruar

I ndaluar para kësaj vitrine
Kam përshtypjen
Se ndodhem në thellësirat e detit
Duke vështruar një anije të fundosur
Që si efizhi pati bustin e praruar të Leninit
Dhe sendet rreth tij
Janë partallet e një kohe të ikur

Kam përshtypjen se përbri këtij busti
Dergjen statujat gjigante
Të rrëzuara nga turmat
Dergjen poemat e shkruara
Në të gjitha gjuhët, me të gjitha alfabetet
Shoh pellgje gjaku
Dhe ëndrra të shqyera nga telat me gjemba…

I qetë si një mag oriental
Lenini ka në buzë
Një buzëqeshje sardonike
Dhe me sytë e tij ku mungon drita
Ai e vështron botën
Si një Homer i verbër
Që Iliada dhe Odiseja e tij
Do të ishin zhdukur në gërmadhat
E një qyteti të shembur

Në wengen
Kam ardhur në Wengen
Me një gjysmë shekulli vonesë

Nuk mund të gëzohem
Duke menduar nga vij
Dhe ku duhet të kthehem

Nuk mund të gëzohem
Sepse më pengojnë
Stalaktitet e lotëve të hidhur
Të kristalizuar në sytë e mi

Nuk mund të gëzohem
Sepse jam si një njeri i uritur
I ulur në një banket 
Kur nuk ka më uri

Nuk mund të gëzohem
Nga bukuritë që shoh
Që më duhet t’i gëlltit
Me një kafshatë të vetme

Kam ardhur në Wengen
Me një gjysmë shekulli vonesë…

Wngen, Zvicër, 22.9.2014

Nga aNtoN PaPleKa

Linda më 10 janar 1945. Studimet e larta për gjuhë-letërsi shqipe i mbarova më 1968. Rreth 
njëzet vjet punova si mësues. Poezitë e para m’u botuan më 1961. Libri im i parë « Zëri 

im »  doli nga shtypi më 1971. Më 1974, mora Çmimin e parë kombëtar për poezinë. Punova 
si redaktor në Kinostudio dhe si punonjës shkencor në Institutin e Kulturës Popullore, ku 
fitova gradën « Doktor i shkencave albanologjike » dhe titullin « Profesor i asocuar ».

Pas vitit 1991, kam botuar me dhjetëra libra me krijime origjinale  e me përkthime, por 
gjatë kësaj kohe nuk kam marrë asnjë çmim letrar, asnjë vlerësim nga shteti ku banoj. Poezi 
të miat janë përkthyer në disa gjuhë të huaja si : frëngjisht, gjermanisht, hollandisht, italisht, 
katalanisht, kroatisht, maqedonisht, rumanisht, spanjisht, suedisht, ukrainisht…

Vrasësit e shpresës
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Historia ime fillon njё ditё tё bukur dhe 
tё nxehtё vere. Ishte mbasdite vonё 
dhe isha shumё i lodhur nga puna e po 

kthehesha nё shtёpi. Jetoja vetёm nё Itali qё 
prej dy muajsh sepse gruan dhe fёmijёt i kisha 
nё Shqipёri.  Isha aq i lodhur sa kur po kaloja 
rrugёn nuk kisha vёnё re njё motor qё po ecte 
drejt meje. Nuk mbaj mend asgjё vetёm kur u 
zgjova pas dy ditёsh nё spital. Sapo hapa sytё 
ndjeva njё dhembje tё fortё nё kokё. Menjёherё 
pranё meje erdhi infermierja dhe mё pyei nё ital-
isht se si ndjehesha. I thashё se isha mirё,vetёm 
koka mё dhimbte pak. Mё bёri njё qetёsues e 
rashё pёrsёri nё gjumё. Kur u zgjova pёr sёri 
ndjehesha pak mё mirё. Mё erdhёn shumё dok-
torё e mё pyesnin pёr gjithçka dhemё thanё se 
kishin  njoftuar dhe nё Shqipёri familjen time nё 
bazё tё atyre qё kishin gjetur nё çantёn time. E 
dija se gruaja dhe fёmijёt nuk mund tё vinin pa 
ardhur data e caktuar,por nuk u thashё gjё. Mё 
erdhёn kushurinjtё qё jetojnёnё Itali e tё gjithё 
tё njohurit. Njё ditё kur isha pak mё mirё nё 
derё u fut njё zonjё. Imegjithёse kisha probleme 
me syrin nga operacioni,kjo gjё nuk mё ndaloi 
tё sodisja bukurinё e kёsaj femre. Ajo u afrua 
tek krevati im dhe mё pёrshёndeti nё italisht. Ia 
ktheva pёrshёndetjen. Ajo vazhdoi:

-Ndjehem shumё nё faj. Mё falini,nuk doja. 
Jam e gatshme tё bёj çdo gjё pёr ju dhe ju jeni i 
lirё tё mё padisni.

Pra kjo ishte ajo qё mё bёri nё kёtё gjendje 
me motorin e saj. Ajo fliste e menjёherё e ndal-
ova sё foluri.

-Jeni e falur. As nuk do t`ju padis dhe asgjё 
nuk do t`ju vijё nga unё. Unё isha vetё i lodhur 
e nuk e pashё qё nuk ishte e lirё rruga. Ju nuk 
keni asnjё faj. Mos u shqetёsoni. 

Kur dёgjoi fjalёt emia ajo nuk foli dhe mё 
njё lёvizje tё kokёs mё tha mirё. E ftova tё ulej 
tek karrigia afёr krevatit tim. Ajo nuk po fliste 
mё,kёshtu qё fillova unё ta pyesja pёr emrin e 
gjёra tё tjera. Ajo mё pёrgjigjej. Mes nesh filloi 
njё bisedё e ёmbёl dhe nё fakt kёtё doja dhe 
unё qё tё harronim atё qё kishte ndodhur e 
tё flisnim pёr gjёra tё tjera. Ajo ishte njё grua 
30 vjeç e divorcuar dhekishte njё djalё 6 vjeç. 
Ishte njё femёr e veçantё,gjё tё cilёn e ndjeva 
qё nё takimin e parё. Pas pak ajo u ngrit e iku 
dhe mё tha se do tё kthehej pёrsёri tё shihte se 
si do tё bёhesha dhe do t`i merrte pёrsipёr tё 
gjitha shpenzimet e spitalit. Mirepo unё isha i 
siguruar dhe nuk ishte nevoja pёr kёtё gjё,por 
kjo ishte njё gjё e mirё nga ana e saj. Sa ndenja 
nё spital ajo vinte çdo ditё e mё sillte lule tё 
bukura,por vetem lule tё kuqe,siduket ato ishin 
lulet dhe ngjyra qё i pёlqenin mё shumё. Gruaja 
mё merrte nё telefon çdo ditё dhe ishte shumё e 
mёrzitur pёr faktin se nuk vinte dot,qё tё kujde-
saj pёr mua nё ato çaste tё kёqija tё jetёs sime. 
E siguroja se isha mirё dhe nuk kishte pse tё 
thyente vizёn,sepse pёr mua kujdeseshin infer-
mierёt e doktorёt nё mёnyrё perfekte. Mirёpo 
gruaja thoshte qё tёmё qёndronte afёr psikolog-
jikisht e ta kaloja mё lehtё pas aksidentin. Asaj 
as nuk i shkonte nё mend se çdo ditё e kaloja 
me sytё nga dera duke pritur orёn kur italianja 
tё vinte me lulet e saj tё kuqe e tё kalonte dy-tre 
orё me mua. Megjithatё mendja mё shkonte dhe 

tek gruaja e tek fёmijёt,por ajo femёr 
mё kishte magjepsur. 

Çdo gjё shkoi shumё mirё. Dola 
nga spitali ishёruar plotёsisht dhe 
tani kisha raportё tё gjatё e do rrija 
nё shtёpi. Kur dola nga spitali ital-
ianja erdhime makinёn e saj mё 
mori e mё çoi drejt e nё shtёpi. Nuk 
e kisha kuptuar akoma nё ndihej nё 
faj se mё kishte pёrplasur me motor apo 
i pёlqente shoqёria ime. Nё fakt ne shqipёtarёt 
e kemi tё vёshtirё t`i kuptojmё italianёt sepse 
kemi krejt mentalitet tjetёr. E ftova brenda dhe 
ajo nuk nguroi aspak. Kёtё gjё ua pёlqej italianёve 
se nuk kanё nevojё t`i lusёsh shumё pёr t`i futur 
nё shtёpi. Ajo u ul nё divan dhe sytё i shkuan 
menjёherё tek fotografia jonё familjare.

-Ke njё familje shumё tё bukur -mё tha-Ju 
shqipёtarёt e ruani shumё familjen dhe kjo ёshtё 
njё gjё e veçantё. 

-Ёshtё e vёrtetё-shtova unё-ne jetojmё gjith-
monё tё bashkuar. Kaluam mirё. Bisedat tona 
ishin shumё tё ngrohta dhe tё gjata. Pas bisedёs 
dhe pas pijes,ne tё dy ndjenim njё lloj afёrsie 
tё madhe,njё tёrheqje fizike e cila na çoi nё njё 
puthje magjike. Ajo menjёherё u tёrhoq:

-Oh nuk ёshtё e drejtё. Ju jeni i martuar,mё 
fal nuk mund ta bёj kёtё gjё. 

-Ju lutem mos ma bёni kёtё. Ju jeni arsyeja e 
shёrimit tim. Qё nё çastin e parё qё tё pashё e kam 
ёndёrruar kёtё moment. Tёlutem. Mos mendo 
asgjё,as familjen time,as fёminё tёnd asgjё. Tё 
pёrgjёrohem tё ma falёsh kёtё kёnaqёsi. Ju lutem.

Fjalёt e mia e prekёn,por nuk ishte vetёm kjo 
ajo ndjente diçka dhe nuk mund t`i bёnte ballё 
kёsaj tёrheqje. Dhe mё pas u lёshua nё krahёt e 
mi. ishte pёrqafimi qё mё kishte mbajtur gjallё 
dhe mё kishte bёrё ti kaloj shumё shpejt pasojat 
e aksidentit. Ishte njё natё e paharrueshme. Tё 
dy  ishim tё magjepsur dhe tё dashuruar marrё-
zisht. Tё nesёrmen nё mёngjes ajo u ngrit e para 
dhe kishte pёrgatitur mёngjesin dhe e solli nё 
shtrat e tё dy hёngrёm sё bashku nёn magji. Ajo 
duhet tё shkonte nё punё ekёshtu u largua duke 

thёnё sse do vinte pasdite. Dhe ashtu 
bёri. Erdhi siç e kishte zakon me lulet 

e saj tё preferuara dhe me shumё 
ushqime. Tё dy mezi kishim 
pritur tё ritakoheshim. Çdo gjё 
me tё ishte njё mrekulli. Vetё ajo 
ishte njё mrekulli. Kёshtu vazhdoi 

gjatё ajo tashmё mё shumё rrinte 
tek shtёpia ime se tek e saja. Djalin 

e linte tek e ёma dhe kёshtu ishte si njё 
beqare dhe  unё po ashtu gruan dhe fёmijёt i 

merrja nё telefon dhe ata donin kohё tё vinin. 
Ne tё dy dilnim sё bashku,argёtoheshim,pastaj 
ktheheshim nё shtёpi sikur tё ishim tё martuar. 
Njё ditё ajo mё tha:

-Çdo tё bёhet kur tё kthehet gruaja jote? 
Kёtё pyetja ia kisha bёrё vetes me kohё,por 

nuk kisha gjetur asnjё pёrgjigje. 
-Le tё mos mendojmё pёr kёtё tani,tё mos 

prishim çastet e bukura. –doja ta qetёsoja e tё 
fitoja kohё qё tё gjeja njё pёrgjigje tё saktё. E 
doja çmendurisht dhe nuk doja pёr asjgё nё botё 
ta humbisja,por nga ana tjetёr dhe familjes sime 
nuk e meritonin t`ja bёja kёtё gjё. Dita e ardhjes 
sё familjes sime po afrohej. Duhej tё bёja diçka. 
Nё telefon gruaja dhe fёmijёt ishin shumё tё 
kёnaqur qё do tё vinin. Koha nuk priste. Kur i 
tregova italianes se familja ime do tё vinte pas 
dy ditёsh ajo u mёrzit shumё dhe mё tha:

-S`ka problem. Unё jam e gatshme tё 
tёrhiqem. Para fёmijёve dhelumturisё sё tyre 
nuk duhet tё vёsh asgjё!

Prandaj e dashuroja kёtё femer,nga mirё-
sia qё kishte nё shpirtin e saj. I thashё se nuk 
mudntё jetoja pa tё,por ajo tha se do tё shkonte 
nё shtёpi dhe iku. Dy ditё ajo nuk iu pёrgjigj 
telefonatave tё mia. Pas dy ditёsh shkova tek 
puna e saj. Kjo ishte dita kur dhe familja ime do 
kthehej,por deri ateherё kishte kohё. Ajo nuk 
e priste ti shkoja nё punё. I thashё tё mё jepte 
njё shpjegim se pse nuk i ishte pёrgjigjur tele-
fonatave tё mia. Ajo ishte e bindur se gjithçka 
kishte mbaruar dhe unё duhej tё kthehesha tek 
familja ime. E dija se nuk mund tё bёja asgjё 

pёr momentin kёshtu qё ika. Familja ime arriti 
dhe ata i kishte marrё shumё malli. Edhe mua. 
Gruaja e vuri re qё diçka kishte ndryshuar tek 
unё, por mendonte se  kjo vinte ndoshta nga 
aksidenti. Nё tё vёrtetё u kёnaqa shumё me 
familjen. Mё kishin munguar. Ndёrsa me gruan 
nuk ndjeja asgjё. E gjithё dashuria ime kishte 
kaluar tek njё tjetёr femёr. U justifikova se kёto 
ishin pasojat e aksidentit dhe ajo e besoi. Po gёn-
jeja dhe kjo gjё mё rёndonte, por njёkohёsisht 
mё rёndonte dhe humbja e italianes. Tentova tё 
lidheshame tё po ishte e pamundur. Nuk pёrg-
jigjej. Vendosa t`i shkoj nё shtёpi. Sapo ajo hapi 
derёn ndjeva njё kёnaqёsi tё madhe. Edhe ajo 
ndjeu diçka sepse sytё i ndritёn. Ishte vetёm 
nё shtёpi. Sytё tanё u bashkuan dhe njё forcё 
magjike na lidhi nё njё puthje e cila mё kishte 
munguar shumё. Ishte vetёm nё shtёpi. U futa 
dhe tё dy u hodhёm nё krahёt e njёri-tjetrit. 
Dashuria jonё ishte e pakufishme dhe ajo natё 
gjithashtu. Kjo magji u shkёput nga telefonata e 
gruas sime. Ajo ishte merakosur pёr mua sepse 
isha vonuar. I thashё se isha me ca shokё dhe 
so tё vonohesha shumё. Sapo lashё telefonin 
pashё sytё qortues sё italianes,por e rrёmbevanё 
krahёt e mia dhe tё dy u pushtuam nёn pёtkun 
e magjisё sё dashurisё. Ishte njё dashuri tё cilёn 
nuk mund ta kufizoje e as ta ndaloje. Netёt si 
kjo u bёnё tё shpeshta. Unё shkoja nё shtёpinё 
e saj dhe gruas u thoja se jam me shokёt. Pas njё 
farё kohё gruaja filloi tё mё pyeste mё shumё,si 
duket kishte filluar tё dyshonte dhe kjo ishte 
mormale. Unё tashmё isha ftohur shumё dhe e 
shfaqja hapur kёtё gjё. Kishte kaluar shumё kohё 
nga aksidenti dhe nuk mund tё justifikohesha 
se ishin pasojat e tij. Çasti is ё vёrtetёs erdhi. 
Nuk kisha rrugёdalje tjetёr. Nuk mund tё rrija 
as njё minutё pa italianen time tё dashur dhe jo 
mё tё ndahesha me tё,nga ana tjetёr pёr gruan 
time tashmё nuk ndjeja asgjё. Po fёmijёt? Si do 
ta prisinin kёtё gjё? Por mё duhej njё pёrgjigje 
dhe pёr kёtё duhej t`ja drejtoja pyetjen gruas 
dhe fёmijёvё,pra t`u tregoja tё vёrtetёn. Po sa 
e vёshtirё ishte kjo. Mora guximin,pasi piva tek 
lokali nje teke pijeje tё fortё u nisa nё shtёpi. U 
thashё se do t`u thoja diçka,por nuk  mund tё 
bёja kёtё. Kur shikoja sytё e fёmijёve burrёria 
nuk bёnte mё punё para atyre shikimeve. Ndёr-
rova mendim dhe ju thashё se kisha vendosur 
tё ndёrronim qytet,sepse mё kishin afruar njё 
punё tjetёr. Ata mё siguruan se do tё shkonin 
ku tё doja  unё dhe se i kisha gjithmonёme vete 
nё çdo vendim tё jetёs isme. E si mund tё flisja 
pas kёsaj qё mё thanё ata?

Ashtu bёra. Ndёrrova qytet dhe numёr telefo-
ni dhe nuk i rashё mё numrit tё italianes. Kanё 
kaluar dy vjet dhe akoma nё zemrёn time vendin 
e saj nuk e ka zёnё njeri. Dashuria pёr gruan 
time humbi me aksidentin,por ajo nuk e pranon 
kёtё dhe pёrpiqet me tё gjitha mёnyrat pёr ta 
rilindur atё qё kishim nё mes nesh,por ajo nuk 
e di se zemra ime i ёshtё dhuruar gruas qё mё 
aksidentoi,por dhe mё ktheu nё jetё pёrsёri. Jetoj 
tashmё vetёm pёr familjen time dhe jo  pёr vete. 
Mё mban vetёm mendimi se do ta shoh njё ditё 
rastёsisht e nuk do tё ndahem mё nga ajo. Por 
nёse fati do ta takoj pёrsёri,rastёsisht,unё nuk do 
ta lёshoj mё. Kjo shpresё mё mban gjallё.

Lisi Natën pas udhëtimit në këmbë me 
valixhe e fëmijë në krah, malit pa rrugë, 
për dritë të hënës, që herë – herë fshihej 

pas reve si për inat dhe na linte t’ju binim me 
kokë lisave, zinim kërpnajave, me ndihmën dy 
personave të paguar, kaluam kufirin çek. Fshe-
hur nën shkurre e barishte qëndruam gjithë 
ditën. Në terrin e parë u nisem drejt dritave të 
një si qyteze. Në ikje rrëzohesha e çohesha ... 
Me sy të përlotur Ina kujtonte ikjen... Loti lotin 
nuk ia zinte. Rrëke i iknin hullive të faqeve të 
hapura nga vjetët e malli. E shtrëngoi nipin në 
gji dhe duke i lëmuar flokët vazhdoi: Lisin e 
kisha fëmijën e parë. Kur lindi qitëm pushkë. 
Rritës së tij të bujshme i frikësohesha. Jeta në 
vend të huaj e burrëroi para kohe. Mësoi gjuhën, 

Lis Bregu
tregim nga Sabit abdyli

në shkollë ishte ndër më të mirët. Nuk 
linte demonstratë pa marrë pjesë në 
përkrahje të Kosovës. Merakosej 
dhe nuk bëhej rehat ... Krisma e 
parë kur u dëgjua në Kosova ai 
ishte atje. Sa herë cingëronte tele-
foni, kërciste dera, hë thosha, Lisi. 
Kur më merrte në tel. nuk thoshte 
kurrë më shumë se, “mirë jam, ju 
përqaf të gjithëve!”. E dija se pa u çlirua 
Kosova ai nuk do të kthehej. Kështu i kishte 

thënë edhe Valës në ndarje. Ai fjalën 
nuk e thyente për të madh gazep. 

Të gjithë në ankth të pritjes ishim: 
unë me Bardhin për djalin, Vala 
shtatzënë për burrin, motrat për 
vëllain ... He, lufta, ofshani thellë 
nëna, lufta, dhe vazhdoi ajo, nuk 

po mbaronte, Kosova zbrazej dhun-
shëm, të përndjekurit kishin mbërri-

tur edhe këtu. Lisi në Kosovë ... Ne, natë 
e ditë të mbërthyer pranë TV, radios ... Nuk 

ditëm të gëzohemi për ardhjen në jetë të djalit 
të Lisit, dhe po prisnim Lisin për ta gëzuar dhe 
pyet për emrin. Atje luftohej për jetë a vdekje. 
Në lajmet e vonshme të natës, lajmi në krye të të 
gjitha lajmeve e dhanë të gjitha radiot, TV-ët në 
shqip dhe në gjuhë tjera: “Në malet e Kosovës, 
komandanti i togës Lis Bregu, me bombë në 
dorë, si një re stërmadhe, ngarkuar me breshër, 
çau drejt istikameve të armikut. Futet brenda 
tyre dhe me gjakftohtësi zhvidhos bombën, duke 
bë copë e grimë: një, dy ... pesë... e më shumë çet-
nikë. Dhe vetë fluturoi drejt qiellit. U shndërrua 
në yll...”. Në yll, në yll, përsëriste nënë Ina duke 
mbajtur nipin në duar, në yll, që po na bënë dritë 
e ngroh të gjithë neve dhe Lisit të tij, i cili me asht 
e rrashtë i ka ngjarë babit të shndërruar në yll. 

Aksidenti 
tregim nga elida KuKaj 
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I kishte parashikuar të gjitha qysh pa u 
nisur nga shtëpia e saj. Dinte hotelin, sesa 
larg ishte ai, pat gjetur një taksi e cila do ta 

priste ndoshta gjatë te dera e spitalit. Biseda me 
mjekun e spitalit psikiatrik i përmbante gjithash-
tu të gjitha hollësitë; qetësimin e vështrimit të 
saj nga ankthi, habinë e infermieres, hapat e 
ndrojtura që do të hidhte Martini para se të hipte 
në makinë.. Të gjitha.! Ky qerthull mendimesh, 
parashikimesh deri edhe tek më e keqja, - dikush 
mund ta kishte ndjekur nga Tirana dhe të vinte 
në hotel, - e kishin bërë shumë të vetëdijshme. 
Synimi ishte të zbulonte përfundimisht një nga 
enigmat më të çuditshme të jetës së saj. Zhduk-
jen e Martin Çukës pikërisht disa ditë para 
fejesës së tyre.Ja tek e kishte tani, aq afër. Aq afër! 
Një burrë i cili impononte dikur, në qytetin ku 
banonin, respektin dhe kureshtjen e grave. Jepte 
mësime matematike në gjimnaz, ndërsa Jonida 
qe maturante. Lidhja e tyre ndodhi krejt rastë-
sisht, sikundër rastësitë zbulojnë mrekullitë e 
botës..Ata nisën të takoheshin fshehurazi, pastaj 
dikur ranë në sy të të afërmve të Jonidës. Martini 
qe emëruar aty pas fakultetit, ndërsa familja e tij, 
me sa tregonte, jetonte në Qytetin Verior.. Kjo qe 
një histori dashurie nga më të zakonshmet. Vajza 
ishte aq e dhënë pas tij, pas burrërisë, bukurisë, 
heshtjes, madje edhe druajtjes së tij sa e ndjente 
se kishte gjetur kalorësin më të mirë të jetës së 
saj. Por një ditë ndodhi diçka e papritur. Njëri 
nga vëllezërit e Jonidës e kishte ndalur në mes të 
rrugës profesorin e matematikës. Ia kishte thënë 
hapur se e dinte lidhjen me motrën e tij dhe se 
nuk mund të lejohej të vazhdonte kështu pa 
ardhur ai zyrtarisht në familjen e tyre.. Martinit 
i qe marrë goja. Kishte thënë shkurt se do të 
gjente kohën e përshtatshme..Ndoshta me të 
mbaruar shkolla e nisnin pushimet e verës..!

 Takimet e tyre, megjithatë filluan të rral-
loheshin. Martini justifikohej se ishte kohë 
provimesh dhe se, as ai as ajo, nuk kishin 
mundësi të shiheshin si më parë. Ditën e dytë 
pas përfundimit të provimeve të maturës vajza 
mendoi se kishte ardhur dita ta shihte më shpesh 
njeriun që dashuronte. Por, nuk e gjeti më. Një 
mik i tij i tha se Martini qe nisur urgjentisht për 
në Qytetin Verior për shkak të një telegrami. 
Kaluan ditët, korriku mbathi flatrat e iku, ndërsa 
në gusht ata shkuan me pushime familjarisht 
në Durrës. Vajza ishte e tronditur nga zhdukja 
misterioze, por sidomos nga heshtja e njeriut të 
saj  më të dashur...

 Kjo qe një ikje pa kthim. Një ikje përvëluese, 
një ikje që asaj ngjante se çdo ditë i hiqnin 
diçka nga shpirti. Pastaj shkoi edhe viti, edhe 
vitet. Plaga u mbulua me një kore të trashë, jo 
aq të dhimbshme më, por gjithsesi e fshehur 
aty, brenda saj..Afro tridhjetë vjet! Askush nuk 
mund ta mendonte se jeta do të kryente ndrys-
himet e veta të bujshme, në fytyrë, në ndjenja, në 
tipare, në karaktere. Interesat e së përditshmet, 
por edhe hallet po shtonin tisin mbi plagën e 
përtharë, ndonëse herë pas here vetëtima 

Nga vaSil biNKa*

Libri, “Historia e Volejbollit Shqiptar 1945-
2010” Ka për autor, Petrit Shehun, i cili 
mori përsipër memorizimin e volejbollit, 

këtij sporti të bukur, luajtur në vite e dekada me 
dëshirë e pasion për një periudhe 65-vjeçare. 
Autori hodhi në të dritë dhe fakte, për detajet 
dhe vlerat e shkruara të këtij sporti aq popullor 
në Shqipëri. Penda e Shehut nxorri në pah, 
emrat dhe veprimtaritë e zhvilluara të këtij 
sporti, të cilat lane gjurmë të mëdha në aktivitete 
kombëtare dhe ndërkombëtare. Autori ka hyrë 
në intimitetet personale të shumë lojtarëve dhe 
personazheve me karakteristikat dhe nivelin e 
tyre sportiv, deri në detajet psikologjike, duke 
nxjerrë kështu në drite, forcën e madhe, shpirtin 
e garës, temperamentin, të cilat bënë jehonë 

dhe dhanë rezultate positive në 
përballje, jo vetëm brenda por 
edhe jashtë vendit. Autori i tra-
jton këto figura, për kohën që 
ato luajtën, kohë e një epoke të 
pa shlyer, kohë rezultatesh dhe 
pjesëmarrjesh europiane dhe 
botërore. Z. Shehu ka ditur të 
ndajë dhe të na jape një pasqyrë 
të qartë, në nivelin teknik dhe 
elementeve të tjerë, për seiciln 
nga këto figura sportive.

Veç të tjerash autori bën thir-
rje për këtë histori dhe kërkon të 

hapë dyert, për ta pasuruar atë 
edhe më gjerë edhe për ato që 
nuk janë bërë. Duke qëndruar 
larg politizimit, në librin e tij 
autori nxorri realisht vlerat dhe 
organizimin e shkëlqyer të kohës 
dhe disa detyra dhe mundësi të 
reja, për këtë sport të bukur dhe 
me vlera universale. Në librin 
“Historia e Volejbollit Shqiptar 
1945-2010”, Petrit Shehu është 
vetvetja, si në stilin letrar të për-
dorur, ashtu edhe në gjetjet e tij 
interesante dhe të mirëpritura 

për opinionin sportiv, ashtu edhe për lexuesin 
Shqiptar në përgjithësi, të vendosura këto në 
vendin dhe periudhën e duhur kohore, ku nuk 
mungojnë figurat letrare, vlerësimet dhe etike-
timet shoqërore të lojtarëve, që bënë historinë 
në këtë lojë të bukur dhe kompetitive. Duke 
e pare këtë histori, të volejbollit Shqiptar, në 
planin real, m’u kujtua një thënie e Napoleon 
Bonapartit i cili: Për historinë e luftrave të tij, 
nuk thërriste ta shkruanin atë Gjeneralët, por 
Shkrimatrët, që ta pasqyronin historinë jo si 
fitimtarë, por si realitet….

*Mjeshtër i Merituar Sporti, 
ish-volejbollist i Ekipi Kombëtar

Publikohet libri, “Historia e Volejbollit Shqiptar 1945-2010”, i studjuesit Petrit Shehu

65 vite histori e panjohur e volejbollit shqiptar

Krimi i tjetrit
 

tregim Mihallaq qilleri 

kujtimesh i sulmonin mendjen me  
përvëlimin e një hekuri të nxehtë. 
Për fat, martesa i dha rastin të larg-
ohej nga qyteti ku kishte ndodhur 
ngjarja e bujshme, - zhdukja e tij e 
mistershme,- por edhe këndet që 
i ngjallnin kujtimet më të bukura.. 
Deri para disa muajsh. Ajo i mendoi 
të gjitha këto duke qëndruar ashtu në 
këmbë në dritaren e vetme të dhomës 
së hotelit duke parë  shtëpitë e ulta të lagjes së 
vjetër. Në ato minuta e harroi pacientin e saj të 
trishtuar dhe u habit kur e gjeti të ulur po aty, 
në buzë të krevatit, sikur të ishte ngulur në atë 
vend prej vitesh. Kjo harresë e bëri Jonidën të 
mallkonte veten.

 - Sikur të mund të bëje një dush këtu, - tha 
ajo me këmbngulje.

 Martini ngriti sytë e mëdhenj dhe e pa me 
vëmendje.

 - Si të thuash ti,- tha si fëmijë i bindur.
Ajo e la ujin e dushit të rridhte nëpër vaskë 

sikur të donte të ngrohte disi mjedisin, pastaj u 
vu të zhvishte Martinin. Ai thuajse nuk lëvizte. 
Ndjente se nga rrobat e tij vinte një farë thartire 
dhe kjo e bënte të ishte më e vendosur në atë që 
bënte. Me vete i kishte sjellë ndërresa të reja, por 
edhe një kostum. Ja tek zbuloi edhe shtatin e tij.! 
Për herë të parë e shihte nga afër këtë trup, për 
herë të parë mund ta prekte siç kishte ëndërruar 
dikur, për herë të parë mund të mbështetej tek 
ai dhe... të qante. Pastaj e mori për dore, e futi 
nën shiun e dushit dhe nisi t’i fërkonte trupin. 
E prekte butë dhe qetë, sikur të kishte frikë se 
mos thyente diçka të brishtë, ndërsa shihej se ai 
nuk qe plakur aspak. I hipi një dëshirë e marrë 
të zhvishej edhe vet e të puth-
iste trupin e saj me të tijën. 
Sepse tanimë qe bërë qull 
dhe nuk kishte rëndësi në 
se..Ashtu bëri! Drithëri-
ma të ftohta përshkuan 
gjithë qenien e saj. Nisi ta 
përkëdhelte këtë burrë sa 
të panjohur, po aq edhe të 
afërt, një mister që nuk zbu-
lohej gjëkundi. E puthi disa 
herë në buzë, në sy, në ballë.. 
Ashtu i lagur ai ngjante me 
të vërtetë sa një mashkull 
i pjekur, po aq edhe një 
fëmijë i rritur pakuptim. 
Veç.. Befas, vërejti se sytë e 
tij u mbushën me lot dhe e 
kuptoi se kjo nuk qe aspak 
mirënjohje. Vuajtja e tij 
shihej hapur. Ishte ndosh-

ta çasti që  nga humnerat e vetëdijes 
buronte një brengë shkretëtire e 

paprovuar ndonjëherë, një brengë  
që e mundonte shumë. Mund të 
sëmurej dhe..

Jonida Gosnishti doli me 
shpejtësi nga dushi. Hodhi diçka 

supeve, pastaj e tërhoqi jashtë 
vaskës së banjos edhe njeriun e saj. U 

vu ta fshinte me kujdes, pastaj t’i vishte 
ndërresat e reja, një palë pizhame gjithashtu 
dhe, së fundi, e luti të shtrihej në krevat. Sytë e 
tij po qetësoheshin dhe ajo e ndjente se frika dhe 
ndroja po largoheshin ngadalë si  re shtrëngate 
në udhëtim. I buzëqeshi ngrohtë dhe u fut me 
shpejtësi në krevat. Ja tek e kishte përsëri të qetë, 
të ndrojtur, mirënjohës.

- Mart, ti mund të flesh, ndërsa unë nuk do 
të largohem asnjë çast së këtejmi, - tha ajo me 
sigurinë më të madhe.

- Nuk mund të fle, - ia ktheu ai me logjikën e 
një të shëndoshi. - Sepse nuk e di në se gjeneralët 
ikën nga shtëpia jote.

 - Gjeneralët?,- u largua një pëllëmbë më tej 
ajo, - Cilët gjeneralë?

- Ata që vijnë e ikin tek ju..Dhe yt vëlla më 
ftoi të kërkoja dorën tënde mes gjeneralëve..

- O, zot, ç’po thua tani Mart?
- Më mirë të ikësh, - tha ai shkoqur.- Unë nuk 

vij dot te shtëpia juaj..
Jonida Gosnishti heshti. E gjithë mjegulla 

e mbivendosur në trurin e saj edhe ashtu të 
tronditur, sikur e fshiu një erë e shpejtë. Iu 
kujtua se me të vërtetë te shtëpia e tyre ato kohë 
të dashurisë së tyre hynin e dilnin oficerë mad-
horë me lidhje të afërta me familjen, sikundër 

edhe vëllezërit e saj mbanin 
grada të larta. Këto qenë 
vizita të zakonshme dhe 

askush nuk mund t’i parag-
jykonte. Po ç’lidhje kishte 
kjo me dashurinë e tyre, me 
zhdukjen e tij? Si duhej ta 
zhbironte këtë të fshehtë që 
zbulohej aq me vështirësi, 
ndërsa pafajësia dhe naivi-
teti kishin mbushur sytë e 
Martin Çukës?

- Tani dua të fle dhe kur të 
zgjohem,.. - premtoi ai dhe 
vërtetë uli kapakët e syve.

Nuk mund t’i kërkonte 
asgjë më tepër. A nuk do të 
ishte e gjithë dita dhe nata e 
saj? Madje do të bënte mirë 
të ngrihej. Burri atje tej i 
ngjante një fëmije. U ngrit 

ngadalë, ndonëse nuk ishte fort e sigurt se atë e 
zuri gjumi vërtetë dhe nisi të sillej nëpër dhomë..
Befas, u shuan dritat. Jonida Gosnishti ishte 
përgatitur edhe për këtë çast. Nxori nga çanta 
pesë qirinj të trashë dhe i vendosi ku mundi 
nëpër dhomë. Tani mjedisi i ngjante një kishëze, 
ndërsa i shtriri në krevat si një i vdekur.

Ishte një dhomë aq e vogël hoteli sa nuk kishe 
ku të përplasje kohën. Dhe as dinte se sa zgjaste 
gjumi i tij. Preu një kokërr mollë dhe hëngri 
diçka. Atje ishin edhe ushqimet që pat sjellë 
me vete. Sepse nëpër restorante nuk mund të 
shkonte me një të sëmurë të nxjerrë me leje nga 
spitali psikiatrik. Pastaj u shtri përsëri në krah të 
tij dhe u mundua të mos i afrohej. Kur ja, befas, 
ai hapi sytë.

- U zgjova, - tha duke buzëqeshur.- Oh, sa 
bukur!,- shtoj kur vërejti qirinjtë e ndezur.- Tani 
mund të flas pa pasur frikë se gjeneralët e tu 
mund të më arrestojnë.

- Aspak, - i dha kurajë ajo - pastaj ti e di se 
ata kanë vdekur..

- Po, e di..- Rënkoi. - Unë kisha ardhur në 
qytetin tënd i fshehur pas një vrasjeje.

- Ti, ke vrarë njeri?! – pyeti ajo gjithë makth.
- Jo unë, babai. Por ai vdiq në fund të Luftës 

dhe ne u shpërndamë për të mos mësuar njeri 
vrasjen e tij..

- Cilin vrau? Për gjakmarrje?
- Jo, për Luftën..Ishte nënprefekt aso kohe 

dhe nuk i donte partizanët. Ndaj firmosi një 
urdhër. U vranë pesë veta. Edhe mbiemri im nuk 
është aspak Çuka..Ç’rëndësi ka tani se si ishte! 
E kam harruar edhe vet..Po të fejohesha me ty 
gjeneralët do të zbulonin mbiemrin, kupton? 
- pyeti me ankthin dhe vështrimin e të çmen-
durit.- Dhe  ti nuk do të bëheshe kurrë e imja. 
Dhe motrat e vëllezërit e mi do t’i mblidhnin nga 
arratisja e do t’i futnin në burg. Për shkakun tim. 
Për shkakun tënd..

O, zot!, lëvizi ajo nga vendi. U ngrit nga 
krevati sikur aty të ishte vendi i krimit. Djali i 
një vrasësi, djali i një armiku, i një.. Me urdhër 
të tij qenë vrarë.. Po ç’faj kishte ky nëse babai i 
tij? Apo kishte lidhje?

Dhe kishte ndodhur e pabesueshme! Nuk 
mund të gjeje një sqarim më të saktë, më gjak-
ftohtë e, njëherësh, më të lemerishëm se sa kjo që 
zbulonte pas tridhjetë vjetësh Martin Çuka, apo.. 
si e kishte mbiemrin! Truri i tij kishte funksionuar 
si një mekanizëm perfekt kujtese. Ndoshta kushedi 
sa herë i pat menduar këto fraza për t’i thënë në një 
çast amorf si ky..Si mund të ndodhte që njerëzit të 
ndaheshin aq tragjikisht për faj të të tjerëve?

Koha pat sharruar përbindshëm ndjenjën e saj 
të brishtë, ndjenjën e saj të njomë, aq sa e pat bërë 
të lemerisej ky njeri që jetonte me krimin e tjetrit 
brenda vetes. Mbështeti duart mbi shtrat dhe iu 
afrua më tepër vështrimit të tij. Martini ngjante 
aq i qetë, aq i pafajshëm dhe në vend që e vërteta 
ta trembte, sikundër pritej, e kishte lehtësuar.

Jonida Gosnishti hodhi tej rrobëdëshambrin 
e saj dhe u fut në krevat e u ngjit pas tij..
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Nga rexheP Shahu

Unë i kam shumë borxh Shqipërisë; 
unë do t’ia paguaj këtë borxh të 
rinisë”. Kur e kam lexuar për herë 

të parë fjalinë e mësipërme shkruar nga 
nobelisti i paqes, senatori, diplomati e poli-
tikani i shquar francez, d’Estournelles de 
Constant, si fjali e parë e parathënies së 
tij për librin “Shqipëria në 1921” të Justin 
Godart, përkthyer nga miku im Mirdash 
Shehu, libër të cilin e ka ruajtur në shtëpi që në vitin 1930, kur e 
ka siguruar i ati i tij Munir Shehu, intelektual i njohur, unë kam 
provuar një ndjesi të rrallë dhe m’u shtua admirimi për Francën. 
Nuk kisha dëgjuar kurrë, në ato pak që kam lexuar për fatin tonë, 
për caktimin e kufijve të këtyre trojeve që kemi e që përbëjnë 
shtetin tonë, që një “plak” i caktimit të kufijve tanë të ketë thënë: 
“Ne po e sakatonim, po e qethnim territorin e Shqipërisë në 
dobi të Malit të Zi”. Nuk kisha dëgjuar kurrë që një i huaj, aktor 
shumë i rëndësishëm në dramën e fatit të zi të coptimit të trojeve të 
shqiptarëve para një shekulli, si sekretar i komisionit të caktimit 
të kufijve në Veri të Shqipërisë, të kish artikuluar ndjesën e tij, 
pendesën, dashurinë dhe adhurimin e tij për shqiptarët, kur ende nuk 
ishte bërë Shqipëria shtet, por njihej si pjesë apo cep, herë me rëndësi 
e herë pa rëndësi i perandorisë turke.

U ndjeva keq që nuk dija asgjë për d’Estournelles de Constant. 
Një provë më shumë për atë që, ne dimë çfarë s’na duhet e pak dimë 
nga ato që na duhen për historinë tonë kombëtare, të deformuar e 
të shkruar keq, qëllimshëm. Por pse nuk dija unë asgjë, nuk besoj 
se askush nuk ka ditë për këtë njeri kaq të famshëm, që është një 
cak apo stacion i rëndësishëm, gjatë 100 vjetëve të shtetit shqiptar. 
Diplomat i ragut më të lartë me ndikim absolut në çerekun e parë 
të shekullit tw 20-tw, politikan shumë i njohur europian, senator 
i parlamentit francez, humanist i shquar, nobelist i paqes i vitit 
1909, anëtar i Gjykatës së Hagës, sekretar i caktimit të kufijve në 
Veri të Shqipërisë, avokat i madh i Shqipërisë për pranimin e saj 
në Lidhjen e Kombeve, mik i madh i shqiptarve, të cilët i deshi dhe 
nuk i braktisi kurrë, dhe u vu në mbrojtje të tyre si rrallë ndokush 
tjetër në historinë e tyre shumë të trazuar e shumë shpesh të pafat 
kur Fuqitë e Mëdha i ndanë dhe coptuan dhe fqinjët si çakejtë u 
sulën mbi trojet e tyre, i ndanë dhe përvetësuan. 

Nuk besoja se nuk ka ditë asgjë shteti shqiptar për këtë njeri gjatë 
100 vjetëve të ekzistënces si shtet. Nuk besoja se Akademia jonë e 
Shkencave nuk ka ditë asgjë për këtë humanist e mik të madh të 
shqiptarëve, i cili nuk ka asnjë nevojë për ne, por ne kemi nevojë 
ta dimë kush është e të mundemi t’ia artikulojmë një mirënjohje, 
vetëm një mirënjohje, vetëm një fjalë: Faleminderit!

U përkëdhela nga shprehja “Unë i kam shumë borxh Shqipërisë, 
unë do t’ia paguaj këtë borxh të rinisë”, kur mësova se autori i kësaj 
thënie nuk ishte një qytetar i çfardoshëm, një gazetar, shkrimtar, 
aventurier a veprimtar shëtitës europian që ish ekzaltuar me vir-
gjërinë e shqip-tarëve e trojeve të tyre. 

Më ngeli në mendje sidomos pjesa e dytë e thënies së tij “unë 
do t’ia paguaj këtë borxh të rinisë”. 

Ai, me sa duket, pas “sakatimit” apo “qethjes” së teritorit të 
Shqipërisë në dobi të Malit të Zi është ndjerë keq me këtë padrejtësi, 
jo të tij por të Fuqive të Mëdha, është ndjerë fajtor ndaj Shqipërisë 
dhe në gjithë jetën e aktivitetin e tij të mëvonshëm i ka dalë zot 
Shqipërisë si rrallë politikan tjetër europian i përmasave të tij. 

Ndihma e d’Estournelles de Constant shkëlqeu më shumë se 
kurrë në kohën e pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve. Ai 
ishte në atë histori avokati i madh i vendit tonë që nuk pushoi asnjë 
çast së binduri vendosësit për ta pranuar Shqipërinë.

Letërkëmbimi dhe artikujt e s’Estournelles de Constant në këto 
kohë ishin shumë të shpeshta e të forta. Ai interesohej për çdo gjë 
dhe gëzohej për çdo përparim.

Mbajti shumë fjalime. U shkroi shumë letra e telegrame 
autoriteteve më të larta të kohës duke u kërkuar ta ndihmonin 
Shqipërinë, duke përcjellë në çdo zyrë të rëndësishme diplo-matike 
fatin e nevojat e Shqipërisë për mbështetje. 

I shkruan Mithat Frashërit, me 15 dhjetor 1920, dhe i lutet 

Letrat e panjohura të nobelistit dhe sekretarit të  komisionit të caktimit të kufijve në Veri të Shqipërisë

De Constant: Si e sakatuam dhe qethëm 
territorin e Shqipërisë në dobi të Malit të Zi

“Dhe nuk mungon të na qartësojë ne dhe ta shprehë revoltën, pendesën e ndjesën e vet kur na rrëfen se Mali i Zi “me një të rënë të lapsit 
kishte dyfishuar, trefishuar sipërfaqen e tij, kishte kaluar, nga 4.405 në 15.355 km2, në dëm të Hercegovinës dhe Shqipërisë”. Traktati i Ber-

linit e rishikoi këtë privilegj, por ia lëshoi megjithatë Podgoricën malazezëve me vetëm gjysmën e liqenit dhe Shkodrën shqiptarëve. Territori 
malazez i reduktuar kështu me një të tretën, me sipërfaqen prej 8.665 km, ishte akoma dyfishi i asaj që ishte para traktatit të Shën Stefanit”

të përcjellë qeverisë shqiptare “përgëzimet e mia kardinale... për 
pranimin e Shtetit Shqiptar në Shoqërinë e Kombeve”.

Kryetari i Parlamentit shqiptar z. Dhimitër Kacimbra, në tele-
gramin e 23 dhjetorit 1920, i shkruan d’Estournelles de Constant 
“Dhoma shqiptare, duke kuptuar që pranimi i Shqipërisë në gjirin e 
Lidhjes së Kombeve është kryesisht falë përpjekjeve bujare të Shkelqës-
isë tuaj, është shumë e gëzuar t’ju shprehë mirënjohjen e saj të thellë”.

D’Estournelles de Constant i përgjigjet në këtë mënyrë kryetarit 
të Parlamentit shqiptar z. Dhimitër Kacimbra: “Jam shumë i lumtur 
për gëzimin tuaj. Shqipëria lindi. Kjo është kryesore. Tani ajo duhet 
të jetojë, dhe për këtë, duhet që të jetë një model qeverisje dhe 
administrimi. Ajo do t’ia dalë, sepse ka mësuar nga vuajtja... Kini 
besim tek mua për të qenë kumbari i saj, miku i saj, këshilluesi i 
saj besnik si në ditët e mira ashtu edhe të këqia”.

D’Estournelles de Constant i shkruan me 18 maj 1921 edhe 
kryeministrit të Shqipërisë z. Iliaz Vrioni, ku e falenderon për 
pritjen që i është bërë në Shqipëri mikut të tij Justin Godart. Në 
atë letër ai nuk mungon të shprehet “Shqipëria do të jetë Zvicra 
e Ballkanit”. Nuk mungon të shkruajë në fund të letrës së tij për 
kryeministrin shqiptar: “Rroftë Shqipëria e lirë”.

Po përmend vetëm disa lidhje, kontakte, njohje, nderime, 
mirënjohje të ndërsjellta të d’Estournelles de Constant me auto-
ritetet më të larta të shtetit shqiptar, pa hyrë në letrat, kërkesat, 
debatet, artikujt e shumtë që ai ka bërë në shtypin ndërkombëtar 
e me autoritetet më të larta ndërkombëtare e franceze për hir 
të Shqipërisë si avokat brilant i saj, gjithmonë, sa kujtoj unë, në 
përmbushje të premtimit të tij se “Unë do ta shlyej këtë borxh 
të rinisë” ndaj Shqipërisë. Me 19 prill 1924 Presidenti i përkohs-
hëm i Asamblesë së Shqipërisë i shkruan zonjës d’Estournelles 
de Constant: “Asambleja kushte-tuese shqiptare e informuar 
për humbjen e dhimbshme të burrit tuaj bujar, ka pezulluar në 
shenjë zie seancën dhe ka evokuar me respekt të thellë shërbimet 
e mëdha që ai i kishte bërë çeshtjes shqiptare në raste të ndryshme. 
Thellësisht të prekur nga vdekja e mikut të madh të Shqipërisë, 
ju lutem në emër të Asamblesë Kombëtare, të pranoni shprehjen 
e ngushëllimeve tona dhe simpatinë tonë të gjallë”. 

Legata shqiptare në Paris njofton Ministrinë e Jashtme të 
Shqipërisë se në atë qytet është krijuar një komitet që mbledh fonde 
për t’i ngritë një përmendore d’Estournelles de Constant. Ministria 
e Punëve të Brendëshme, me 27 maj 1925, njofton prefekturat që 
të urdhërojnë bashkitë të mbledhin ndihma për këtë qëllim. “Tue 
qenë se ky shpirt i madh me inisiativë personale e botime të tija të 
panumërta ka mbrojtë të drejtat tona kundra shpifjeve të huaja me 
sa ka qenë e mundur, lutemi të urdhëroni bashkitë që të mbledhin 
ndihma për këtë qëllim…”. Kur ka njohur shqiptarët së pari, kur 
ka filluar të mësojë për ta, kur ka parë sjelljet e veprimet e tyre, ai 
vihet para vetes së tij e nuk thërret si Hamleti, të jesh apo të mos 
jesh, por thotë: “Të jesh besnik, apo të mos jesh. Egoizmi individual, 
familjar, lokal, nacional, është gjithmonë ai që çon në sakrifikimin 
e më të dobëtit prej më të fortit. Në Shqipëri, për herë të parë, kam 
ndjerë se aty kishte, jo vetëm qenie, por njerëz që nuk mund të 
braktiseshin pa turp, në dobësinë e tyre”.

Shqiptarët e rritur e të vdekur gjatë shekullit që jemi shtet, kanë 
ditë e kanë mësue shkaqet pse jemi kaq sa jemi, pse kemi kaq 
teritore sa kemi. Ndoshta të gjithë i kanë ditë shkaqet e arsyet, por 
mua m’u ngulitën në mendje thëniet e d’Estournelles de Constant 
që tregon se sllavët e rusët nuk na donin dhe nuk na duan ne 
shqiptarëve këtu ku jemi, në këtë vend të lakmuar nga të gjithë, të 
bekuar nga zoti por të mallkuar nga vetë ne për shkak se rrallë e 
shumë rallë në historinë tonë një shekullore kemi ditë të nxjerrim 
qeveri e udhëheqës të duhur. 

Si një “ushtri milingonash”, masa sllave u dynd drejt Perënd-
imit e papenguar nga fuqia tashmë e dobët e Perandorisë turke në 
rrënim por e penguar nga Gjermania dhe Austria.

 Dy raca, të dyja pjellore, sllave e gjermanike, dy raca që donin, 
duan, do të duan hyrje të lirë në Mesdhe pasi Mesdheu është vend-
kalim, kryqëzim, që të çon në Afrikë, Azi, Lindje, Lindjen e Largët, 
ndo-shta mund të ishin marrë vesh paqësisht, pa shkaktuar tmerre 
luftrash, sakatime të trojeve shqiptare, që atëhere konsideroheshin 
si pjesë të Perandorisë Turke dhe nuk njiheshin si tërësi me emrin 
Shqipëri, tërësi që doli dhe filloi të njihej si e tillë pas vitit 1912. 

 “Fat i çuditshëm dhe tragjik; shqiptarët, viktima shekullore 
dhe megjithatë të pazvogëluar nga Perandoria osmane, u trajtuan 
si subjekte turke nga Fuqitë e Mëdha. Ata që i qëndruan fort sun-
dimit, për të ruajtur zakonet, fenë, gjuhën, racën, së fundi perso-
nalitetin e tyre, të ndryshëm nga gjithë të tjerët, Fuqitë e Mëdha 
e gjenin komode t’i injoronin, qoftë për t’i braktisur, qoftë për t’i 
rjepur, qoftë për t’ua shitur atyre që kërkojnë më fort, ose atyre që 
paguajnë më shtrenjt në pazarin ndërkombëtar”. Kështu shkruan 
d’Estournelles de Constant në parathënien e librit të Justin Godart, 
parathënie që po ia paraqesim lexuesit si libër më vete. 

Dhe nuk mungon të na qartësojë ne dhe ta shprehë revoltën, 
pendesën e ndjesën e vet kur na rrëfen se Mali i Zi “me një të rënë 
të lapsit kishte dyfishuar, trefishuar sipërfaqen e tij, kishte kaluar, 
nga 4.405 në 15.355 km, në dëm të Hercegovinës dhe Shqipërisë”. 
Traktati i Berlinit e rishikoi këtë privilegj por ia lëshoi megjithatë 
Podgoricën malazezëve me vetëm gjysmën e liqenit dhe Shkodrën 
shqiptarëve. Territori malazez i reduktuar kështu me një të tretën, 
me sipërfaqen prej 8.665 km, ishte akoma dyfishi i asaj që ishte para 
traktatit të Shën Stefanit. 

“Askush nuk ua qante hallin shqip-tarëve. Ata ishin vetëm. Voe 
soli! Ata nuk ekzistonin”, shkruan d’Estournelles de Constant me 
penë të ngjyer në zemërimin e tij, në zhgënjimin për rrjedhjen e 
ngjarjeve europiane të asaj kohe në dëm të shqiptarëve e të Shqi-
përisë dhe në dashurinë për shqiptarët.

Ky libër i vogël, që e quaj përmendore të vogël, nuk mbivendoset 
në asgjë, nuk është tepër në asnjë rrethanë.Ky libër i madh, i vogël 
në dukje, me titullin Unë i kam shumë borxh Shqipërisë, i d’Es-
tournelles de Constant, që po merr në dorë lexuesi shqiptar, për 
herë të parë në gjuhën shqipe, më bën shumë nder e shumë krenar. 

Kjo parathënie e d’Estornelles de Constant për librin e Justin 
Godart, “Shqipëria në 1921”, që e sjellim libër më vete për rëndësinë 
që ka, që besoj se është parathënia e parathënieve e të gjithë librave 
të shkruara për Shqipërinë, shqiptarët e fatin e tyre, mendoj se 
duhet të jetë në çdo familje shqiptare, në çdo bibliotekë, dhe duhet 
të lexohet nga çdo shqiptar, nxënës, student, mësues, pedagog, 
nëpunës, politikan, historian, diplomat, udhëheqës. 
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Në gjurmët e kohës
Ne historinë e krijojmë mes përrallash
në gojëdhënat mbetur gjallë prej pasionesh të trashëguar
porsi habia në sytë e fëmijëve.
U rritëm nëpër ngjarje, duke luajtur zbuluam botën
të tjerëve u mësuam fjalët të thurnin legjendat
mbyllëm sytë e hapëm zemrat, aty ish’ jeta
qemë në at’cep të globit nga ku dielli
lind përherë shpresë…
Kujtesa është si pasqyrë, veten e vështron me shpirt
dhe frymon dëshirash; je krijuar të falësh dritë
pas teje është hija në perëndim
përpara je ti me përjetësinë…
Jashtë kohe, përtej arsyesh, në përhumbje
gjunjëzuar me përulje
tek ata që gdhendën një gërmë më tepër mbi fatin tonë
na dhuruan të ardhmen, gjuhën
për të thurur dashurinë;
por ne vollëm edhe vrer, i përdhunuam fjalët
gjer në pafuqi mendore:
aq sa sot flasim çdo gjuhë të botës
përveç tonës (dalë prej mode).
Historia është mësim, ne nxënësit e bindur
rritemi mes dijes
e lëmë pak krenari mënjanë për brezat që vijnë!

Asgjë e re
Habia ime ka kohë që është arratisur
prej ndërgjegjes; 
tashmë asgjë e re nuk ndodh në këtë vend të vogël
buzë ëndrrash,
veç fjalë të rënda në përmbajtje, të pamëshirshme 
thyejnë ajrin me egoizmin 
e moskuptimit për peshën që mbajnë…
Tash sa netë gjumin ma pret heshtja 
ligjëron me rrahje zemra; nëpër errësirë 
këngët kumbojnë më shumë
një zë tingëllues mes qetësisë
i jep krahë shpirtit të fluturojë në delir…
Dimri s’ka më fuqi të qëndrojë në këmbë, 
pemët sërish do lulëzojnë
sërish aroma e luleve do i mbushë
 me oksigjen mushkëritë e natyrës
sërish lumenjtë do rrjedhin paqtë, të patrazuar
por mos habia ime do t’më habisë sërish…
Se në këtë vend të vogël dremitja është e gjatë
zgjimet janë trembje dhe ndodhin shumë rrallë 
më rrallë se eklipset, më shpesh se malli
po aq sa iluzionet dhe marrëzitë!
Poezinë e kam kthyer në një rit
për të mbajtur gjallë shpirtin tim poetik
se mua më tremb ky vend i vogël ku asgjë e re nuk ndodh; 
realitetin e pikturoj mes vargjesh 
e për dreq nuk e shmang dot:
Në këtë vend ku jetojmë më tepër se me fjalë, flitet me lot!

Frymëzim…
Fjalëve do u thur këngë, të ligjërojnë me shiun e kësaj mbrëmje
ta prekin ajrin me ndjesi, në frymë ta kthejnë kohën
pak dritë t’u dhuroj zemrave në errësirë, të njohin veten
ndërgjegjia shkëlqen mes pasqyrës së syve!
Me erën nëpër natë do t’ligjërojmë për jetën
kur vetmia të jetë kthyer në harresë do zhurmojmë dëshirash
do pikojnë prej qiejve ëndrra… pasi t’jenë fikur yjet!
Le të flasim të gjithë me këngë për pak kohë
të shohim si shkrihen akullnajat me ndjesi,
veç shpirtrat humanë meritojnë pavdekësinë:
që të bëhesh njerëzor, duhet të jesh më parë Njeri…

Poezia e viteve…
Nëna sot është ngritur me natë të thurë lutjet
në të njëjtin ritual që i lexohet përmes atij shikimi hyjnor
e unë përgjoj rritjen time tek ato fjalë dashurie

Në gjurmët 
e kohës

Nga irSa ruçi

që udhën e lumturisë më shtrojnë…
Frikën e lashë pas, si fëmijët gabimet
renda të kërkoj një strehë për shpirtin, se poetët pa lirinë
janë si zogjtë pa qiell! 
E gjeta të ardhmen, e ruajta në dritën e syve
jam burim i pashtershëm ëndrrash që flas me shikime
ndërsa vargjet ua dhuroj zemrave të ngrira
se strofat brenda tyre mbajnë dashuri njerëzore…
Për çdo ngjarje në jetë shpika një kohë
vetëm nëpër kohë marrin vlerë të vërtetat; 
tani mëngjeset i pres me drojen me të cilën
presin të nesërmen pleqtë
(çdo ditë e re është një përjetim i vjetër)
…më duhet t’i jap të tashmes një emër!
Mbyll sytë dhe vitet mbeten një kujtim
si atëherë kur luaja kukafshehti pa e fshehur çiltërsinë
zhytem brenda një oqeani ndodhish
që ma pasqyron të shkuarën si lot mbi qerpik…
Dikur dhuratat i “zbuloja” vetë, 
kërkoja rrëmujshëm çdo cep të shtëpisë
gjersa shihja pakot që ishin për mua; 
tashmë nuk e kam më atë zakon, tashmë dhuroj unë
çdo prag ditëlindje
një pjesë prej shpirtit tim…
më lumturon ai çast kur në vështrimet e të tjerëve
gjej vetë lumturinë…
… Dhe kur t’u fryj qirinjve mbi tortë
nuk do shpreh një dëshirë
këtë përvjetor ma ka ënda të këndoj për jetën…

Motrat janë si hijet
Motrat janë si hijet, gjithnjë me ty në krah
të ndjekin në buzëqeshje, lotët t’ i fshijnë në heshtje, 
ëndrrat e tua ua tregojnë yjeve në mbrëmje
teksa rrëfejnë lutje
thurin fjalët si cicërimat zogjtë
ndërsa krahët i mbajnë përherë hapur
të përqafojnë universin...
Motrat janë si engjëjt, shihen në sy prej malli
dritën e gjejnë përherë në zemrën e njëra - tjetrës
bashkuar prej dashurisë
si stinët që nuk jetojnë nëse nuk i lidh dielli.

Tek motrat sheh prindërit; dhe veten e gjen 
kurdoherë fëmijë
ndjenjat e tyre janë fjalë të lidhura gjer në infinit
nëse një çast dëshiron t’i kesh pranë vetes
mjafton të vështrosh tëndin shpirt.

Hyjnizim perëndish…

E ku ta dija unë 
se dashurinë që ti e krijoje mes ëndrrash
e kishin fole zogjtë në qiejt e pambarimtë?
Pranverën e sillje me shikim, me frymë i çelje pemët
fjalët e tua qenë heshtje prej burri
ndërsa lutjet për jetën shpërthenin si vullkan në zemër
prej nga ndjenjat përcilleshin si këngët
në atë rit ëngjëjsh ku ligjërimet mbaheshin me shikime.
Dashurinë e ruaje si mëngjeset dritën, 
me diellin e shpirtit m’i ngrohje vargjet
rimat i ktheje në furtunë, metaforat ndërtonin dialogje;
si shikimet në sy tradhëtuar prej lotëve
tradhëtohen poetët ngatërruar mes strofave!
Zemra e mashkullit matet me brishtësinë e fëmijës
dobësia e tij, frymëzim në ngjizje i femrës
ndërsa forcën e gjen brenda vetes
thellë tij, kur bashkon në një të gjitha dashuritë: 
biri i një nëne
vëllai i një motre
bashkëshorti i një gruaje
babai i një vajze
gjyshi i një mbese
… dhe jeta që nga e para ripërtërihet sërish…
E ku ta dija unë
se dashuria jote ish’hyjnizim perëndish?

Në kërkim të lirisë…
Zogjtë i shohin ëndrrat në fluturim,
 symbyllur ndjejnë ajrin
erën e krijojnë me rrahje krahësh, 
jehona ua kthen tingujt në frymë;
jetojnë me stinë, ditët i masin me gjelbërim
natyra i mëson të rriten paqësisht…
Vallë ç’frikë kanë prej pafundësisë? 
…kur naivisht mashtrohen
 nga qelqi që veten ua pasqyron
projektuar në anën tjetër të botës:
Aty ku ne njerëzit burgosim ditët tona, fshihemi
prej horizonteve pambarim;
se ne fluturojmë veç në imagjinatë
me flatrat e marrëzisë!
Vallë ç’përjetojnë kur ftohtësia e xhamit
ua burgos lirinë? 
Ndërsa shtegtojnë hapësirave pakufij
kufiri i tyre vihet te qorrsokaku ku struken 
qeniet me emrin Njeri…
Ah, ç’krenari…
krenari gjer në vetvrasje
krenari për të sfiduar njeriun që është aq i vogël 
në thelb të tij,
pendët valviten në eter
për të dëshmuar se liria është krenari…

1001 “pse”…
Vetja nuk është në vete plotësisht…
thellësive të së pandërgjegjshmes fsheh ndoshta një mister,
ruan një thesar të pazbuluar përtej arsyes,
diçka që fal imunitet, një strehë mbrojtëse
që askush nuk mundet ta pushtojë…
Vetja ka një copëz jetë që se rrëfen;
ka pak dimër, ka pak natë, ka pak re
në shpirtrat tanë,
bashkë me to ka dhe 1001 “pse”…
Vetja ecën me vetminë përdore
drejt shtigjeve të panjohura të jetës, 
kurdoherë me peshën e fatit mbi kurriz, 
një copëz veteje që s’është në vete plotësisht…
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Shërbim cilësor 24 orë në 24
Çmime tepër të arsyeshme me shumë oferta. 

Fruta dhe perime të freskëta ashtu siç i prodhon natyra. 
Adresa: Stacioni i parafundit i kombinatit. 

Kontaktoni në: 068 20 19 584 si dhe në web-in tonë: www. frutbaci. com

Kombinati Frut Baci
Kombinati i frutave dhe perimeve gjithçka bio me prodhime vendi

Veprimtaritë kanë 
qënë të shumta në 
Shqiperi, Kosovë, 
Itali, Zvicer, Gjerma-
ni, etj. Kemi marrë 
pjesë në shumë 
dasma dhe gëzime 
të ndryshme pa lënë 

menjanë edhe koncertet dhe shumë organ-
izime të tjera brenda dhe jasht vendit. Jemi 
në proces të një albumi ku do të perfshijmë 
këngë të ndryshme”.

- Si ju lindi idea për të formuar një grup?
- Idea na erdhi duke pare që të gjithë ishim 

të perkushtuar per artin dhe menduam pse 
të mos ndertojmë një grup i cili të jetë pro-
fesionist. 

- Nga sa veta përbehet grupi jua dhe 
çfarë perfshinë ai?

- Grupi ynë perbehet nga 5 veta, kontre-
tisht nga dy këngëtarët e talentuar Klodiana 
Rata dhe Met Shehu, nga organisti i njohur 
Borjan Ismajluka, klarinetisti i pasionuar 
Ilmi Kacani dhe si Dj i njohur (Dj Amari) 
Amarildo Nika. 

- Sa kohë keni që jeni formuar si grup 
dhe a do keni plane afatgjata sëbashku?

- Grupi ynë është formuar prej 2 vitesh 
dhe me ndihmen e zotit shpresojmë të jetë 
i pandarë dhe planet janë natyrisht fatgjata. 

Grupi “Alba” flet për surprizat e albumit të ri 

grupi “alba”, 
shkëlqen me 

përformancë të 
lartë artistike

- Cila është muzika që bëni?
- Muzika qe ne bejme eshte e ndryshme, 

kenge popullore, serenata, te lehta etj. Mbi te 
gjitha luajme dhe interpretojme ate cfarë publiku 
deshiron. 

- Cilat kanë qënë aktivitetet tuaja?
- Aktivitet kanë qene te shumta në Shqipëri, 

Kosovë, Itali, Zvicer, Gjermani, etj. Kemi marrë 
pjesë në shumë dasma dhe gezime të ndryshme 
pa lënë menjanë edhe koncertet dhe shumë 
organizime të tjera brenda dhe jasht vendit. 

- Ku ndiheni më mirë kur performoni në 
Shqipëri apo jasht saj?

- Më mirë ndjehemi atje ku na duan më 
shumë, atje ku kenaqen më shumë me muziken 
tonë. 

 - Cilat janë planet tuaja në vazhdim?
- Planet janë të shumta, sepse na presim 

shumë koncerte si brenda dhe jasht vendit. 

- Keni menduar ndonejherë të bëni albu-
min tuaj?

- Po kemi menduar, madje jemi në proces 
të një albumi ku do të perfshijmë këngë të 
ndryshme?

- Sa kombinim keni me njëri – tjetrin 
në grup”

- Absolutisht qe kemi shumë kombinim. 
Kuptohemi shumë shpejt bashkpunojmë 
shumë mirë, sepse mbi te gjitha na karakte-
rizon qetesia dhe korrektesia jo me kot jemi 
artistë. 

- Per kë do të shkojë falenderimi juaj?
- Falenderimi ynë do të shkoj fillimisht 

për zotin që na ka dhënë mundesi per te bere 
artin tonë, per miqtë, koleget, bashkëpun-
toret e ndryshem, gjithashtu edhe familjes qe 
na mbeshtet gjithmonë. Faleminderit dhe ju 
per intervisten shumë komede që na ofruat.

Aktivitet kanë qene te shum-
ta në Shqipëri, Kosovë, Itali, 
Zvicer, Gjermani, etj. Kemi 
marrë pjesë në shumë dasma 
dhe gezime të ndryshme pa 
lënë menjanë edhe koncertet 
dhe shumë organizime të 
tjera brenda dhe jasht vendit
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Litarët e kambanores
Nga dhiMiter PojaNaKu

Ditë e natë, 
Bie një kambanë vetëm për mua!
Kambana, 
Po, 
Ajo!
Oshëtin!
Kambanarët, 
Rrinë ethshëm në radhë, 
Fërkojnë duart, 
Askush nuk lodhet, 
Mllefi u jep fuqi magjike. 

Shpresa ime, 
Të egërsohen litarët

Sa t`u lidhin duart kambanarëve. 

Më thuaj diçka... !
Nga Sejdi beriSha

Dil nga goja
Nëse do edhe nga toka
Thellësia e deteve
Fshehtësitë e maleve
Eja nga kaltërsitë e qiellit
Fjalë që kurrë s’të di kush
Që kurrë s’të ka thënë njeri
Vetëm mua më thuaj diçka
Por ma ruaj ndrydhjen e shpirtit
Edhe etjen e fjalës së pathënë
Që të mos rrënohen ëndrrat
Edhe ikja e gjumit... 

Jo Bacë, Jo nuk u krye!
Nga aSllaN dibraNi 

TI Baca Adem
Me mushkëritë e Tokës merr frymë
Për Atdhe, komb, gjuhë e mëmëdhe
Për zogjtë, me gjak në fole!
Po e vret harrimi, amanetin tënde
Këmbë e hasmit Kosovën mos me prek
Por, O Bacë shkelëm besë e amanet
Sillet shkau me bishte dhelpre këtu
si në shtëpi të vet... 
Bacë Adem edhe Flamurin ta kanë ndërruar!
Edhe para botës jemi turpëruar
Kemi humb fjalë e besë
Ti na e le amanet Kosovën
Kosova të mos vdesë
E rrejnë botën e vetën me pavarësi
Në themelet e Arbrit gërmon erë e tradhti
E duan edhe një grusht Serbi
Ti bacë shkove në atë botë por gjithëmot
Nën diell e qiell me Lapidarin me Gur
Jo bace-jo nuk u krye!
Kosova me plagë të re përpëlitet
E gjarpëruar krekoset kurva Serbi
E ndihmuar nga pushtetarët e hajdutët   

 tanë shqipfolës
Në lukse të kënaqur në djepin e këtij populli
 T’u i kurdis kartha keq e ma zi!
U mbush Kosova me hajna tradhtar e manifiki

nacional
Poetë shqiptarë në

 ••• poezi

Kush për serb, e kush për turk e Azi
Bacë nuk u krye, kjo s’është “Liri”!
Sofra bosh dhe me bark zbrazur e në varfëri
Tradhtarët krah për krah hanë e pinë   

 me rrospien Serbi
Zgjohu Bacë edhe një njëherë nga varri   

 pash atë zot
Kujto luftën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut
Kujto Pavarësinë e Shqipërisë e mëmdheun
Kujto ngjarjet 1981 për Liri e “Kosovën   

 Republikë”
Luftën e 1999-tës për “Kosovën e Pavarësi”
Thirr Skënderbeun dhe lësho kushtrim   

 bashkë me te
Thirrëne Ismail Qemalin dhe Isë Boletinin
Mos e leni pa e marre Shaban Polluzhen e  

 Hasan Prishtinën
Kështu thotë populli i tëre
Mos të rrojmë te turpëruar e në ferr
T’i bashkojmë Kosovë e Shqipëri
Çamërinë Shkup, Ulqin e Preshevë
Atëherë do të themi “Bacë urime se u krye”

Nuk ekzistoj 
Nga gjeNovefa Myrtaj ferrari

Unë pa ty nuk ekzistoj
Nuk kam as emër e mbiemër
Harroj ku linda, ku jetova
Harroj dhe qenien time femër. 

Pa ty kjo rrugë është baltosje
Dhe mes baltosjes nuk jetohet
Ky muzg që bie mes ne vesonte
Pret sytë e tu që të ndriçohet. 

Pa ty unë jam si humbëtira
Kurrë, vetvetja s’do të jem
Mos më lër të më vrasë errësira
Shpirt, në shpirtin tend më merr. 

Një ditë pranverore 
në prekazin historik

Nga ali alideMaj

Kur e vizitova
Prekazin
Për herë të parë

M’u duk se
Adem Jashari
U ringjall

Dorën fort
Ma shtrëngoi
Pavarësinë e Kosovës
ma uroi. 

Qetesi dhe pemë
Nga idajet jahaj

... 
Qetësi mbretërore
Në varreza-
I vetmi fron

I saj... 
... 
Varret 

Një qytet i tërë
Me të vdekurit-
pllakabardhët

që për vit 
rritet e rritet, 

por gjithnjë
me pak 
se të gjallët... 

Në shtatëdhjetë 
vjetorin e krijimit të 
shkollës “Skënderbej

Nga ShPeNdi toPollaj

Më mundon një brengë e vjetër, 
Shumë motive për të gjej;
Dua që të hedh në letër, 
Mall për shkollën “Skënderbej”. 

Sa herë shkruaj, prap e gris, 
Nuk zbraz dot gjiri ç`më mban, 
I ka rrënjët si një lis, 
Është i gjerë pa fund e anë. 

E lë lapsin e mendohem, 
Nga t`ja nis, oh! qenka hall, 
Por e shoh që kot mundohem, 
Nuk u ndanka dot ky mall. 

Ato vite do t`i ruaj
Gjat` në mend e thell` në zemër, 
Skënderbegas të më quaj, 
Kush për mua do një emër. 

Shkollës 
“Skënderbej”

Vite që shkuat në shkollën “Skënderbej”
Më jeni të shtrenjta, gjithmon` pranë u ndjej, 
Ndër mend un` u ruaj, në shpirt gjithashtu, 
Asgjë s`më është dukur më e bukur se ju. 

Ku fshihet e fshehta, se mësova kurrë, 
Që veje fëmijë, e shpejt ishe burrë, 
Ndër shumë viryte që morëm atje, 
Më të shenjtë kishim, dashurinë për Atdhe. 

Ushtar ti më bëre të heroit legjendar, 
Në jetë të jetëve të ndihem krenar, 
Sa malet të tunden, kur them: “Jam shqiptar!” 
Për shokët besnik, vëlla i pandar. 

S`na lodhën rrebeshet, me nder punuam, 
Në fusha me baltë, në shkrepa marshuam, 
As vapa s`na mposhti, as bora n`acar, 
Në trup, kapotat me djersë na janë thar`. 

Nga shqotat e kohës, shum` gjëra ndryshuan, 
Rrufetë që ranë, ne kurrë s`na verbuan, 
Dhe në zemrën tonë, u ngrit me hov të ri, 

Dëshira e pashuar për të t`parë përsëri. 

Një heshtje e rëndë, tani t`ka pllakosur, 
S`ka më skënderbegas, me gaz të pasosur, 
E rëndë është vdekja, por m`i rëndë harrimi, 
Atë që s`rron më, e ringjall kujtimi. 

Kujtimi për ty, dit` e nat` më rri zgjuar, 
Siç rrinë për nënën që më ka mëkuar, 
Përherë fëmi, unë do jem para teje, 
E veç gjaku yt, do më rrjedhë ndër deje

Përsheshi
Nga Petraq floKu 

“Kam kum!”- lehte zagari, 
Me aq sa kishte forcë, 
Priste lavde nga tutori, 
Patjetër dhe ndonjë kockë. 

Por askush s’ja vuri veshin, 
Ngaqë ishte thjesht Zagar, 
Tasi bosh, pa përsheshin, 
E ktheu në opozitar... 

Miu trimosh
Një miush kromash, dehet bëhet tapë, 
Çirret: “Dil maçok po s’të bëra zap!”
Kur i doli pija belbëzoi trashë: 
“Po ti me kë merresh, me një mi lyrash? !”

Derri dialog 
me ketrin

-“Kam kokë të madhe, kam më shumë tru”, 
Mburrej derr kokë derri, fliste kuturu. 
-“Tetë kazan paçe mbush ai truri tënd, 
Pyeta a ka vallë ndonjë gram mënd? !”

-“Ty të ruajt mendja, unë jam pjell e qylit, 
Për mburojë kam të madhin e pyllit. 
Andej matanë pyllit tjetër kalë më pret, 
Këtu jesh Pasha, atje bëhem Mbret”. 

Qeshi ketri vogël, qeshi nga sikleti, 
“Lumë si ne të urtët për këtë derr Mbreti!”
-O tul, o dhjamë, o trutharë i mjerë, 
Çfarëdo që të bëhesh, derr prapë   

 mbetesh derr... 
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Kemi mijëra vite
Nga Nafi çegraNi

Kemi mijëra e mijëra vite, 
që mbajmë mbi supe tokën Nënë. 
Kemi mijëra shpirtra dhe, për të vdekur, 
sa ç’kemi pandehur, nuk qenka e rëndë!

Nëpër tela sharkie i rilindëm epokat
dhe me lulet e plagëve ëndrrat përmbytëm…
Në qiellin e syve lodronin shqiponjat dhe zotat, 
nga nderimi për ta.. vetveten cfilitëm!

Mbi konakët e tu të thinjur, të moçëm, 
prehet vegimi i Gjergj Elez Alisë e kreshnikëve. 
Skëndërbeu e gënjeu vdekjen, ribëri shpatën
prej kocke, 
paçka se Konferenca e Londrës gërryen plagën e
viteve. 

Nënat na lindin sa herë kjo tokë kërkon trima 
dhe varret na hapen sipas trilleve mizore. 
Kur ka halle Nëna, ne shkrepim vargan   

 vetëti- ma
dhe ulemi në prehër të saj butësisht si rreze
hënore!

Në muzg ngjyra 
jargavani

Në mëngjes, dy fluska të kaltra thithën 
një pikë dashurie pangjyrë. 
E kështu foshnjërisht u pëlqen ta luajnë
pa e ditur se në lojën e vdekjes kanë hyrë!

Në buzët e gotës
dy dëshira dhe një këngë skeletësh, 
rilindën dhe u shndërruan në gjeth. 
Nisën vajtimin për kockën e thyer, 
që nëpër fosile kafkash hirin hedh!

Në muzg ngjyrëjargavani gota u thye, 
pigmenti i saj u nda në katër vija, 
të venitura ngjyrë deti: 
Befas u zgjova prej ëndrrës
dhe në shpirt një zgavër vaji më mbeti!

Kohë e zëshme
Lehtë e thua ti këtë fjalë, 
mikun në shtëpi pyete cfarë kërkon? 
Vërja veshin jepi bukë e kripë të hajë prite  

 e përcille, 
ashtu siç kemi zakon. 

Dashuri në zemër shprehi, 
se nje ditë koha do të trokasë tek dera. 
Do të shohësh monstrat në fytyrë, 
që dë të shkojnë nga u fryn era.. 

Është kohë e zëshmë
që cirret nëpër shqope e bredha.. 
Ndërsa kopshti hesht në diell
plot lule e vragë në Lugje të Verdha!

Ato vite kanë lënë gjurmë
dhe ti ke rënë dëshmor. 

Dy shenjëza të sinqerta si kurorë
ndrisin me buzagazin njerëzor. 

Rrugaçëri
Nga flaMur luta

Qeni rrugaç
I shtrirë hije më hije. 

Pritka kot 
T’i hedh para këmbëve
Kothere dashurie. 

SPËrKatje

Të arrij majat poetike si flladi në pranverë, 
Herë pas here me zellin e trashëguar në gjak, 
Hardhinë e krijimtarisë e spërkas me Bodler, 
Të më luftojë vrugun e të kënaqurit me pak. 

liriKË PraNvere

O ju muret e shtëpisë sime, 
Të njësuar me shpirtin tim poetik, 
Me tulla, gjelbërime e dritë, 
Morët përmasat e majit lirik!

Poshtë tavanit të reve si shkumë, 
Dielli llambë të varet çdo mëngjes. 
I shtrirë në krevatin-lëndinë, 
Hënën si abazhur e ndez. 

O moj shtëpi planetare, 
Me rrënjë pranvere në themel, 
Me çati cicërima zogjsh, 
Lartësuar gjer në qiell!

PoroSia e tiM eti

Tjetrit si i shëmtuar apo mbuluar me ethe, 
S’duhet t’i vësh notën në ballë lehtë, 
Edhe prej fytyrës si i spinaqit gjethe, 
Del përqindje e lartë e të hekurit vullnet. 

letra e fuNdit

Letra e fundit me emrin “Uitman”, 
Më qenka letra e fundit
E hedhur 
Si në rëndomësinë e lojës së fjalëve. 

Ashtu dhe në stërthënien
“E lagu, se lagu”, 
Që si karton ambalazhi 
Veshka vetë thelbin e jetëve tona mjerane. 

Apo te çdo disfatist, 
Që në kornizën e së ardhmes kohë, 
Portretin e së ardhmes 
E paraqet si arkivol, 
Ndërsa vetveten 
Si kurban dashi. 

Letra e fundit me emrin “Uitman”, 
Ah, sikur të më bjerë në dorë, 
Si letër asi. 

Gruaja dhe xhelozia
Nga arif boZaxhi 

 
ARIF BOZAXHI ka lindur me 25 maj 1944 

në Prishtinë. Shkollën fillore dhe gjimnazin në 
gjuhën turke i kreu në Prishtinë, ku gjithashtu 
kreu shkollën e Lartë Pedagogjike, Dega Gjuhë 
dhe Letërsi Turke. Në Fakultetin e Filologjisë 
është diplomuar në degën e orientalistikës. 

Ka botuar tre libra me poezi në gjuhën turke 
dhe tre në gjuhën shqipe. Është anëtar i kryesisë 
së Lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës. Feder-
ata Ndërkombëtare e paqes më 2008 e emëroi 
ambasador të paqes për Kosovë dhe Ballkan. Për 
vitin 2011, Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës ia 
ndau çmimin “Esad Mekuli”. Në 2012, Lidhja e 
shkrimtarëve turke e shpalli poet të vitit. 

Përktheu nga turqishtja Adem Zaplluzha

librat e botuar: në gjuhën shqipe

Zogu i paqes 1996
Flutura në grila 2004
Ngjyrat e etjes 2012

Në gjuhën turke i ka botuar këto libra:

Zogu i paqes, 1975
 Pranvera e syrgjynosur, 198o
Liria 2004
Deti dhe pulëbardha, 2006

gruaja dhe xheloZia

Me bukuri 
i ndez yjet
me xhelozi 
i djeg pyjet

MollËt e NiMfËS

Kur harlisen
Dy mollët e Nimfës
Mbi trupin tim
E ndalin dimrin
E ndalin edhe vdekjen
Në qafën e saj i harrova duart

Kur NuK daShuroj

Kur nuk dashuroj
Më zihet frymëmarrja
Më mungon rruga 
Dhe dielli
Ora e zemrës 
Më s’punon

gruaja laKuriqe

Gruaja lakuriqe 
Kur e zhvesh këmishën
E ëndrrave
E humb drejtë peshimin

etja e oqeaNeve

Në një stërkalë shiu
I dëgjoj
Ushtimat e oqeaneve

Egoaltruizëm
Nga alMoNa bajraMi

Ne cep te dhomes
Ka mbetur vetem dialogu yt me lirikat. 

Mua me duket e tepert te krijoj vetveten
Tani qe vdekja vjen kaq vone
Si postskriptumi i pare qe shkrova per jeten. 

Dhe heret
Atehere kur harresa i ngjan te premtes   

 me kembana
Nje replike memece per sendet dhe dashurine
Qe zmbraps ate qe thame
Rrallesine tragjike te fjaleve kur sditem te   

 heshtim. 

Une dhemb
Si arti yt i te mosqenit
Dialogu i vjeter me lirikat. 

Femijë të bardhë
Femije te bardhe, te bardhe, te bardhe
Kalterojne rete e veshtrimit tim mortndjelles
Qe padashur jeton ne mesnate. 

Femije te bardhe, te bardhe, te bardhe
Qe kane merzi te shndritshme ne buze, 
Qumesht vdekjesh ne gjethet e te parit muzg
Ku dashuria ishte dicka tjeter. 

Femije te bardhe…
Aty diku afer kamomilit te syve. 

Të dua
Sybukuri im i shtrenjte
Njehere miku yne poet
Me pikellimin e lirise qe i tradheton   

 mengjeset

Pat thene, urrejtja e kthen dashurine ne plage. 
Une me nje pause ringjallese them
Tejadhurimi im eshte kolle prej vaniljeje
Qe shkund identitetin e cekuilibruar   

 te frymes

Kullon si ne damare yjesh
Rrjedh e rrenqeth
Shikimin tim te pare perballe lumturise. 
Sybukuri me i bukur ne bote

Ne boten e madhe
te vogel pa ty
qe ne e rrokullisim ne nje kafe
te depozituar pa elegance ne qelq
e thyejme ne puthje te lemuara
prej flladi alpin
e rinisim ne piken e vdekjes
te dua. 
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Shkruan: Mr. baNuSh MoriNa

Në kohën kur forcat jugosllave zhvillonin 
operacionet më të përgjakshme në 
Drenicë kundër forcave të Shaban Pol-

luzhes, më 8 shkurt 1945, komandanti suprem 
i UNÇJ-së J.B.Tito me urdhër të veçantë nr. 31, 
vendosi administrimin ushtarak në Kosovë. 
Me këtë urdhër, i tërë pushteti në Kosovë do 
t´i kaloi një grupi të caktuar ushtarakësh ser-
bo-malazez, të cilët do të ushtronin pushtetin 
politik, ekzekutiv dhe gjyqësor. Kjo makineri 
pushtuese ushtarake në Kosovë, duke i marrë 
të gjitha masat për “spastrimin” e terrenit nga 
“mbeturinat e fashizmit” dhe “kundërrevolu-
cionarët”, ushtroi dhunë e terror mbi shqiptarët 
anë e këndë Kosovës. Në këtë periudhë Shtabi 
Operativ i urdhëruar nga SHS i UNÇJ-së dhe 
AP-së të Kosmetit, zhveshi popullatën shqiptare 
nga ekonomia edhe ashtu të dobët, e çarmatosi 
dhe nisi mobilizimin. Në fillim të mobilizuarit 
u dërguan kryesisht në drejtim të Serbisë, për 
nevojat të brigadave serbe, vojvodinase, bosh-
njake etj, kurse nga mesi i muajit mars 1945, 
me pretekstin e mobilizimit të rinisë shqiptare 
për t’i angazhuar në vatrat e fundit të frontit të 
Armatës të IV të AJ-së në Kroaci dhe në Slloveni. 
Komandanti i Shtabit Operativ të SHOK-it, Sava 
Dërleviq, më 20 mars 1945, kërkonte nga shtabet 
e divizioneve jugosllave që ishin përqëndru-
ar në Kosovë, që krejt pjesa tjetër e njerëzve 
të dërgohën në Prizren, ku do të formohen tre 
eshallone, prej nga do të vazhdojnë tutje”. Për 
përcjelljen e këtyre rekrutëve u ngarkua Shtabi 
i Divizionit 46-të dhe Çarkkomanda ushtarake 
e Prizrenit.Komandanti Sava Dërleviq u sugjer-
onte dhe u urdhëronte njësive që do të ngarko-
heshin për t’i transportuar “njerzit” e mobilizuar 
që, “gjatë transportit të “njerëzve”, komandantët 
e eshalloneve të kenë kujdes që “njerëzve t’ua 
pamundësojnë dezertimin,  kursa gjatë pushimit 
të bëhet bllokimi i kuarteve të banimit. Koman-
dantët dhe Komisarët politikë të eshalloneve do 
të jenë përsonalisht përgjegjës, nëse nga paku-
jdesia ua mundësojnë ikjen”. Më 22 mars 1945 
SHOK-u e informonte Divizionin e 46-të se 
më 23 mars nga Shkupi do të arrijë në Prizeren 
një grup udhëheqësish nga Armata e IV-të, për 
t’i përcjellë këta njerëz rishtazi të mobilizuar 
dhe i urdhëronte që për në Shkodër t’i niste tre 
eshallone.  Sipas këtij urdhëri, Eshaloni i parë që 
përbëhej nga 3.700 veta, u nis më 24. 03. 1945 
dhe pas 5 - 6 ditësh arriti në Tivar, ku iu dorëzua 
reparteve të Divizionit të IX - të jugosllavsë. 
Eshalon i dytë, përjetuesi i tragjedisë së përg-
jakëshme në Tivar me 1 prill 1945, i përbërë nga 
4.700 veta, u nis dy ditë më vonë se eshalloni i 
parë, do të thotë më 26 mars, nën përcjelljen e 
forcave të Brigadës XXVII dhe më 30 mars, në 
Shkodër iu dorëzua Brigadës X malazeze dhe 
Eshalloni i tretë, të cilin e përbënin të gjithë 
ata rekrutë shqiptarë, të cilët nga përgjegjësit 
ushtarakë ishin planifikuar për mobilizim, u 
nisën në orët e mbremjës të të njejtës ditë, për 
rrugën e ferrit, më 26 mars 1945. SHOK-u 
urdhëronte që brigada e cila do të caktohet për 
t’i përcjellë eshallonet shqiptare të “lidhet më 
zavëndëskomandantin e Divizionit të Armatës 
së IV-të, majorin Gjuro Çetnik, Komandant i 
Shtabit të Kolonës së Armatës IV-të për sho-
qërimin e “njërëzve të mobilizuar-rekrutët nga 
Prizereni deri në Armatën  IV”. Nga përmbajtja 
e këtij raporti del se prej 24-27 mars 1945, të 
mobilizuarit mbi 8000 shqiptar nga të gjitha 
anët e Kosovës në qendrën mobilizuese në Priz-
ren, të grupuar në tre eshallone, i përcollën në 
këmbë (të cilëve më përpara , që në Prizren, ju 
kishin marrë armët), në rrugën Prizren-Kukës-
Shkodër-(Anë e Malit)-Tivar, kinse me qëllim që 
t’i transportonin për Dubrovnik, Trogir e Istër 
në frontin e Triestes,  për plotësimin e njësive 
të Armatës IV-të, “Adriatikut”.  Duke i “predi-
ku” qëllimet patriotike çlirimtare”, UNÇ-re që 
në filllim kishte thënë se; mobilizimi po bëhej 
për plotësimin e njësive ushtarake të Armatës 
Popullore të Jugosllavisë për pjesëmarrje në 
operacionet për çlirimin definitiv të vendit. Por 
e vërteta ishte ndryshe dhe shumë e hidhur për 
popullin shqiptar. Të mobilizuarit shqiptarë nga 

Kosova dhe pjesa shqiptare e Maqedonisë nuk u 
dërguan në frontet e luftës, as në operacionet për 
çlirimin e Jugosllavisë. Ata, në vend se të dërg-
oheshin në frontet e luftës për çlirimin e vendit, 
u vranë nga eprorët e tyre, nga komanduesit 
e tyre, duke përjetuar golgotën e vuajtjeve të 
pambarim e të vrasjeve të pashembullta në his-
tori, si gjatë rrugëtimit “për në frontet e luftës”, 
ashtu edhe në vendet (e planifikuara) për vrasjen 
masive të tyre; në Tivar, në Raguzë, në Trogir 
etj. Tivari ishte zgjedhur si skuta më e veçuar 
e Malit të Zi, që ishte larg i të të gjitha lidhjeve 
komunikuese, ku në mënyrë më të padukshme 
do të kryhej ai krim i paparë në histori. Një gjë 
të tillë e mundësonte konfiguracioni i terrenit. 
Shkëmbinjtë, kanionet dhe deti i gjerë. Ofronin 
mundësi ideale që t’i përbënin pa gjurmë të gjitha 
viktimat dhe kufomat e plojës, në mënyrë që tërë 
ato krime t’i mbulojë terri dhe heshtja, duke 
mos dhënë as mundësi minimale që të depërtojë 
asnjë fjalë dhe e dhënë për opinionin, e mos të 
flasim më për ndonjë jehonë më të madhe që 
do të mund t’u bëhej atyre masakrave, në vend 
dhe jashtë tij. Ngjarja tregoi se qëllimi i vërtetë 
ishte likuidimi i regritëve shqiptar. „Një plojë 
dhe një masakër kaq masiv i kryer me tradhti 
mbi mijëra vetash moshash nga  16 deri në 60 
vjeç dhe në një sipërfaqe kaq të vogël, nuk e njeh 
historia dhe, ia kalon „Natës së Bartolomeut“ të 
Parisit. Në rastin  e „Natës së Bartolomeut“ në 
Tivar, vrasësit gjakpirës shtazarakë, në shqiptarët 
e molisur nga marshimi i gjatë e lodhja  deri 
në rraskapitje, shihnin  kundërshtarë ideolog-
jikë, fetarë e kombëtarë! Ka shumë ngjarje, në 
të kaluarën e afërt dhe të largët, të cilat kanë 
ndodhur në territorin e sotëm të Malit të Zi, të 
cilat kanë lënë gjurmë të thella e të pashlyera të 
popullit shqiptarë, hije të zezë dhe barrë  të rëndë 

të breznitë e reja. Njëra nga ngjarjet e tilla të 
tmerrshme, holokausti në këto treva është edhe 
Masakra e Tivarit, e cila ka ndodhë më 1 prill 
1945, në Tivar, Breg të Tivarit,  në ndërtesën e 
Monopolit të Duhanit, në oborrin e tij dhe në 
rrugën afër mureve të oborrit, në mënyrën më  
barbare dhe më tërbuese shoviniste që njohu 
historia, vetëm brenda disa minutave, dhe në 
një  sipërfaqe prej rreth dhjetë ari vend, ush-
tria “çlirimtare” serbo-malazeze masakroi, me 
armë zjarri  e armë të ftohta, 3770 shqiptarë 
duarthatë, të mobilizuar kinse  për nevoja të 
Armatës Antifashiste të Jugosllavisë. Kjo ngjarje 
tragjike për popullin shqiptar, edhe pse ndodhi 
larg opinionit të atëhershëm, ishte e qartë se u 
përgatit nga kreu i udhëheqjes jugosllave. 

Megjithëse hollësitë e kësaj masakre mbeten 
ende të pazbardhura, një gjë është e sigurt se; 
mijëra shqiptarë të pafajshëm u tradhtuan, u 
vranë e u masakruan nga kriminele te “Ushtrisë 
Çlirimtare” serbo-malazeze me dijeninë dhe bash-
këpunimin e shokëve te tyre “partizanë” shqiptarë. 
Është krimi më monstruoz i kryer në gadishullin e 
Ballkanit gjatë Luftës së Dytë Botërore. Këto krime 
nga pesha nuk janë aspak me te lehta se gjenocidi 
i kryer nga forcat hitleriane ane e mbanë Evropës.  
Masakra e Tivarit dhe varrezat masive me eshtrat 
e kundërshtarëve të “pushtetit popullor”, ane e 
mbanë trojeve tona, ne Ballkan do të vazhdojnë të 
hedhin një hije te zezë mbi te ardhmen e kombit. 
Në atë batare nga të gjitha anët, disa arritën të iknin 
e të shpëtojnë. Disa mbetën dëshmitarë të gjallë  të 
kësaj masakre e këtij krimi makabër. Nga të dhënat 
burimore të proveniencës ushtarake jugosllave del 
se; në tre eshalonët e marsit 1945 nga Kosova, për 
plotësimin e Armatës IV të Jugosllavisë, janë nisur 
7700 - 8000 rekrutë shqiptarë: Do të thotë, Shtabi 
Operativ i Kosovës (Kosmetit) për “çlirimin” e 

Istrës, të Triestes, të Sllovenisë dhe të Kroacisë i 
nisi nga Kosova 12970 – 13323 rekrutë kosovarë. 
Nëse në Eshalonin e Dytë të marsit ka pasur “4580 
njerëz”, siç vërteton Azem Hajdini – Xani (i shpëtu-
ar nga kjo masakër), në parashtesën për KQ të 
PKJ-së të 9 nëntorit 1966, del se nga Kosova për 
në Armatën  IV të Jugosllavisë u dërguan rreth 
15503 shqiptarë. Megjithëse kaluan  plot 65 vjet, 
pushteti zyrtar as i asaj Jugosllavi, as i Serbisë e as i 
Malit të Zi, në territorin e të cilës ndodhi kjo plojë 
e masakër, dhe ushtria e së cilës këtë e bëri, për 
Masakrën e Tivarit – asnjë fjalë. Zyrtarisht asgjë. 
Përndryshe për herë të parë dhe të fundit, për këtë 
masakër, dha disa të dhëna vetë Aleksandër Rank-
oviqi.  Edhe atëherë edhe më vonë, çdo gjë ishe nën 
shifrën „rreptësishtë sekret“ (serb. strogo pov.), 
deri me rënien e tij në vitin 1966. Por, edhe pastaj , 
as deri sot kjo ngjarje e rëndë, makabre e tradhtare 
për shqiptarët nuk u zbardh, megjithëse në Kosovë 
për këtë pati iniciativë, tentativë e parashtresë. Por 
vetëm kaq.  Historiografia shqiptare ende nuk e 
ka kryer detyrën e vet për këto ngjarje historike 
të tragjedisë sonë kombëtare, me gjithë mung-
esën e dokumenteve, duhet  nisur sipas parimit: 
“ajo që nuk mund të bëhet e tëra nuk duhet të 
lihet e tëra.” Pa mëdyshje, ngjarjen më tragjike në 
historinë e popullit shqiptar Masakra e Tivarit, e 
bën edhe fakti se për këtë ngjarje me pasoja për 
popullin tonë, në veçanti për ata që morën pjesë si 
të viktimizuar, e që ishin me mijëra, nuk u guxua 
të shkruhej për një kohë të gjatë, si nga pushtetarët 
vendas të kohës, ashtu edhe nga të tjerët. Madje 
dikush, posaçërisht ata që kishin inskenuar këtë 
tragjedi, sikur deshi të humbë çdo gjurmë të kësaj 
masakre. Ç’është e drejta, edhe njerëzit e penës, 
por edhe vetë ata që kishin marrë pjesë si viktima 
të saj, deri në vitin 1990, sikur e shuan këtë ngjarje. 
Numri i shqiptarëve të vrarë e të plagosur në Plojën 
e Tivarit, më 1 prill 1945, kurrë nuk do të dihet 
me saktësi, sepse nuk dihet me saktësi as numri i 
vërtetë i shqiptarëve të nisur nga Prizreni për në 
Armatën  IV të Jugosllavisë. Raportet ushtarake, 
që flasin për Masakrën në Tivar janë shkruar me 
një vonesë prej një javë pas plojës, me llogari të 
caktuar për minimizimin  e Plojës së Tivarit dhe 
për evitimin e mundësive për dhënien e përgjeg-
jësisë, për dhunën, vrasjet dhe plojat e ushtarëve 
dhe ushtarakëve serbë e malazias mbi shqiptarët. 
Kështu, numri 430 dhe 450 i të vrarëve dhe 120 i të 
plagosurve, që përmenden në dy raportet e shtabeve 
ushtarake të datës 8 prill 1945, paraqet vetëm rreth 
¼ e të vrarëve dhe të të plagosurave më 1 prill 1945. 
Ndërkaq, e dhëna e Aleksander Rankoviqit për vras-
jen e 300 shqiptarëve në Tivar dhe për ngulfatën e 
130 të tjerëve në Dubrovnik, është një relativizëm 
dhe minimizim i menduar mirë i qarqeve më të 
larta politike e ushtarake të Jugosllavisë, në fshehjen 
e gjenocidit të shfrenuar të ushtrisë serbe e malazeze 
kundër popullsisë shqiptare të Kosovës.

Fakte të panjohura nga masakra e Tivarit, 1 prill 1945

Si u masakruan 3770 
shqiptarë, të mobilizuar për 
nevoja të Armatës Jugosllave
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Nga ShKelqiM aliMadhi

Dhjetori erdhi me shira të rrëmbyer dhe 
vazhdoi dhe më keq. Rrugëve të qytetit 
dëgjoja plakat me shprehjen e tyre të 

vjetër që “na u lag dhe gjuha në gojë”. Nëpër 
lokalet e dorës së dytë shpesh dëgjoja batutat e 
pijanecëve që Dielli ka shkuar në zbor. Qindra 
hektarë Toke në Jug të vendit ishin mbuluar me 
ujë. Kishte edhe nga tipat e sëmurë nga kon-
spiracioni që, komshinjtë e kufirit jugor kishin 
shpërthyer në malin e Gramozit tonelata të 
tëra me dinamit dhe, si rrjedhoje nga bora e 
shkrirë kishte ardhur përmbytje e madhe. Këtë 
e justifikonin marrdhëniet e reja që ishin krijuar 
ndërmjet kryeministrit dhe shefes gjermane, dhe 
xhelozia kishte bërë gjëmën. Televizionet ishin 
pushtuar nga fatkeqesia. Pamjet e përmbytjes së 
bagëtive të ngordhura dhe vilave te reja te push-
tuara nga uji. I gjithë organizmi i shtetit ishte 
drejtuar në jug. Kolonel Gjergji kishte më shume 
se 48 orë në gadishmëri të plotë. Si për çudi të 
këtyre ditëve të kijametit, edhe vjedhjet kishin 
rënë me 40 %. Me sa duket, edhe hajdutet ishin 
solidarizuar me situateën e nderë. Po dremiste 
në zyrën e tij dhe një telefonatë e zgjoi. Personi 
qe fliste nga ana tjetër e telefonit, deklaronte se 
ishte një administrator i një agjensie funerale dhe 
kërkonte ndihmë nga policia se i kishin vjedhur 
një arkivol. Për një moment të përgjumur nuk 
u kuptonte asgjë, por pastaj mbajti shënim në 
regjistrin e punës dhe i tha telefonuesit që, me 
zbardhjen e ditës do të dërgonte njerezit e tij 
kopetent. Mbylli telefonaten dhe pse kishte 25 
vjet në sherbim të policisë, një rast të tillë nuk e 
kishte dëgjuar. Filloi të meditonte se kush mund 
të vidhte një arkivol. Sa me shumë mendonte për 
vjedhjen, aq më shumë truri i tij i përgjumur nuk 
i hapte dot rrugë mendimit racional, dhe ngjarja 
mbulohej me mister. Mos vallë ishte ndonjë inat 
i akumuluar i pronarit të agjensisë funerale dhe 
për ta dëmtuar ekonomikisht kishin bërë këtë 
veprim?!… Donte dhe dy orë të gdhihej dhe 
hajduti i arkivolit nuk po e linte më të dremriste. 
Kishte të skalitur në memorien e tij profesionale 
lloj-lloj vedhje dyqanesh të sectorëve të ndrys-
hëm, që nga dyqanet e florinëve e deri te ato të 
ushqimoreve. Dhe papritur i’u kujtua vjedhja e 
një dyqani “sexy Shop”. Por hajduti i arkivolit po 
i’a lodhte trurin. Shiu vazhdonte të binte me të 
njëjtin intesitet. Ora po shkonte 7 dhe në derë 
u dukën agjentët e tij. Mori një nga makinat e 
policisë dhe nxitoi për të shkuar në vendin e 
ngjarjes. Gjurmët ishin të pakta dhe vartësit e 
tij po mbanin të gjitha shënimet teknike. Ora 
po shkonte 10 e paradites dhe ata e kishin kom-
pletuar dosjen. Arkivoli ishte i personalizuar 
dhe kishte dy germa të argjendta “P.A” që iden-
tifikohej me Plenum Arapi. Makinën po e ngiste 
vetë dhe mezi priste të arrinte në zyrë dhe të 
verifikonte për personin në fjalë. Papritur celuari 
filoi të binte, ishte një nga shefat e tij që ulërinte 
për gjetjen e arkivolit sa me shpejt. Personat që 
kishin vjedhur arkivolin pasi e kishin çuar në 
periferi të qytetit, e kishin djegur dhe në moment 
kishin telefonuar në familjen e Plenum Arapit. 
Shiu ende s’kishte të pushuar dhe nga parkimi i 
rajonit deri te zyra ishte lagur mjaftueshem. Hyri 
në zyrë, ndezi rezistencën dhe filloi të intereso-
hej për Plenum Arapin.

Nuk e pati shumë të vështirë të merrte infor-
macione për personin në fjalë. Në mesin e viteve 
‘60 kishte filluar të punonte në organet e min-
istriesë së brendshme si kryetar dege, në një 
qytet kufitar në veri të vendit. Punët i kishin 
ecur fjollë dhe për 15 vjet ishte gjithmonë krye-
tar dege në qytete të tjera kufitare. Në vitet ’80, 
pas një kursi në shkollën e partisë në Laprakë, 
emërohet Ambasador në Kubë. Situata po 
vështirësohej. Për të zhbiruar informacionin në 
hapsirën e 15 viteve të karrierës së tij si kryetar 
në 5 rrethe kufitare ku kishte sherbyer, duhej 
një staf i specializuar për të parë listën e qindra 
dosjeve, kartelash të burgosurish. Në ato vite 
kishte me qindra raste vrasjesh në kufi dhe dosje 
internimesh. Lista bëhej gjinjë dhe më e gjatë 

ndaj kërkonte shumë kohë. Por më e keqja ishte 
se nga ky kontigjent, pas viteve ‘90 shumica e 
kësaj shtrese ishte larguar në emrigracion në 
vende të ndryshme të botës, gjë që e bënte dhe 
më të vështirë hetimin. Por si fillim duhej të 
shkonte te shtëpia e Plenum Arapit.

Distanca që duhej të përshkonte ishte rreth 
800 metra dhe marrja e makines nuk ia vlente 
për hir të trafikut të rënduar. Nga ngutja, edhe 
shkallët deri në katin e katërt i bëri në këmbë, 
nuk mori ashensorin. Trokiti, dhe një zonjë e 
vjeter i doli përpara dhe e ftoi të hynte Brenda. 
I’u prezantua me zë të ulët, duke I thënë se vinte 
nga polica dhe hyri në sallon. Aty kishte dhe 
njerëz të tjerë te aferm të familjes që i përshen-
deti me indiferentizëm, sepse vështrimet e tij 
ishin të drejtuara te një kornizë e varur në mur, 
ku shoku Plenum kishte dalë me shokun Fidel 
Kastro-n. Në dere u duk një mesogrua me një 
tabaka të argjendtë dhe me disa gota të vogla 
rakie. Kur iu drejtua personit përballë, -shërime 
të shpejta shokut Plenum. Kolonel Gjergji nuk 
e kuptoi se shoku Plenum ishte në agoni të 
plotë. Me një lëvizje të kokës e zonja e shtëpisë 
e ftoi për në dhomën tjetër ku mund të bise-
donin qetësisht. Ishte tepër e axhituar dhe një 
ngjyrë anemie i kishte mbuluar fytyren. Ishte 
ajo që kishte ngritur receptorin e telefonit dhe 
instiktivisht kishte bërtitur për lajmin e kob-
shëm që kishte marrë. Koloneli mbante shëni-
me por duart po i dridheshin. Nxori regjis-
truesin nga xhepi i xhupit dhe vendosi të inç-
izonte të shoqen e Plenumit. Im shoq ka tre 
muaj në agoni të plotë dhe dje gjendja e tij u 
keqësua sa ai ishte në prag të ndërrimit të jetës. 
Por nga e bërtitura ime ai u rikthye prap në jetë. 
Tani ju po i dëgjoni vetë rënkesat e tij. Pas një 
pauze të së shoqes së shokut Plenum, koloneli 
e pyeti për arkivolin nga Kuba. Prej korrikut të 
vitit 1980 emrohet ambassador në kube dhe ne, 
prej 10 vjetësh bëmë një jetë në Havana. Gjatë 
qëndrimit atje, Plenumi zuri rrethin e vet sho-
qeror. Nuk kishte ndonjë universitet të madh 
pune dhe kishte shumë kohë për tu marrë me 
miqtë tanë. Një ndër miqtë e tij më të afërt ishte 
shoku Sançes, i cili kishte qenë prej disa vitesh 
shef i policisë së Havanës, njëkohësisht edhe 
këshilltar i truprojave të shokut Fidel Kastro. 
Gjatë një ceremonie mortore të një personal-
iteti të qeverisë së Havanës, merrnim pjesë 
edhe ne. Që nga ai moment Plenumit i bëri 
pershtypje druri i arkivolit dhe i ngeli fiksim ni 
tru. Në një nga mbremjet e fundit që kalonin 
me shokun Sançes, ai e pyti për drurin e këtij 
arkivoli. Shoku Sançes i tregoi karakteristikat 

e këtij druri që ishte rezistent ndaj urjave nën-
tokesor, por më e rëndësishme ishte se, sipas 
kulturëes antike të popullit vendas, ky dru nuk 
lejnte shpirtrat e të vdekurve të tjerë të vinin 
vërdallë. Madje ai nënvizoi që edhe Fidel Kastro 
arkivolin e tij e kishte bërë me këtë dru. Nga 
përshkrimi qe i bëri shoku Sançes, Plenumi 
vendosi që me largimin e tij nga Kuba do të 
merrte edhe drurin për arkivolin e tij. Kishin 
kaluar mbi dy orë nga intervista që i kishte bërë 
të shoqes së Plenumit. Pasi i bëri disa pyetje 
teknike, mbyll rregjistrat dhe u ngrit për të 
dalë. Nga dhoma përballë dëgjoheshin rënkime 
të thella të shokut Plenum. Përsëri zbriti 
shkallët në këmbë. Parashikonte një punë volu-
minoze dhe profesionale në ditët në vijim. Ditët 
që erdhën më vonë nuk ishin dhe aq të lagëta. 
Emergjenca në Jug kishte kaluar dhe ai ishte 
rikthyer në rutinën e përditshme të policisë. 
Por nga agjentët që ishin ngarkuar nuk po i 
sillnin ndonjë të re. Kjo puna e arkivolit i kishte 
ngeluar në mendje, i qëndronte si saç mbi kokë 
dhe nuk e linte të qetë. Pas 10 ditësh e shoqja e 
Plenumit e telefonon dhe i jep lajmin e Vdekjes 
së Plenumit dhe i lutej që problemin e arkivolit 
mos ta shtynte dhe të gjente hajdutin. Telefonoi 
të shoqen e Plenumit por ajo nuk përgjigjet, 
provoi sërish por telefoni dilte i fikur. Urdhëroi 
dy agjentët e vet për të shkuar të shtëpia. 
Shtëpia ishte e mbyllur, agjentët pyeten kom-
shinjtë dhe morën informacinin se e shoqja e 
Plenumit kishte ikur në Spanjë. Ngjarja filloi të 
bëhej akoma dhe me serioze. Agjentët nuk 
sillnin asgjë të re për hajdutin e arkivolit. Kishte 
ardhur mesi i shkurtit dhe Koloneli merrej më 
shumë me analizën ditore, por hajduti i arkivolit 
e ndiqte çdo ditë si hije nga pas. Shpesh edhe 
nga kolegët e vet dilte ndonjë batutë që spo 
ruanim dot shtëpitë e të vdekurve, vajmedet me 
ato të gjallëve. Kur në diten e 20 të vjedhjes së 
arkovolit edhe në ditën e dhjetë të vdekjes së 
shokut Plenum, ai mori një telefonatë nga një 
qytetar i Tiranës me banim në Amerikë që e 
ftonte për kafe. Të nesërmen në orën 4 pa dhjetë 
të pasdites, me përpikmërinë e një ushtaraku, në 
lulishten “Një maji” priste me qetësi personin që 
e kishte telefonuar. Në moment, një burrë i 
moshuar rreth të tetëdhjetave i’u prezantua me 
emrin Pluton Gashi dhe u ul në karrigen për-
ballë. Pas prezantimeve të para, biseda rrodhi e 
qetë. Porositen dy teke raki rrushi dhe zoti 
Pluton filloi të tregonte mbi jetën e tij në Amer-
ikë. Jeta i kishte buzëqeshur. Me një gjuhë mjaft 
modeste tregonte për karrierën e tij si kirurg në 
qytetin e Bostonit. Zoti Pluton duke parë se edhe 

koloneli ishte një anglishtfolës i mirë, shpesh 
bisedën e bënin në anglisht. Papritur doktori e 
pyet për mbiemrin e kolonelit dhe pas një pauze 
meditimi, i’u kujtua se kishte operuar edhe gjy-
shin e kolonel Gjergjit. Nga ky moment biseda 
rrodhi më familjare. Ndërsa doktori tregonte 
mbi karrieren e tij në Amerikë, koloneli filoi të 
mendonte dhe e pyet mbi aktivitetin e tij në 
Shqipëri, gjë që menjëherë doktorin e futi në 
mendime, në një përhumbje të thellë. Po! -tha. 
-Në 1975 mbarova studimet për mjeksi dhe 
emërohem kirurg në qytetin e Pogradecit. Me 
këtë qytet më lidhin shumë kujtime, aty njoha 
dhe gruan time. Jeta për mua në qytetin e Pogra-
decit shte e qetë dhe njerëzit më respektonin. 
Isha i fokusuar në profesionin tim dhe kjo me 
dha prestigj në të gjithë qytetin... Papritur dok-
tori u ngrit në këmbë, po kërkonte nëpër xhepat 
e tij dhe fytyrai mori një ngjyrë të zbehtë. Iu lut 
kolonelit që të largohej për pesë minuta te hoteli 
që ndodhej në krah të djathtë të lokalit. Pasi u 
kthye porositi dy gota të tjera rakie. Tashmë i 
qetësuar dhe me një qeshje të lehtë. I nderuar 
kolonel, ngjarja që duhet të tregoi, tani ka lidhje 
me ftesën që u bëra për kafe. Por, përpara se të 
filloj t’ju tregoj, -futi dorën ne xhep të xhaketës 
ku nxorri pasaportën dhe biletën e tij, dhe ia 
drejtoi kolonel Gjergjit. -Urdhero, merrini Z.
kolonel dhe pasi të mbaroj rrëfenjën time, jeni 
ju që do të vendosni që t’më riktheni dokumen-
tat që unë të rikthehem në Amerikë apo jo. 
Kolonel Gergji ngeli si i ngrirë dhe i habitur, 
mori dokumentat e bashkëfolësit dhe i futi në 
xhep, ishte mesi i shtatorit të vitit 1977. Telefoni 
po ulërinte, unë ndjehesha i dërrmuar nga 
lodhja e një dite më përpara. Ora ishte 2 pas 
mesnate dhe në spital kishin arritur dy të plago-
sur. Vinin me shpejtesi dhe në moment kishte 
arritur edhe ambulanca e spitalit, pas disa minu-
tash ndodhesha në sallën e operacint. Ishin dy 
djem të rinj, një njëzetvjeçar që ishte ushtar i 
kufirit, dhe tjetri rreth të njëzet e pesave, me një 
trup muskuloz që kishte kërkuar të arratisesh. 
Ishin përleshur nëpërmjet tyre dhe kishin marrë 
plagë të rënda si në kokë ashtu dhe në kraharor. 
Ushtari ishte në gjendje shumë të rëndë dhe 
s’mund të bënim dot gjë prandaj ai ndërroi jetë. 
Djaloshi tjetër që kishte tentuar arratisjen, edhe 
pse kishte marrë dy plumba,- një në kokë dhe 
një në mushkëri, struktura e trupit të tij ishte 
tepër e fortë dhe kishte premisa për shpëtim. E 
futën në sallën e operaciont dhe bashkë me 
kolegët e mi kishin pesë orë që punonin me 
intesitet që të kthenin në jetë këtë djalosh. Po 
shkonte ora 9 e mëngjesit dhe në koridoret e 
spitalit dëgjuam të ulëritura. Ishte kryetari i 
degës së punëve të brendshme që bashkë me 
katër policët e tij u fut në sallën e operacionit. 
Iu dha urdhër vartësve të vet që të na vinin 
prangat, mua dhe kolegëve të mi. I hoqi oksig-
jenin të sëmurit dhe perplasi tavolinat ku 
mundi. Pasi kaloi një muaj, vetë kryetari na 
mori në zyrën e vet dhe gjithmonë duke bërti-
tur na u drejtua: - “Ju jeni armiq të popullit që 
donit të shpëtonit një armik”. Që nga ai 
moment, karriera ime si kirurg mori fund. Me 
dërguan te punoi si doktor në minierën e 
Alarupit. Deri në 1992 kam punar atje dhe më 
vonë u transferova në Boston të Amerikës. 
Besoj se e merrni me mend z. kolonel që krye-
tari degës së brendshme ishte Plenum Arapi. Iu 
betohem në emër të Zotit që në këto 25 vitet e 
fundit nuk ka pasur orë dhe ditë që mos të më 
kujtohej fytyra e atij 25-vjeçari që korbat e zinj 
ma morën nga duart dhe ma drejtuan drejt 
vdekjes. Isha unë që mora rrugën e gjatë nga 
Amerika dhe drejtova operacionin e vjedhjes 
së arkivolit. Kisha një detyrim shpirteror ndaj 
atij djali. Me këtë veprim z. kolonel i vodha 10 
ditë vdekjen kryetar Plenumit që gjatë gjithë 
jetës së tij dhe në këto 25 vite demokraci nuk 
mori mundimin të bënte një reflektim njerëzor. 
Jeni ju që vendosni Z.Kolonel për fatin tim, po 
i’ua përsëris se avioni im niset për 4 orë.

HAJDUTI I ARKIVOLIT
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ShqiPoNja axhaMi

(cikël poetik)

***
Ku di vdekja ç’është dashuria
që të dashka më shumë se unë… 

***
Mos fol,
por mësohu të duash sa unë.

Bukë të vogla dëshire
Jam skllav i shitur lirë 
më blatoni pak liri 
qoftë qefini im liria. 

Atë ditë do t’ua kthej devenë e humbur 
që kthen shkretëtirat në trëndafila 
pemë blu do bëj krahët 
të mbaj pa vdekur mijra gojë zogjsh 
që ju të zgjoheni me këngë. 

Skllavëritë po kthehen në sy fëmijësh 
e në përrenjtë e shterrur 
hëna do të bjerë mbi supe të dashuruarish 
duke bërë bukë të vogla dëshire.

Shpia jonë
Shpia jonë ashtë n’lulnajën që fle butë   

 n’zemër t’malit
n’at lulnajë që mban ngrohtë qengjin e   

 porsalindun.

Shkilet vetëm nga shputat e zbathuna 
t’kambve t’vashave, 
që vijnë netve si ylbere e kërcejnë 
për hanën që nusnohet me vetin në ftyrën  

 e liqenit
që na mban her’ mbuluem, her’ shpluem
sa vashat qeshin me ne duke na mbulue   

 me lule.

Shpia jonë
Ka kohë na thrret nëpër tinguj të ujshëm,
me shkue me pshtue, qingjin e rradhës
mbetun vetëm.

Gojët e zogjve 
Një ditë kanë me u lutë gojët e zogjve 
me fjalë njerëzish 
për nusen që mbet përroit 
te kërkue duvakun për bariun e humbur.

Atëherë trungjet do bëhen fyej 
gjethet lundra. 
Oh deti i lumnisë
do t’përqafojë hapat e tij 
ardhur mbi vesë.

Ka ra mbramja
Tani ka ra mbramja i largëti im 
kam me të dashtë shumë më tepër.
Që je kështu i largët 
ti vjen duke më kujtue pyllin 
që ulëron lindjen e të gjitha guximeve. 
Vjen butë duke më kujtue të gjitha detet 
duke më lëshue si floknajë prej ajri nëpër gjinj 
të gjitha udhët që s’i shkela. 

Kam me të dashtë shumë ma tepër i   
 largëti im!

Ti je bindja për të besuar n’zgjimin   
 e t’nesërmes 

se ndoshta në tehun tim t’dritares 
ka me lëshue një klithmë kange

Nga agroN iSa gjedia 

Ky rast do jetë një befasim për lexuesit 
e gazetes Nacional dhe bëhet fjalë për 
prezantimin e një poeteshe të paafir-

muar më parë në opinionin e gjerë. Por ajo 
deri tani ka shkruan pa reshtur dhe vetëm për 
“vete” e që ketë radhë kjo gazetë po bëhet edhe 
“kumbaraja” e një zbulimi te një talenti qe jo 
vetme premton në këtë fushë por qe ka vulose 
një punë të lakmuar me një volum prej 530 
poezish të cilat kërkojnë ndihmën bujare të 
ndonjë sponsori. 

Kjo poete është Arianita HOXHA, e lindur në 
Tiranë më datë 31, Korrik 1973, e cila e ka pasur 
një fëmijëri te pasur me angazhime të ndryshme 
si pjesëmarrja në shumë konkurse, për recitime, 
krijim poezishe, etje.

Ajo lexon pa fund si shkrimtaret shqiptar dhe 
ata të huaj dhe më së shumti pëlqen poezinë ruse 
ku spikasin vargjet e Pushkinit te cilat edhe i 
gjënë si një model referimi për krijimtarinë e saj.

Por përveç letërsisë dhe krijimit të poezive, 
hobi i saj ka qenë dhe është edhe sporti i atle-
tikes, të cilin edhe e ka ushtruar si atlete. 

Ajo e praktikon ketë sport edhe sot e kësejë 
dite. 

Por përveçse sa më sipër hobi i saj me i 
madh dhe i preferuar është edhe gatimi te cilin 
e ushtron si një art. Krahas krijimtarisë së vazh-
dueshme, publikimin e së cilës ja ka afruar si 
mundësi interneti, ajo ka arrite qe të ketë shumë 
lexues të poezive të saj. Ajo tani pret t’i krijohet 
mundësia për të botuar 530 poezitë e saja të cilat 
përbëjnë jo më pak se sa 2-3 vëllime poetikë. 

Per ju miket 
e femijerisë
Nga araNita hoxha

Miket e mia të femijërisë
sot iu solla te gjitha ndermend
athere kur jeten akoma se kishim nis
kur loznim e qeshnim vend me vend

Sot me erdhet pa kujtuar
S’ju solla unë por mendja ime
sa kohë me ju pata kaluar
e mbushnim jeten plot gezime

Dhe sot ashtu ju mbaj mend
te vogla akoma tek unë keni ndejtur
sot jeni larg ne tjeter vend
por te dashura per mua keni mbetur

Kur ta lexoni kete poezi
ndoshta suprizë do jetë per ju
per ju po kujtohem perseri
dhe pse jeni ju larg e unë jam ketu

Kur rrinim neteve deri vonë
tregonim perralla e histori
ajo kohë sot me mungon
ndaj ju kujtova unë tani

Mike sot ju solla neper mend
se malli me ka marrë shumë
dhe atje ku jeni në çdo vend

poezinë ua sjell dhuratë unë

Nje puthje malli, nje perqafim
po ua sjell nga zemra ime
ne jetë paçi vetem gezim
gjithmonë të vogla jeni në mendjen time

Rastësisht
Te pashë në rrugë rastesisht
kohë shumë pa të takuar 
u pershendetem as pak miqesisht 
por me nje shikim te trazuar 

Ç’kerkon nga unë çfarë do te me thuash 
ku gabova a mund ta di ?
nese dashurinë ne zemer s’do ta ruash 
te pakten thjesht ruaj miqesi 

Ti ec drejt e me pas u ktheve 
trishtim e mall pash ne syt e tu 
ti zemren tende genjeve 
as unë nuk jam per ty me ketu 

Gjithsesi urrejtje e mall ngarterruar 
dhe unë kisha gjithashtu me vete 
asnjeherë se pata harruar 
sa trishtim me solle kesaj jete 

Në rrugë ndalova nje moment
gjithë bota rreth teje m’u rrotullua 
se çfarë thash “no koment” 
por s’te thash me te dua.

I habitur edhe ti me veshtrove 
sa te larget jemi bërë 
ule sytë edhe vazhdove 
larg sa kjo botë e tërë 

Nuk gezohem qe te pashë 
as merzitem gjithsesi 
as ne mendime per ty rash 
qe kemi kthyer ne ftoftesi.

Krah i thyer zogu 
Cikël poetik nga vëllimi “Udha e Zogjve” të poetës Shqiponja Axhami, 

botuar nga Shtëpia Botuese “Klubi i Poezisë”, në Tiranë, 2015

Nga rexheP Shahu

Poetja Shqiponja Axhami është një zë i 
rrallë në poezinë shqipe, i panjohur apo 
i mbuluar deri më tani nga poezia tallava 

dhe e shpikur. Korit të zogjve të qiellit i shkon 
mrekullisht kënga dhe zëri i saj, pasi nuk ngjan 
me asnjë nga zërat e shumtë dhe i shton ngjyrë 
qiellit të poetëve të vërtetë, i shton timbër të ri, 
drithërimë të re, vibrim të ri.

Poezia e saj është metaforë e beftë, ngazël-
lyese, origjinale. Kjo poezi jeton e fluturon larg 
në krahë zogjsh që mezi mbajnë dhimbjen në 
krahët e tyre ndërsa udhëtojnë drejt mallit për të 
ardhë a për të ikë drejt paqes së mbytur në ankth, 
drejt paqes që i kanë vu litarin në qafë e thikën 
në shpinë, loton në petale lulesh në mëngjese 
dielli, shkilet dhunshëm me këmbë vërbimi që 
rendin nëpër eshtra ëndrrash, drithëron zemrën 
nga mungesa e dashurisë, krijon statuja të gjalla 
malli për dashurinë, dhemb deri në asht të shpir-
tit ikjen e të dashurve…

Ndjeshmëria është tejet e lartë. Vargu i saj është 
tel i tendosur. Ajo nuk e njeh poezinë e mendjes 
pasi të gjitha i ka poezi zemre dhe zemra nuk i 
mban vetëm për vete të rrahurat e saj. Poezia e 
Shqiponja Axhamit mund të duket e ngjashme 
me çdo poezi të bukur të poetëve më të njohur, 
por ajo është krejt krejt vetja e saj, është poezia 
e tokës së saj, e malit të saj Gjallicë në prehër të 
të cilit përkundet e rritet, mal që mban gjallë 
rrënjët e ëndrrave, është poezia e dy Drinave 
të saj, të bardhit e të ziut, bekimit e mallkimit. 
Gjithë librat që shkruhen në poezi a prozë mag-
azinohen në biblioteka dhe përfundojnë në rafte 
ku rrallë ndonjëra ka fatin të rimerret në dorë.

Poezia e Shqiponja Axhamit besoj nuk do 
të ketë fatin e librave që s’u hapen kapakët dy 
herë. Jo. Kjo poezi do të pranohet me deshirë nga 
lexuesi, nëse do të njihet me të, nëse nuk do ta 
pengojnë librat e paduhur që rendin pa turp drejt 
lexuesit që ta neverisin domosdoshmërit atë e ta 
bëjnë, siç po ndodh, të mos prekë libër me dorë. 
Është ndër rastet e rralla kur e kam të vështirë të 
zgjedh një cikël nga një libër 240 faqësh me poezi, 
sepse sejcila më duket më e bukur se e bukura. Si 
mbledhësi i perlave, që ia kthente të gjitha detit, 
unë do të doja që gjithë poezitë e librit “Udha e 
Zogjve” të poetës Shqiponja Axhami, t’ia hidhja 
në dorë çdo lexuesi që di të mrekullohet.

Arianita Hoxha një poete premtuese
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Nga xhevahire Sadria

Shpresa e jonë është Përendia 
Është Atdheu e Dashuria 
Është Krenaria dhe Liria 
Feja e Shqiptarit është Shqiptaria ! 
O Shqiponje krejt kuq e zi 
Me aq shumë vuajtje e tragjedi 
Por kryelartë, e me krenari 
E gëzon sot gjithë këtë Liri 
Vargoj me shekuj, e në robëri 
Armiqë të betuar, me plotë dredhi 
për të bë shkrumë, pluhër e hi 
për ta zhdukë emrin në Histori 
Por siç na thonë dhe Baballarët : 
“ Me zor të Zotit si kemi ardhë ! “ 
E kemi Shpirtin krejt të bardhë 
Pleqët i mësojnë Fëmijtë në rrugë të mbarë 
I lumi Zog, që nuk frigohet 
Fluturon dhe nuk dorëzohet 
Se për Dukatin e Mbretërisë 
Burri i rrinë besnik Shqipërisë ! 
Dilni o Djem, e dilni Vajza 
Në Fushë të Zotit e në Livadhe 
Të stolisur me Veshje kombëtare : 
Këndoni Këngë, e kërceni Valle ! 
Se sa për besë, e për krenari 
Fjala e Trimit nuk ka kufi 
Jetuam dekada në Lavdi 
Plot burrni e fisnikëri 
Sikur Bleta nëpër Malësi 
ta ushqejmë një Ardhmëni 
ta krijojmë një IDEAL të ri 
për Flamurin kuq e zi 
Mjaft më shkretim, vaj e zi 
Keq të pamë, e me çudi ! 
Jemi Europa, shpi për shpi 
Bajrak e Nam deri në Persi ! 
Se borxh na kanë në Histori 
Sidomos këta Kojshi 
Itali dhe Greqi, deri n’ Egjipt e në Turki 
Por jena gjallë, Popull hyjni ! 
Ka ardhë koha për Vlerat tona 
që nganjëherë peshojnë me tona 
me afirmue Thesarin kombëtar 
të drejtat tona, e Shpirtin shqiptar 
Dilni o Djem, e dilni Vajza 
Në Fushë të Zotit e në Livadhe 
Të stolisur me Veshje kombëtare : 

Këndoni Këngë, e kërceni Valle ! 
Po vjen dita e gjithë Rinisë 
Ta gëzojmë zemrën e Shqipërisë 
Me ju hapë ëndrres së Botës 
Por pa ja shkelë Memorien Tokës 
Nuk kemi pse ti frigohem kujt 
As ti nënshtrohemi të huajt 
Jemi nipat e Lidhjes së Prizrenit 
Të Frashërllinjve e Skenderbegit 
Një bekim na vjen nga zemra 
Ishim të mëdhenj e plot me emra 
Kemi rrënjë tepër të vjetra 
Burim i fresket nga vetë Jeta 

Xheva Xhevahirja 
ime… diamant 
plot shkëlqime!

(Për nënën time)

Nga Sarah, StraSburg

Nuk e di në e mban mend, Nëna ime Diell-Artë 
Kur ikja pa kthim të goditi thellë në Shpirt… 
Për të mposhtur Harresën në Agun e grirë 
Ti fshehe aq thellë, Lotët e tu të nxehtë 
Në Heshtjen e zezë të Netëve plot vesë…
Për një Betim të pastër Dashurie sublime 
Dyllosur i ké ruajtur Kujtimet e tua të brishta… 
Malet e dikurshme plot Burime dhe Pye 
Zanat që kujdeseshin për ty, nën Lodra e nën Hije 
Bukën e ngrohtë e të ëmbël të asaj Malësie 
dhe Luginat e gjelbëra, plot Lule   
 dhe Dredhëza! 
Fëmijëria e jote qe Faltore për Lutje aq e denjë 
dhe në Shpirtin tënd Dhembja gurëzohet  
 çdoherë… 
Nuk jé Jetimja e Kohërave, por Krijesa që  
 lind Dritë 
sepse Dëshirat dhe Amanetet janë për të Gjallët 
kurorëzojnë Misteret e Jetës dhe Vdekjes… 
Dhe kur me Flatra të Bardha, si Shqyponja  
 e eterëve
ti kalosh Hapësirat dhe Kreshpat e Erës 
ËNDRRAT do i gjesh të lulëzuara mbi  
 burimet e Pranverës! 

*Poezi e mësipërme është shkruar si 
kujtim dhe homazh personal, adresuar 

humanistes dhe teologes së njohur, 
zonjës XHEVAHIRE SADRIA, e lindur 

në vitin 1934 në VUTHAJ (Mali i Zi), 
nga vajza e saj SARAH (piktore dhe 
skulptore), në Strasburg – FRANCË, 

mars 2015. Adaptimi i Poezisë në 
gjuhën shqipe prej origjinalit në frëng-

jisht, u bë nga Albert NIKOLLA

Te jesh e dashuruar…
Nga Poezi nga daShaMir Malo

…do do të thotë 
të zgjohesh pa aguar mirë dita 
madje dita të jesh ti vetë 
do të thotë 
të kesh parë ëndrrën më të bukur 
madje të mbash mend çdo detaj të saj 
do të thotë 
që pasi të çohesh nga çarçafët e butë 
(çarçafët do të ruajnë format e tua deri në mbrëmje)
të shkosh të vështrohesh në pasqyrë 
pa pasur atë frikën që kanë gratë 
dhe të jesh më e bukur se mëngjesin e shkuar 
do të thotë
të qëndrosh para garderobës 
dhe mes dilemash të zgjedhësh për të veshur 
fustanin më të zakonshëm 
do të thotë 
të të shoqërojë përherë një shpengim dhe hutim 
i bukur 
të dalësh nxitimthi nga shtëpia 
pa vënë re këshillat rutinore të nënës 
tek flet që prej kuzhinës
të jesh e dashuruar 
do të thotë 
t’u dhurosh monedha gëzimi 
edhe kalimtarëve të rastit 
të shpërndash një rrezatim ndjellës 
të shugatësh flakët e xhelozizë së koleges 

O Shqipëri… o drita e jonë! 

Me dinjitet e vendosmëri 
Ja lamë Botës një Porosi 
Një amanet Brezave të Ri 
Që ta vazhdojnë këtë Histori ! 
S’jemi sherbëtoret e kujt mbi Dhé 
Lypsa të shkretë, të mallkuar pa strehë 
Të denuar pa ligj, as Zot, as Fé 
Por bijtë e Shqipës me Sy si rrufé ! 
Me Respekt e Paqë në Shpirt 
Mirëkuptoni gjithë Popujt tjerë 
Me mirësinë e Zotit në Qiell 
Mos lejoni askënd me ju shkelë ! 
Shpresa e jonë është Përendia 
Është Atdheu e Dashuria 
Është Krenaria dhe Liria 
Feja e Shqiptarit është Shqiptaria ! 
Dilni o Djem, e dilni Vajza 
Në Fushë të Zotit e në Livadhe 
Të stolisur me Veshje kombëtare : 
Këndoni Këngë, e kërceni Valle ! 
Shpresa e jonë është Përendia 
Është Atdheu e Dashuria 
Është Krenaria dhe Liria 
Feja e Shqiptarit është Shqiptaria! 

*Këngë epike e rapsodike 
tradicionale që duhet kënduar 

me sharki, çifteli, violinë e tupan 

*Kjo është kënga e XHEVAHIRE SADRISË 
– Mesazhi e amaneti i saj personal për krejt 
Kombin Shqiptar, me rastin e 100 vjetorit të 

Pavarësisë Kombëtare. 
Qershor 2012 – FRANCË (Strasburg).

Xhevahire Sadria, ka lindur në vitin 
1934 në VUTHAJ. Është nëna e poetit 

të njohur shqiptaro-frankofon Skender 
Sherifi. Ajo ka jetuar si emigrante në Bruk-
sel (BELGJIKË) prej vitit 1956, e martuar me 
Shpend Sherifin, ish-ushtarak nga Tropja, 
një nga figurat e njohura të Luftës së Dytë 
Botërore në Veri të vendit dhe emigra-
cionin politik të Belgjikës dhe Europës 
Perendimore, I ndraë nga jeta pesë vjet 
më parë. Kurse tani Xhevahirja jeton mes 
Brukselit dhe Strasburgit në Francë. Ajo 
është besimtare e rrymes Sufiste të Der-
vishëve, bijë shpirtërore e SHEH AHMED 
SHKODRES (Dervish Rifai) të cilit ja ka 
ndërtuar një Tyrbe ose Teqe në Shkodër.

në zyrën përballë 
të jesh e dashuruar 
do të thotë 
që e gjithë bota të jetë e jotja 
por pa kërkuar kurrë ta zotërosh atë
të jesh e dashuruar 
do të thotë 
të më besh edhe mua të njehem i lumtur
 
 

Une e di sekretin 
e magjise se saj

Unë s’kam qënë asnjëherë në atë pyll gështenjash,
Ku ti e vetme gjithëmonë,
Shëtit mëngjeseve barit të vesuar,
A ndoshta pasditeve vonë.

Ti që i bën burimet të këndojnë,
Dhe me gjelbërimin tënd larg e mban vjeshtën,
Ti shenjt i ëmbël që brenda vetes mban gazin,
Antiken, mitiken, modernen, të thjeshtën.

Unë s’kam qënë asnjëherë në atë pyll gështenjash,
Por mendimi për ty më bën të shkoj shpesh,
Tinëz pas trungjesh të rri e të veshtroj,
Zërat e kaltër, të ulem, e të mbaj vesh.

Se si lahet si një Zanë burimeve të ërndrrës,
Se si e bën gështenjishtën (1) të ndrijë skaj më skaj,
Unë e njoh ritmin e hapave të lehtë,

Unë e di sekretin e magjisë së saj.
(1)- pyll me gështenja

Qeni i zonjës 
së padukshme

Është ora kur ti ha sillën, 
sillën tënde të thjeshtë 
(apo mëngjesin shqiptar sic e quaj unë shpesh). 
Byrek dhe dhallë, 
dallë futur në bidona që më parë u përkisnin firmave 
që prodhojnë ujin në këtë vend.

E ndërsa ti ulesh në një nga tavolinat
vendosur përgjatë trotuarit, 
të mbrin silla nga zotëria i lokalit, 
i cili afrohet duke tundur bidonin e dallit
për të ripërzier ujin dhe dallin.
Dallin që ka precipituar poshtë gjysmës së bidonit.
Është ora kur në gjirin e kaltër të detit
shfaqet ndonjë anije e huaj, 
me vela
si një copës shprese e bardhë. 

Dhë ti guxon të zgjatësh kokën
dhe të vështrosh kah e nesërmja, 
si të veshtroje me drojë buzë një zgripi, 
duke mos e ditur se cfarë pamje do të të shfaqej.
Ndërsa përtypesh,
si zakonisht, prej trotuarit përballë

vjen një qen shtëpie. 
Nje qen që nuk di as se cilës racë i përket 
(nuk të ka interesuar kurrë të dish për sojin e qenve).
Nje qen që i gëzohet liridalies së mëngjesit, 
ndërsa e zonja e tij e vështron
pas perdeve të rënda të sallonit, 
atje në katit të dytë. 
Prej shijeve dhe prirjeve të qenit, 
ti tashmë ke njohur edhe zonjën e tij,
zonjën që s’e ke parë kurrë.

 

Peshkatari
Ai qëndron i ulur në tavolinën e cepit.
Pi kafen e mengjesit, 
duke vështruar detin e trazuar.
Një tufë pulëbardhash të mardhura 
ulen përgjatë betonit gri 
të limanit. 
Flet nën zë: Ah llohë do të kemi, 
llohë dhe kohë të keqe përsëri. 
Sheh barkën e tij tek tollovitet mes dallgëve. 
Cohet nga karrigia i shqetësuar. 
Kërkon nëpër xhepa. 
Mbi tavolinën e xhamtë hedh 
të hollat e kafes. 
Bien monedhat mbi xham 
me një tingull pikëllues, 
si tingëllima e rënies së monedhave fallco 
të shpresës, 
në shpirtin e tij të bakerrtë. 
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Nga Sabri MaxhuNi (NovoSella)

Edhepse shpërngul-
ja e shqiptarëve 
nga trojet e veta 

nën Serbo-Sllavi nuk 
u ndal kurrë, janë tri 
kohë kur shpërnguljet 
e shqiptarëve ishin dhe 
janë më masovike:

- Shpërnguljet e viteve 1954-55
- Shpërnguljet e viteve 1981-82, dhe
- Shpërnguljet që po ndodhin tani, në vitet 

2014-15.
Këto shpërngulje u organizuan me një përfid-

itet të jashtëzakonshëm:
Pushtuesit sërbo-sllavë, si njohës të mirë të 

psikologjisë së popujve dhe turmave (se çka 
është psikologjia e masave dhe e turmave e 
argumenton edhe Gustav Le Bon) bënë çmos 
për ta parapërgatitur psikologjinë e shqiptarëve 
në Kosovë e më gjërë, në të gjitha territoret e veta 
nën Serbo-Sllavi apo edhe në Kosovën e çliruar, 
të pas vitit 1999. Shpërnguljen e shqiptarëve 
e kanë programuar edhe nacional-shovenistët 
serbë, si Qubrilloviqi etj.

Për një shpërngulje sa më masovike, kryesisht 
gjatë viteve 1954-55, serbo-sllavët e organizuan 
aksionin famëkeq të grumbullimit të armëve. 
Se si u organizua ky aksioni i armëve, na është 
i njohur shumë mirë. Ne që e kemi përjetuar si 
fëmij, duke e parë se si zbatohej ai aksion, duke 
i parë prindërit tanë se si torturoheshin, duke i 
parë edhe fqinjët tanë dhe duke dëgjuar se çfarë 
terrori zbatohej, nën pretekstin e mbledhjës 
së armëve, me të vetmin qëllim për ta krijuar 
psikologjinë e popullit se në Kosovë nuk jetohet 
dhe, se e vetmja rrugëdalje është shpërngulja 
për në Turqi, ata përdorën edhe veglat e tyre 
shqiptare. Gjatë këtyre viteve u shpërngulën 
shqiptarë nga të gjitha trojet shqiptare nën 
Jugosllavi, që nga Ohri e deri në Jeni Pazar, më 
shumë se 422.000 shqiptarë, së paku kështu 
thonë burimet arkivore që gjenden në Stamboll.

Në ballë të veglave që ishin vënë në shërbim të 
serbo-sllavëve ishte F. Hoxha, si njeri që u kishte 
shërbyer serbo-sllavëve edhe gjatë riokupimit 
të Kosovës, të cilin rioukupuesit serbo-sllavë e 
kishin emëruar Komandant të Shtabit të Ush-
trisë Okupuese për Kosovë e Metohi, të cilin 
e kishin ngritur në gjeneral dhe njëkohësisht e 
kishin shpallur hero të Jugosllavisë.

Si më i dalluari në veprimet e tij kriminale ishte 
edhe oficeri i OZNA-së, (shërbim sekret i okupa-
torëve serbo-sllav) N. Kursani, i sprovuar edhe 
gjatë riokupimit të Kosovës në vitin 1945. Ishin 

të njohura krimet e tij gjatë pjesëmarrjes së tij në 
burgosjën, torturimin për vdekje dhe dorëzimin e 
të arrestuarëve të gjymtuar në gjykatat e regjimit 
për t’i dënuar dhe pushkatuar, siç ishin heronjtë 
Halim Spahia, Marie Shllaku e qindra tjerë.

Edhe gjatë aksionit të grumbullimit të armëve 
dhe shpërnguljës së shqiptarëve në vitet 1954-55 
ishte shumë aktiv, kur kishte masakruar shumë 
njerëz për t’i realizuar qëllimet e pushtuesëve 
serbo-sllav. Më vonë pasojnë shpërnguljet mas-
ovike të viteve 1981-82, me ç’rast u shpërngulën 
më se 300.000 shqiptarë.

Okupatorët serbo-sllavë, për ta përgatitur këtë 
shpërngulje masovike, i vunë në veprim agjentët 
e tyre. Më të dalluarit ishin F. Hoxha, dëshmi 
për këtë është fjalimi i tij para Aktivit Politik të 
Prishtinës, mbajtur me 13 prill 1981, me titull: 
“Demonstratat qenë të orientuara në radhë të parë 
kundër popullit shqiptar”. Ja citati këtij fjalimi: 
“Shoqe dhe shokë, dëshirojë të them menjëherë 
në mënyrë të qartë, se ngjarjet janë vepër e kurd-
isur mjeshtrisht me karakter armiqësor. Kjo është 
vepër e kontrarevolucionit, e armiqëve të hapët 
të Jugosllavisë socialiste.Elementet armiqësorë po 
tentojnë me parulla të rrejshme dhe demagogjike, 
në esencë me kërkesa nacionaliste dhe shoveniste 
të mashtrojnë dhe të çojnë në rrugë të gabueshme 
një numër të rinjve.Për ne nuk është i panjo-
hur fakti se armiqtë tanë me parullën “Kosova 
republikë” përherë manipulojnë kur tentojnë të 
sulmojnë sistemin tonë nga arsenali armiqësor.
Kjo nuk është ndeshje e parë që luftojmë kundër 
tyre. ATA JANË ARMIQTË E NJOHUR, ata 
kanë qenë ndër armiqtë kryesor të LNÇ-ës dhe 
të revolucionit. Ata pak tradhëtarë të mjerueshëm 
me parulla demagogjike dhe armiqësore, këta 
elementë armiqësorë fare të paturpshëm denohen 
nga gjithë popujt.”Në po të njejtin fjalim F. Hoxha 
pati deklaruar edhe fjalët “pleh i Kosovës” dhe 
“bira e minit 300 grosh”.Të ngjajshëm me te ishin 
edhe kryeudbashi Rrahman Morina, Bashkim 
Kursani (i biri i Nazmi Kursanit) etj.

Një rol të veçant luajti edhe udbashi Abdullah 
Prapashtica.I përgatitur në shkollat speciale për 
veprime të posaçme për ta krijuar psikologjinë 
e turmës për veprime, ashtu siç i duheshin oku-
patorëve serbo-sllavë.

Serbo-sllavët e dinin se Jugosllavia si Serbi e 
Madhe, pas vdekjes së Titos, nuk do të mundet 
të qëndrojë. Jugosllavët, të ndarë në jugosllavë 
ortodoksë (serbë, malazezë e maqedonasë) dhe 
jugosllavët katolikë (kroatë e sllovenë) bashkarisht, 
nuk do të mundë të qëndronin nën mbikqyrjen 
e Beogradit, respektivisht Moskës apo Rusisë 
Pansllaviste. Pra, siç po qëndronte prapa serbo –
ortodoksëve, Rusia pansllaviste e ortodokse, njësoj 

pretendonte të qëndrojë edhe prapa kroato-sllo-
venëve katolikë, pro euro-amerikanë, 

Duke qenë të vetëdijshëm për shpërbërjen e 
Jugosllavisë me qendër në Beograd, serbo-sllavët 
ortodoksë filluan ti marrin të gjitha masat për 
tu përgaditur për situatat që do të pasonin me 
ndarjen e Kroacisë dhe Sllovenisë katolike, pas të 
cilave, siç u tha, ishin shtetet katolike protestante 
euro-amerikane. Serbo-sllavët që u gjendën në 
këto situata të pavolitshme, ju kthyen posaçërisht 
Kosovës! E shfrytëzuan revoltën popullore të vitit 
1981 dhe nëpërmes veglave të tyre, në mënyrë 
që ta kompromitojnë këtë revoltë, në ballë me 
studentët, nëpërmes veglës së tyre të shkolluar në 
shkollat speciale të milicisë në Stremska Mitro-
vicë, Abdullah Prapashticën të cilin e ngritën në 
oficer të lartë të UDB-së, e formuan të ashtuqua-
jturën ; “Partia Komuniste Marksiste-Leniniste e 
shqiptarëve në Jugosllavi”.

Natyrisht se kjo ngjarje historike do të merrte 
drejtim të kundërt me interesat e popullit shqiptar. 
Në ndërkohë, edhe në Evropë e kishin formuar 
nëpërmes agjentit të tyre, I.K (këtë e argumenton 
edhe shoku i tij, Riza Salihu), Frontin e Kuq në 
shembullin e brigadave të kuqe terroriste.

UDB-ja serbo-sllave, planin e kishte gatuar 
shumë mirë. Ajo synonte dhe deri diku ia kishte 
arrijtur qëllimit nëpër mes Abdullah Prapashticës, 
I.K, etj., që shqiptarët t’i paraqesë para opinionit 
euro-amerikanë se janë të nxitur nga armiku i 
përbetuar i botës demokratike euro-amerikane 
Enver Hoxha, kështuqë Beogradi, kësisoji t’i ketë 
duart e lira për t’i masakruar dhe shpërngulur të 
gjithë shqiptarët nga trojet e veta.

Edhe shpërngulja e tretë pas LDB-së, u për-
gatit me shumë kujdes dhe u realizua posaçërisht 
në vitet 2014-15, drejtpërdrejt nga dora konspi-
rative serbo-sllave, po me ata apo pasardhësit e 
atyre që i bënë shpërnguljet e mëparshme. Edhe 
në këto ngjarje reale të ndodhura në këto troje, 
individë të organizuar në një formacion që e 
akuzonte Amerikën dhe shtetet demokratike të 
Evropës, siç ishin i biri i B. Kursanit e nipi i N. 
Kursanit, A. Prapashtica etj.

Me çlirimin e Kosovës prej serbo-sllavëve, 
në ballë me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, si 
forcë kryesore dhe bartëse e luftës heroike dhe me 
intervenimin e NATO-së, të udhëhequr nga Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës, u vunë në veprim 
ata me të cilët manipulonte dora konspirative 
serbo-sllave, si vazhdues të atyre që i zbatuan dy 
shpërnguljet e mëparshme: Uçkatë që vepronin 
në emër të UÇK-së heroike dhe ata që i kishin 
shërbyer okupatorit serbo-sllav deri në vitin 1999.

Veprimtaria e tyre u orientua në dy drejtime: 
Së pari shkatërrimin e ekonomisë së Kosovës 

duke i shndërruar pasuritë e Kosovës në kapital 
të vdekur. Kjo u arrijtë nëpërmes “privatizimeve” 
dhe manipulimeve tjera, duke i shndërruar tokat 
e Kosovës në djerrina, zbrazjën e qindra shtal-
lave që kishin mbetur pa bagëti, qindra e qindra 
sera, kopshte e vëreshta të mbetura shkretë.

Dhe ky lloj procesi i privatizimit kishte bërë 
që shumica e fabrikave të shiteshin së bashku 
me mjetet e punës dhe vendet e punës. Hallat e 
fabrikave mbetën hapësira të zbrazëta, makine-
ria e tyre u shit për skrap, hekurishta për Kuru-
min e Elbasanit (shkritore e një fabrikanti nga 
Turqia), apo “zhelezarat” e Nikshiqit e Shkupit. 
Punëtorët që pritnin ta vazhdonin punën në 
vendet e tyre të punës , mbetën rrugëve, pa 
rroga e pa bukë. E njejta gjë ndodhi edhe me 
ndërmarrjet tjera në tërë Kosovën, duke krijuar 
kështu një varfëri të skajshme.

Nga ana tjetër, u veprua me një perfiditet të 
tmerrshëm për të krijuar pesimizëm te popullata 
se gjoja më mirë ka qenë populli në kohën e 
okupimit jugosllav të Tito-Fadil Hoxhës se që 
është prej se u “pushtua” Kosova nga Amerika !!!

U organizuan formacione për të luftuar për 
vetvendosje, duke dal hapur se, Amerika na ndi-
hmoj të çlirohemi nga Serbia, por vet na “push-
tojë”. Bile kishte edhe aso thirrjesh ku thuhej se 
Amerika as nuk na çlirojë !!!

Këto thirrje shkuan deri atje sa që sharjet 
kryesore kundër ndërkombtarëve që i bombar-
duan caqet ushtarake të Serbisë për 78 ditë me 
radhë, duke e shpëtuar kësisoji popullin shqiptar 
nga shfarosje, t’i akuzonin se kanë ardhur për 
serbë e jo për shqiptarë, duke e lënë krejtësisht 
në harresë Serbinë. 

Për të “dëshmuar” se, gjoja shqiptarët, më 
mirë kanë qenë nën okupimin jugosllav, titi-
sto-fadilistët dolën haptas në mbrojte të F. 
Hoxhes dhe u vërsulën për ta tjetërsuar nga 
heroi jugosllav në “hero” shqiptar dhe për ta për-
jetësuar emrin dhe figurën e ti në emra rrugësh 
e sheshesh, bile edhe për t’ia ngritur një shtatore 
në mes të qytetit të Gjakovës !!!

Të gjitha këto veprime antishqiptare që u organ-
izuan nën mbikqyrjen e konspiracionit antish-
qiptar serbo-sllav, bënë që të dëshprohet një popull 
i tërë dhe në këtë gjendje siç ishte katandisur, t’ia 
mësyjnë kufijve për t’u shpërngulur kudo qoftë, 
vetëm e vetëm për të ikur nga Kosova.

Për veprimtarinë kriminale të bash-
këpunëtorëve të serbosllavëve në kontest të këtyre 
tri shpërnguljeve masovike të shqiptarëve, duhet 
të formohen gjyqe speciale dhe të nxirrën para 
përgjegjësisë të gjithë ata që janë të mbushur me 
krime kundër popullit shqiptar e që sot veprojnë 
lirshëm edhe në poste të larta shtetërore !!!

ju tregoj skenarin e shpërnguljes masive në Kosovë

Në një video kontroverse e vitit 1912 
shihen disa shqiptarë në rresht 

për t’u paguar që të luftojnë se bashku 

me trupat malazeze gjatë rrethimit të 
Shkodrës. Në video shihen shpërndarja 
e parave dhe certifikatave të municion-

eve të trupave shqiptare në Shkodër nga 
oficerët e Malit të Zi. Megjithatë mundë-
sia e manipulimit të shqiptarëve ka qenë 

shumë e madhe në atë kohë për shkak 
të varfërisë së skajshme e cila mund të 
vërehet edhe në veshjen e tyre. /Zëri/

Publikohet në YouTube një video kontroverse e vitit 1912

disa shqiptar në rresht paguhen që të luftojnë me trupat malazeze gjatë rrethimit të Shkodrës
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bashkëbisedoi: eNver S. MoriNa

Hadi Shehu lindi në Gjakovë më 15 shkurt 
të vitit 1949. Në teatrin e Gjakovës, fil-
limisht si amator, aktron në moshën e re 

si nxënës. Është themelues i Teatrit Profesionist 
në Gjakovë dhe njëherazi Drejtor i këtij teatri 
deri në vitin 2007. Diplomoj në Shkollën e Lartë 
Pedagogjike në Prishtinë, më 1974, në degën e 
artit dramatik, klasa e Faruk Begollit. Në skenën 
e Teatrit të Gjakovës ka realizuar me qindra role, 
si “Fisheku në pajë”, “Njeriu me top”, “Epoka 
para Gjyqit”, “Unë Halil Garria”, “Beselam pse 
me flijojnë”, “Monserati”, “Të vdekur të pavar-
rosur”, “Rënia e madhe”, etj. Ka interpretuar 
gjithashtu edhe në filmat artistik, si: “Era dhe 
Lisi” (1979), “Kur pranvera vonohet” (1980), 
“Gjurmë të bardha” (1980), “Përroi vërshues” 
(1983), “Migjeni” (1990), ” Viktimat e Tivarit” 
(1993), “Era e mollës” (1994), “Buka e hidhur” 
(1996), “Darka e dreqit” (1997), “Vrasësit bëjnë 
dasmë natën” (1997), “Kur shpirti ndërron jetë” 
(2001), “Ne të tre” (2013), etj. Aktori Hadi Shehu 
është nderuar më shumë çmime. 

E. S. Morina: Ke afër 150 role të interpretuar 
në teatër dhe afër 15 role në film. Ndryshimet, 
dallimet, raportet, mes interpretimit në teatër 
dhe në sheshxhirim para kamerës? Si e sheh 
Hadi Shehu me këtë përvojë kaq të gjerë?

Hadi SHEHU: Interpretimi është interpretim 
si në teatër si në film, por ndryshimi është se në 
teatër komunikon drejtpërdrejt me spektatorin 
dhe nuk ka kthim mbrapa. Kur hapet perdja, edhe 
fillon dialogu, fillon shfaqja, aty nuk ka kthim 
mbrapa. Poashtu në teatër është një ndjenjë tjetër 
prej filmit: komunikon drejtpërdrejtë me spekt-
atorin. Ndërsa në film, meqë kamera zbulon çdo 
pore të fytyrës, kërkohet një natyrshmëri sa më e 
madhe. Në momentin kur kalon natyrshmërinë 
kalon në teatralizëm gjë që nuk e duron filmi. Ky 
është ai dallimi në mes teatrit edhe filmit. Përder-
isa në teatër je para njëmijë spektatorëve natyrisht 
kjo ta imponon që të bërtasësh më shumë. Ana 
plastike, mimika vijnë në shprehje më shumë sesa 
në film. Para kamerës duhet të jesh shumë më i 
natyrshëm. Në anën tjetër, kur thashë se, në teatër 
nuk ka kthim prapa në film ndodh e kundërta. 
Një skenë mund ta xhirosh pesëmbëdhjetë dhe 
njëzet herë, deri sa të arrihet ai dubli në të cilën e 
dëshiron regjisori dhe aktori. Edhe aktori mund 
të jetë i pakënaqur, mund të kërkoj edhe një dubël 
tjetër. Këto janë dallimet, për mua, jo shumë të 
mëdha, po megjithatë është një farë vije e cila 
ndan teatrin dhe filmin. 

E. S. Morina: Vure në pah “Epoka para 
gjyqit”. Mu kujtua “Njeriu me top”, një shfaqje 
në të cilën sipas disa të dhënave dikush nga 
Shqipëria ka bashkëpunuar që të realizohet. 
Pse nuk u realizua me regjisor nga Shqipëria 
apo ne gabohemi?

Hadi SHEHU: Jo! “Njeriu me top” është bërë 
në kohën kur bashkëpunimi ishte më liberal, 
qarkullonin, këmbeheshin përvojat mes veti. Erdhi 
një periudhë e mirë kur në filloj një bashkëpunim 
dhe një këmbim i regjisorëve edhe i aktorëve, qoftë 
prej Kosovës në Shqipëri, qoftë prej Shqipërisë 
në Kosovë. Në kuadër të kësaj Këshilli artistik i 
teatrit tonë, atëherë vendosi që ta ftoj një regjisor 
nga Shqipëria. Ka qenë Esat Oktrova. “Njeriu me 
top” ka qenë edhe një ndër shfaqjet emblemë te 
teatrit tonë. Për mua Esat Oktrova, i ndjerë ka 
qenë një njeri i madh. Ai ka qenë i shkolluar në 
Rusi. Ka qenë një njeri me një kulturë botërore, 
me pikëpamje e mendime te avancuara.

E. S. Morina: Të kujtohet kë interpretove?
Hadi SHEHU: Kam luajtur rolin kryesor, atë 

te Mato Grudës, që në film e luan Timo Flloko. 
E. S. Morina: Sa punoj ai këtu?
Hadi SHEHU: Ka punuar diku një muaj, një 

muaj gjysmë.
E. S. Morina: Dhe ai e përfundoj shfaqjen?
Hadi SHEHU: Po, po. Shfaqjen e përfundoj 

Bashkëbisedim ekskluziv për “NACIONAL” me aktorin gjakovar Hadi Shehu (I)

Si e ndaluan serbët më 1981   
shfaqjen “Njeriu me top”  

Këto ditë në Teatrin Profesionist të Gjakovës do të rikthehet drama sociale “Pjata prej drurit” me skenar të Edmond Moris, e cila 
ishte shfaqja përmbyllëse e karrierës së aktorit të mirënjohur, Sulejman Pitarka. Pas Sulejman Pitarkës, “Pjata prej druri” përmbyll 

edhe karrierën e Hadi Shehut. Rolin e plakut do ta ketë Hadi Shehu, ndërsa rolin e nuses do interpretojë Rajmonda Bulku, për të 
cilën ky do jetë interpretimi i parë në Teatrin e Gjakovës. Kohë më parë aktorin Hadi Shehu e takuam në shtëpinë e tij në Gjakovë. 

Biseda ishte pa ndonjë ngarkesë “e diktuar” por me një lehtësi për të rikujtuar kohë të mëparshme, për të debatuar për çështje nga 
më të ndryshme, si dallimi në mes interpretimit në teatër dhe në film, për Esat Oktrovën, sa ka ndihmuar paraprakisht leximi i ve-
prës letrare për të realizuar më pas me sukses interpretimin në film a teatër, bashkëpunimi me aktorin që iku herët Avdush Hasani, 
për Melihate Ajetin, takimi dhe njohja me Sandër Prosin, pse Bekim Fehmiu nuk ishte pjesë e filmit “Kur pranvera vonohet”,  sipas 
Hadi Shehut çka promovojnë sot regjisorët, kush ishte frymëzim për aktorin, çka duhet ndërruan në mendësinë e derisotme të kri-
jimtarisë kulturore, kur realizohet shfaqja “Njeriu me top” dhe nga cili regjisor, pse u ndalua kjo shfaqje, çfarë tha Esat Oktrova për 
rolin e Mato Grudës, cilin realizim regjisori Ekrem Kryesor nuk do ta tejkaloj dot më pas, para kujt përkulet Bekim Fehmiu, si erdhi 

personazhi i filmit nga Bekim në Betim, me çka veçohej Bekim Fehmiu, për cilin film derdhë lot sot sa herë e shikon, etj. etj.   

pak para se të ndodhnin demonstratat e vitit 
1981. E dhamë premierën në Gjakovë. Kishte 
aq kërkesa të mëdha, aq u prit mirë ky pro-
jekt sa filluan për të ardhur prej rretheve tjera 
në mënyrë të organizuar. Janë dhënë gjashtë 
repriza për gjashtë ditë. Dhe kur përgatiteshim 
të shfaqeshim edhe në qytetet e tjera të Kosovës 
dhe të shkonim në një turne në Shqipëri, e prishi 
një urdhër i atëhershëm i Komitetit, i ndaloj të 
gjitha veprat e autorëve shqiptar. Plasën demon-
stratat e vitit 1981. 

E. S. Morina: Dhe mbetët pa e dhënë në 
skenën e Shqipërisë?

Hadi SHEHU: Ne mbetëm pa e dhënë jo 
vetëm në skenën e Shqipërisë, por as në skenat 
e Kosovës, bile as në skenën tonë të Gjakovës, 
përpos atyre, premierës dhe gjashtë reprizave! 
Me aq përfundoj një projekt shumë, shumë 
unikal, shumë i realizuar dhe më vlerë. 

E. S. Morina: Kujton sot nga regjisori Esat 
Oktrova?

Hadi SHEHU: Pasi me komplementoj për 
rolin e Mato Grudës, po e citoj. Ai tha: “Do ta 
dridh Shqipërinë me këtë interpretim.”

E. S. Morina: Një aspekt këtu. Eke pa filmin 
“Njeriu me top”?

Hadi SHEHU: Po, kam pa sekuenca të filmit 
më pas. 

E. S. Morina: Veprën “Njeriu me top” e ke 
lexuar. Ma herët e keni lexuar “Epoka para 
gjyqit” që fatkeqësisht ajo nuk u botua në 
Kosovë. Pastaj, autorin e futen në burg. Keni 
interpretuar tek filmi “Era dhe lisi”, poashtu 
një vepër letrare e ekranizuar.  Dhe më tej 
në rolin kryesor tek “Kur pranvera vonohet”. 
Aspekti i leximit, i njohjes paraprake të rolit, 
personazhit tuaj?Çka thotë Hadi Shehu, për 
“Epoka para gjyqit” si Sylejman Vokshi, për 
“Njeriu me top”, si Mato Gruda, për “Era dhe 
Lisi” një personazh dytësor, për “Kur pranvera 
vonohet” në rolin e komandantit. Katër pro-

jekte, të gjitha te realizuara nga vepra letrare? 
Sa ndihmon kjo për një aktor?

Hadi SHEHU: Kjo është një ndihmesë e 
madhe për aktorët. Po flas për aktorin. Kam pas 
fatin që përpos skenarit të të gjithë këta filma, apo 
shumica prej tyne, kanë qenë përpara të botu-
ara si romane, si novela, si ditar, siç është rasti 
te “Kur pranvera vonohet”. Natyrisht se kjo më 
ka zgjuar kureshtje për të hyrë sa më tepër në 
shpirtin e protagonistit të cilin e kam interpretuar 
më vonë në film. Kur më është besuar roli, ta 
zamë në “Epoka para gjyqit”, në “Kur pranvera 
vonohet”, unë përpara e kam lexuar ditarin e Fadil 
Hoxhës, mandej prej atij ditari ne e kemi bërë 
edhe si shfaqje teatrale, në teatër amator. Pra, 
ishin dy ndihmesa të mëdha. Kur mu afrua roli në 
film, atëherë e kisha shumë ma lehtë. Një, ditarin 
origjinal te shkruar nga Fadil Hoxha. Dy, dram-
atizimi që tashmë e kishin bërë në atë kohë për 
teatër. Dhe tre, skenari të cilën më afruan, të cilin 
e kanë punuar Azem Shkreli, Ymer Shkreli, nuk 
po thëmë me një përsosmëri, por me një përkush-
tim të madh dhe të jashtëzakonshëm. Pra të gjitha 
këto ishin parakushte që ta kem personazhin sa 
ma afër në shpirtin tim, në gjakun tim, sa ma afër 
meje. Po flas për komandantët. Për “Epoka para 
gjyqit”, Sulejman Vokshi ka qenë prej Gjakove. 
Për të kisha dëgjuar. Etja jonë ishte e madhe që në 
mënyrë që sa ma dinjitoze ta kremtojmë Lidhjen 
Shqiptare të Prizrenit dhe punën e pamohueshme 
të jashtëzakonshme te Ekremit si autor i tekstit 
dhe regjisë. Po flasë edhe për realizimin e dramës 
televizive që në atë kohë të jepet në tërë rrjetin 
jugosllav. Për tërë rrjetin jugosllav është dhënë 
“Epoka para gjyqit”. Është pëlqyer edhe prej arm-
iqve të kohës, si realizim televiziv. 

E. S. Morina: Kush e interpretonte Avdyl 
Frashërin?

Hadi SHEHU: E luante Faruku. Kam pas 
fatin të kam përkrah meje profesorin e nderuar 
Faruk Begollin, i cili natyrisht më ka ndihmuar 

shumë. E kam thënë edhe në disa intervista të 
tjera se në tërë krijimtarinë e vet Ekrem Kryeziu, 
mendoj se nuk ka mbërritur ta tejkaloj vënien 
në skenë te “Epoka para gjyqi”. 

E. S. Morina: Po bashkëpunimi me Avdush 
Hasanin të filmi “Gjurmë të bardha”?

Hadi SHEHU: Ai si njeri që i pafat. I pafat, 
në kuptimin, se herët vdiq. Aktor, koleg më të 
sinqertë se Avdushi nuk kam parë. Koleget edhe 
din më të bëjnë prapaskena të ndryshme! Avdu-
shi ka qenë i pastër si loti. E ka pas një shpirt të 
jashtëzakonshëm, prandaj dy herë e ndjej atë 
dhembshurinë për të, për jetën e shkurtër që e 
patë, pamundësinë për të shfrytëzuar ende dhe 
në mungesën e madhe që krijoj në teatër dhe në 
film me ikjen e tij. 

E. S. Morina: Megjithatë të “Gjurmë të 
bardha” nuk shihet ajo! Kishte pak xhelozi?

Hadi SHEHU: Hahaha! Varet çka të ofron 
roli. Hahaha. Ne gati jemi gjysmë armiq!

E. S. Morina: Po Melihate Ajeti?
Hadi SHEHU: Me Melihaten më ra te “Kur 

pranvera vonohet”, në një personazh si një grua 
memece. Ka qenë një nga aktoret më të mira që ka 
pas ai brez në teatër. Mua më shumë më kujtohet 
plaka Nicë tek “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”. 
Mendoj se askush nuk ka arritur nivelin e saj. 

E. S. Morina: Më duket Piro Mani erdhi e 
bëri regjinë?

Hadi SHEHU: Po ai erdhi e bëri. Ajo është 
një aktore yll. Yll ka qenë në teatër. Në kine-
matografi nuk m’ka ra shumë më pa dhe për aq 
sa e kam pa, nuk ka pas ndonjë rol të veçantë, 
interpretim që mund të çmohet lartë.

E. S. Morina: Përvoja jote e bashkëpunimit 
më artistët nga Shqipëria? Qoftë edhe njohja 
me kinematografinë e Shqipërisë. E kemi 
fjalën para vitit 1981. Më pas u bë një shkëput-
je dhe pastaj edhe pas viteve 90- ta.

Hadi SHEHU: Po, kam pas fatin për të bash-
këpunuar me aktor të Shqipërisë. Moment i 
veçantë do të veçoja takimin e parë me Sandër 
Prosin në vitin 1971. Atëherë isha i ri. Sandër 
Prosi erdhën me Edi Luarasin dhe të tjerë. Ne 
dhamë një shfaqje, si teatër amator atëherë. 
Dramën njëaktëshe të Çehovit e priten për 
mrekulli. Po i bie lavd. Më kujtohet, duke cituar 
edhe gazetarin, më duket” te “Fjala”, kur Sandër 
Prosi i tha Abdurrahman Shalës pas shfaqjes: “Ja 
një yll i të ardhmes i teatrit dhe filmit kosovar.” 

E. S. Morina: Në 1971 Sandër Prosi?
Hadi SHEHU: Po në atë kohë. Asokohe nuk 

kam pasur shkollë të kryer. Punoja në teatër 
amator. Prej aty mandej na mbeti një afërsi në 
mes Sandër Prosit të ndjerë, aktor që e çmoj jashtë 
mase, se përpos që ka qenë aktor i mirë, ishte një 
njeri më zemër të madhe. Njëjtin mendim e ndaj 
për Esat Oktroven. Thashë përpara është një njeri 
i cili për kah kultura, nuk i përket vetëm kombit 
të tij, por ai është një njeri i kalibrit evropian e 
botëror me mendimet që i kishte në atë kohë. 

(përfundon në numrin tjetër)
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Nga agiM bajraMi

Prej pak kohësh në mjediset 
tona letrare ka nisur të 

qarkullojë libri me poezi, tre-
gime dhe publicistikë “Burg në 
liri”. Autori i këtij libri Hysen 
Haxhiaj një pjesë të madhe 
të jetës së tij e ka kaluar në 
burgjet e ndryshme të diktat-
urës komuniste së bashku me 
shumë pjesëtarë të familjes së 
tij. Ashtu siç e karakterizon 
edhe studiuesi i letërsisë Sh. 
Kodra, autori i këtij libri është 
zëri i mijëra viktimave të dik-
taturës komuniste dhe i një 
brezi të tërë të zhgënjyer nga 
veprimtaria e tyre idealiste në 
shërbim të kombit dhe atdheut. 
Nga ana tjetër me ngjyra të 
gjalla e realiste autori përsh-
kruan një kalvar të tërë burg-
jesh dhe kampesh famëkeqe, 
krahas martirëve të shquar të 
nacionalizmit si Osman Kazazi 
i ashtëquajturi edhe Mandela 
i Shqipërisë, Sami Dangëllia, 
Irfan Vrioni, Xhelal Koprencka 
apo Aleksandër Sokoli.E nisi 
këtë kalvar më 12 dhjetor 1976 

Mbresa nga promovimi i librit të poetit Ferik Ferra 

Një poet që u flet të gjitha kohërave 
“Ferra është vlerësuar nga personalitete letrare si: Dritero Agolli, Shaban Sinani, Dino Kubati, Niko 

Kacalidha, Fatbardha Hoxha, Mexhit Prençi, Afred Uçi, Defrim Cani, Qazim Shehu, e të tjerë”

Nga luaN iMer MeMiSha

Nacional” një gazetë 
shumë e dashur. Në 
morinë e gazetave dhe 

revistave të perditeshme, ajo 
që më pelqen më shumë e që 
ka një material interesant është 
gazeta kombëtare letrare dhe 
kulturore “Nacional.” Gazeta 
ka nje vlere të madhe per 
kohen dhe zë një vend nderi në 
pasurine e historine e gazetave 
tona. Eshte nje gazete, kultu-
rore e artistike shume e larm-
irshme e pelqyer nga te gjithe, 
jo vetem per kureshtjen time. 
Ajo na del para nesh në gjini te 
ndryshme letrare, si në proze, 
poezi, ese e tregime dhe mon-
ografi te ndryshme ku kemi 
gjetur dhe veten tone. Aty mbi 
te gjitha, ne gjejme të vertet-
en në pasqyrimin e ngjarjeve 
fenomeneve te jetes njerezore 
në pergjithesi, te poeteve, 
patrioteve, shkrimtareve e his-
torianeve qe bejne kete gazete 
shume te shitur. Në Nacional 
gjejme letërsinë më të mirë 
bashkëkohore botërore, të sjell 
në shqip nga përkthyesit më të 
mirë shqiptarë. 

Mbi autobiografinë e Mark 
Mesulit, “Një jetë përmes ditarit”
“Autori erdhi përpara lexuesit me autoritetin 
e plotë të krijuesit që me kohë e ka rrëmbyer 

vemendjen e lexuesit. Thuajse të pestë librat e 
tij i përkasin zhanërit të monografisë.”

Pasi përfundova së lexuari librin e Mark Mesulit, “Një jetë 
përmes ditarit’’ konstatova me kënaqësi faktin që autori ka 

shkruar një autobiografi, e cila qëndron plot dinjitet përkrah 
krijimeve letrare më të mira të historisë së letërsisë në këtë zhanër 
të prozës shqiptare. Në kujtesën time parakaluan librat autobi-
ografikë të Fan S. Nolit, Jeronim de Radës, Petro Markos etj... .

Këtij fondi letrar, për hir të së vërtetës jo shumë të pasur, i 
shtohet një vepër e re, që shënon një arritje shumë të rëndësishme 
edhe për faktin se kjo lloj proze, përgjithësisht është e vakët.

Autori Mesuli erdhi përpara lexuesit me autoritetin e plotë të 
krijuesit që me kohë e ka rrëmbyer vemendjen e lexuesit. Thuajse të 
pestë librat e tij i përkasin zhanërit të monografisë. Secila prej tyre 
ka afirmuar në mënyrë bindëse autoritetin e shëndetshëm artistik, 
talentin e padiskutueshëm të autorit si në njohjen dhe zbulimin e 
fakteve, provave dhe argumenteve reale, historike e shkencore, por 
edhe në aftësinë e interpretimit, përshkrimit dhe paraqitjes së tyre. 

toli ShabaNi

Kjo vepër e arrirë erdhi në dorë të lexuesit pas disa sprovave 
krijuese shumë të suksesshme të autorit si : “Skifteri i Munellës’’, “Një 
kullë në histori’’, ‘’Princi i rapsodisë shqiptare’’, “Pal Nikollë Marku’’ 
(artist popullor), si dhe të një vepre tjetër të cilën e ka në përfundim 
e sipër. Të gjitha këto janë monografi letrare-shkencore që formojnë 
një buqetë interesante në llojin e tyre. Në këto vepra autori ka bërë 
biografitë e të tjerëve, i frymëzuar nga një dashuri dhe pasion i habit-
shëm për heronjt e tij. Tek libri “Një jetë përmes ditarit’’ autori rrëfen 
me një sinqeritet hyjnor biografinë e vet, jetëshkrimin e tij, të familjes 
e të fisit të trevës së Gjegjanit, të Mirditës dhe të Pukës. Për autorin, 
Mirdita dhe Puka janë territore të shenjta. Ai i ka shndërruar ato në 
përmendore kulti për të cilat betohet e përgjërohet me një krenari të 
pakrahasueshme, me një dashuri të jashtëzakonshme.

Për librin me poezi, tregime dhe publicistikë “Burg në liri”

Një burg në liri i Hysen Haxhisë 
“I shkruar në vende dhe kohë të ndryshme, shkrimet e këtij libri evidentojnë me sa të 

mundin madhështinë e heronjve të lirisë, përballë burgjeve dhe qelive të komunizmit”

në burgun famëkeq të Spaçit, 
ku dhe dielli kishte frikë të 
hynte, për të kaluar më pas në 
rrugëtimin dantesk në burgun 
e Ballshit, Zejmenit e Qafës së 
Barit, për të përfunduar më pas 
në burgun tmerr të Burrelit.

Është një rrjetë e tërë telash 
me gjemba, që ndonëse lanë 
gjurmë vuajtjesh mbi trupin e 
tij, nuk mundën dot t’ia thy-
enin shpirtin demokrat dhe 
nacionalist. Kjo sepse siç del 
nga shkrimet e tij, Hyseni ka 

qenë dhe mbetet një organizëm 
vital nacionalisti që ajrin e lirisë 
dhe demokracisë i konsideron 
më të shtrenjtë se vetvetja. Ky 
është shkaku që shumë nga 
poezitë dhe shkrimet eseistike 
janë të ngjizura me revoltë dhe 
luftë ndaj së keqes postdikta-
toriale. I shkruar në vende dhe 
kohë të ndryshme, shkrimet e 
këtij libri evidentojnë me sa të 
mundin madhështinë e heron-
jve të lirisë, përballë burgjeve 
dhe qelive të komunizmit. 

Lexuesi ndihet si i shtypur 
nga prania e zymtë dhe vras-
tare e Gulagut komunist, por 
edhe nga ngjyrat tronditëse 
të rrëfimit. Vlerat e këtij libri 
shtohen edhe nga fryma e 
ndjeshme prej misionari me 
të cilën sillet autori në çdo 
ngjarje dhe eveniment, si dhe 
qëndrimi i tij i pakompromis 
ndaj vrasësve të djeshëm dhe të 
sotëm të idealizmës shqiptare.

Shkrimet poetike për nënat 
e të burgosurve nacionalistë, 
për kryengritjen e të burgo-
surve të Qafë Barit apo vargjet 
hymn për të burgosurit e Spaçit 
të prekin dhe të emocionojnë 
vazhdimisht. Autori u qëndron 
besnik fakteve të përjetuara, por 
nuk i toleron reminishencat e 
demokomunistave të Katovicës. 
Sepse hija e diktaturës në këtë 
kohë të paekuilibruar dhe të 
paemër është ende prezente 
dhe e prekshme për të gjithë. 
Kjo shpjegon edhe faktin që ky 
libër me këtë titull të gjetur dhe 
kuptimplotë “Burg në liri” është 
kaq i prekshëm dhe i lexueshëm 
nga të gjithë.

Kete mendim te mire kane 
te gjithe njerezit e letrave, te 
cilet shprehin kenaqesine dhe 
vleresimet maksimale per te. 
Kjo na jep dhe nje detyrim te 
shprehemi, se te gjithe pyesim: 
“ka me gazete “Nacional”? Ky 
fakt me gezon shume mua, qe 
jam nje dashamires, lexues e 
klient i rregullt i saj. Kjo kerkese 
e madhe dhe shitja e saj, eshte 
rezultat i materialit cilesore e 
te bollshem qe ka mbushur 
faqet e gazetes, eshte nje aftesi 
e gazetareve te saj te palodhur 
e perzgjedhes te ketyre materi-
aleve. Cdo dite degjojme vlere-
sime nga lexues te ndryshëm, 
letrarë, historianë, e njerez 
te penes e te letrave. Me kete 
sherbim te shquar qe po i bene 
shoqerise shqiptare e kombit, 
gazeta “NACIONAL” do te 
ngelet në memorien historike 
te shkrimit shqiptar me vlerat 
cilesore te kohes.Te gjithe 
gazetaret e saj jane mbartes te 
kultures se shkruar në gazete 
dhe do te ngelen ne arshivat e 
biblotekave tona si materialeve 
me vlere te mendjes e te penes 
si dhe te nje pune intelektuale 
në dobi të kombit, me keto 

sherbime i kemi sherbyer e 
keni pasuruar letersine tone e 
atë botërore. Në kete gazetë ka 
vende per te gjithe, me larmin 
krijuese, ku nje vend te rende-
sishem zene shkrimtare e poete 
te rinj. Kjo gazete i merr per 
dore keto talente dhe i nise me 
kurajo e siguri duke u ndri‡uar 
rrugen e bukur te letersisë, 
shume nga keta jane radhitur 
ne ushtrine e madhe te letra-
reve.Kjo gazetë është lider në 
shkrime dhe konsoliduar me 
drejtorin e saj të mirenjohurin 
MUJO BUCPAPAJ, i cili e dre-

jton me nje aftesi dhe autoritet 
akademik, duke i dhene nje 
hov letersisë e kultures. Keto 
dite Nacional Grup, nderoi me 
çmimin nderkombetare: zotin 
FERIK FERRA per kontribu-
tin e madh ne letersi si poet 
cilesor, I botuar jashte shtetit 
me disa vellime. Ka nje jete 
te tere qe shkruan per cesht-
jen kombetare, per jeten, per 
dashurin e per te bukuren qe 
ai e ka qendisur me penen e 
tij te holle ne gjergjefin e tij 
shpiteror, poezi te shkruara 
me syte e zemres. Kete çmim 

te madh ja dozoi zotit Ferra 
Presidenti i Nacional group 
zoti FLAMUR BUÇPAPAJ në 
ambjentet e Qëndres Kulturore 
“Nacional.” Në atë veprimtari 
model folen shume kritikë, 
akademikë, studjues dhe 
shkrimtarë, të cilet e lartesu-
an poetin dhe shkrimet e tij. 
Ata dhane vleresime e me 
nje kopentencë akademike të 
gjitha librave te zotit FERIK 
FERRA duke i uruar per librat 
e radhes. Ferra është vlerësu-
ar nga personalitete letrare si, 
Dritero Agolli, Dino Kubati, 

Niko Kacalidha, Fatbardha 
Hoxha, Mexhit Prençi, Afred 
Uçi, Shaban Sinani, Defrim 
Cani, Qazim Shehu, e të tjerë. 
Kritiket vune në dukje vlerat 
si dhe uruan atë per vepra te 
tjera në vazhdim. Pershendeti 
të pranishmit edhe poeti Ferik 
Ferraj, duke i falenderuar per 
fjalet e mira dhe mbeshtetëse 
për atë dhe krijimtarinë e tij.

Poetit 
Ferik Ferra

Ferik Ferra, zotni Krutanë,
Emri që i foli nana,
Re të rrethuan nga çdo anë,
Ishe fisnik i kalasë me namë.
Kaluar PEGASIN, me muzën.

POLIMNEN
Ferrë mbive, për ata që të shkulen,
E lule shkembi, beden kalaje,
Rrembushur dashuri nënë, mot e jetë,
Ashtu fisnikerisht u gatove poet.

Qendra NACIONAL 
Tiranë, më 21 Mars 2015
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ilir Kerni risjell 
pas 8 vjetësh 
“la Sylphide”

Baleti romantik “la syfide” 
rivjen pas 8 vjetesh nga ilir 

kerni. kete here drejtuesi i teatrit 
te operas dhe Baletit, nuk eshte 
rolin e personazhit kryesor, por 
koreograf i shfaqjes.

teatri Kombëtar 
i Kosovës 
ende pa repertor

Edhe tre muaj nga fillimi i 
vitit 2015 teatri kombëtar i 

kosovës nuk e ka miratuar ende 
repertorin për këtë vit, ashtu siç 
parashihet edhe me ligjin për 
teatrot në vend. Një situatë e 
tillë është krijuar nga shkarkimi 
i ish-udhëheqësve të tkk-së dhe 
vërejtjet që pati këshilli drejtues 
i teatrit ndaj projekt-propozimit 
për këtë viti nga ish-udhëheqësi 
artistik, tashmë i shkarkuar.

“vrasja e 
Maratit” 
në skenë

Janë akoma shfaqjet e para të 
“vrasjes së maratit” vënë në 

skenë nga arben kumbaro në 
teatrin kombëtar. është një pro-
jekt disavjeçar i regjisorit i cili, 
së fundmi, e motivon prurjen 
e dramës së peter Wiess-it me 
radikalizimin esktrem si shqetësim 
urgjent i kohës sonë. si e përkthen 
kumbaro në skenë?

inva Mula 
rikthehet 
në tKob 
si regjisore

sopranoja e mirënjohur inva 
mula, do të rikthehet në teatrin 

kombëtar të operas dhe Baletit 
në tiranë, për të interpretuar dhe 
inskenuar si regjisore operan 
“pagliacci” në muajin maj.këtë e 
ka bërë të ditur drejtori i tkoB-së, 
ilir kerni, sipas oraNews, gjatë 
provave gjenerale të baletit “la 
sylphide”, të cilin në fillim të këtij 
viti kerni e solli edhe në teatrin 
kombëtar të kosovës.

“KUq e ZI Je TI” 
Juliana Pasha: Flori 

më ka vjedhur këngën

Më datën 27.03.2015, në orën 11.00, në 
Tiranë në ambientet e “Frindeseser bokes 

hause” u bë promovimi I librit të Sali Bytyçit, 
“Hamitologjia” botim i Shtëpisë Botuese 
“ONUFRI”, Tiranë. Ishte hera e parë qe autori 
i këtij libri, pas shumë botimesh qe ka realizuar 
deri  tani  në gjini të ndryshme të letrave shqipe, 
promovonte për herë të parë në Tiranë ndonjë 
libër i cili u’ realizua më sukses të plotë. Ky libër 
kritik u’ vlerësua shumë lart nga referuesit që 
folën për përmbajtjen e tije dhe  në mesë tjerash 
u’ tha se: ai është i rrallë në llojin e vetë për sa 
i përket letrave të shkruara shqipe, dhe se ai 

është një model dhe pikë referimi për sa i përket 
kritikës së argumentuar, bazuar dhe referuar 
vetëm në prova dhe fakte. Në fjalën e tije autori 
falënderoi pjesëmarrësit, si dhe ju përgjigj me 
kompetencë edhe pyetjeve të pjesëmarrësve nga 
salla. Ne atë promovim morën pjesë dhe e sho-
qëruan deri në funde atë veprimtari edhe shumë 
anëtarë të Shoqatës Mbarëkombëtarë Bytyçi  me 
qendër në Tiranë, se bashku me kryetarin e sajë 
Av. Agron Isa Gjedia, por edhe personalitete te 
ndryshme, miq dhe dashamires të kësejë shoqatë 
që njëkohësisht ishin  edhe adhurues të autorit. 

Nga Brezart Oplasi

Këngëtarja e njohur shqiptare që ka për-
faqësuar Shqipërinë edhe në Eurovision, 
Juliana Pasha, është shprehur dje per 

mediat se Flori Mumajesi i ka vjedhur tekstin e 
këngës “Kuq e Zi”. Sipas saj, teksti nuk është orig-
jinal dhe kantautori, i cili e këndon këtë këngë 
me Elvana Gjatën, ka vjedhur tekstin e një këngë 
që ka kënduar ajo bashkë me tenorin Armaldo 

Gllogjeri. Kopjacët në Shqipëri kanë filluar të 
kopjojnë edhe tekstet e këngëve së fundi, se nuk 
u mjafton që kopjojnë muzikë nga mëngjesi në 
darkë. Kënga “Kuq e Zi” që u këndua nga unë 
dhe tenori Armaldo Gllogjeri për herë të parë në 
festat e nëntorit në Portokalli show. Kompozitor 
Edmond Rrapi, teksti Lejdi Shqiponja”, shkruan 
Juliana Pasha në profilin e saj në Instagram.

Shqipëri-Kosovë memorandum 
bashkëpunimi për “Ditët e Kulturës 
Shqiptare në Diasporë” 
Do të themelohen “Qendrat Kulturore në Diasporë”

Gjatë takimit mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë, me 
moton “Një tokë, një popull, një ëndërr”, pati edhe 

bashkerendim per kulturen. Në këtë mbledhje të përbash-
kët Kosova e Shqipëria nënshkruan 11 marrëveshje të reja.
Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, Ministria 
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe 
Ministria e Diasporës së Republikës së Kosovës nënsh-
kruan memorandumin e bashkëpunimit, me dëshirën për 
të forcuar marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve; me qëllim 
përçimin e vlerave të përbashkëta kulturore dhe historike;

Ky memorandum i nënshkruar nga Ministrja Mirela 
Kumbaro, Ministri Valon Murati dhe Ministri Kujtim Shala 
shpreh vullnetin e përbashkët për konkretizimin e bash-
këpunimit në realizimin e Qendrave Kulturore në Diasporë.

Piktura tipike shqiptare e Bujar 
Zajmit ekspozohet në një koleksion

Piktori Bujar Zajmi vjen në një Koleksion interesant 
pikturash. Te 37 punimet e prezantuara në ekspoziten 

e celur ne Muzeun Historik Kombetar jane prone e kolek-
sionistit Jaho Brahaj. Punimet rrokin harkun kohor te 25 
viteve te fundit. Zajmi thote per Nacional se piktura e tij 
eshte tipike shqiptare.

Albanologu Francesco Altimari, 
botohet libri për 60-vjetor

Me rastin e 60-vjetorit 
të lindjes së albano-

logut Francesco Altimari, 
Akademia e Shkencave e 
Shqipërisë ka promovuar 
librin “Studime”, ku janë përf-
shirë studimet e 60 autorëve 
nga vendi e bota. Rreth 60 
studime të 60 autorëve nga 
vendi e bota dhe po aq studime botohen në një libër, i cili i 
kushtohet, në vend të një kartoline, kolegut të tyre, gjuhëta-
rit dhe studiuesit të njohur arbëresh, Francesco Altimari, i 
cili mbushi 60 vjet. Me këtë rast, në nderim të Francesco 
Altimarit, me rastin e 60-vjetorit të lindjes, Akademia e 
Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me Fondacionin 
Kulturor “Fan Noli” organizuan promovimin e librit “Stu-
dime”. Në shënimin hyrës të librit, profesor Matteo Mandalá.

Josif Papagjoni: Regjisorët 
“fobi” nga pjesët shqipe

Kritiku i artit skenik, Josif Papagjoni thotë se pjesët 
shqiptare duhet të kenë hapësirën meritore në teatër, 

pa anashkaluar as repertorin e huaj. Por në këndvështrimin 
e tij regjisorët kanë fobi nga drama shqipe, pasi çdo gjë 
duhet krijuar nga e para. Ndërsa një pjesë e huaj e ka testuar 
suksesin dhe regjisorët e kanë një pikë referimi.

Shkolla e mesme e Ulqinit 
kremton 50 vjetorin e themelimit

Kryetari i Komunës së Ulqinit, Fatmir Gjeka ka uruar 
nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së mesme të 

Ulqinit. Në një mesazh dërguar drejtorit të këtij institucioni 
edukativo -arsimor Hysein Ceno Katana, zoti Gjeka shpre-
het: “Në emër të Komunës së Ulqinit si dhe në emrin tim 
personal më lejoni tju shpreh nga zemra Gëzuar 5o vjetorin 
e krijimit të këtij tempulli të dijes”.

N J O F T I M

i Shoqatës Mbarëkombëtarë 
bytyçi me qendër në tiranë

elhaida dani këndon në 
natën e parë të "eurosong"
Shqiptarët do të mund të dëgjojnë Elhada Danin dhe ta ndjekin 

me performancën e saj, në natën e parë të Eurosong. Në faqen 
zyrtare të Eurovizion është publikuar lista e plotë e këngëve 
pjesëmarrëse në këtë edicion, në të cilën Shqipëria është ven-
dosur të performojë në natën e parë dhe përkatësisht e 14-ta.

info •••

anëtar dhe dre-
jtues të shoqatës 
mbarëkombëtarë 
bytyçi se bashku 
me autorin e librit 
(në mes) ne një 
foto.  nga e majta 
ne te djathte 
te fotos: adem 
mehmetaj, sherif 
imeraj, sali bytyçi, 
beqir nezaj, ali 
mula dhe ulur ne 
mes shkëlqim 
hajdarmataj.
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