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Flash

A ka
konkurrencë
Sinan Vllasaliu?
Këngëtari i zemrave, sinan Vllasaliu, 
vazhdon të mbetët në krye të listës 
së më të preferuarve. Kanë dalë 
shumë emra të rinj në skenë, djem 
bukurosh, mirëpo sinanit assesi nuk 
i është bërë konkurrencë. 
Me pamje, me zë, me burrëri... ky 
është këngëtari që e duan dhe e 
pëlqejnë të gjithë.

Pse Gjyste Vulaj 
është këngëtarja më e pasur shqiptare?
Kur flitet për Gjyste Vulajn, mendja menjëherë të shkon te 
zëri i saj, këngët, atmosfera që krijon, por edhe të pamja mjaft 
sensuale. 
E, përveç këtyre virtyteve që ia ka dhënë Zoti, ajo përmendet 
edhe për pasurinë e madhe që ka, duke u cilësuar si këngëtarja 
më e pasur shqiptare. 
Kur Gjystja është pyetur nga “Kosovarja” për këtë, është 
përgjigjur: “Pasuria më e madhe për mua është familja ime, janë 
dy fëmijët e mi, Rozana e Besarti, si dhe bashkëshorti im - sokoli, 
pa dashur t’i lë anash edhe familjarët tjerë dhe fansat e shumtë 
që kam anë e mbanë trevave shqiptare. Pa këta as jeta ime nuk 
do kishte kuptim”.

Luana Vjollca
me 120 defekte
luana Vjollca është njëra nga vajzat më të pëlqyera të ekraneve 
shqiptare. Pos përvojës shumë vjet si prezantuese, viteve të 
fundit ajo po merret edhe me muzikë. 
Por, më shumë sesa për zërin, luana shquhet për bukurinë dhe 
përmasat trupore. Dhe, me gjithë këtë bujari që Zoti ia ka dhënë, 
luana ka thënë se kur e sheh veten në pasqyrë gjen 120 defekte. 
“Edhe unë jam si çdo njëri tjetër, që kur shihem në pasqyrë ia 
gjej vetes 120 defekte, saqë nuk di nga t’ia nisi”, ka thënë luana.
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E bukur,
atraktive,
çdo ditë e më e famshme

Në ballinë: Hareza Mazreku

Hareza Mazreku, me 
bukurinë e saj, është 
një nga imazhet e 
mrekullueshme që 
konfirmon faktin se 
shqiptaret janë të 
bukura dhe të pak-
rahasueshme. Ajo 
tërheqë kureshtjen e 
të gjithëve me çdo foto 
që poston në rrjete 
sociale. 
E bukur, atraktive, 
e jashtëzakonshme, 
Hareza është femra që 
po bëhet e famshme 
përditë e më shumë. 
Është pjesë e botës 
së modës, madje ka 
marrë pjesë në disa 
videoklipe. Tutje do 
e shohim në projekte 
të tjera, e që, pa dys-
him, do u falë sharm e 
bukuri. 
Në intervistën dhënë 
revistës sonë, “Kos-
ovarja”, Hareza flet e 
tregon përtej asaj që 
dihet...

Po e nisim nga emri i veçantë. 
Kush ta ka lënë dhe ç’kuptim ka?
- Emrin ma ka lënë babai. Kuptimi 
i emrit tim është “e hareshme”. 
Kuptimi i emrit tim sjell pozitivitet, 
andaj më pëlqen shumë.  

A mund ta përshkruash veten 
me pak fjalë?
- Jam temperamente, por edhe 
shumë e guximshme. Sfidat janë 
ato që më japin kurajë që unë të 
jem edhe më e fortë.
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Cilat janë eksperiencat tua 
në botën e modës?
- Kam disa eksperienca, pasi 
kam punuar me disa dizajnerë 
dhe fotografë. Zakonisht, 
paraqitjet e mija janë vlerësuar 
shumë dhe kjo më ka shtyrë të 
mos ndalem dhe të vazhdoj të 
ecë sigurt në botën e modës.
 
Sfilata, fotografi, videoklipe. 
Ku më mirë?
- Të jesh modele duhet t’i bësh 
të gjitha. Ndihem mirë dhe e 
veçantë kudo që paraqitem në 
cilësinë e modeles, që aktual-
isht është puna dhe pasioni im.

Të punosh si modele a do 
të thotë se duhet të dukesh 
perfekt?
- Patjetër, duhet të jesh shumë 
në formë dhe të jesh shembull 
se si duhet të duket një femër. 
Unë jam një modele në ngritje, 
andaj përpiqem që t’i plotësoj 
të gjitha kriteret e botës së 
modës.

Si ndihesh kur e sheh veten 
në foto?
- Më jep ndjesi të mirë. Por, 
gjithmonë është ajo pjesa që 
në fotot e radhës të dukem 
edhe më bukur, të nxjerrë më 
të mirën nga vetja.

Komentet që i dëgjon më së 
shpeshti për vete?
- Komentet më të shpeshta 
kanë të bëjnë me ngjashmëri-
në time me Taynen. Më thonë 
“Wow, po dukesh si Tayna”. Disa 
të tjerë më thonë se e pëlqejnë 
shikimin tim, të tjerët fytyrën 
dhe, zakonisht, më thonë të 
mos ndalem.

Të krahasojnë edhe me 
Luana Vjollcën. A të pëlqen 
apo të pengon kjo?
- Më pëlqen e më jep kënaqësi, 
madje pse jo që në një të 

ardhme të jem në hapat e saj. 
Por, do doja më shumë të bëja 
emër si Harezë, e jo pse i ngjajë 
dikujt tjetër.

A do të doje të ishe imazh i 
ndonjë brendi dhe nëse po i 
kujt?
- Punoj moti si modele dhe, 
natyrisht, synimi dhe ëndrra 
ime ta shoh veten si pjesë 
në “Fashionova”, “Oh Polly”, 
“Revolve” etj. Do të kishte qenë 
diçka shumë e madhe për mua.

Për cilin stilist do të doje të 
sfiloje?
- Do të doja shumë të sfiloja 
për stilisten e famshme Vera 
Vang.

A i synon pasarelat e modës 
botërore?
- Patjetër, madje të ardhmen 
time e shoh duke sfiluar në 
pasarelat e modës botërore, 
meqë atje vlerësohet shumë 
moda.

Ç’bën në jetën e përditshme?
- Asnjëherë nuk e qoj kohën 
kot. Punoj në një agjenci pri-
vate. Pas orarit të punës shkoj 
në fitnes dhe lexoj shumë.

A është dikush në jetën tënde 
pa të cilin nuk mundesh?
- Personi pa të cilin nuk do 
t’ia dilja dot është mami im. 
Ka qenë përkrahja ime më e 
madhe qysh në ditën e parë 
që kam shfaqur interesim për 
botën e modës. I them falemin-
derit që nuk ka munguar kudo 
që më është dashur mua. 
Një falënderim të madh edhe 
grimeres sime që realizon grim 
perfekt, e që është përherë pra-
në meje, armelareshani_mua 
dhe dizajneres Abanafashion, 
me veshjet e së cilës dukem 
edhe më bukur.

N. Neziri
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E dhembshme...

Me
rrogën e parë
ua rregullova 

varret 
prindërve

Para meje qëndronte një djalosh, me 
një qyrk që mbante duart afër gojës, 
për t’i ngrohur me ajrin e vet që nxjerr 
nga brenda. Pas pak u afrua te xhami i 
veturës sime dhe më pyet nëse mund 
të hynte në veturë, që të ngrohej de-
risa t’i vinte kombi që do t’i qonte në 
punë, në objektin ndërtimor. 
Ia hapa derën dhe ai hyri, duke u 
dridhur. 
“Qenke mërdhirë!”, i thashë.
 Ai mezi nxori fjalë nga goja, teksa 
duart i zgjati aty ku dilte ajër i nxehtë 
nga vetura.
“Mos ma shiko fytyrën, as moshën!”, 
më thotë. “Jam rritur qysh kam mun-
dur... Babai më vdiq aksidentalisht 
rrugës nga Gjermania për në shtëpi. 
Ishte muaji prill i vitit 1995. Më la 
të vogël, bashkë me motrën, e cila 
është pak më e madhe se unë. Nuk 
shkoi shumë kohë e u sëmurë nëna. 
Edhe ajo vdiq një vit pasi vdiq babai. 
Unë dhe motra mbetëm te axha, por 
pas tre vjetësh vdiq edhe axha e ne 
mbetëm te djemtë e tij, që nuk ishin 
aq të rritur sa të kujdeseshin për ne...”. 

Motrës ia dhashë
një betiM
dhe e Mbajta fjalën
“Isha tetëmbëdhjetë vjet kur mora 
pagën time të parë. Motra qe martuar 
dy vjet më parë, e unë mbeta të jetoja 

vetëm, në një dhomë që ma patën 
lëshuar djemtë e axhës. 
Dola të kërkoja punë. Askush nuk më 
merrte në punë, meqë edhe me trup 
isha i dobët. Dhe, një ditë deshi Zoti e 
një njeri më mori të punoja në oborrin 
e tij. Oborri i tij ishte i madh, andaj 
kishte punë në të rregullisht. Ishte 
njeri i mirë: më jepte bukë, por edhe 
çaj pas buke... 
Kur bëra një muaj punë në oborrin e 
tij, ma dha pagën e parë. M’i dha 300 
euro! Madje, edhe ca rroba të djalit të 
tyre, e që nuk i përdorte...
“Çka do të bësh me këto para?”, më 
pyeti zonja e shtëpisë.
“I kam premtuar motrës se me rrogën 
e parë kam me ua rregullua varret 
prindërve!”, ia ktheva.

Mrekullia erdhi
si prej qiellit...
Një ditë, zonja e shtëpisë ku punoja, 
më tha se kishte biseduar me djalin 
e saj, e që kishte firmë ndërtimtarie 
dhe do më merrte në firmën e tij. U 
gëzova pa masë... Desh fluturova nga 
gëzimi... 
Dhe, që nga ajo kohë kam një vend 
pune dhe rrogë stabile, he Zoti e 
ruajt!”, më thotë ai, teksa bëhej gati të 
dilte nga vetura ime, meqë kombi që i 
merrte punëtorët veç arriti në stacion. 

S.

Po qëndroja në 
parkingun afër shkol-
lës së Mjekësisë “Ali 
Sokoli” në Prishtinë, 
në mëngjesin e her-
shëm të së enjtes, 
kur temperatura 
kishte zbritur në mi-
nus tetë gradë cel-
sius. Njerëzit shkonin 
në punë, kurse auto-
busët i zbarkonin ud-
hëtarët në mëngjes.
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Pritëm shumë e vuajtëm shumë…
Kjo pritje po vazhdon edhe sot – po 
vuajmë, po presim…
Për çka? 
Për gjithçka që quhet jetë. Jeta, çfarë 
i duhet njeriut sot… Jo jetë sa për një 
kafshatë buke.
Po këto pallate, që ndërtohen dhe 
ngrihen përditë si kërpudhat, ç’janë? 
Ato s’janë tonat – që e kemi emrin 
popull.
Po, të kujt? 
Të atyre që s’di prej nga, si e kah i 
bërën e i bëjnë gjithë ato para e pasuri. 
Unë s’po muj t’i ngopë fëmijët, e lëre 
më diç më shumë! Këto pallate janë 
të atyre që dje ishin në pozitën time 
sot. S’kishin gjë përpara shpirtit. Po ja, 
që paslufta i bëri të pasur: me pallate, 
biznese, xhipa të zi…
Po, ka pas thënë Mjeda: “Bilbil, ky 
shekull or e çast ndërrohet; bien të 
mëdhenjtë të vegjlit çohen!”.
Ky shekull po ndërron, por di një gjë se 
i vogël isha e i varfër isha. Kështu isha 
para lufte, kështu vazhdoj të jem edhe 

pas lufte. 
Po, mirë e bën Zoti! Fjalë e mirë kjo. 
Presim…
Presim edhe pas këtyre zgjedhjeve që 
votuam – për ndryshim.
Por, çka do të ndryshojë? 
A do të ndryshojë gjë?
Nejse...

*
Dy shikime në një dritare: optimisti 
dhe pesimisti. 
Optimist është njeriu që në agim i af-
rohet dritares dhe thotë: “Mirëmëngje-
si Zot!”. 
Pesimist është njeriu që i afrohet drita-
res me fjalët:
“O, Zot, mëngjes qenka, a?!”
Pra, varet nga ti si do të thuash!
Është i njëjti mëngjes, ndoshta edhe i 
njëjti mot, ndoshta të njëjtit persona 
edhe flenë në të njëjtën dhomë dhe 
e shikojnë mëngjesin nga e njëjta 
dritare.
Por?

Gani DILI

Faqja e shtatë

Po, mirë
e bën Zoti!



Në secilin emision gjithsecili i sheh 
se sa ata janë të përmallur për tokën 
e lindjes. I kujtojnë njerëzit, fqinjët, 
por edhe tokat e theret e fushat... 
Njëri tha: “Kam mall edhe për 
theret e mymleqetit” (fjala është për 
Kosovën). 
Sidoqoftë, të gjithë ata që kanë 

pasuri e jetë të mirë atje, e kanë një 
amanet: Të varrosen në dheun e 
Kosovës! 
Pra, nga kjo shihet se për ta Kosova 
është tokë e bekuar, me thera të 
ëmbla, e ku të gjithë duan të vdesin 
e të varrosen këtu...

Ku Ka më shumë 
flamuj se te ne? 
Megjithatë, ne dallojmë shumë me 
Perëndimin, sepse toka e Kosovës 
nuk e duron shumë urbanizimin, 
meqë ia neutralizon legjendat dhe 
mitet. 
A ka kund më shumë përmendore e 
flamuj se te ne, në tokën e Kosovës? 
Kaloj rrugës transit, që lidhë rrugën e 
Llapit me atë të Mitrovicës, dhe hasi 
në disa varreza. Disa varre kanë nga 
një flamur kombëtar, që valon sipëri. 
A nuk mund të shënjohen këto varre 
me një flamur të vetëm në hyrje të 
varrezave? 
Nuk u mjafton ta kenë një flamur 

kombëtar, por duhet secili varr ta 
ketë nga një flamur? 
Edhe nëse janë dëshmorë, edhe 
nëse janë viktima të luftës, respekt 
për ta. Ata nuk janë fajtorë që të 
gjallët nuk janë organizuar për t’i 
nderuar me një flamur të vetëm... 
Herën e fundit kam qenë në Gjer-
mani në ditën kur ishte edhe 
100-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë 
dhe pash se e tërë Gjermania nuk ka 
flamuj sa ka Kosova... 
Kjo ma kujtoi edhe një ndodhi në 
odën e tim ati, teksa vinin mysafirë 
të ndryshëm. Një burrë që erdhi 
në odën e babait tim e përdorni 
thënien: “Filan burri është bërë si 
cungu në derë të kovaçit!”. 
Kur jam rritur kam mësuar se cungu 
i kovaçit rri te dera dhe kushdo që 
hyn e afron apo e largon sipas nevo-
jës që të ulet... 
E, ai që nuk dëshiron të ulet në të 
edhe mund ta shtyjë anash...

S.
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Të etshëm për Kosovë...

Jetojnë në Turqi si milionerë,
varrin e duan në Kosovë!
Janë dhënë shumë 
emisione televizive me 
shqiptarët e shpërn-
gulur në Turqi në vitet 
1950-1960. Aso kohe 
rreth gjysmë milioni 
shqiptarë kanë ikur për 
në Turqi nga dhuna 
serbe. Atje, pas shumë 
përpjekjesh e vua-
jtjesh, disa prej tyre 
kanë arritur të bëhen 
edhe milionerë.

Manifestimi i shqiptarëve të Turqisë
për 11-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
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Të pa shpalosura ndonjëherë...

Njeriu mund të 
bindet për kupti-
min e lirisë posa 
hyn në fshatin 
Celinë dhe sheh 
me sy të vet gjithë 
atë shkatërrim e 
mjerim që ka lënë 
lufta...
Shënimet autentike në terren, 
në vitin 2002, që m’i dha atëbotë 
Shaqir Hamëz Fazliu, i lindur më 1937, 
shpalosin tre detaje, e që janë tri 
drama në vete, e që kanë ndodhur në 
fshatin Celinë të Rahovecit. Vrasja e 
fëmijës trevjeçar, vrasja e një memeci 
që nuk mund të thoshte fjalët “Rroftë 
Serbia!”, si dhe vrasja e 16 anëtarëve 
të një shtëpie të familjarit Agim 
Zeqiri.
Shaqiri, posa e pa nga larg të ecte 
rrugës Agimin, më tha se është i fortë 
si guri. I ka humbur 16 anëtarë të 
familjes, por ia del të mbahet i fortë!

Ç’rrëfen Agim Zeqiri?
“I kam humbur 16 anëtarë të familjes. 
Më të vegjlit e vrarë, e që janë gjetur 
më vonë, janë: Vajza Alma, një vit 
e gjysmë, djali Albani, tre vjeç dhe 
Blendari nëntë vjeç. 
Familjarët e mi janë marrë në orën 15 
dhe në afërsi të shtëpisë i kam gjetur 
7 kufoma. Katër kanë qenë pa kokë, e 
tri kufoma ishin nga Krusha e Madhe.
Kur na morën, na ndanë burrat nga 
gratë. Djemtë mbi 18 vjeç i tubuan 
në oborrin e shtëpisë. E, kur i pa, djali 
im tha: 
“Bacë, do të na pushkatojnë të 
gjithëve, a?!”.
“Jo”, i thashë, duke u munduar t’i jepja 
kurajë.
Djemtë m’i morën nga duart... U 
thashë policëve dhe paramilitarëve, 
në oborrin tim, se ua jap 5 mijë marka 
gjermane, veç t’i lirojnë djemtë.
“Cilët djem?”, pyeti polici.
“Të gjithë djemtë m’i lironi!”, i thashë.
“Si t’i lirojmë, kur ne po i kërkojmë 

pikërisht këta?! Ik!”, ma ktheu ai.
“Nuk shkoj askund pa i liruar të 40 
djemtë që i keni tubuar!”, i thashë me 
një farë guximi.
Atëherë, polici m’i mori pesë mijë 
marka dhe i liroi djemtë. Por, nuk 
ishte fundi i lirisë, sepse drama me 
vrasjen e njerëzve ende nuk kishte 
filluar...
Të gjithë banorët e Celinës mba-
heshin të kidnapuar. Diçka do të 
ndodhte... Na nisën për në Xërxë. 
Udhëtonim rrugës së hekurudhës në 
rrethim të plotë. Dhe, teksa ecnim, 
nga snajperi u qëllua Can Jangishta 
dhe vdiq. 
Natën e kaluam mbi hekurudhë. Të 
nesërmen në mëngjes na tubuan në 
lëndinë nga katër vetë në grup dhe 
na thanë të shtriheshim mbi tokë. 

DrAmA nisi 
me vrAsjen e të riut, 
Agim rAmADAnit
Drama nisi me vrasjen e një djali të ri, 
që quhej Agim Ramadani. Djaloshi e 
mbante përdore nënën e paralizuar. 
Plaka mbeti e shtrirë, pranë djalit të 
vrarë, Agimit.
Dhe, vrasje pas vrasje, vazhdoi drama 
e vrasjeve në fshatin Celinë”, thotë 
Agimi.
Andaj, tash, kur edhe janë zgjedh-
jet dhe ky përvjetor ndodhet afër, 
ndoshta dikush i ka harruar këto 
tragjedi të popullit shqiptar më 1999! 
Por, ka edhe njerëz që qajnë çdo ditë 
për të vrarët... 
Pra, vitet ikin, por dhembja nuk ka të 
ndalur...

Safet Krivaça

Rrëfim rrëqethës
i Agim Zeqirit, nga Celina:
Katër kufoma ishin pa kokë!
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Si askund tjetër në Kosovë...

Pse në Restelicë mysafiri
pritej me këngë e def?

Para do vjetësh, në Restelicë të Dra-
gashit, një ortek i madh bore përm-
bysi shumë shtëpi, në të cilat ndër-
ruan jetë shumë njerëz dhe u shpëtua 
një vajzë e vogël, që nuk e dinte se 
prindërit i kishin vdekur. Përmes kësaj 
historie të hidhur gjatë kohë u mbajt 
mend fshati në trekëndëshin e brezit 
kufitar Kosovë-Shqipëri-Maqedoni. 
Ajo “mortajë” që goditi fshatin 
Restelicë të Sharrit, nuk ishte gjëja e 
vetme që duhej mbajtur mend nga 
katundi buzë bjeshke, me rrugë guri e 
kalldrëmi. 
Meshkujt iknin në rini për të zënë 
vend në ëmbëltoret e qyteteve më 
në zë të vendeve turistike në ish-Ju-
gosllavi, ndërsa femrat bënin punët e 

shtëpisë, madje duke bartur ujë edhe 
nga çezmat e fshatit. 

Pse më ktheu 
Restelica në vitet 70?
Në vitet e shtatëdhjeta, si gazetar, isha 
në Restelicë për herë të parë. Në atë 
kohë ishte adet që me të hyrë mysafiri 
në fshat, vajzat të dilnin nëpër xhamat 
e kullave dhe të shtëpive dhe, duke 
nxjerr kokën dhe një pjesë trupi në 
dritare, t’i këndonin me def mysafirit 
të panjohur. Pra, ishte adet që mysafiri 
të pritej me këngë... 
Unë, si gazetar i terrenit, pata fatin 
të shkoja në Restelicë në vitin 1976. 
Dhe, me të hyrë në fshat, u befasova 
me shfaqjen e vajzave në dritaret e 
kullave, e që këndonin me def për 
ardhjen time, pa ditur se kush isha: 
gazetar a kalimtar rasti. 
Me të hyrë në njërën nga odat e këtij 
fshati, më shtruan drekë, siç thuhej 
atëherë, “deri në fyt”. 
Në Restelicë, gjithashtu, bëra një natë 

gjumë në njërën nga odat e fshatit. 
Dhe, kur e braktisa fshatin, po ashtu, 
më përcollën me këngë e def vajzat e 
fshatit... 
Dhe, reportazhi nga Restelica, e që 
e botova atëbotë në Revistën “Zëri 
i Rinisë”, qe shpallur reportazhi më i 
mirë i kohës. 
Por, tash një gjë e tillë nuk ndodhë më 
në Restelicë, meqë numri i njerëzve 
turistë që i vizitojnë këto anë duk-
shëm është shtuar. 
Para pak ditësh isha në Brod të kësaj 
komune dhe aty pash shumë vetura 
me regjistrim të Prizrenit, por edhe 
nga Prishtina e Tirana, e që njerëzit 
kishin ardhur për skijim dhe për ta 
shfrytëzuar ajrin e pastër të maleve të 
larta, mbuluar me borë, në këtë kohë 
pandemie, kur edhe jemi mbyllur në 
shtëpitë tona. 
Sidoqoftë, mendja s’më largohej dot 
nga koha e viteve 70 dhe këngët me 
def të vajzave të kësaj ane, e  që për 
atë kohë një veprim i tillë ishte shumë 
interesant...

G. D.

Ishte një kohë së cilës 
i ka perënduar dielli 
dhe atë mund ta ku-
jtojnë vetëm ata që e 
kanë jetuar...

Restelica dikur ...tash
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Flitet e përflitet se...

Arkat me ari janë
në kodrinën e Gadimes

Para një dekade 
është shtruar as-
falti ku lugina 
“Klysyrka” ka 
shpalosur bukuritë 
mahnitëse. E, para 
asaj kohe, kishte 
rreziqe për kalim-
tarët. Por, pse flitet 
se arkat me ari janë 
në kodrinën e Gad-
imes së Lipjanit?
Para se të shtrohej asfalti rrugor Lipjan-
Gjilan, lugina “Klysirka” ruante jo vetëm 
bukuritë mahnitëse, por edhe rreziqet për 
kalimtarët. Ajo nis me të mbaruar Gadimja 
e Epërme dhe përfundon me të hyrë në 
fshatrat e Gjilanit: Kishnapolë, Sllakoc, 
Zhegoc e Gadish.
Historiku thotë se emri i fshatit më të 
madh në Kosovë, Gadime, rrjedh nga fjala 
ilire Gradina, që shtrihet rrëzë maleve mbi 
Gadimen e Epërme. 
Aty ishte derdhur gjak nga luftërat iliro-
romake, sipas legjendave të shumta. Rrallë 
ndodh të gjesh një mitologji aq të pasur 
me ngjarje të dukshme dhe të padukshme 
që përbëjnë një histori të tërë gjërash që 
ka mundur t’i ruajë deri në ditët e sotme 
vetëm lugina “Klysyrka”, përgjatë së cilës 
rrjedh lumi po me këtë emër.

Ç’thotë Qamil 
tasholli se kush 
hidhte gurë
mbi mullinj?
Qamil Tasholli, më i vjetri në këtë anë, 
thotë se për ta deshifruar luginën, duhet 
të lidhemi me gojëdhënat.
Lugina është nja dhjetë kilometra gjatësi, 
e që ruan ende arkat e paçelura të miteve. 
Për këtë, Qamili thotë:
“Dikur në Gadime shitnin dru malësorët, 
duke ardhur nga bjeshka në rrafsh. 
Atëherë bjeshkët kanë qenë me drunj 
të gjatë, e jo si sot, që pak ngjasojnë në 
bjeshkë. 
Kah kishin ardhur me kuaj e qerre me dru 
për në rrafsh, u kishin dalë qoftëlargët dhe 
ua kishin ndalur qerret. Herë-herë edhe ua 
kishin rrotulluar... 

Kjo thuhet se ka ndodhur në qindra raste. 
Sa e sa herë kanë treguar pleqtë për këso 
ngjarjesh... 
Për me dëshmuar se ka pasur diçka të tillë, 
përgjatë luginës ka pasur edhe mullinj, ku 
kanë bluar misër e grurë njerëzit e kësaj 
ane. Dhe, disa nga mullinjtë i mbaj mend 
edhe vetë...
Pleqtë dikur tregonin se natën hidheshin 
gurë mbi kulmet e mullinjve. E, kush i 
hidhte nuk shihej...
Te “Kroni i Akullit”, në ahishtë, edhe sot 
hasim njerëz që marrin ujë. Dikur në këtë 
vend zanat e malit shiheshin natën si bu-
kuroshe të pakrahasueshme. Hidhnin valle 
dhe këndonin bukur”.

kodra Që ruan arkat
e thesarit të mbretit
Se ka ndodhur një dyndje iliro-romake në 
Gradinë, flet edhe historia. Ilirët jetonin 
në Gradinë. Kisha edhe sot i ka themelet, 
duke qenë e rrethuar me oborr dhjetëra 
hektarësh e me lule jargavani, ku njerëzit i 
marrin për bimë dekorative.
Rreth këtyre ngjarjeve, bashkëbiseduesi 
ynë, thotë:
“Me të filluar lugina, është kodra rrum-
bullake si plis, në krye të së cilës, thonë, 
mbreti e kishte mbretërinë. 
E shihni kodrën me formë plisi? Thonë se 
deri te ngjitja në maje të saj kishte shkallë, 
ku bartej malli. Thuhet se ajo kishte tunele 
dhe dyer. Brenda tuneleve thuhet se ka 
arka me ari.
Një kushëri imi, deri vonë e ka pasur 
një hartë të kësaj kodre me rrethinë, ku 
evidencoheshin me shenja vendet dhe 
lokacionet e pasura. 
Kush e ka bërë atë hartë nuk e di, por 

harta ka qenë, e pronari i saj ku e ka marrë 
nuk e di e as nuk ka treguar kurrë. Ai sot 
nuk është në jetë, e kujt ia ka lënë hartën 
nuk e di. Në atë kodrinë rrumbullake në 
formë  plisi, thuhet prej pleqve, por edhe 
me hartën që e përmendëm, një mbret ka 
lënë aty arka me ari.
Para 12 vjetësh, rrëzë kodrës, është paraqi-
tur një gjarpër i madh, e që i ka tmerruar 
njerëzit që e kanë parë. Njëri prej atyre 
që e ka parë gjarprin e madh ishte edhe 
Bejtushi, fqinj imi. Dhe, kur njeriu logjikon, 
del se ai gjarpër ka pasur ndonjë korridor 
kah lëviz dhe vetvetiu lidhet me ekzistimin 
e tuneleve të kodrës, e që përflitet për 
arkat me ari.
Pak më lart, në “Klysyrkë”, ndodhet edhe 
një guri i madh i zi, e që ne, si barinj, i 
thoshim “Guri i Korbit”. E, korb i thoshim 
hutit të zi, i cili ushqehej me gjarpërinj, 
sepse te “Guri i Korbit” kishte shumë 
gjarpërinj.
Andaj, para se rruga të ndërtohej dhe të 
shtrohej asfalti që është tash, nuk ka qenë 
lehtë ta kalosh  luginën, sepse terreni malor 
ka qenë i keq. Kur binte shi e borë, lumi 
tërbohej dhe kalimi bëhej tepër i zorshëm... 
Tash, me ndërtimin e rrugës së re, kalimi 
nëpër këtë rajon është bërë i kalueshëm 
dhe atraktiv për kalimtarët dhe vizitorët, 
të cilët e shohin si është tash, por nuk dinë 
se çka flitet për këtë rajon dhe çka ka në 
brendi të tokës...
Sidoqoftë, ky vend është vend i ngjarjeve 
dhe historive të ndryshme, që bën me i 
kujtua e mos me i harrua brezat që vijnë”. 
Dhe, teksa ndahemi nga bashkëbiseduesi 
ynë, mendja më rri te arkat me ari. A thua, 
vërtet, ka arka me ari në luginë apo janë 
fjalë të cilat janë përcjellë brez pas brezi?

Safet Krivaça
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A mos ka ardhur koha
me u marrë lakmi të vdekurve?

Gruaja ime ma ka marrë inati...

Teksa pi kafenë e mëngjesit, një burrë 
që shet telefona mobilë, tregon se si 
një djalë i rrahë çdo ditë prindërit e 
vet, duke u kërkuar para për drogë. 
E, kur ata nuk i japin para, u thotë: “Pse 
nuk keni para?!”. 
“A jetojnë ata në banesë apo në 
shtëpi?”, pyet njëri burrin që tregon 
këtë ngjarje. 

“Në shtëpi jetojnë dhe nuk është më e 
lartë se një kat”, u thotë ai.
“Mirë qenka, sepse sot po ndodhë 
gjithçka, po hidhen njerëzit nga 
katet e larta të banimit. Njeriu sot ka 
pak vlerë, sepse për shumëkënd më 
shumë vlerë ka paraja”, ia kthen tjetri. 

Sapo hyra në Shtëpi 
gruaja më tha: Çka i 
ke paloSur veShtë?!
Arrij në shtëpi me shumë mendime 
dhe preokupime dhe gruaja më thotë 
me të hyrë brenda:
“Çka i ke palosur veshët? Je pa qejf, 
a?”.
Nuk i dhashë përgjigje, por u ula në 
ballë të sallonit. Pas pak ngrihem dhe 
shikohem në pasqyrë si i kam veshët 

dhe a janë palosur a jo, sikur më tha 
gruaja dhe ajo sërish më pyet a jam 
mirë...
“Mirë jam, edhe veshët i paskam mirë. 
E di se duhet të urtohem, sepse sot po 
ndodh gjithçka dhe duhet ta përdor 
maksimën e vjetër edhe për kohën e 
re, meqë qenka e vetmja gjë që ia vlen 
të ruhet edhe për sot: “Qengji i butë 
i thithë dy nëna!”. Prandaj, rri urtë e 
jeto edhe ndonjë ditë! Dikur nuk ishte 
kështu... 
E, si ta kthej kohën e vjetër? Babai ka 
vdekur, por të vdesësh me fytyrë qen-
ka njëfarë lumturie. A dini si thoshin 
dikur në oda: “Do vjen një kohë me i 
marrë lakmi të vdekurit!”. 
A mos është tash ajo kohë për të cilën 
flisnin pleqtë dikur? 

M.M.

Rri dhe mendoj sa të 
këqija paska jeta në 
Kosovë. Kurrë nuk 
i kam numëruar të 
gjitha. Ra kjo ditë dhe 
e shoh sa shumë gjëra 
të këqija paska...



Jashtë politikës...
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Si u njohën kryeministrat shqiptarë
me gratë e tyre?
Shpesh jemi mësuar 
t’i shohim seriozë, me 
kostum e kollare, në 
takime zyrtare apo 
pritje ceremoniale. 
Shpesh jemi mësuar të 
shohim vetëm pjesën 
e jashtme të tyre, por 
shumë rrallë e kemi 
parë pjesën sentimen-
tale të njerëzve që e 
kanë drejtuar qeverinë 
e shtetit.

IsmaIl QemalI
dhe KleonIQI surmelI 
Nuk mund të flasim për histori romantike 
dashurie të mirëfilltë të Ismail Qemalit, 
njeriut që themeloi shtetin e parë shqip-
tar. Gjithsesi, dy martesat e tij kanë qenë 
sa interesante dhe aq të përfolura. Ismail 
Qemali ishte i pafat me martesën e parë. 
Në moshën 20-vjeçare ai u martua me një 
vejushë nga Konica. Por, ajo vdiq vetëm 
pas një viti bashkë me vajzën gjatë lindjes. 
Tre vjet më vonë ai martohet në qytetin 
Rustçuk të Bullgarisë me një vajzë nga 
Adrianopoja e Greqisë. Quhej Kleoniqi 
Surmeli, femër shumë e bukur dhe shumë 
e pasur dhe Ismali Qemalit i dhuroi dhjetë 
fëmijë, katër vajza dhe gjashtë djem. Në 
atë kohë martesa e tij u përfol gjatë. 

enver hoxha
dhe nexhmIe hoxha 
Për herë të parë i prezantoi Qemal Stafa, 
më 22 nëntor të vitit 1941, në shtëpinë 
e Bije Vokshit. Një vit më vonë, po në 
shtëpinë e Qemal Stafës, ajo i kishte ndjerë 
dorën t’i mbulonte shpinën me batanije 
dhe t’i largonte flokët nga fytyra, pasi ishte 
përgjumur pas mbledhjes. Vetëm pak ditë 
më vonë, Enveri e mori me biçikletë për 
ta strehuar në bazën e tij, ku edhe ranë në 
dashuri...
U martuan pas çlirimit të vendit dhe patën 
tre fëmijë: Ilirin, Sokolin dhe Pranverën.

salI BerIsha
dhe lIrIe BerIsha
Janë një çift ku njerëzit duhet të ndalen 
pak për t’iu përgjigjur pyetjes: Kush ia 
shton më shumë vlerat njëri-tjetrit? Dhe, 
në fakt, ky shkëmbim vlerash i ka mbajtur 
të lidhur ata që nga koha e njohjes në 
bankat e Fakultetit të Mjekësisë. Berisha 
ishte atëherë në vitin e katërt, ndërsa Liria 
në të parin. Kështu nisi edhe njohja. 
Çifti Berisha kanë dy fëmijë, të cilët i kanë 
mrekulluar me ardhjen e tyre në jetë. Por, 
po aq i mrekullon edhe të qenit gjysh.

IlIr meta
dhe monIKa KryemadhI
Janë çift i suksesshëm në politikë, por më 
së pari në jetë. Ish-kryeministri shqiptar 
dhe ish-deputetja, janë njohur atëherë kur 
ata ishin ende të rinj, jo vetëm në politikë, 
por edhe në moshë. Një njohje që erdhi 
natyrshëm... “Te ai gjeta sigurinë që e kisha 
kërkuar dhe ndjerë të nevojshme gjithnjë”, 
thotë Monika. 
Pas njohjes ata vendosin të jetojnë bashkë, 
pa bërë martesë dhe lindën edhe një 
vajzë. Më pas familja e tyre shtohet edhe 
me një djalë.





Rrallë e përmallë
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A rrejnë burrat,
kur rrejnë dhe pse rrejnë?

Një e tillë ishte halla Bibë. Ajo, sa 
herë që e qonte bukën në odë, 
ulej pak, aq sa ishte normale të 
qëndrojë në odë plaka e shtëpisë. 
E, gruaja e sojit të mirë, siç ishte 
halla Bibë, e dinte sa duhej të qën-
dronte në odë.
Babai im, një ballist me plis në 
kokë dhe me guxim të lartë, e 
mbushte dru vendin nën trapazan 
dhe çdo mbrëmje e ndizte stufën, 

e cila ndodhej në ballë të odës, 
aq sa ajo fillonte të skuqej vende-
vende.
Në të dy anët e odës qëndronin 
“shtrunet”, me qilimat  kuqë e zi të 
Pejës. Qilimat më të trashë ishin 
të vendosur në mes të “shtruneve” 
në odë, përreth së cilës fund e 
krye qëndronin jastëkët, me tehe 
si tulla.
Mbi qilima ndodheshin postajat 

Ka pasur burra që i 
thoshin vetes se janë 
dikush, kurse gënjenin 
haptazi këmbëkryq në 
oda! E, në anën tjetër, 
kishte shumë gra më 
burrërore se burrat dhe 
kanë qenë krenare me 
dinjitetin e tyre...
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nga lëkura e deshve. Disa ishin me 
ngjyrë të bardhë, por kishte edhe 
ndonjë të zi. 

Katër burrat
e Vërmicës 
Kur mbushej oda burra, unë, si 
fëmijë, mezi gjeja një vend te 
dera, që t’i dëgjoja muhabetet 
dhe historitë e tyre. 
Një pasdite vjeshte të vonë, kur 
dielli kishte edhe disa hostenë 
për të perënduar, në oborrin 
tonë u fut një qeze e mbuluar, të 
cilën e tërhiqte një kalë. Në qeze 
ndodheshin katër burra. Ishin nga 
Vërmica e Prizrenit.
Babai u gëzua shumë kur i pa. 
Dhe, pasi u përqafuan  gjatë e 
gjatë, hyrën në odë. Që të katër 
ishin me plisa dhe marama që 
shkëlqenin. 
Babai e thirri Maliqin, që i prente 
pastërmat në mëhallën tonë dhe 
e bëri kurban njëri nga deshët më 
të mirë.

Pse flitej
me zë të ulët
Kur flitej
Për shqiPërinë?
Kur burrat flisnin për Shqipërinë, 
flisnin me zë më të ulët se zakon-
isht. Fjalën “sende” e përdornin 
shpesh në bisedën e tyre dhe unë 
aso kohe nuk i kuptoja për çka e 
kishin fjalën...
Por, kishte edhe tema të tjera që 
bisedoheshin në odë. Ishin tema, 
kryesisht, që tregonin ndonjë ng-
jarje, por edhe ndodhi që të bënin 
të qeshnin të pranishmit në odë.
“Dolëm me Aliun në mal. E zumë 
një prit, por nuk ishim më larg se 
100 metra njëri prej tjetrit. Zagarët 
i lëshuam më herët, por humbën 
pas thive të egër. Nuk u ndihej 
zëri... 
Balqi, kur lehte trash, e dija që 
po e ndiqte derrin. E, kur lehte 

hollë, e dija që e ndiqte kaprollin 
a lepurin.
Një zhurmë dëgjohej sikur dikush 
thyente krande. Krrap-krrup, 
krrap-krrup, por nuk kisha ide se 
çka po ndodhte...
Hapa të njeriut në dëgjoheshin 
askund, e krandet thyheshin si 
me dorë! E drejtova pushkën në 
drejtim të zërit. Mendja më shkoi 
mos ishte afër Aliu dhe thyente 
krande... 
Dhe, thyerja e krandeve s’kishte të 
ndalur... Krisma dëgjohej gjithnjë 
e më afër meje dhe mendja më 
shkoi se mund të ishte naj nalet 
nate, e që nuk shihej. Vendosa ta 
shkrepi një plumb dhe e zbraza. 
Dhe, sapo e shkrepa plumbin, e 
kam parë një gjë të zi, duke u hed-
hur mbi mua dhe më ka futur për 
fundi. Kishte qenë derr i plagosur. 
Dhe, derisa isha nën të, më ka 
shkuar mendja se në brez e kisha 
revolen. E kam nxjerr dhe ia kam 
dhënë dy plumba në bark. 
Tek atëherë ai u shtri në tokë dhe 
unë u lirova prej tij... 
E thirra Aliun. Ai erdhi shpejt te 
unë. U habit edhe ai se sa i madh 
kishte qenë derri i egër... Dhëmbët 
anash i kishte si brirë elefanti. Kur 
e matëm i kishte 500 kilogramë”, 
tregoi Alushi.
Halla Bibë, e qëkur e kishte sjellë 
çajin në hajat, ishte ndalur ta dëg-
jonte rrëfimin e Alushit. Dhe, kur 
ai e kishte kryer, e kishte thirr të 
dilte pak jashtë, në hajat. Halla i 
thotë në sy:
“Ishte muhabet i mirë atë që 
tregove, veç ti ke rrejt shumë! 
Qysh nuk të vinte turp me rrejt 
që derri peshonte 500 kilogramë! 
Ku e more atë vagë që e mate, al-
lahile?! Marre bre me rrejt burri!”.

rrenat në fushatë: 
KosoVa do të bëhet 
xhenet!
Derisa po i shikoj debatet tele-
vizive me njerëz që synojnë ta 

marrin pushtetin në të ardhmen, 
po më duken si ai tregimi që 
e përmendëm pak më lart me 
derrin e egër që peshonte 500 
kilogramë!
Kah i dëgjon njeri se si flasin ata 
që pretendojnë të bëhen kry-
eministra të ardhshëm, më duket 
se Kosova në të ardhmen do të 
bëhet xhenet...
Dhe, teksa e përcillja njërin nga 
debatet e shumta, gruaja më tha: 
“A po dëgjon sa mirë paska për 
t’u bërë?!”. 
Unë, që gati i kisha mbyllur sytë 
nga kotja, i them gruas në shenjë 
pohimi se shumë mirë po flasin...
Kjo ndodhi në debatin e 
“Vetëvendosjes” me Jeta Xhar-
rën. 
Në çast, në mendje e solla se 
Kurtovitët, më dukej, sikur në 
Kosovë do sjellin nga qielli edhe 
aeroplanë!
Më dukej sikur Albulena Haxhiu 
në duar ka Kurana e Bibla...
Më dukej sikur Hekuran Murati 
e ka një tren me para dhe do ua 
shpërndante qytetarëve aq sa 
u duhen, se populli po mbaron 
nga varfëria... 
Më dukej sikur Mimoza Kusari-
Lila ka elektrana e hidrocentrale 
të vetat dhe do ketë rrymë pa 
ndalur 24 orë në Kosovë...
Më dukej sikur Gllauku do gjente 
shpëtimin e Kosovës te arabët, e 
Izraelit do ia jepte një shkelm se 
po na i prishë punët me shtetet 
arabe...
Më dukej sikur Rozeta Hajdari do 
bëhej xehetare dhe nga nëntoka 
do sjellë ari e xehe me bollëk që 
Kosova t’ia kalojë edhe indus-
trisë amerikane...
Më dukej se si më e madhja e 
tyre, Nagavci, rri paluar te dera 
dhe e gatshme për t’i bërë 
hyzmet miletit tonë të mjerë...
E, çka jo tjetër?!

Safet Krivaça



Mori gjithçka
nga trupi iM dhe iku!
Bahrije Isufi, 28 vjeçe, ekonomiste, nga 
Klina, ka pranuar se, më në fund, kur 
mendoi se veç e kishte gjetur fatin e saj të 
jetës, pas një shoqërimi me të dashurin e 
saj rrafsh një vit, ai gjen një “arsye” dhe ikë 
prej saj, duke e lënë atë të vetmuar. Ajo pa 
ngurrim tha se për të ishte i vetmi mash-
kull që kishte arritur “të vjelë” gjithçka nga 
trupi i saj i njomë.
“Fillimisht ia bëra me dije se kurrë në jetë 
nuk kisha pasur asnjë mashkull. Por, ai as 
që më besonte. Për këtë u bind vetëm pas 
marrëdhënies së parë seksuale që bëmë. 
Megjithatë, para se të shkonim në shtrat 
i thashë se duhet të mendojë mirë nëse e 
kishte me gjithë mend të lidhet përjetë-
sisht me mua. 
Dhe, ditë pas ditësh, erdhi edhe momenti 
o të shkoja në shtrat me të o të nda-

heshim... Ai më thoshte vazhdimisht se 
pas shtratit do të fejoheshim. Dhe, unë, 
meqë e doja dhe ai bëhej sikur çmendej 
pas meje, i besova, pranova të shkoja në 
shtrat me të. 
Por, që nga dita e nesërme ai nuk 
“çmendej” më pas meje si ditëve të 
mëparshme... Tash isha unë ajo që duhej 
të çmendesha pas tij...
Dhe, në këtë mënyrë, ai dalëngadalë u lar-
gua prej meje, ashtu që erdhi edhe fundi i 
lidhjes sonë, duke më lënë mua në vetmi, 
me vuajtje në shpirt”. 

Secili Më i keq
Se tjetri!
Besa Jahiri, 31 vjeçe, shitëse në butik, 
nga Ferizaj, është e mendimit se mesh-
kujt përgjithësisht janë gënjeshtarë dhe 
dinakë, e që qëllimi i tyre, në të shumtën e 
rasteve, është ta përvetësojnë femrën dhe 
hiq më shumë. 
Por, ajo, megjithatë, është e mendimit se 
disa femra të reja, veçmas shkollaret tona, 
luajnë me meshkuj më të vjetër, kryesisht 
me biznesmenë, meqë ata edhe kanë kushte 
për shëtitje me vetura të shtrenjta jashtë 
qytetit, madje edhe në Durrës e Sarandë... 
Ajo thotë se shumica e shoqeve të motrës 
së saj gjimnaziste kanë dashnorë dhe ata 

nuk janë moshatarë të tyre, por shumë 
më të moshuar, kryesisht burra të pasur 
e të martuar! Dhe, dashuria e tyre zgjat 
vetëm pak muaj, meqë lidhjet e tyre shpejt 
kalojnë në monotoni, meqë dashnorët e 
tyre kanë obligime në familje, por edhe në 
biznesin e tyre...
Ndërkaq, në pyetjen tonë: “Vetë si i ke 
punët me dashuri?”, ajo jep këtë përgjigje:
“Edhe unë dikur mendoja si shoqet e 
motrës sime sot, sepse nuk shihja më larg 
syve! Tash, kur shoh se realiteti është krejt 
ndryshe, mund të them këtë: 3 dashnorë i 
pata dhe asnjërit nuk ia pash hajrin! Secili 
më doli më i keq se tjetri! E tash, edhe pse 
i kam kaluar të 30-at, ende jetoj me ëndrra 
se si ta gjej princin me kalë të bardhë!
Deri kur, a?!”.

në vend të përfundiMit
Dhamë dy rrëfime të dy vajzave të zhgën-
jyera në jetë nga përvoja me meshkuj. 
Secila dha përjetimin e saj, me shpresë se 
vajzat që do i lexojnë këta rreshta të mos i 
përsërisin gabimet e tyre.
Po e përfundojmë këtë shkrim me fjalët 
e të anketuarës sonë, Besa Jahiri, e cila 
na i kujtoi vargjet e një kënge të një 
këngëtares sonë, “Rrugën që mora unë 
mos e marrtë kush tjetër!”.

F. M.

Anketa jonë
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Ç’thonë femrat
që kanë përvojë
me meshkuj?

Një numër i madh i fem-
rave të sotme dëshiro-
jnë, me çdo kusht, që 
të jenë në lidhje me ata 
tipa meshkujsh, të cilët 
dinë të të argëtojnë edhe 
atëherë kur jemi të zym-
ta dhe pa qejf.
Cili është realiteti dhe 
ç’thonë femrat që kanë 
më shumë përvojë me 
meshkuj?
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Pse Tunës
i dështojnë martesat?

Çka nuk i pëlqen
nga fama

Ryva Kajtazit?
Brenda zemrës

së Teuta Krasniqit
Disa këngëtarë

nuk janë për këngë!

“Tiara Fashion”
vesh yjet e estradës

dhe i bënë femrat

të shkëlqejnë
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“Tiara Fashion”
vesh yjet e estradës
dhe i bënë femrat
të shkëlqejnë

Boom ballina: Kimete Haxhimurati-Gashi

Kimete Haxhimurati-
Gashi bën art, 
mrekulli. Nxjerr në 
pah madhështinë e 
të punuarit me dorë.
Puna e zonjës Kimete Haxhimu-
rati-Gashi, pronare e “Tiara 
Fashion” në Prizren e Rahovec, 
është madhështore. Me përvojë 
mbi 35 vjet në punimet me dorë 
të veshjeve moderne, të kom-
binuara me tradicionale, ajo 
mbetët numër një. 
Siç kuptojmë, zonja Kimete dhe 
“Tiara Fashion” punojnë, krye-
sisht, sipas kërkesave të klien-
teve dhe e veçanta është se të 
gjitha punimet janë unike, me 
laramani ngjyrash e modelesh, 
ku dominon arti i vërtetë, reali-
zuar nga puna e më shumë se 
50 bashkëpunëtoreve të “Tiara 
Fashion”.
Në kostumet e “Tiara Fashion” 
mbizotëron arti, finesa, detajet 
dhe unikaliteti. Këngëtaret dhe 
artistet e skenës sonë, zgjedhin 
gjithmonë punimet e saj për t’u 
prezantuar para publikut dhe 
shkëlqimi është i garantuar. 
Me veshjet e saj i shohim 
emrat e njohur, si, Shkurte 
Fejza, Gresa Behluli, Violetë 
Kukaj, Shqipe Abazi, Ryva 
Kajtazi, Vjollcë Buqaj, Mihrije 
Prapashtica, Violetë Kajtazi, Mi-
randa Hashani, Vjollca Haxhiu, 
Lindita Kryeziu, Ylmize Tafal-
lari, e shumë këngëtare të tjera. 
Zonja Kimete, për revistën tonë, 
“Kosovarja”, thotë: “Kërkesat e 
tyre dhe kënaqësia që ndjejnë, 
duke prezantuar kulturën tonë 
përmes veshjeve tradicionale në 
punën artistike, si dhe dëshi-
rat e nuseve të reja të kenë në 
gardërobën e tyre veshjet që 
ne i punojmë, na motivojnë të 
mos ndalemi dhe me shumë 
përkushtim t’i qasemi punës, 
duke plotësuar dëshirat dhe 
kërkesat e tyre”.

Nderim Neziri



Në fëmijëri isha e lidhur me...
- Jam shumë e lidhur me të dy 
prindërit, e veçmas me ma-
min. Kam shumë çështje dhe 
tema me të cilat ndjehem më e 
lirshme t'i diskutoj me mamin, 
por me babin e kam një lidhje 
shumë të fuqishme dhe kam 
përshtypjen se ai gjithmonë e 
di se në çfarë faze apo disponi-
mi jam. 
Mendoj se edhe pa ia thënë as-
një fjalë, e di gjithmonë gjend-
jen time shpirtërore.  

Aktrimin e dua, sepse...
- Aktore definitivisht. Kam 
studiuar për aktrim dhe është 
jo vetëm profesion për mua. 
Është diçka që më përmbush 
shpirtërisht. Kur jam në "ter-
renin tim", kur jam në skenë 
apo në set xhirimi, ndjej se po 
kryej një ndër misionet më të 
rëndësishme për mua.

Jetoj për...
- Nëse u referohemi çështjeve 
madhore të jetës, nuk jam pen-
duar për asgjë. Çdo gjë që më 
ka ndodhur në jetë, si të mirat 
e të këqijat, më kanë sjellë në 
këtë pikë ku jam sot. 
E, këtu ku jam sot ndihem 
shumë e plotësuar dhe në har-
moni...

Më irritojnë...
- Mentaliteti i cekët, roli 

i viktimës, paragjykimet, 
papërgjegjshmëria dhe dembe-
lizmi.

Roli im i preferuar...
- Roli "Maria", në shfaqjen "Të 
mallkuarit", me regji të profe-
sorit Enver Petrovci dhe "Hana", 

në filmin "Engjëjt janë larg", 
me regji të Gjergj Xhuvanit, por 
edhe shumë të tjerë. 
Në secilin rol ndjehem në 
mënyrë të veçantë, sepse vetë 
fakti se jam duke interpretuar, 
më jep ndjenjë të veçantë.

N. Neziri
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Brenda zemrës
së Teuta Krasniqit

Mund të mos jetë e 
përfshirë në projekte, 
mund të mos duket 
gjëkundi, por ajo 
sërish mbetet Teuta 
Krasniqi, aktorja me 
yll në ballë, femra 
që shkëlqen në çdo 
projekt, intervistë, 
por edhe në jetën 
private.
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Disa këngëtarë
nuk janë për këngë!

Me Ermal Fejzullahun...

A e ke pritur se do të jesh kaq 
i suksesshëm? 
- Çka mbjellë edhe korrë, thotë 
populli.

Ç’mendim ke për këngëtarët 
e estradës? 
- Ç’të them, ka shumë këngë të 
mira. Një pjesë e këngëtarëve 
mundohen të bëjnë muzikë të 
mirëfilltë, por ka edhe të tillë që 
nuk janë për këtë punë.

Koha jote e lirë kalon 
duke...?
- Kohën e lirë ia kushtoj 
familjes, fëmijëve.

Fëmijët janë të dhënë më 
shumë pas teje apo Arianës? 
- Më duket se më shumë janë 
të dhënë pas Arianës, sepse ajo 

ka më shumë kohë të kujdeset 
për ta.

A është vështirë ta mbash 
balancën karrierë-familje? 
- Jo, absolutisht. Sepse, pa-
varësisht sa je i angazhuar, 
njeriu duhet të gjejë kohë edhe 
për familje. 

A e vëren ndonjë talent te 
fëmijët, meqë familjarisht 
merreni me muzikë? 
- Po, vajza e madhe, Buna, 
është shumë e talentuar për 
muzikë, ndërsa te Arti e Era 
nuk e vërej një gjë të tillë. 

D. Gj.

Si është Ermali në 
familje? Ç’bën në 
kohën e lirë? Cili nga 
fëmijët e tij mendon se 
do ndjekë rrugën e tij? 
Të gjitha këto, 
në bisedën tonë, 
për këtë numër të 
“Kosovares”...
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Pse Tunës
i dështojnë martesat?
E bukur, avangarde dhe ekspresive. Tuna s’ka kaluar as-
njëherë pa u vënë re. Këngëtarja nga Shkupi, vite më parë, 
ishte e martuar me një djalosh nga Prishtina. Martesa e tyre 
zgjati pak. Arsyet e ndarjes nuk u thanë asnjëherë. 
Tutje, Tuna u lidhë me reperin Cozman dhe dukej sikur lid-
hja funksiononte, por jo. 
Këngëtarja e provoi edhe njëherë martesën, këtë herë me 
muzikantin Patris Berisha, por edhe këtë herë dështoi. 
Kush është caku i saj tutje?

Çka nuk i pëlqen nga fama

Ryva Kajtazit?
Të qenit person publik nuk është vetëm kënaqësi, por edhe 
përgjegjësi. Ryva thotë se prejse ka vendosur të studiojë për 
aktrim, e ka ditur se gjërat nuk do të jenë njëjtë. 
Fama i është rritur gradualisht, hap pas hapi, duke e bërë të 
mësohet më lehtë me të. 
“Jam mësuar me të qenit person publik dhe kjo nuk më pen-
gon, bile përpiqem të jem sa më e thjeshtë dhe ta jetoj jetën 
siç më vjen. 
Por, ka raste kur duhet kufizuar, pasi njerëzit të njohin dhe 
duan që të jesh shembull i mirë. Mua më ka bërë shumë më 
popullore karriera në muzikë. 
Publiku është kurioz për gjithçka dhe është bërë vështirë t’i 
mbash gjërat vetëm për vete. Dhe, kjo nuk më pëlqen... Se 
je këngëtare nuk do të thotë se duhet të tregosh gjithçka”, 
thotë këngëtarja.



Jam 30 vjeçe, beqare. Më shohin 
shtrembër, zakonisht, kur e them 
këtë fjalën e fundit, sepse kur thua 
që je beqare në këtë moshë, të 
gjithë mendojnë se nuk ke krijuar 

familje ngaqë do të bësh qejf. Por, 
për mua, kjo nuk është e vërtetë. 
Që njëzet vjeçe kam dëshiruar me 
shpirt të krijoja familje, por ashtu 
erdhën punët që nuk munda. Isha 
në lidhje një vit me një djalë, që e 
kisha njohur në fakultet dhe prisja 
nga dita në ditë që ai t’më pro-
pozonte martesë.
Por, mësova se ai, në të vërtetë, 
ishte fejuar me një vajzë nga fshati, 
që ia kishte “gjetur” e ëma. 

Si më tradhtoi nëna
e të daShurit tim?
U shokova, sepse ia njihja familjen 
dhe ajo më njihte mua. Madje, e 
ëma e tij më quante “nuse”, por ja 

që ka edhe njerëz të tillë… 
Nuk e di çfarë nënash janë këto, po 
nejse, në fund të fundit, fajin më 
të madh e kishte i dashuri im, që 
këtej më betohej për dashuri dhe, 
nga ana tjetër, pranonte të merrte 
nuse për dëshirën e nënës së tij!
Por, e mira ishte se e mora vesh 
se ai ishte fejuar me një tjetër. Në 
fakt, e mora vesh në mënyrën më 
të dhimbshme të mundshme, 
sepse këtë gjë ma tregoi pikërisht 
nëna e tij, meqë kishte frikë mos 
atij i vinte nusja e më gjente mua 
në shtëpi. 
E, ai, prapë vinte e qante para meje, 
duke m’u lutur ta vazhdoja lidhjen 
me të, sepse më dashuronte.
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E mora si mahi, por më doli e vërtetë...

Mjeku më tha:
Bëj seks nëse do të shërohesh!
Ju që do ta mësoni 
ç’kam bërë, nuk do 
t’më njihni me emër 
dhe kjo më shtyu të 
shkruaja. Jeta ngan-
jëherë të shtyn të bësh 
atë që nuk e kishe 
çuar kurrë në mend. 
E, kështu ndodhi edhe 
me mua...
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Tani më vjen për të qeshur kur i 
kujtoj ato kohë, por unë e di se 
sa kam vuajtur e sa net kam qarë, 
duke iu lutur Zotit që më mirë 
të vdisja sesa të jetoja pa të. Por, 
dashuria po të bënte më shumë 
sesa budallaqe, po nejse... 
Dhe, po kthehem në të tashmen. 
Për shumë kohë, madje edhe vjet, 
pasi u ndava nga i dashuri im, mua 
më vinte për të vjellë vetëm të 
mendoja se mund të lidhesha me 
një burrë tjetër. 
Budallallëku më i madh më dukej 
shprehja “gjysma tjetër”. Unë 
ndihesha shumë e plotë vetëm, 
s’kisha nevojë për gjë që t’më 
plotësonte…

Si fillova
të kem probleme 
pSikologjike,
depreSion?
Në fakt, kishte qenë vetëm iluzion, 
sepse në atë kohë më nisën prob-
lemet shëndetësore. Me sa duket, 
vetmia e gjatë dhe hidhërimi i 
shpirtit e kishin bërë të tyren… 
Nisa të kisha probleme me tiroidet, 
dhimbje barku. Pas analizave doli 
se kisha një cist që duhej mjekuar 
dhe, nëse nuk zhdukej, duhej bërë 
operim. Pastaj, kisha luhatje të 
mëdha tensioni, dhimbje mesi… 
Shkurt e shqip: më dukej sikur 
kisha marrë fund si njeri! 
Për një periudhë të gjatë m’u 
ndalën menstruacionet dhe ky qe, 
vërtet, një tmerr, sepse, përveç 
problemeve shëndetësore që më 
shkaktonte kjo gjë, nisa të kisha 
edhe probleme psikologjike. Më 
dukej sikur po bija në depresion... 

gjinekologu më tha 
haptaS: ke nevojë
për SekS... 
Por, pikërisht, në këtë kohë të errët 
për mua, ndodhi diçka e çudit-
shme, që do të ndryshonte gjithç-
ka në jetën time dhe, mbi të gjitha, 

konceptin tim për botën. Mjeku 
te i cili po trajtohesha, më tha se 
duhet të bëja patjetër konsultë me 
një mjek gjinekolog, sepse vetëm 
gjinekologu mund t’më jepte 
shpjegim. 
Dhe, vendosa të shkoja të një 
gjinekolog. Por, këtë herë shkova 
vetëm, pa nënën time. Nënës 
i thashë se e kisha lënë të dilja 
me një shoqe në kafe. Takimin 
me mjekun e kisha lënë në orën 
12, por shkova pak më herët, me 
mendimin se ndoshta do të kishte 
radhë dhe nuk doja që t’ma zinte 
kush radhën. Isha lodhur tani nga 
njëri mjek te tjetri dhe doja të 
kryeja punë sa më parë. Për çudi, 
në klinikën e mjekut, jo vetëm që 
nuk kishte radhë, por në korridor 
më priti vetë mjeku.
Në ordinancë gjithçka m’u duk e 
bukur. Ai e kishte klinikën në katin 
e parë dhe jashtë dritares shikoja 
një oborr të bukur, që, të them të 
drejtën, më qetësoi. Mjeku ishte 
rreth të pesëdhjetave, jo shumë i 
gjatë, i thinjur, por shumë i ku-
jdesshëm. 
Për herë të parë, pas aq shumë viz-
itave në klinika, po ndihesha rehat 
para një mjeku... 
Ai pa më pyetur gjë i shikoi 
të gjitha analizat që ia ofrova. 
Kur përfundoi, më tha se nuk 
ishte nevoja të bënte një vizitë 
gjinekologjike. Por, më tha se i 
duhen disa informacione private 
të miat dhe më pyeti nëse e kisha 
problem t’i përgjigjesha. 
Më pyeti kur e kisha nisur jetën 
seksuale, sa kishte zgjatur, si kishte 
qenë ajo, e gjëra të tjera të këtij 
lloji... Iu përgjigja për gjithçka, pa 
asnjë siklet... 
Në fund, ai më tha se i vetmi prob-
lem që kisha, ndonëse mund t’më 
dukej i çuditshëm, ishte se i kisha 
ndërprerë marrëdhëniet seksuale.
“Je në moshë kur trupi yt kërkon 
jetë të rregullt seksuale. Mung-
esa e saj t’i sjellë të gjitha këto 
shqetësime”, më tha haptas.

Si iShte e mundur
të SëmureSha
pSe nuk bëja SekS?!
Unë qesha. I thashë se kjo ishte 
e pamundur. Por, ai këmbënguli 
se duhet të nisja një lidhje sa më 
shpejt, qoftë edhe një lidhje 
thjesht fizike.
“Lidhje për seks, a?!”, i thashë e 
habitur.
Ai qeshi dhe tha: Po. 
E, kjo ishte gjëja më e çuditshme 
që kisha dëgjuar ndonjëherë. I 
thashë mjekut se kjo nuk mund të 
ishte e vërtetë dhe ai më tha: 
“Provoje dhe do të bindesh vetë!”.
“Sfidë është kjo? Po, ku ta gjej një 
mashkull që më tërheqë?”, e pyeta, 
si ta kishte ai fajin.
“Unë po të them si mund të të lar-
gohet problemi që ke, e ti vendos 
vetë!”, më tha pa hezitim.
Dhe, pas këtyre fjalëve, më përcolli 
deri në dalje të ordinancës dhe 
më tha se po qe se kam nevojë 
për ndonjë konsultë tjetër, është i 
gatshëm t’më ndihmojë...

Si u Shërova paSi 
bëra SekS me 
mjekun?
Atë natë nuk fjeta. Isha e shokuar, 
nga njëra anë nga fjalët e mjekut 
dhe, nga ana tjetër, nga qetësia, 
kujdesi e shikimi i tij, që më kishin 
mbetur në mendje…
Dhe, pas nja një jave, vendosa të 
bëja një provë me trupin tim. I 
telefonova mjekut, këtë herë jo për 
një konsultë shëndetësore, por për 
një lloj trajtimi... Doja thjesht të 
bëja seks me të!
Dhe, ashtu ndodhi... Tash po 
bëhen tre vjet që jam në lidhje 
me të dhe, të them të drejtën, nuk 
kam më asnjë problem me shën-
detin tim. Do t’më dukej budal-
lallëk po t’ma thoshte dikush, siç 
mund t’u duket edhe juve tani, por 
unë që e kam provuar, e di se kjo 
ishte e mundur... 

X.



S’mbetet gjë pa u zbuluar...
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Si bënin dashuri fshehtas
vajzat e politikanëve në kohën e Enverit?

Djemtë dhe vajzat single të popullit e 
ëndërronin lidhjen martesore të “bllo-
kut”, si kulmi i fatit. “blloku” percep-
tohej nga jashtë, nga të rinjtë beqarë 
dhe prindërit e tyre, si parajsë apo një 
lloj oborri mbretëror, ku do t’u thoshin 
lamtumirë halleve.
 “Kjo ishte një gjë interesante me 
regjimin komunist, sepse ata ishin për 

dashurinë e lirë si koncept”, tregon 
Spartak Ngjela, avokat.
trendi i ri i martesave të të rinjve të 
“bllokut” me partnerë jashtë tij, mbi 
baza kryesisht pragmatike, shtoi neo-
potizmin si fenomen shoqëror.

Pse shumica e vajzave 
dhe e djemve
martoheshin
brenda “bllokut”? 
“Vajzat dhe djemtë e bllokut do të 
martoheshin, ose brenda bllokut ose 
jashtë bllokut. Shumica e martesave 
kanë qenë me fëmijë jashtë “bllokut”, 
me familje që kanë qenë politikisht 
të pastra”, tregon prof. Dr Fatos tarifa, 
Ish-diplomat.
Djemtë e martuar me vajzat e ud-
hëheqësve ngriheshin më shpejtë 
në karrierë dhe emëroheshin shefa, 
drejtorë, zyrtarë të rëndësishëm apo 
diplomatë jashtë shtetit. Kurse, vajzat 
e martuara me djemtë e “bllokut”, pasi 
lindnin një apo dy fëmijë dhe merrnin 
frerët e familjes në dorë, shndërro-

heshin në dama influenciale autori-
tare. ato, zakonisht, punësoheshin në 
poste të rehatshme të institucioneve 
dhe të administratës.

si bëheshin
dashuritë e fshehta?
Në një atmosferë të tillë nuk mun-
gonin as flirtet dhe historitë rozë 
të fshehta. ato nuk shpëtonin pa u 
pikasur nga rrjeti i informatorëve të 
Sigurimit, por mbuloheshin me kujdes 
në mbrojtje të privatësisë familjare të 
udhëheqjes së lartë. 
më së shumti ishin lodra dashurie ras-
tësore. Nuk ishin dashuri pasiononte 
nga ato që krijojnë zhurmë, skandal, 
fund tragjik deri në vetëflijim.
“pushteti i madh, i pakontestueshëm, 
është është toksik në njëfarë mënyre, 
në kuptimin e ndjenjave, sepse zhvil-
lon ndjenjat më tepër pragmatiste 
se sa sublime, vetëmohuese dhe 
të hiqnin dorë nga këto “për hir të 
dashurisë”, siç ndodh në dashuritë e 
mëdha, ku duhet të flijoheshe”, tregon 
prof. Dr Isuf Kalo, autor i librit “blloku”.

“Blloku” quhej vendi 
ku banonin udhëheq-
ja e Shqipërisë me 
në krye Enver Hox-
hën. Ajo pjesë kon-
siderohej si oborri 
mbretëror. Dhe, kush 
nuk e lakmonte jetën 
e tyre luksoze, por 
edhe dashuritë e 
fshehta që bëheshin 
brenda “Bllokut”?!



Të bukura, por edhe të pasura...

Cilat këngëtare tona
jetojnë në luks?
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“Fluturon” me veturë morena taraku 

Këngëtarja dhe modelja e njohur, Morena Taraku, është shumë e ndjekur nga fansat në 
rrjetet sociale. 
Morena gjithmonë ka treguar se është e dhënë shumë pas veturave. Dhe, përderisa i ka 
“në gjak” veturat, Morena është edhe një shofere shumë e mirë. 
“Unë fluturoj ngadalë”, shkruan bukuroshja Taraku kur është fjala për vozitjen.

luana vjollca
me veturë luksoze

Prezantuesja dhe këngëtarja e njohur, 
Luana Vjollca, shquhet për luksin në jetën 
e saj. Jo rrallë ajo frekuenton vende të 
ndryshme të botës. Ajo, po ashtu, nuk 
kursen asgjë për t’u dukur sa më “in”. 
Luana duket të jetë e dhënë edhe pas 
veturave.

me paratë e kujt kida e bleu “audinë”? 

Kida është parë shpesh duke vozitur, edhe atëherë kur nuk kishte patentë-shofer, e ishte 
nën moshën 18 vjeçe. Tani ajo e ka moshën, por edhe veturën luksoze. Vetura e saj është 
“Audi”, tipi i fundit. Vetura është mjaft luksoze dhe nuk dihet se a e ka dhuratë apo e ka 
blerë me paratë e veta.
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20 vjet jetë qençe...

Kur isha në shkollë të mesme, në 
një mbrëmje me shoqe, u njoha me 
burrin tim. Në ditëlindjen time të 17 
ma dhuroi puthjen e parë, kurse në 
ditëlindjen time të 18 isha gruaja e tij. 
E doja dhe mendoja se do më dhuron-
te një jetë të lumtur e pa brenga, e që 
më kishte munguar deri atëherë. Por, 
pas tre vjet martesë, për çudi, burri 
nisi të largohej gjithnjë e më shumë 
nga unë. Nisi të dilte me gra të tjera... 
Nuk i fshihte dashnoret e tij, madje 
edhe mburrej me “zotësinë” e tij. 

Sa te një grua
Sa te tjetra!
Mund ta merrni me mend si e ndjeja 
veten kur prej askujt s’kisha ndihmë?! 
Jetoja në pritje se gjërat do të ndry-

shonin me tim burrë dhe ai do më 
kthehej vetëm mua... 
Por, ai vazhdonte me të veten: 
shkonte herë te njëra e herë te tjetra 
dhe për mua as që e kishte gajle...  E, 
unë isha përmalluar për fjalë të mira 
të burrit, për ngrohësi e dashuri... 
Por, më në fund, këto i gjeta te shoku 
më i afërt i burrit tim... Unë bëra hapin 
e parë: i shkrova sms dhe i kërkova të 
ma dërgonte me video një trëndafil të 
kuq, nëse dëshironte të kishte lidhje 
me mua. Nuk prita shumë e ai u bë imi 
dhe i tillë mbeti 20 vjet. Ishte vështirë 
për të gjetur vend për t’u takuar, 
meqë na njihnin. Por, ia dilnim disi... As 
burri im e as fëmijët nuk dyshonin në 
mua sa herë që dilja nga shtëpia dhe 
humbja me orë të tëra...Vitet kalonin 
e dashuria jonë ishte e pandryshuar. 
Mund të shkurorëzohesha nga burri 
e të martohesha me të, sepse ai ishte 
pa grua, meqë i kishte vdekur vite 
më parë. Por, më dhimbseshin fëmija, 
meqë në atë kohë i kisha dy fëmijë. 

Si e këShillova
daShnorin
që të martohej?
Dashnorin e këshillova të martohej, 
sepse ishte i ri dhe kishte nevojë të 

krijojë familje, sepse gruaja që i vdiq 
vite më parë nuk ia lë fëmijë. Ditën e 
dasmës së tij nuk m’u drodh zemra 
fare, sepse isha e sigurt se nuk do e 
humbisja edhe pse martohej, meqë 
ai marrëzisht më dashuronte... Por, 
koha ngadalë tinëzisht e ndryshoi 
dashurinë time. Dashnori im ishte 
lodhur nga jeta e dyfishtë dhe iu 
dha pijes.  Dhe, atë ditë, kur edhe u 
zbulua dashuria jonë, ai kishte pirë 
shumë. Nuk ishte përmbajtur dhe 
vjen në shtëpinë time. Në derë e 
pret burri im me revole në dorë. Ia 
nxora shpejt e shpejt nga dora burrit 
tim revolen dhe ia hodha disa hapa 
larg. Fatmirësisht, revolja kishte 
qenë e zbraztë. 

20 vjet të kam
tradhtuar, o burrë!
Në fund, nuk durova dhe i tregova 
se 20 vjet e kisha tradhtuar. Për çudi, 
ai nuk nxori zë nga goja... Pse e bëri 
një gjë të tillë, as atëherë e as sot 
nuk e di!
Sidoqoftë, kurrë nuk e kam ndie veten 
fajtore, sepse po t’më donte ai, siç 
më donte në fillim, kurrë nuk do e 
tradhtoja...

Th. X.

Dëgjova një britmë në 
oborr. Vrapova dhe 
dola jashtë. Në du-
art e burrit tim pash 
revolen drejtuar në 
dashnorin tim. Ia 
rrëmbeva nga duart 
dhe e hodha disa 
hapa larg. Për fat, 
s’ishte e mbushur. 
Dhe, më në fund, 
u zbulua dashuria 
jonë. E, unë e kisha 
tradhtuar 20 vjet tim 
burrë...

A je tu e ditur
se unë qe       vjet
po të tradhtoj, o burrë?!
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Sa rrahin gjoks, sa e ulin kokën...

M’u thaftë goja
që kam folur keq dikur!

Në fëmijëri luanim lojën “Kush foltë e 
përfoltë ja hangtë qenit zorrët!”. Dhe, për 
të mos folur e qeshur, duhej të ishte serioz. 
E, ai që nuk ishte i tillë nuk futej në lojë. 
Pastaj, kërkohej nga përfaqësuesi i koman-
dës së lojës që ta mbyllje gojën, duke mos 
folur, duke mos qeshur, duke mos bërë 
asnjë lloj mimike...
Dhe, kur krijohej një heshtje e tillë, 
shpërthenin akterët e lojës dhe, ai që i pari 
e prishte lojën, i thuhej t’i hante zorrët e 
qenit...
E, kur sot e kujtova atë lojë, më jep 
parandjenja të kuptoja se ai që mund të 
përmbahej pa qeshur e pa folur, mund të 
ketë qenë aktor i rangut botëror. Mund të 
ketë qenë një Abdurrahman Shalë a aktor 
tjetër me famë... 

ReaktoRi që bënte 
komente pëR vël-
lazëRim-bashkimin
Një redaktor i “Rilindjes”, e që i kishte në 
qejf shumë komentet për “vëllazërim-

bashkimin”, ka pasur shumë shkrime të 
tilla...
E, kur u shkatërrua Jugosllavia, ai farë 
burri, nisi t’i hiqte komentet e shkrimeve 
të tij nga “Rilindja”, sepse turpërohej me 
atë që kishte bërë...
Dhe, kur e sheh gruaja e tij se ç’bënte, i 
thotë:
“Çka po bën kështu?”. 
“Krejt çka kam hangar m... po i shqyej, që 
të mos i lexojë kush tjetër çka kam shkruar 
dikur! Ti e di që kam shkruar shumë, e nuk 
po ndihem mirë tash me i pa kush këto...”, 
ia kthen ai. 
“O burrë, a je çmendur, a?! Nuk je vetëm 
ti që ke gazeta, i kanë edhe të tjerët... 
E, të mos flasim për gazetat që ruhen 
në Bibliotekën Kombëtare, në Arkivin 
e Kosovës etj. I kanë edhe shokët tu 
në bibliotekat e veta!”, ia kthen ajo me 
qortim.
“Po, besa, mirë e ke... Po çka dreqin të solli 
e m’i thua këto?! Bile, kisha mbetur me 
shpresë se i hoqa dhe tash jam i pastër!”, i 
thotë i nevrikosur.

edhe “vetëvendosja” 
po i fshinë postimet!
Po kështu, si redaktori që e përmendëm 
më lart, po vepron edhe “Vetëvendosja”. 
Thëniet që nuk po u pëlqejnë nga e 
kaluara e tyre, po i fshijnë nga faqja e tyre 
zyrtare!
I kanë fshirë fjalët që i kanë thënë kundër 
Amerikës, kundër flamurit lara-lara të 
Kosovës, kundër Ahtisarit, Pavarësisë 
së Kosovës, Trampit, Bajdenit... E, çka jo 
tjetër?
Dhe, pse e bëjnë këtë?
Sepse, e dinë dhe e kanë kuptuar se e 
kanë gabim. 
Por, edhe “Vetëvendosja”, njëjtë si reda-
ktori që e zumë ngoje më lart, njerëzit i 
kanë lexuar, e ka edhe të tillë që i kanë 
ruajtur dhe po i citojnë kudo në fjalime a 
shkrime të ndryshme...
Dhe, krejt kjo që po ndodhë, ia vlen ta 
kujtojmë lojën e fëmijërisë: “Kush foltë e 
përfoltë, qenit ia hangtë zorrët”!

S. Krivaça

Një redaktor yni i 
Kosovës dikur shkruante 
shumë komente. Kur 
ndryshoi situata poli-
tike, mundohej t’i fshinte 
shkrimet e tij, ashtu siç 
po bën sot “Vetëvendos-
ja”. Po i fshin fjalët që i 
kanë thënë dikur!



Ditë të vështira kanë ardhur... 
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Çka kam në shpirt
që shumë po më mundon?!
Më dhembi në shpirt kur i pash se çka 
mbështillnin, sidomos kur e solla në 
mendje se edhe im bir është i moshës 
së tyre... 
T’u them cilat janë pasojat, apo të mos 
u them?
T’i qortoj apo të mos i qortoj?
Të rritur, thashë me vete, mund t’më 
rrahin nëse e teproj!
Edhe një babë, Ahmeti, i kishte thënë 
përditë djalit të vet mëso. Por, një ditë 
djali nervozohet dhe i thotë: “Ahmet, 
ndoshta je kah e tepron!”.
Atëherë, ai, Ahmeti, i thotë vetes: “Val-
lahi edhe djali e kuptoi se e teprova!”.

Të rinjTë nuk e kishin 
mirë, por...
Megjithatë, u thashë: 
“Djema, po ua tregoj një barsoletë, e 
që e kam dëgjuar që moti. Një plakë 
kalon pranë do shkallëve prej betoni 

dhe i sheh disa të rinj ulur mbi to. 
“Çka po bëni aty, loke?”, u thotë ajo.
“Po pimë duhan”, ia kthen njëri. 
Plaka e merr vesh se nuk pinin duhan 
dhe u thotë: 
“Pini çka të doni, pos mbi beton mos 
u ulni!”.
Dhe, derisa ua tregova këtë barsoletë 
të rinjve që ndodheshin para meje, 
njëri prej tyre më tha: 
“Edhe pula qorre e qëllon 
ndonjëherë kokrrën!”.

As unë nuk 
e kAm mirë...
Pas këtyre fjalëve hyra në 
zyrë, pa u thënë gjë tjetër 
dhe më kapi një siklet...
Ndërkohë, gjithnjë e më 
shumë bëhesha nervoz... 
Vendi-vend nuk më zihej. 
Po t’u thosha e kam për 

të mirën e tyre, kushedi sa kanë pirë e 
ma thonë ndonjë fjalë të rëndë...
Por, edhe po të mos u them gjë, 
ndihesha në siklet se më brente 
ndërgjegjja se si t’u dilja në ndihmë...
E, edhe unë, me këtë “mundim të 
brendshëm”, e që ma dhuruan ata dy 
të rinj, me siguri, nuk e kam mirë...

S.

Sot, teksa kthehesha në zyre, dy të rinj qëndronin prapa disa veturave. 
Zakonisht, dihet se çka bëjnë aty...

w w w. s h k a b a j . n e t



Qendra
më e madhe
e dobësimit
në Kosovë

* Të lodhur nga mbipesha?  Ndryshimin e shpejtë e gjeni te ne!  

* Mbipesha është një gjendje nga e cila shkaktohen një numwr i madh i sëmund-
jeve, si:  sëmundje të zemrës dhe infarkti, rritje të presionit arterial, diabeti, dhimbje 
shpine, gurët në tëmth, osteoartriti, probleme me frymëmarrje, konkretisht astma 
dhe apneni, disa kancerw, depresion etj.  

* Qendra e Dobësimit “Shkenda Dubova” qe disa vjet ndihmon në trajtimin dhe 
humbjen e peshës, duke ofruar programe të përshtatura për individët, të cilët 
janë duke luftuar mbipeshën dhe kilet e tepërta. Përmes aparaturave tona ju do të 
eliminoni dhjamin në mënyrë natyrale, si lloj gjimnastike pasive, duke kaluar nëpër 
5 lloje të aparaturave. Humbja në peshë nëpërmjet aparaturave vjen si pasojë e 
djegieve të kalorive. 

* Te ne humbja e kilogramëve nuk është e vështirë dhe shumë shpejt do e ndërroni 
pamjen tuaj nga mbipesha në  peshë ideale. Qendra jonë përdorë aparaturat më 
moderne të gjeneratës së fundit të specializuara në këtë fushë. Gjatë një seance 

Një seancë e plotë dobësimi ka kohëzgjatje 2,5 orë. 

* Së pari klienti i nënshtrohet një analize trupore, ku përcaktohet: masa dhjamore, 
masa hidrike, masa muskulore dhe skeletore, si dhe metabolizmi. Si rezultat i kësaj 
terapie klienti humbë 5-8 kg në 10 seanca të plota dobësimi dhe reduktim të peri-
metrit deri në 10 cm për vetëm 10 seanca. Le të shikojmë në detaje karakteristikat 
e aparaturave:  

* Perfect body-tunel sauna. Kjo është një aparaturë e fundit dhe rezultat i një pro-

aspektet mjekësore, teknike dhe pa efekte anësore, kuruese për shumë sëmundje. 
Aktivizon molekulat e ujit, duke përmirësuar thithjen e oksigjenit, përmirëson 
qarkullimin e gjakut, nxit metabolizmin. Rrezet infra të kuqe të afërta dhe të largëta 
kombinohen për të depërtuar në indet e lëkurës deri në 30% (6 mm nën epiderme) 
dhe shpërbën grumbullimin e yndyrës të lokalizuara në bark, vithe dhe kofshë. Në 
mjekësi IR përdoren për shërimin e shumë sëmundjeve, si: sëmundjet reumatike; 
sëmundjet degjenerative të nyjave; gjendjet postraumatike (kryesisht sportistët); 

-
konshme për shëndetin, e në veçanti në humbje të peshës. Realizon një funksion 

e shtresave të tepërta dhjamore. - Eliminon kilogramët e tepërt dhe rimodelon 
formën trupore. - Lehtësimin e dhimbjeve nga patologji të ndryshme, si dhimbja e 
kurrizit, nervit ishiatik, artritin, reumatizmin. - Rrit qarkullimin e gjakut, duke furni-

i thellë. - Përmirëson shëndetin e zemrës dhe ul stresin. - Përmirëson sistemin ner-
vor. - Zhduk në mënyrë të ndjeshme celulitin, duke eliminuar shtresat dhjamore. - 
Ngadalëson efektin e plakjes, duke përmirësuar dukshëm elasticitetin dhe butësinë 

-

* Sauna tradicionale nga druri i pishës.  Është aparaturë ku përmes efektit termik 
të nxehtësisë ndihmon në eliminim e shtresave dhjamore dhe humbjen e peshës. 

e gjakut dhe ul tensionin arterial; humbje të peshës; eliminon celulitin edhe nga 
zonat më delikate; relaksim muskulor.  

* Elektrostimulatorët muskulorë. Ky është procesi i fundit që bëhet gjatë një se-
ance. Është një proces shumë i rëndësishëm përderisa jeni duke shkrirë dhjamin, 

stimulohen muskujt dhe ngushtohet perimetri.  Vërejtje: Personat me probleme 
kardiovaskulare (të zemrës, venave), diabetit, shtatzënat dhe ata me epilepsi nuk u 
lejohet përdorimi i aparaturave tona.

PRISHTINË GJAKOVËGJILAN
(Në tranzit rr.Tirana)(Mbrapa postës së madhe)(Dragodan tek komuna e re)



“Ishte hera e parë që në vitin e fundit 
të shkollës së mesme po më rroknin 
do farë dridhjesh të çuditshme, e 
që nuk më kishin goditur asnjëherë 
tjetër. I thosha vetes se isha ende 
tepër e re, për të mos thënë fare e 
pamësuar dhe tej mase e frikësuar të 
nisja dashuriçkat e moshës që i takoja, 
edhe pse shoqet e mia nuk e qanin 
kokën për gjëra të tilla. 

Nisa të dalë
Nga “udha e Zotit”!
Dhe, që në këtë kohë fillova të dal 
pak nga ajo “udha e Zotit” dhe këtë 
devijim timin lozonjar e vërejtën 
menjëherë vëllezërit e mi, të cilët më 
ndaluan të dilja nga shtëpia pa i py-
etur paraprakisht se kah do ta thyeja 
qafen. 
Për këtë arsye edhe humba besimin 
e tyre për të vazhduar shkollimin më 
tutje, pra studimet në Prishtinë, e që 
ishte një goditje e rëndë për mua dhe 
e para në jetën time.

shoqet e mia
dashuroheshiN,
e uNë? 
Dhe, deri në moshën 21 vjeçe jeta ime 
ishte e njëjtë: e zymtë dhe krejtësisht 
monotone, edhe pse kohëve të fundit 
kisha dal nga pak nga shtëpia, por nuk 
kisha njohur askënd. 
E, në anën tjetër, të gjitha shoqet e 
mia kishin gjetur të dashurit e tyre, 
madje ishin dashuruar edhe nga dy 
a tri herë, e unë as që merrja vesh 
gjë nga dashuria. Nëna shpesh ma 
përmendte martesën, por nuk e dinte 
se ku do më jepnin vëllezërit. Pas një 
kohe, njëra nga motrat e martuara 
më propozoi fejesë me një djalë që 
bashkëshorti i saj e kishte të afërm. 
Dola me të, por nuk më pëlqeu.

Po atë verë, për çudi, pa menduar 
gjatë, u fejova me një shok të vëllait 
tim, i cili ishte djalë me fakultet të 
kryer dhe pasuri të madhe në një fshat 
të komunës së Malishevës, të cilit nuk 
dua t’ia përmend emrin, sepse tash 
më neverit. 
Për çudi, më pëlqeu që në takimin e 
parë. I tregova se nuk kam pasur lidhje 
me askënd, kështu që ai të flinte rehat. 
Dasma u bë një të diel me shi, erë dhe 
bubullimë. 

shko mili lopët!
Dhe, pika e vlimit tim ndodhi pas dy 
javësh, kur më thanë të shkoja në ahur 
dhe t’i milja lopët. Kundërshtova para 
të gjithëve dhe në atë moment burri 
im më ra shuplakë. Më pas grushtimet 
e tij pasuan edhe në dhomën e fjetjes. 
Dhe, që nga ajo ditë, edhe pse bëra 
jetë me të një vit, mezi prisja të gjeja 
rastin që t’i jepnim fund martesës dhe 
të mos rrija asnjë ditë në atë shtëpi. 
Por, jeta si vejushë ishte edhe më e 
rëndë se ajo kur rrija e mbyllur para 
martese në shtëpi. Tashmë nuk më 
pengonte askush të dilja, por sa 
herë që dilja në rrugë më bëhej se 
të tjerët flisnin vetëm për mua. Nuk 
më pengonte kush të dilja, por nuk e 
kisha freskinë e dikurshme. E ndjeja 
mungesën e një mashkulli, sepse veç 
isha mësuar të flija me dikë. 
Dhe, sa herë që dilja në qytezën 
tonë, veç sa dëshpërohesha, sepse 

shumëkush mundohej të më shtinte 
në dorë, qoftë edhe për një natë. 

si Ndodhi
edhe Ndarja e dytë?
Në pranverën e vitit tjetër u njoha me 
një burrë që i kishte 33 vjet, me të cilin 
ramë dakord të martoheshim, meqë 
edhe ai kishte qenë i martuar një herë. 
Me t’u martuar për së dyti, u dhashë 
shqelm gjithë atyre meshkujve që 
më ndiqnin pas sa herë që dilja jashtë 
shtëpisë. Tim burrë në fillim fillova ta 
doja, por shumë shpejt filloi t’më dilte 
nga zemra. Më shkonte në nerva për 
shumëçka. I thashë se jam e sëmur 
dhe nuk dëshiroja të nissha kurrëfarë 
fëmije, të cilin ai e dëshironte shumë. 
Ky edhe ishte shkaku i një zënke 
shumë të ashpër, e cila edhe përfun-
doi me ndarje.

tash Nuk dal
Nga shtëpia
se të gjithë
më shikojNë...
Dhe, që nga ajo kohë, edhe pse kanë 
kaluar 10 vjet, më nuk kam besim 
në askënd dhe si vejushë më shumë 
rri mbyllur sesa që dal nga shtëpia, 
sepse e kam emrin e keq: të gjithë më 
thërrasin vejushë”, tha Shpresa, në 
rrëfimin e saj rrëqethës, atë ditë që e 
vizitova në shtëpinë e saj në Rahovec.

F.
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Fletë 31-vjeçarja nga Rahoveci...

Si më mbeti emri
vejushë?

“Në qoftë se ekziston 
femër në botë të ketë 
vuajtur shpirtërisht 
si unë, atëherë ajo do 
të ketë përfunduar në 
humnerë të pafund”, 
tha Shpresa, 34 vjeçe, 
nga Rahoveci.
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Ndodhi jete

Unë e prisja në takim- 
ai në varrim!

Jam Anita, nga 
Prishtina. Para një 
viti, më 15 shkurt 
të vitit të shkuar, 
u njoha me të 
dashurin tim, në të 
cilin, që nga dita e 
parë, u dashurova 
marrëzisht në të...
Që në njohje i thashë: “Pse nuk u njo-
hëm dje, por sot? Po të ishim njohur 
dje, do të kishte qenë më mirë, sepse 
çdo vjet, bashkë me Shën Valentin, do 
e festonim edhe njohjen tonë!”.
Ai qeshi dhe më tha se, kësmet, Shën 
Valentinët tjerë do i festojmë bashkë...
Dhe, nga ajo ditë, vetëm nata na 
ndante. Shkuam e ku s’shkuam? Aty 
ku i thosha të shkonim aty edhe 
ishim...
Verës shkuam edhe në Dhërmi dhe 
s’lamë gjë pa bërë atje... Palaviteshim 
mbi rërën e detit dhe gjuheshim mbi 
valë, si dy delfin...

Sa me gëzim e prita 
Shën Valentinin
e SiVjetmë, por...
Dy ditë para Shën Valentinit, tërë 
ditën qëndruam në një restorant në 
Vërmicë të Prizrenit, bashkë, unë dhe i 
dashuri im. Rrezet e diellit ngrohnin si 
të ishte pranverë e jo ditë shkurti...
Kah mbrëmja u ngritëm dhe u nisëm 
për në Prishtinë, duke i premtuar 
njëri-tjetrit se sivjet Shën Valentinin 
për herë të parë do e kalojmë bashkë.
Atë natë nuk më zuri gjumi fare, 
duke e menduar veten bashkë me të 
dashurin tim në Rugovë, duke shëtitur 
dorë për dore mbi borë...
Dhe më 14 shkurt, herët në mëngjes, 
më thërret i dashuri im dhe më thotë 
se sot, edhe pse është Shën Valentin, 
nuk mund të shkojmë askund! Sepse, 
paska vdekur një plakë në farefis dhe 
s’ka si të mos jetë në varrim...
E, mua, për një çast mu errë çdo gjë 
para syve. Sa e sa mendime të errëta 
më erdhën në kokë aty për aty... Të 
gjitha planet dhe ëndrrat, e që i kisha 

tubuar një vit rresht se si do të jetë 
Shën Valentini ynë i parë, ranë në ujë...
Desha ta mallkoja atë plakë, por, në 
çast, disi mu zbut zemra dhe u përm-
bajta, heshta në vete, por që zemra 
më dridhej.
Në mbrëmje më thirri i dashuri im 
që të dilnim. Por, edhe unë njëfarë 
dreqi jam dhe i thashë se, meqë nuk 
shkuam në Rugovë ku kishim planifi-

kuar, nuk po më dilet më...
Ai, sado që u përmbajt, e kuptoi se 
më kishte lënduar shumë. Madje, më 
shumë se shumë...
E, a do të kem mundësi t’ia falë këtë 
lëshim, tash për tash nuk di... Por, nga 
ajo ditë ia kam marrë inati dhe një 
herë për një herë nuk dua ta shoh me 
sy... 

Anita



Të lindur në janar
Këmbëngulës kur u intereson, të çudit-
shëm.

Të lindur në shkurT
Aventurierë, të distancuar emocionalisht.

Të lindur në mars
Bëjnë seks të mirë vetëm nëse janë të 
lidhur shpirtërisht me partnerin, dinë ta 

çojnë marrëdhënien në shtrat në një tjetër 
nivel intimiteti.

Të lindur në prill
Të pandalshëm kur u intereson. “Digjen” në 
shtrat. Por, kur ka mbaruar, ka mbaruar!

Të lindur në maj
Duan që seksi të jetë i rehatshëm. Duan të 
bëjnë seks në jastëkë mëndafshi ose nuk 
bëjnë fare!

Të lindur në qershor
Provojnë pozicione të reja. Adhurojnë 
seksin në telefon.

Të lindur në korrik
Besnikë. Duan të japin kënaqësi.

Të lindur në gushT
Ose ekstremisht egoistë ose ekstremisht 
bujarë. E urrejnë kur u thua çfarë duhet të 
bëjnë në shtrat.

Të lindur në shTaTor
Pasionantë që janë gati të provojnë gjithç-
ka. Duan të ndihen të lidhur emocionalisht 
me partnerin.

Të lindur në TeTor
Nuk nxitojnë. Janë të mirë në joshje.
Të lindur në nëntor
Posesivë. Duan të jenë “të zotëruar” nga 
partneri.

Të lindur në dhjeTor
Pëlqejnë “lojën me role”. Argëtues.

Astrologji

Çfarë jeni në shtrat
sipas muajit kur ke lindur?
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Pse meshkujt e lindur 
në dimër janë më të 
çuditshëm sesa ata 
të lindur në verë dhe 
anasjellas, kur vjen 
puna në shtrat?





për ata që besojnë: magjistarja u përgjigjet
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A po më ndjek gjarpri që 
e pash në oborr?
Përshëndetje, jam një grua 
nga një fshat i Malësisë së  
Karadakut, mosha 56 vjeçe. 
Merrem me blegtori dhe 
nuk kam pasur kurrë prob-
leme me frikën që jetoj në 
bjeshkë.
Gjatë muajit tetor, në 
oborr, afër ahurit, pash 
një gjarpër nja dy metra 
i gjatë. Ai, posa hetoi se 
po shkoja drejt tij, u ndal 
dhe e ngriti kokën. Me një 
dru të madh e godita në 
kokë derisa edhe e mbyta. 
Pastaj, e hodha në terinë. 
Mirëpo, pas pak nuk ishte 
aty...
Një muaj më vonë, natën, 
më duket sikur ai lëviz drejt 
meje dhe po më gjuhet në 
gjoks!
A ka mundësi që nuk e 
kam mbytur dhe është 
kthyer në shtëpi?

“Frika nga gjarpri”
Përgjigje:
Qysh po shoh, ishte gjarpër 

i zi. Nuk është dashur ta 
mbysësh, sepse nuk ka sjell 
rrezik për askënd. Ka jetuar 
në themelet e shtëpisë suaj 
prej guri. Gjarpinjtë e tillë 
ushqehen me minj dhe me 
brejtës të tjerë...
Ai ka lëvizur nga vendi ku 
e ke lënë ti, sepse nuk e ke 
mbytur dhe gradualisht 
është forcuar...
E, parafytyrimin që e ke për 
gjarprin, më shumë e shoh 
si kompleks tëndin, sesa që 
është diçka reale, edhe pse 
në atë shtëpi nuk përjashto-
het mundësia e  ekzistimit 
të gjarpinjve shkaku i vjetër-
sisë.

Ka dalë vajza nga shtë-
pia. A do të kthehet?
Jam një nënë me shumë 
halle. Por, problemi i fun-
dit më ka shtrirë përtokë. 
Jetoj në Suedi. Problemi im 
është se vajza ka dal nga 
shtëpia dhe jeton me dikë.

A do të kthehet sërish në 
shtëpi?

“E brengosura”
Përgjigje:
Vajza ka dalë nga shtëpia 
pas shumë problemeve 
tuaja bashkëshortore. Në 
fakt, ti me burrë ke shumë 
probleme dhe vajza të ka 
lutur shumë herë që të nda-
heni ose ta përmirësoni jetën 
tuaj bashkëshortore. Por, ju 
nuk e keni bërë asnjërën dhe 
nga presioni e zhurma e ka 
lëshuar shtëpinë.
Nuk shoh se ka marrë burrë, 
por rri te një shoqe. Rastin e 
di komuna dhe çdo gjë është 
nën kontroll e siguri.
E, a do të kthehet apo jo, 
varet nga ju. Nëse e stabili-
zoni gjendjen tuaj familjare, 
vajzën do e kesh në shtëpi... 

Vitin e kaluar, a më kanë 
bërë magji?
Jam 41-vjeçare, jetoj në 
rrethinën e Prizrenit. I kam 
tre fëmijë. 
Kemi dikë afër që ia kemi 
frikën se bën magji dhe, 
zakonisht, disa muaj para 
majit, lëviz shumë.
E qortova një ditë dhe i 
thashë çka sillet kah shtë-
pia jonë...
A kam bë gabim që e kam 
qortuar?

“PZ”
Përgjigje:
Magjitë janë të mundshme 
dhe janë një përgjigje e 

Për hapje të fatit, për strese, 
sëmundje depresive, për forcim 
të bashkëshortësisë, për largim 
të magjive, për ecje të mbarë të 
biznesit, për rritje të vetëbesimit 

dhe për sugjerime e ndihmë 
me barëra popullore, 
por edhe për gjithçka 

për jetë të lumtur  
kontaktoni në ketë email adresë: 

lindjavdekja@hotmail. com

lindjavdekja@hotmail. com
Magjistarja



njerëzve profesionalë ndaj të 
tjerëve që shënojnë rezultate 
në jetë. Magjitë ekzistojnë 
edhe shkaku i xhelozive, 
inateve... 
Ka njerëz që lindin me këtë 
defekt shpirtëror dhe që 
ngacmohen nga xhelozia 
dhe syri i keq, si dhe pa-
mundësia për ta parë dikë 
mirë. Prandaj, në një shpirt 
të keq rritet potenciali për 
keqbërje dhe për magji.
Në vendin tonë, koha më e 
volitshme për këso punësh 
është koha e Shëngjergjit, 
që akumulon një energji që 
e shkakton rrotullimi as-
trologjik i diellit.
Pra, tërë kjo është një 
produkt që ndjell fatkeqësi 
dhe  ndaj kësaj dukurie 
duhet rritur kujdesin.
Në rastin tënd konkret, nuk 
mund të them se të ka bërë 
diçka apo jo, por janë disa 
gjëra që duhen respektuar 
në jetë. Askush askujt nuk 
duhet t’i hyjë në oborr e 
shtëpi për të hulumtuar çka 
do qoftë. Megjithatë, herët 
është për të pasur frikë nga 
magjitë e Shëngjergjit...

A do t’i njoh prindërit e 
mi?
Përshëndetje zonja magjis-
tare, ka një kohë që e lexoj 
revistën “Kosovarja”, më 
shumë për shkak të  para-
shikimeve tuaja...
Jam 23-vjeçare. E kam 

kuptuar se prindërit që i 
kam nuk janë prindërit e 
mi të vërtetë, edhe pse nuk 
mund të ankohem në ta 
për asgjë. I kam të gjitha. 
Më duan, më çmojnë 
shumë. Por, edhe unë i dua 
shumë...
Dhe, unë nuk njoh të tjerë 
prindër. Jeta ime është 
e lidhur me ta, por ndje-
hem me një zbrazëtirë në 
shpirt...
Fillimisht, çdo detaj e kam 
mësuar nga shoqja ime më 
e ngushtë, me të cilën jemi 
shoqëruar në shkollë e çdo 
kund tjetër. Ajo më tregoi 
se unë nuk i kam prindër të 
vërtetë këta që më rritën. 
Një ditë i thashë nënës a 
është e vërtetë a jo...
I thashë se kam parë 
ëndërr që nuk jam vajza 
juaj...
Ajo u mundua të tregohet 
e ftohët, por e pash që u 
godit rëndë dhe e ndërroi 
kahun e bisedës...
Sidoqoftë, nuk dua të 
largohem prej prindërve 
që më kanë rritur, por 
kam dëshirë t’i njoh edhe 
prindërit e vërtetë...
A ka mundësi t’më jepni 
ide se si ta bëj hapin e parë 
drejt këtij qëllimi?

“E lëna”
Përgjigje:
Me të vërtetë, nuk i di të 
gjitha procedurat ligjore, 

por mendoj se është një 
rrugë ligjore përmes së 
cilës ti mund ta realizosh të 
drejtën tënde për të ditur më 
shumë për këtë problem. 
Më së miri do të ishte që t’i 
drejtohesh Qendrës Sociale, 
sektorit për këtë problema-
tikë, dhe të kërkosh të dish 
për prindërit tu gjenetik. 
Besoj se është e drejta jote e 
pamohueshme të kërkosh të 
jesh në dijeni për nënën dhe 
babanë tënd, kush janë dhe 
ku janë.
Nuk ke nevojë të shqetëso-
hesh, e as për t’i zmad-
huar gjërat, sepse, para së 
gjithash, nuk e di të vërtetën 
pse je braktisur prej tyre. 
Pastaj, nuk e di ku jeton 
nëna dhe me kë jeton, a ka 
fëmijë të tjerë dhe a e di burri 
i saj se ajo e ka pasur edhe 
një vajzë që e ka lënë.
Andaj, këto gjëra duhet t’i 
kuptosh gradualisht që të 
mos hapësh plagë të reja.
Po ashtu, Qendra Sociale 
do t’i tregojë të drejtat tua 
se çka ke të drejtë të kërkosh 
dhe deri ku është kufiri. 
Kjo është një situatë e 
ndjeshme shumë, prandaj 
edhe kërkon maturi.

Për lexuesit
e DiasPorës
Pyetjet tuaja dërgoni me postë në 
adresën: “Kosovarja”, fahu postal 18,
10 000, Prishtinë, Kosovë.

për ata që besojnë: magjistarja u përgjigjet
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