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Ku, si, çka?

Kush e bëri aktor
Naser Rafunën?
Njëri prej aktorëve më të njohur 
në Kosovë, sidomos i komedive, 
ka treguar se si u bë aktor dhe 
kush e ndihmoi atë. Sepse, 
Naser Rafuna mund të mos 
ishte aktor sot, po qe se nuk do 
e merrte një këshillë nga një 
këngëtar kosovar, profesor i tij.
Mahmut Ferati, këngëtar dhe 
profesor i muzikës, e kishte 
sugjeruar Rafunën që të 
shkonte për të studiuar aktri-
min, shkaku se si maturant më 
shumë preferonte të studionte 

historinë.
“A i qove dokumentet në 
Fakultet të Arteve?”, më tha 
profesor Mahmut Ferati.
“Jo, dëshiroj të studioj histo-
rinë”, i thashë.
“Çfarë historie, bre! S’je ti për 
histori! Shko në aktrim se je për 
atë punë!”, më tha.
Pra, Mahmut Ferati ka qenë ini-
ciator për përcaktimin e Naser 
Rafunës në aktrim dhe, në këtë 
pikë, pa dyshim, është ndër më 
të mirët.

Pse Kida është këngëtarja
më e suksesshme?
Orhidea Latifi, e lindur më 
1997 në Rahovec, është 
këngëtare shqiptare e njohur 
me emrin artistik Kida, 
shumë e adhuruar nga të 
rinjtë tanë. 
Jeton në Prishtinë me 
prindërit e saj. Ka përfun-
duar  shkollimin fillor dhe të 
mesëm në Prishtinë, ndërkaq 
karrierën muzikore e ka nisur 
që në moshën 15 vjeçe. 
Ndonëse shumë e re në 
moshë, Kida është një nga 
këngëtaret më të suk-
sesshme të momentit. Ajo 
është jashtëzakonisht e 
preferuar nga publiku.
Këngën e saj të parë, me 

videoklip, e publikoi në 
janar të vitit 2014, me titullin 
"Murder" dhe nuk u ndal 
asnjëherë, duke dhënë këngë 
hite dhe shumë të pëlqyera 
për të rinjtë tanë.
Ndërkaq, në tetor të vitit të 
sivjetmë publikoi videoklipin 
"Ike". 
Numri i këngëve të saj është 
aq i madh sa është vështirë të 
përmblidhen me një shkrim.
“Ëndrra ime është me pas 
një karrierë shumë të pastër, 
të madhe dhe të mirë. Dhe, 
pa dyshim, të gjitha të mirat 
në jetën time”, thotë Kida në 
njërën nga intervistat e saj të 
shumta.



KATËR BUKUROSHET...
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Të pakrahasueshmet
Këto femra që i paraqesim në këtë shkrim, jo vetëm që janë të bukura, 

mbresëlënëse dhe të pa rezistueshme, janë edhe të talentuara...

LEONORA JAKUPI
Leonora është personifikim i mirë i së 
bukurës. Që në paraqitjet e para në skenë 
bëri që sytë të kthehen kah ajo. Është ndër 
të vetmet që nuk i është dashur të bëjë 
operacion plastik për ta perfeksionuar 
pamjen e jashtme.

ELVANA GJATA
Fytyrë tipike mesdhetare, një shikim që të 
huton. Elvana Gjata është nga ato femra 
që asnjëherë nuk bëhen bajat. Elvana, 
sinonimi i të suksesshmes e të bukurës, 
është ëndrra e çdo mashkulli...

DAFINA ZEQIRI
Pos talentit për këngën, Zoti ia ka falë 
edhe sharmin, bukurinë dhe elegancën që 
bije në sy gjithmonë. Është gjykuar për op-
eracione plastike, por përtej kësaj mbetët 
një nga fytyrat më të bukura femërore.

AGNESA VUTHAJ
Është shqiptarja me më së shumti tituj 
bukurie. U shpall “Miss Peja”, “Miss Kosova”, 
“Miss Albania” dhe prezantoi Kosovën 
e Shqipërinë në shumë kompeticione 
bukurie. Kudo u vlerësua lart për pamjen 
e jashtme. Nuk i mungon as inteligjenca, 
pasi ka arritur t’ia del në shumë fusha, 
madje edhe në biznes.



Qëllimi pse barten thikat në shkollë nuk 
do koment! Barten për të kërcënuar njëri-
tjetrin dhe për të goditur njëri-tjetrin. 
Sepse, shumë herë ka pasur informata të 
përdorimit të thikave ndërmjet nxënësve 
si në filma.
Dukuria e përdorimit të thikave te brezi i 
ri, në shumicën e rasteve, rrjedh shkaku 
i ngacmimeve seksuale dhe i nxitjes pro-
vokuese i vajzave me veshje e lakuriqësi. 
Por, edhe shkaku i përdorimit të substan-
cave narkotike!

PSE NË TREG LEJOHET 
SHITJA E THIKAVE?!
Dy gjëra janë për debat dhe kujdes, e që 
duhet të marrin trajtim nga shteti: Ku i 

marrin të rinjtë armët e ftohta dhe kush i 
sjellë në mesin e tyre?
Në tregun e veshmbathjeve, ngjitur me 
Tregun e Gjelbër në Prishtinë, gjenden në 
shitje gjithçka: thika, boksa hekuri e çka jo 
tjetër... 
Andaj, është punë e inspektorateve komu-
nalë dhe e shtetit që t’i specifikojnë mall-
rat që mund të shiten në treg. Tregtarëve 
të tezgave që i shesin duhet t’u ndalohet 
shitja e tyre. 
Shteti, po ashtu, duhet të merret me zbu-
limin e origjinës së tyre se nga vijnë. Me 
siguri, nga jashtë zor që mund të importo-
hen armët e ftohta, sepse në treg ka thika 
të llojeve më të ndryshme... E, nëse ato 
prodhohen në tregun vendor, shteti duhet 
ta kuptojë selinë ku prodhohen ato. 

SHKOLLAT JANË 
PËR MËSIM, JO ARENË 
KACAFYTJESH!
Në shkolla duhet avancuar sistemi i kon-
trollit të nxënësve se çka bartin në çantat 
shkollore dhe në xhepat e tyre. Faktet e 
përditshme tregojnë se në çantat e rinisë 
shkollore jo gjithnjë barten vetëm librat 
dhe fletoret. Kanë edhe armë të ftohta, 
shpesh edhe pistoleta!
Andaj, me një kontroll më të mirë të 
sigurisë në shkolla, mund të zvogëlohen 

delikuencat, pasojat me fatalitetet dhe 
therjet me thika e mjete të tjera të forta, e 
që në gjuhën kriminalistike njihen si armë 
të ftohta. 

FËMIJËT NË LIPJAN
TË ARMATOSUR
“DERI NË DHËMBË”!
Ditë më parë Policia e Kosovës ka 
raportuar se janë arrestuar dy fëmijë të 
armatosur në Lipjan: njëri me thikë, tjetri 
me pistoletë.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull 
kosovar (i mitur), pasi që gjatë kontrollit i 
është gjetur dhe konfiskuar një thikë”, ka 
njoftuar Policia.
Po ashtu, në Lipjan qe arrestuar edhe një 
i mitur tjetër, i cili me vete kishte armë 
zjarri.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull 
kosovar (i mitur), pasi që gjatë kontrollit 
i është gjetur dhe konfiskuar një pisto-
letë me tre fishek”, thuhet në raportin e 
Policisë.
Shkurt e shqip: këto dy raste, por edhe 
shumë të tjera që kanë ndodhur më parë, 
tregojnë se në shkollat tona duhet të mer-
ren masa sigurie më rigoroze, në mënyrë 
që të mos ndodhin eksese që rrezikojnë 
jetën e të rinjve tanë...

Diturie Haxhaj

Siguria në shkollat tona...

Ruajuni prej fëmijëve,
kanë armë!Fatkeqësisht, disa 

nxënës janë të 
pajisur me thika 
e grushte hekuri, 
të cilët në gjuhën 
popullore njihen 
me fjalën “boksa” 
dhe ata i bartin në 
shkollë për qëllime 
të caktuara...
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*
Ndodh të dashurohesh me errësirën kur të 
mungon drita
Të jetosh me ëndrrën kur s’të pëlqen 
realiteti
Të bashkohesh me dhimbjen kur nuk gjen 
gëzimin
Të flasësh me heshtjen kur nuk të vijnë 
fjalët
Të mësohesh me pritjen kur vonon ardhja
I dorëzohesh durimit nëse e ke humbur 
shpresën...
Gëzuar - për shpresën që të bëhet realitet!

*
Të gjithë duan ta ndryshojnë botën, por 
askush nuk dëshiron ta ndryshojë veten. 
Shpeshherë më vjen dëshira të ikë larg, 
shumë larg, sa askush atje s’do më njoh, 
ku nuk mund të shoh fytyra miqësore me 

qëllime djallëzore, të jem i huaj mes të 
huajve...
Pse?
Sepse, në Kosovën tonë të pavarur, 
shumëçka shkon mbrapsht...
Gëzuar - për një vit me më pak dyfytyrësh!

*
Ka ardhur një kohë kur njerëzit i duan, 
shembull, pesë gjëra, por i harrojnë pesë 
të tjera:
I duan krijesat, kurse e harrojnë Krijuesin.
E duan pasurinë, kurse e harrojnë lloga-
rinë.
I duan mëkatet, kurse e harrojnë pendimin.
I duan pallatet, kurse i harrojnë të varfrit.
Duan ta kenë krejt botën të veten, por 
bota nuk është vetëm e një njeriu!
Gëzuar - për botë më të mirë!

Gani Dili

FAQJA E SHTATË

GËZUAR! PËR ÇKA...



Në ndërrimin e moteve...

Nuk dua Vit të Ri me politikanë
që as vetë nuk dinë çka flasin në Kuvend!
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Sa do doja të isha në oborrin e vjetër 
të shtëpisë bregore. Të ketë shumë 
borë mbi degët e pemëve në oborr. 
Pishat do të doja të ishin të mbushura 
me borë dhe të kërrusura si xha Luta 
me kërroçe në dorë. 
Do doja ta shihja murrizin e vjetër 
mbushur trumcakë, që në mbrëmje, 
në tubë, fluturonin të gjenin strehë 
për gjumë. 
Më ka marrë malli të ndizet zjarri në 
oxhakun e odës, ku loznin burrat lojën 
e kapuçave; 
Kur prisnim të vinin kurbetxhinjtë nga 
kurbeti; 
Kur prisnim të shihnim se çfarë me 
çfarë veture do vinin...  

Do doja t’më mërdhinin duart, duke 
i copëtuar drutë e mbuluara me borë 
dhe duke qenë tërë gaz e vullnet se 
në mbrëmje do të vinin mysafirë. 
Do të vinte hallë Resmija, që do të 
tregonte gjithçka... 
Do doja të isha edhe jo bash fëmijë, 
por pak më shumë se fëmijë dhe të 
rrotullohesha mbi borën e dimrit, i 
gëzuar që do vinte Viti i Ri. 
Do doja të isha pak më shumë se 
fëmijë, që t’më bërtiste babai pse më 
ishin ngrirë pantallonat nga rrëshqitja 
me saj te “Zabeli i kapuçit”.
Krejt çka nuk do dëshiroja është se Viti 
i Ri tash është komercializuar nga lak-
mitë e njerëzve dhe interesat e tyre. 

Nuk do dëshiroja kur t’më thotë 
dikush “Mirë mëngjes” me interes, apo 
“Mirëdita” me ndonjë dobi personale. 
Nuk do dëshiroja të prisja vit të ri 
me politikanë që as vetë nuk e dinë 
çka flasin në Kuvend, me politikanë 
hajna. 
Do doja të dëgjoja në oda si dikur 
kur flitej për Adem Demaçin, burrë 
që mbajti 28 vjet burg për lirinë e 
Kosovës; për Ibrahim Rugovën, për 
të cilin s’ka kush që mund të thotë 
se keqpërdori diçka, qoftë edhe një 
qindarkë!  
Dhe, për shumë të tjerë që sollën 
lirinë e Kosovës...

Sokol Murturi
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Në ballinë
Dikush ka thënë: “Një 
trup i bukur mund 
të tërheqë adhurues 
të vërtetë, por për 
t’i mbajtur ata ka 
nevojë për bukurinë e 
shpirtit”. 
E, Arbnora Ademaj i 
ka të gjitha: portretin 
tamam për film, është 
shtatlartë dhe jo më 
kot është shpërblyer 
me disa kurora bu-
kurie. Por, pasuria e 
saj më e madhe është 
shpirti dhe reflektimi 
që ka. 
E duan, e çmojnë, e 
respektojnë, sepse 
Arbnora lë zemër e 
shpirt për familjen, 
miqtë, njerëzit që 
kanë nevojë për të, 
por edhe për punën që 
bën, ku suksesi nuk i 
ka munguar e nuk po 
i mungon assesi. 
Prej vitesh është nga 
femrat më të përfolura 
në vend për titujt e bu-
kurisë, elegancën dhe 
rrezatimin në pista 
mode, prezantimin 
brilant në ekran. 
Bukuroshja qe gjashtë 
muaj ndodhet në Turqi 
dhe është shndërruar 
në yll të serialeve atje. 
Për të pathënat dhe 
gjithçka tjetër, flet 
ekskluzivisht për 
numrin festiv të “Kos-
ovares”...

Arbnora Ademaj

ndër femrat shqiptare

më të suksesshme të vitit 2021
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Arbnorë, a ke men-
duar më parë se 
mund të bëhesh kjo 
që je sot?
- Thënë të drejtën, 
gjithmonë kam pasur 
ëndrra dhe synime 
në jetë, si dhe vizion 
të qartë. Por, realisht, 
Zoti është treguar 
shumë bujar me mua, 
duke më sjell gjëra 
tejet të bukura, që 
ndoshta nuk kam di-
tur as vetë t’i mendoj. 
Gjithsesi, kam punuar 
shumë, andaj asgjë 
nuk ndodhi rastësisht. 
Dhe, për t’u bërë kjo 
që jam sot, është 
dashur shumë mund, 
punë dhe sakrificë, pa 
u dorëzuar asnjëherë, 
për të arritur ku jam 
sot.
 
Kush të ka ndi-
hmuar, ta ka zgjatur 
dorën, në rrugën e 
suksesit: vetja, fati, 
Zoti?
- Zoti më ka ndihmuar 
shumë, duke më 
dhënë mundësi në 
jetë. Pastaj, besimi 
në vetvete më ka 
ndihmuar të ecë tutje, 
meqë jam shumë 
kërkuese, luftoj për 
ëndrrat e mija. 
Pa dyshim, gjatë 
rrugës kam pasur 
njerëz që ma kanë zg-
jatur dorën, që kanë 
besuar në mua dhe 
më kanë shty përpara. 
Jam falënderuese 
ndaj gjithë atyre 
që ma kanë zgjatur 
dorën në momente të 
ndryshme të jetës...

A beson në Zotin 
dhe si i lutesh kur e 
ndjen të nevojshme?
- Falë besimit në 
Zotin, gjithmonë kam 
qëndruar me këmbë 
në tokë. Po ashtu, 

duke qenë njeri me 
shpirt të pastër, Zoti 
të shpërblen me ato 
që duam. 
Lutem dhe i falën-
derohem Zotit çdo 
ditë për shëndetin 
tim, të familjes sime, 
si dhe për çdo gjë që 
kam në jetë...

Po, në rastësi a 
beson? A mendon se 
“rasti është mbreti i 
botës”?
- Nuk thuhet kot 
“Rasti është mbreti i 
botës”. Besoj në ras-
tësi, sepse gjërat më 
të bukura në jetë më 
kanë ndodhur krejt 
rastësisht. 
E, rastësia shpesh di 
të ta ndryshojë jetën...

Megjithatë, suk-
sesi yt nuk duket 
se është krejt i 
rastësishëm. Sa ke 
punuar për sukses? 
- Jo vetëm unë, por 
mendoj se asnjë njeri 
nuk mund të ketë 
sukses pa punuar 
shumë. Pa dyshim, 
çdo sukses do një 
përkushtim të madh, 
disiplinë dhe besim 
në vetveten.

Gjëja më e shtrenjtë 
që ke në jetë?
- Pa diskutim, familja, 
sepse gjithmonë 
është e shenjtë për 
mua.

Diçka që e ke 
humbur dhe t’u ka 
dhimbsur? 
- Kur kam humbur 
njerëz të dashur, siç 
është rasti i fundit që 
e kishim në familje, 
humbja e Astrit 
Ademajt, ka qenë 
njëra nga dhimbjet 
më të rënda në jetën 
tonë si familje.
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Nga mis e modele u 
bëre prezantuese. 
Nga prezantuese 
aktore. Ku më mirë?
- Thënë të drejtën, 
secila eksperiencë e 
ka rëndësinë e vet, 
momentin e vet. Çdo 
gjë që ka të bëjë me 
televizionin është 
punë që më jep 
kënaqësi. 
Tash, e që aktualisht 
jam aktore, është një 
nivel tjetër dhe një 
ndër eksperiencat 
më të bukura në 
jetën time.

Hë, pra, si po të ecë 
karriera si aktore 
në Turqi?
- Deri më tash jam 
shumë e kënaqur, 
meqë jam pjesë e 
një seriali që trans-
metohet në një nga 
televizionet më të 
mëdha në Turqi, e ku 
luaj përkrahë shumë 
aktorëve të njohur. 
Jam tejet e lumtur 
me gjithë angazh-
imin tim këtu. Por, 
meritën më të 
madhe për karrierën 
time në Turqi e ka 
menaxheri im, Irsel 
Civit.

Si është një ditë e 
zakonshme jotja 
atje?
- Po bëhen gjashtë 
muaj qëkur jam 
pjesë e serialit “Kırık 
Hayatlarl” (“Jetët e 
thyera”). Kemi arritur 
në episodet e fundit 
të sezonit të parë 
prej 100 episodesh. 
Gjithë kjo kohë për 
mua ka qenë me 
shumë punë, xhir-
ime...

Ndonjë fjalë a 
lajm që ka dalë në 
media, e nuk të ka 

pëlqyer?
- Nuk jam person që 
krijoj skandale. Nuk 
i pëlqej skandalet. 
Dëshiroj që puna 
ime, sukseset e mija 
të flasin vetë. Dhe, 
fatmirësisht, deri tani 
ka ndodhur kështu... 
Kam mbështetje 
shumë të madhe 
nga të gjitha mediet 
shqiptare, për çka i 
falënderoj shumë. 
 
Gjëja më e shtren-
jtë që ia ke bërë 
dhuratë vetes gjatë 
vitit 2021?
- Ndoshta, më me 
dëshirë do kisha 
folur për dhuratën 
më të bukur që e 
kam marrë gjatë vitit 
2021, meqë pas fil-
limit të transmetimit 
të serialit, i gjithë 
populli shqiptar, 
nga të gjitha trevat, 
më përkrahën dhe 
më bën të ndihem 
personi më i lumtur 
në botë. 
Përkrahja e tillë 
nuk kanë çmim, 
është dhurata më e 
bukur që mund të të 
ndodhë...
 
Ku do jesh për Vitin 
e Ri?
- Për Vitin e Ri do jem 
në qytetin Urla, afër 
Izmirit, me xhirime 
të serialit. Nuk kemi 
pushim pa përfundu-
ar xhirimi i serialit...

Urimi yt?
- Urime Viti i Ri 2022, 
shëndet e lumturi 
gjithë shqiptarëve! 
Falënderoj Revistën 
“Kosovarja” për gjithë 
mbështetjen që ma 
ka bërë ndër vite! U 
jam shumë mirënjo-
hëse...

Nderim Neziri
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Arbnora Ademaj, 
shtatlartë, e bukur,
e shpërblyer me disa 
kurora bukurie,
e ka portretin tamam 
edhe për film.

Me vite është
ndër femrat
më të përfolura
në vend për
elegancën,
prezantimin
në ekran.
Së fundi, artiste 
shumë e angazhuar 
në Turqi.

Të gjitha sukseset e njëpasnjëshme, pa 
dyshim, i ka arritur me punë, me sakrifica, 
pa u dorëzuar asnjëherë ndaj vështirësive. 
Çdo gjë që lidhet me televizionin e bën me 
kënaqësi...

Dhurata më e mirë që ka marrë në jetë 
është përkrahja që i është bërë nga 
shqiptarët e të të gjitha trevave tona 
për angazhimin e saj në serialin turk, 
serial shumë i shikuar në Turqi.

*

* *

*
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A do të kemi sofër për Vit të Ri?
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Ishte viti 1982 kur e vizitova Var-
shavën, Poloninë. Isha student dhe 
mendoja se në metropolin që kishte 
qindra vjet përvojë me universitet 

institucional, do të shihja njerëz të 
buzëqeshur. 
Dhe, teksa hyja në universitetin e 
Varshavës, në kuadër të shkëmbimit 
të përvojave studentore, Izabela, 
studente 21-vjeçare, e që kishte 
dëgjuar për demonstratat në Prishtinë 
të vitit 1981, e shihte reduktimin e 
buzëqeshjes në fytyrën time...  
Sot, kur shpalosa albumin e jetës, 
shoh fjalinë e Izabelës, në të cilën ajo 
shkroi në notesin tim: 
“Të gjithë popujt që kërkojnë lirinë 
kombëtare dhe formimin e shtetit të 
vet, janë pa buzëqeshje. Buzëqeshja 
do u vjen kur mbi kokën e tyre më nuk 
do të qëndrojë barbari”.

Ç’MUND TË THUHET 
PËR KOSOVËN TASH - 
E ÇLIRUAR APO JO?
Kosova tash nuk e ka mbi kokë 
Serbinë. Prania policore dhe ushta-

rake serbe nuk është më aktive në 
Kosovë. Por, megjithatë, populli nuk 
e ka buzëqeshjen as sikur e kishte 
dikur, madje! 
Nuk e ka as shpresën, e që dilte e 
para në Evropë në anketat e bëra 
paslufte. 
Sot pjesa dërmuese e popullit men-
don si të blejë diçka simbolike për 
festën e Vitit të Ri. Si kurrë më parë, 
sivjet i dëgjon qytetarët kah tregojnë 
se si kanë filluar që moti të ndajnë 
ndonjë euro për të blerë diçka për 
festën e Vitit të Ri! 
Dhe, kur i analizon njeriu të gjitha 
këto, e që bëhen për të buzëqeshur 
një natë, nuk mund të mos mendojë 
për të kaluarën e bukur... 
Ka pasur e kaluara armiq, vuajtje për 
liri, ëndrra për formimin e shtetit. 
Megjithatë, ka pasur lezet pritja e Vitit 
të Ri...

S. Krivaça

Politikanët
po na e marrin kafshatën!
Si mund të mos e ku-
jtojë populli festimin 
e shumë viteve para 
vitit të sivjetmë, kur 
me bollëk mbushej 
tryeza në netët fes-
tive? Si mund të mos 
ketë populli dëshira? 
Por, dëshirat 
nuk u plotësohen 
qytetarëve, shkaku 
se politikanët po ua 
vjedhin ëndrrat...



2021 ishte vit i suksesit 
dhe sfidave në sferën 
globale. Ne, vazhduam 
të ecim përpara 
duke mos u ndalur. 
Edhe këtë vit 
hapëruam të bashkuar
në rrugën e suksesit, 
duke e dëshmuar se 
vetëm bashkë ia dalim.

Gëzuar 2022! Qoftë vit i mbarësisë!

UB
UNION BUSINESS
ALBANISCH & DEUTSCH



Fallxhiu për pensionistët...
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Dhe, një natë, posa më zë gjumi, në 
ëndërr më del një fallxhi. Ia ofroj shu-
plakën dhe i them:
“Më shiko, he burrë, viti që vjen, a do të 
jetë më i mirë për mua, pensionistët, a jo?”.
Fallxhiu, pasi e shikoi mirë shuplakën time, 
më tha:
“Sivjet i paske pasur punët keq me shën-
det! Keq shumë...”. 
“Po, shiko, he burrë, atëherë, vitin tjetër 
çka do të bëhet?”, i them dhe ia zgjata 
dorën tjetër.
“Njëjtë, he burrë. Keq shumë po të del, 
përsëri!”.

“Pa shiko, pra, pas dy vjetësh, a po ndry-
shon gjë?”.
“Pas dy vjetësh më mirë po del. Po bëhet 
mirë”.  
“Eh, më në fund, e kapi! E dija se dikur 
duhet të bëhet mirë...”, ia ktheva.
“Nuk po del më mirë, por mësohesh me 
varfëri!”. 
Në ato çaste më doli gjumi. 
Sërish keq, them edhe unë. Nuk di pse 
kanë mbetur ëndrrat? 
Por, Zoti ka mundur të mos i lërë ëndrrat 
fare... 

Selim Rama

Kohëve të fundit pata 
probleme me shëndet. 
Nga një mjek te tje-
tri, nga nja analizë te 
tjetra, nga një barna-
tore në tjetrën, shkoi 
pothuajse një muaj. 
U lodha e u mërzita 
shumë...

As në mot për pensionistë
nuk do të bëhet mirë!
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Tronditëse...

Si u shua familja shqiptare
në Kastrat të Serbisë?

Rrëfimi është rrëqethës dhe me 
shumë sfida. Në Kastrat, e që sot i 
takon hartës së Serbisë, kishte nisur 
tregimi. 
Familja i kishte 15 anëtarë. I zoti i 
shtëpisë me të shoqen, si dhe djali i 
tyre me familjen e tij, dëbohen nga 
çetnikët. Dy fëmijë të tyre kishin mb-
etur në shtëpinë tjetër, në pamundësi 
që t’i bashkoheshin familjes.
E ëma e fëmijëve të mbetur në fshat 
kishte këmbëngulur të kthehej dhe t’i 
merrte fëmijët, por çetnikët e kishin 
rrahur me kondak pushke aq sa edhe 
e kishin lënë të vdekur. 
Dy fëmijët e saj të mbetur në fshat 
ishin gjetur pas dy ditësh te koka e saj, 
të ngrirë nga acari.
Por, e keqja nuk kishte përfunduar 

me kaq. Rrugës për në Kosovë, nga të 
ftohtit, kishin vdekur edhe dy fëmijë 
të tjerë. Kufomat e tyre kishin mbetur 
në rrugë.

SI U ZHDUK FAMILJA 
BRENDA PAK MUAJSH?
Në fund të atij dimri, familja e dëbuar, 
e që kishte arritur e përgjysmuar në 
Kosovë, ishte vendosur në Prishtinë, 
në një shtëpi pa njerëz, të cilët ia 
kishin mësyrë Turqisë.
Thuhet se po në atë shtëpi gjatë verës 
kishte rënë murtaja dhe të gjithë 
anëtarët e familjes i merr vdekja.
Kështu, edhe shuhet familja muhax-
hire, e cila nuk gjeti shpëtim as në 
Kosovë...

Ngjarja e ka zanafil-
lën nga koha e mu-
haxhirisë. Ishte dimër 
i fortë dhe bora kishte 
arritur lartësinë deri në 
brez, kur çetnikët ishin 
futur në fshatin shqip-
tar Kastrat dhe i kishin 
dëbuar banorët. 
Dhe, stërnipi i plakut të 
dëbuar, Dervishi, flet 
në hollësi nga ajo që i 
kishte treguar gjyshi i 
tij...



Vrasjet në Kosovën e lirë...

Me instalimin e ad-
ministratës së OBK-
së në Kosovë, UN-
MIK-ut, Kosova mbeti 
edhe pas vitit 1999 
peng i dorës serbe, e 
që në Kosovë mbante 
dhe përforconte 
struktura paralele të 
MUP-it serb.
Forcat ruso-franceze 
vendosën murin 
ndarës mbi Urën e lu-
mit “Ibër”, e që MUP-i 
serb përforconte dhe 
paguante strukturat 
e quajtura “Rojet e 
urës”!
Në Veriun e Kosovës, kriminelët serbë, 
e që kishin vrarë shqiptarë gjatë luftës 
së vitit 1999, përforcoheshin me 
përkrahjen e UNMIK-ut, ku një pjesë e 
stafit punonte me direktiva ruso-serbe 
dhe franceze.
Derisa serbët ndërtonin lagje të 
tëra në veri të vendit, shqiptarëve u 
digjeshin edhe ato pak shtëpi që i 
rindërtonin pas lufte, në pronat e veta 
të paluajtshme!
Serbia në veri të Kosovës e filloi regji-
min e kolonizimit, si pas luftës së dytë 
botërore, strategji që po e vazhdon 
edhe tani para syve të bashkësisë 
ndërkombëtare, e cila heshtë në vend 
se të merr vendime për mosndërhyrje 
të Serbisë në Kosovë!
Brenda Kosovës, gjithashtu, gjendja 
ishte e keqe. Lipjani, me dhjetë fshatra 
gati etnike serbe, bllokonte rrugët në 
drejtim të Janjevës nëpër Suhodoll, 
Lepinjë, Skullan etj.
Shqiptarët ishin privuar nga e drejta 
e qarkullimit të lirë të lëvizjes në 
këtë pjesë të Kosovës Qendrore, 
përderisa sistemi juridik i UNMIK-ut, 
që raportonte në KS të OKB-së, am-
nistonte kriminelët serbë që kishin 
masakruar shqiptarët e Sllovisë, 

Ribarit, Hallaqit dhe të tjerë.
Revolta shqiptare ishte akumuluar 
prej pesë vitesh  në udhëheqjen e 
UNMIK-ut, që lejonte paralele serbe 
në Kosovë me kriminelët serbë...
Gjendja ndërshqiptare bëhej gjithnjë 
e më e padurueshme dhe situata 
e brishtë e sigurisë do të ndizej në 
këso rrethana, nëse shqiptarët s’do t’i 
thoshin stop UNMK-t me sjellje të tillë.
Në rrethana të tilla, edhe shpërthyen 
ngjarjet e marsit 2004, për të cilat, 
përsëri UNMIK-u adresoi ankesa ndaj 
shqiptarëve, ku jetën e humbën 12 
të rinj.

PSE SHPËRTHYEN
TRAZIRAT E VITIT 2004?
Trazirat e 17 dhe 18 marsit 2004, u 
shkaktuan në shenjë revolte të vrasjes 
së dy fëmijëve shqiptarë të fshatit 
Qabër të Mitrovicës, kur një serb i 
moshës madhore i kishte ndjekur me 
qen. Dhe, fëmijët, duke kaluar lumin e 
rrëmbyeshëm, gjetën vdekjen në ujin 
e Ibrit...

Shqiptarët u ngritën në këmbë në 
shenjë revolte dhe gjërat morën 
karakter trazirash, me vrasje të shqip-
tarëve, në një anë, dhe të serbëve, në 
anën tjetër.
Me këtë rast, popullata e Lipjanit ishte 
më e goditura pas popullatës shqip-
tare andej lumit Ibër.
Shumë të rinj dhe të reja shprehën in-
dinjatën me sjelljen e UNMIK-ut, duke 
i paralajmëruar serbët se  nuk tolero-
hej edhe një dhunë mbi shqiptarët, 
si ajo e viti 1999, ku u vranë e masak-
ruan mbi 13 mijë  shqiptarë.
Në Lipjan atëbotë u vra një djalë i ri, 
kurse dy të tjerë u plagosën rëndë.
Nevzat Ibush Rrahmani është njëri 
ndër 12 dëshmorët e kombit, për të 
cilin nuk ka ngritur akoma askush 
përmendore. Por, sakrifica e tij për liri 
dhe popullin shqiptar bëri që dy rrugë 
të pagëzohen me emrin e tij. Rruga 
qendrore e fshatit Gadime e Poshtme 
dhe një rrugë në Lipjan mbajnë emrin 
e heroit kombëtar, Nevzat Rrahmani. 
Për vrasjen së tij, babai Ibushi, thotë: 

Në familjen
e dëshmorit të pashpallur
Nevzat Rrahmani?
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“Djali im, Nevzati, është lindur më 
3.2.1983”.
Dhe, teksa nxjerr nga një qese najloni 
dokumentet e të birit, e që i ruan 
bashkë me disa letra të tjera, shton:
“Ka qenë data 17 mars 2004, kur djali 
erdhi nga puna. Ato ditë ngjarjet në 
Kosovë merrnin karakter trazirash...
Nevzati sapo ka filluar darkën, erdhën 
shokët e vet, kushëriri dhe djali i ax-
hës, Haradini dhe Habibi, e thirrën të 
shkonin në Lipjan. E ka lënë bukën në 
gjysmë dhe është nisur me ta...
I kam shkuar pas dhe e kam ndal te 
dera e oborrit. I kam thënë se serbët 
janë të armatosur. Mos hyni në obor-
ret e tyre.
Më tha se po dilnin për të pirë kafe 
dhe asgjë më shumë...
Dhe, siç jam informuar, nxënësit janë 
sulmuar nga UNMIK-u dhe serbët. 
Kundër protestuesve tanë kishte 
pasur edhe policë shqiptarë, që dihen 
me emër. Një ishte nga fshati Rufc i 
Lipjanit.
Nuk ka shkuar shumë, ndoshta një 
orë, kur në shtëpi ka hyrë vëllai, Maliqi.
“Qu, qu, çka po pret!”, më tha.
“Mos bërtit! A mos u vra kush, a?!”, i 
thash.
“Qu se t’u ka vra djali në Lipjan!”, ma 
ktheu.
Vëllait tim, Maliqit, i ishte plagosur 
djali, Haradini. Ishte plagosur edhe 
Habibi, nipi i vëllait tim të ndjerë.
I plagosur kishte qenë edhe një nip 
i fshatit Topliqan të Suharekës, i cili 
kishte qëlluar te dajallarët e tij, e që 
kishte marrë pjesë në protestën në 
Lipjan.
I plagosur rëndë ishte djali i vëllait, të 
cilin e kishin dërguar në Ferizaj. Ishte 
në gjendje të rëndë shëndetësore...
Në vendin ku është vrarë djali im, 
Nevzati, trupin e tij e kishte marrë 
një person nga fshati Dobrajë dhe 
e kishte dërguar në spitalin e Fer-
izajt. Atje kishin konstatuar se ishte i 
vdekur.
Sipas të tjerëve, ai ka vdekur në vend, 
kur sulmuesi e ka qëlluar me një kar-
rikator plumbash automatiku dhe nuk 
u ka mbijetuar plagëve të shumta në 
gjoks.
Se e kishin shpuar plumbat në gjoks, 
e kam parë edhe në rrobat e tij, kur 
e sollën nga morgu i Rahovecit, ku 
qëndruan trupat e pajetë pesë ditë, 
për ekspertizë të mjekësisë ligjore.

Djali i vëllait pas operacionit ka shpë-
tuar, bashkë me  nipin, të cilët, falë 
Zotit, sot janë mirë”, thotë Ibushi, ba-
bai i dëshmorit të pashpallur, Nevzat 
Rrahmani.

DONIN T’MA SILLNIN 
KUFOMËN E DJALIT
PA EKSPERTIZË
MJEKËSORE!
Ibushi, me familje, ndjente dhembje 
për të birin, Nevzatin, jo pse është 
vrarë për lirinë e Kosovës, por pse mo-
menti i vrasjes së tij kishte ndodhur 
papritmas.
Nevzat Rrahmani ka shërbyer si logjis-
tikë e UÇK-së gjatë vitit 1999, duke 
grumbulluar ushqim e veshmbathje 
për luftëtarët e UÇK-së në Drenicë e 
më gjerë.
Rreth gjendjes së mëtejme, e që solli 
ngjarje të tjera, Ibushi thotë:
“Bashkë, në këtë shtëpi, kemi tubuar 
ndihma për UÇK-në, por nuk e kemi 
bërë të madhe. Ndihmat ia kemi dorë-
zuar Bahti Dërnogllavës, i cili ishte i 
autorizuar t’i dërgonte në Blinajë, e 
prej aty ato kanalizoheshin tutje për 
në zonat tjera operative.
Disa autoritete të TMK-së, pas vrasjes 
së djalit, më lutën nëse pranoja t’ma 
sillnin kufomën e djalit menjëherë në 
shtëpi, apo që trupi i pajetë i Nevzatit 
të   dorëzohej te UNMIK-i, që i dër-
gonte për obduksione në spitalin e 
Rahovecit.
U thash që trupi i të birit të dërgohet 
në Rahovec, sepse e dija se, pastaj, ata 
të UNMIK-ut, do e zhvarrosnin...
Në shtëpi u bë e pame e madhe...
Dhimbja ishte rritur në përmasa të 
mëdha, veçmas te bashkëshortja ime, 
së cilës i humbi zëri nga dhembja 
tronditëse. 
Kemi pasur ato ditë shumë ngushël-
lues, prej gjithkah. Por, politikanët nuk 
erdhën!
Në varrimin e djalit kanë marrë pjesë 
mijëra njerëz, e që i falënderoj shumë, 
edhe pse kanë kaluar 17 vjet. Por, një 
gjë më ka lënduar shumë, kur pas var-
rimit u takova me Shukri Bujën, i cili 
më tha: “Unë kam qenë prezent dhe 
u kam prirë vetë, mos u bë merak që 
është vrarë djali!”.
Dhe, as sot nuk e di çka deshi t’më 
thoshte me këto fjalë. Por, realisht, ai, 
në fazën e pastajme për këtë    pjesë-

marrje, apo siç u cilësua organizim, 
u dënua dhe i mbajti dy muaj burg, 
e më pas u bë kryetar komune në 
Lipjan, me vota të popullit.
Pas pamjes për Nevzatin, më kanë 
thirr në intervistë UNMIK-u dhe KFOR-
i. Nga UNMIK-u ka qenë një epror 
policie me emrin e shtetit të Ruman-
isë. Më pyeti në kë dyshoj...
I thash - nuk di kush është vrasësi i 
djalit tim, as nuk po dua ta di fare. Por, 
sipas informacioneve që qarkulluan 
më pas, del se serbët e kanë vrarë dja-
lin tim, Nevzatin, edhe pse ai nuk ka 
qenë në pronë të askujt, por ka qenë 
në pronë shoqërore të komunës.
Andaj, ai apo ata që e kanë vrarë 
kërkoj t’i nënshtrohen drejtësisë...
Dënimi im i dytë është se asnjë 
pushtetar s’ka qenë në pamje të të 
birit. Nuk kanë qenë as përfaqësues të 
partive politike dhe kjo më ka indin-
juar shumë...
Pas vrasjes së djalit tim në Lipjan, kur 
desha të   fotografohesha në zyrën e 
OVL të UÇK-së, e ku sekretarja Llugiqi, 
pasi e pyeti kryetarin Qeriqi, më tha se 
nuk mund t’më bënin fotografi si babë 
i dëshmorit!
E, djali im, Nevzati, ka rënë për popull 
në vitin 2004, duke mos u pajtuar me 
sistemin favorizues të UNMIK-ut për 
përkrahjen e strukturave të MUP-it 
serb në Kosovë, veçmas në Lipjan.
Sidoqoftë, dy rrugë të komunës së 
Lipjanit mbajnë emrin e tij”. 

Safet Krivaça

Ibushi, babai i Nevzat Rrahmanit
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Nuk i harron historia...

Cilët ishin shqiptarët kosovarë spiunë?
Si rekrutoheshin agjentet shqiptarë, shantazhet dhe devotshmëria? Cilat 
ishin paradokset dhe lojërat agjenturore, profesionalizmi dhe sakrificat?

ILJAZ BAZNA
Iljaz Bazna, nga Prishtina, është emri i 
legjendës shqiptare të spiunazhit, i njohur 
me pseudonimin “Ciceroni”. Ai u bë një 
nga spiunet më të famshëm gjatë Luftës 
së Dytë Botërore, në kohën kur punonte 
si kamerier në shtëpinë e ambasadorit 
britanik në Ankara. 
“Ciceroni” arrin t’u japë gjermanëve 
informacione të shumta, në shkëmbim të 
parave. Brenda një kohe të shkurtër, arriti 
të mbledhë rreth 300 mijë sterlina, një 
shumë jashtëzakonisht e madhe në atë 
kohë. 
Sidoqoftë, në pranverën e vitit 1944 zbu-
lohet veprimtaria e tij. Ai arrin të arratiset, 
së bashku me të gjitha paratë, të cilat 
rezultuan të ishin fals! 
Iljaz Bazna vdiq në Stamboll, në vitin 1971, 
por historia e tij u bë skenar filmi dhe 
subjekt libri.

LIRIM DEMA
Lirim Dema ishte rekrutuar nga UDB-a 
jugosllave dhe ishte zotuar se do t’i shër-
bente me besnikëri çdo urdhri të saj. 
Kështu, ai punoi për UDB-ën, duke punuar 
kundër Shqipërisë, me qëllim rrëzimin e 
pushtetit të asaj kohe, derisa u vra nga 
agjentet e Sigurimit të Shtetit në Itali.

AGJENTI I UDB-së - 
“GRAMAFONI”
“Gramafoni” është një nga agjentët 
jugosllavë, me një histori të veçantë me 
karakter përgjithësues, sa i përket formave 
dhe metodave të veprimtarisë së zbulimit 
jugosllav ndaj Shqipërisë. 
Para se jugosllavët ta fusnin “Garmafonin” 
në Shqipëri, i bën një kurs intensiv... 
“Gramafoni” u fut në Shqipëri në vitet 
50, nga kufiri jugosllav, si një kosovar që 
përndiqej nga serbët. 
U vendos në fillim në Fier, por veprimtaria 
e tij ra menjëherë në sy të Sigurimit të 
Shtetit. Pasi u kap, “Gramafoni” pranoi qe-
nien e tij në shërbim të zbulimit jugosllav, 
pasi u paraqiten disa prova tekniko-shken-
core dhe më pas punoi për Sigurimin e 
Shtetit, duke bërë një lojë të dyfishtë. 
Për të mos rënë në sy të zbulimeve jugosl-
lave, ai u burgos për disa vjet në burgun 
e Burrelit dhe më pas Sigurimi i Shtetit e 
dërgoi jashtë vendit për interesa të tij.

ADEM RAMA
Agjenti Adem Rama u kthye në çështje 
dite në vitin 1953, ku u shënua si incident i 
marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave. 
Adem Rama ishte student, me bursën 
e shtetit jugosllav, në Universitetin e 
Beogradit. 
Adem Rama ishte i bir i një shqiptari që 
pas çlirimit u bë kryetar bashkie në Prishti-
në. Por, pas uljes së të atit nga detyra, ai 
kërkohej të rekrutohej nga UDB-a, pasi 
ishte djalë inteligjent dhe i shkathtë.

Ilj
az

 B
az

na



Hasan Gashi - Kungji
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Po ofrohet ky fundvit. Në prag të ndërrimit të moteve, zakonisht, teleshikuesit ishin mësuar të 
shohin humorin e Lecit, Cimës, të Hasan Gashit. Por, asnjëri prej tyre nuk jeton më...

Dhe, në shenjë kujtimi për Hasan Gashin, e që Rasim Thaçi (Cima) e thërriste Hasan Kungji, 
sjellim këtë bisedë të mëhershme me Hasanin, kameraman i patrembur i ngjarjeve dhe xhirues 

i shumë masakrave serbe në Kosovë, si dhe shofer personal i legjendës Adem Demaçi...

Një jetë me kamerë
e kacafytje me policë!

Hasan Gashi nuk njihet në popull vetëm si 
humorist, që Cima ia la “mbiemrin” Kungji. 
Ai e ka hobi kamerën dhe aparatin. Pasioni 
i tij, kamera dhe incizimi, aparati dhe foto-
grafia, u bën realitete profesionale, falë 
kohës së ligë që e goditi Kosovën në vitet 
80 e tutje, e deri në çlirimin e saj. 
Puna e Hasan Gashit dikur luhej me kokë. 
Ai ka incizuar në qindra  tubime popullore. 
Ka incizuar dhe xhiruar ngjarje kombëtare 
që zhvilloheshin për unifikimin e popullit 
shqiptar të Kosovës, lëvizje që ndodhnin 
në sy të Serbisë, që e dinte se shqiptarët 
po përgatiteshin për luftë.
Hasan Gashi ka lënë gjurmë të thella në 
procese të lëvizjes kombëtare për kauzë 
të çlirimit, por kulmin e karrierës e arriti 
kur ai u bë mik dhe shok i ngushtë i Adem 
Demaçit, pas lirimit të tij nga burgu, duke 
qenë shofer personal i tij, në të gjitha 
tubimet e Kosovës dhe në tubimet për 
liritë dhe të drejtat e njeriut në Beograd e 
më gjerë.
Punën dhe veprimtarinë e tij e ka filluar 
pas një libri të lexuar, që i kishte arritur 
nga Shqipëria. Libri quhej “Foto zbulon 
zhdukjen”.
Ky libër e kishte motivuar t’i përvishej një 
pune jo të lehtë, për rrethanat tona kos-
ovare, ku çdo incizim ishte rrezik për jetën. 
Megjithatë, e kishte përqafuar zanatin e 

rastit, i cili do të bëhej pasioni i jetës së tij 
deri në vdekje.
Hasan Gashi e ka kryer Shkollën Normale 
në Prishtinë, në vitin 1972/73. I lindur në 
fshatin Pjetërshticë, që dikur i takonte 
Lipjanit, kurse tash Shtimes.
“E lexova librin “Foto zbulon zhdukjen”. 
Tema ishte për një ngjarje të harruar, të 
cilën e kishte ringjallur një fotografi e vet-
me. Dhe, kur e kuptova mesazhin e librit, u 
bëra i pasionuar në këtë profesion dhe iu 
përvesha me dashuri këtij entuziazmi.
Megjithatë, për këtë profesion, koha ishte 
tepër e vështirë. Ngjarjet zhvilloheshin 
shpejt, proceset e rrezikshme u përditë-
suan. Vlimet merrnin jetë shqiptarësh çdo 
ditë, ndërsa krejt këto duhej të përcilleshin 
me xhirime, për të krijuar dëshmi për 
bashkësinë ndërkombëtare se persekuto-
heshin shqiptarët e Kosovës.
Në ngjarje të rëndësishme kombëtare dhe 
në tubime, në përjetime që zgjonin ndjen-
jën e popullit, pastaj në pajtime të gjaqeve 
dhe në demonstrata të përditshme, në fat-
keqësi e në vrasjen e ushtarëve shqiptarë 
në APJ, unë u bëra më i ftuari. 
Nuk kishte, atëherë, aparaturë xhirimi sikur 
sot. Isha, të thuash, i vetmi që thirresha në 
të gjitha tubimet...
Një pjesë të jetës sime ia kam kushtuar 
idolit tim shpirtëror dhe atdhetarit, Adem 

Demaçit, të cilit i kam shërbyer edhe si 
shofer personal dhe me të cilin kam mo-
mente shumë interesante të jetës.
Nuk ka vend ku nuk kam qenë me kamerë. 
Shumë herë kam qenë në rrezik në post-
blloqet serbe nëpër rrugë. Shumë herë 
jam detyruar ta lë kamerën në thera, në 
livadhe, që të mos ma merrnin policia”, 
thotë Hasani.

PAS XHIRIMIT
TË DEMONSTRATAVE, 
KAMERËN E HODHA
NË HITHRA!
Dhe, duke folur për xhirimin e parë të 
një pjese të demonstratave të vitit 1981, 
Hasan Gashi tregon se te Fakulteti Juridik 
në Prishtinë, kishte incizuar për herë të 
parë demonstratat studentore.
Për këtë ngjarje, thotë:
“Filluan të tolloviten ngjarjet dhe të 
ngrihen në këmbë studentët në vitin 
1981. Afër Fakultetit Juridik, posa xhirova 
studentët, erdhën policia dhe u detyrova 
ta gjuaja kamerën në hithra. Disa ditë ra 
shi dhe nuk munda të shkoja ta merrja. E, 
kur e mora, ishte dëmtuar shiriti... 
Kam xhiruar edhe në shumë iniciativa të 
formimit të partive politike shqiptare të 
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kohës, pas fillimit të segregacionit politik 
në Kosovë. Kam pasur dëshirë t’i kem në 
shiritin e kamerës, sepse, veç rëndësisë 
historike, janë të nevojshme të gjenden 
edhe në arkiva.
Dhe, asnjëherë nuk më ka shkuar mendja 
se xhirimet e mia amatore do të bëhen 
kupë e fituar në finale, në shumë mo-
mente të pasluftës. 
Nuk e kam pasur idenë se xhirimet e mia 
do të bëheshin pjesë e shumë dokumen-
tarëve në festivale filmi në botë, e ku 
qindra të rinj të qanin kur t’i shohin në 
ekrane...
Pra, fillova rastësisht, por doli diçka e 
madhe! Kjo rastësi u bë përmbajtje doku-
mentare me dëshmi faktografike, ku kishte 
momente që shumë storie bëheshin virale.
Tubimi i parë ku kam marr pjesë ka qenë i 
formimit të iniciativës politike “Alternativa”, 
në të cilën, pasi incizova, një polic nga 
Hajkobilla (tani i vdekur), ma mori apara-
tin. Më shumë m’u dhimbën fotografitë se 
aparati...”, tregon ai.

PJESA E JETËS
ME ADEM DEMAÇIN
Hasan Gashi e quan idol të shpirtit Adem 
Demaçin. Thotë se dashuria e madhe ndaj 
tij dhe veprës së tij, i ka shërbyer pothu-
ajse gjithë jetën...
E, si ishte takimi i parë me Adem Demaçin?
U përhap lajmi se një helikopter ushtarak 
do e sillte Adem Demaçin në fshatin Lupç, 
sepse lirohej nga burgu. Aty ishin tubuar 
mijëra shqiptarë për ta pritur figurën më 
markante të historisë sonë nën Jugosllavi. 
Adem Demaçi ishte bërë mit, legjendë.
Dhe, duke e kujtuar atë ditë, Hasan Gashi, 
thotë:

“Ishin tubuar mijëra njerëz në lëndinën e 
Lupçit, në pritje të Adem Demaçit. Disa 
kishin hipur edhe mbi kulme shtëpish 
përreth, sepse nuk kishte vend ku të rrinin. 
Gjithë ata njerëz policia serbe i përcillte 
me shumë vëmendje. Në të gjitha pikat 
dalëse policia  serbe i kishte zënë pritat 
dhe i legjitimonte pjesëmarrësit.
Dhe, doli të kishte qenë propagandë! 
Kishte mundësi që vetë Serbia ta kishte 
bërë atë propagandë, në mënyrë që ta 
shihte interesimin e popullatës për Adem 
Demaçin, se sa qonte ai peshë në masë...
Unë xhirova tërë ditën...
Në mbrëmje policia serbe i ndalonte 
njerëzit teksa ktheheshin për në shtëpi.
U detyrova të kaloja në këmbë, duke 
gjetur rrugë alternative, për ta shpëtuar 
materialin e bërë të asaj dite. Dhe, xhirimin 
e asaj dite e konsideroj materialin më të 
rëndësishëm të punës sime...
Sidoqoftë, e kam idol shpirtëror Adem 
Demaçin. Kam qenë shofer shpirtëror i tij 
shumë vjet.
Kam qenë shumë herë në Beograd me 
Adem Demaçin, në mbrojtje të të drejtave 
të njeriut në shumë takime dhe forume të 
ndryshme.
Adem Demaçi kishte kredibilitet dhe 
imunitet të rëndësishëm ndërkombëtar, 
figurë që mbronte të drejtat e njeriut. Ai e 
mbronte  pa politikë këtë virtyt, për dallim 
prej shumë të tjerëve që bënin politikë 
duke i mbrojtur të drejtat e njeriut...
Një takim interesant ishte kur e ftoi Am-
basada e Filipineve në Beograd. U nisëm 
me veturë të thjeshtë “Yugo”. Kur arritëm, 
sigurimi serb na pengoi të hynim brenda, 
sepse ata nuk e merrnin me mend se një 
figurë aq emblematike, si Adem Demaçi, 
do vinte me një veturë të tillë, kur përfaqë-
suesit tjerë ishin me “Mercedes”!
“Ku shkoni ju më këtë “Yugo”? - na pyetën.
“Në Ambasadën e Filipineve” - u tha baca 
Adem.
Por, çka ndodhi?
Kur e mori fjalën Adem Demaçi, e ndezi 
sallën! U ngrit në këmbë tërë ambasada 
dhe këshillat për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Adem Demaçi ishte më i preferu-
ari i të gjithëve. Ai ofroi argumente dhe 
dëshmi për shkeljen sistematike të të 
drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi dhe 
mori shumë duartrokitje në atë tubim”, 
thotë Gashi.

SERBËT, NË BEOGRAD,
DONIN TA HANIN
TË GJALLË
ADEM DEMAÇIN!
Tutje, duke treguar për Adem Demaçin 
dhe situatën në Beograd, Hasan Gashi 
tregon edhe detaje të tjera të ngjarjeve që 

kanë të bëjnë me bacën Adem.
“Serbët, në atë tubim, deshën ta hanin 
Adem Demaçin për së gjalli! Dhe, derisa ai 
fliste për shkeljen brutale të të drejtave të 
shqiptarëve të Kosovës nga Serbia, me një 
serbishte të pastër, krijohej përshtypja se 
serbët donin ta gëlltisnin të gjallë!
Në atë tubim ishin edhe Azem Vllasi dhe 
Veton Surroi nga Kosova. 
Aty kam kuptuar se edhe Serbia kishte të 
burgosur politikë me nga 23 vjet burg, që 
nuk ishin pajtuar me regjimin komunist 
për çështje të ndryshme.
Edhe ata flisnin njëjtë si Demaçi. Por, i 
kishin qëllimet e veta politike në raport 
me Kosovën. Dallonin kur ishte pranimi i 
shkeljes së lirive të njeriut në Kosovë...
Me rëndësi është të cek edhe një rast 
teksa shkonim në Gjakovë. Rrugës, derisa 
shkonim, kishte patrulla të policisë, e që 
ishin në anën e kundër të trasesë sonë dhe 
nuk na ndalnin. Kah u kthyem, pasdite, fati 
deshi e ata kishin kaluar në anën tjetër të 
rrugës. Baca Adem më thoshte: “Kur jam 
unë këtu, policia nuk ka punë me ty”, i 
kujton ngjarjet Hasan Gashi.

30 VJET
PUNË ME KAMERË
I pajisur me mirënjohje të panumërta për 
punën e bërë vullnetarisht, Hasan Gashi 
nuk di t’i numërojë falënderimet dhe 
mirënjohjet. Është një periudhë prej 30 
vjetësh pune vullnetare me kamerë, për 
ta arkivuar tragjiken e popullit dhe luftën 
për liri. 
Dhe, për të gjitha këto, Hasan Gashi e ka 
një fjalë të vetme: Mburrje!
Për këtë, ai falënderon dy kameramanët, 
që e kanë mësuar  fillimisht: Fatmir Bajra-
min dhe Sahit Kokolin. 
Hasani i ka bërë më se 20 filma dokumen-
tarë...

XHIRIMET E USHTARËVE 
TË VRARË NË APJ
Një punë shumë kapitale Hasan Gashi e 
ka bërë në kohën e vrasjeve të ushtarëve 
shqiptarë në APJ. 
Dhe, duke treguar detaje nga këto ngjarje, 
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Hasani sjell në kujtesë disa nga ngjarjet:
“Kam qenë edhe në këso tubimesh, e që 
kishin karakter kombëtar dhe pikëllues. 
Kam qenë në tubimin e ushtarit të vrarë 
në APJ, Fatmir Krasniqit. Më kujtohet se 
ishte qepur fund e krye: nga fyti, barku 
dhe shpina. Pamja ishte tmerruese dhe 
ishte vështirë të  xhirosh diçka të tillë.

PUNA NË PAJTIMIN
E GJAQEVE
Përveç dëshirës për të bërë punën doku-
mentare me kamerë, Gashi filloi ta ndjej 
kamerën si nevojë kombi në tubimet e 
pajtimit të gjaqeve nëpër Kosovë.
Aksioni i pajtimit të gjaqeve mblodhi 
intelektualët, krerët kombëtarë dhe rininë 
studentore, e që u bë frymë kohe për pa-
jtim. Falën gjaqe edhe ata që me dekada 
ngulnin këmbë për hakmarrje! 
Pajtimi i gjaqeve u bë, patjetër, nevojë e 
kamerës, sepse duhej të shfaqej edhe me 
film në emisione të ndryshme televizive, 
sepse bëhej një punë e madhe kombëtare.
Megjithatë, ishte vështirë të ruhej kamera 
apo xhirimi, sepse policët serbët vëzhgo-
nin, në mënyrë që t’i zhduknin materialet, 
dëshmitë nga ngjarjet e tilla. Ata e dinin se 
xhirimet do të përfundonin në televizionet 
e huaja dhe do të ishin motiv për popullin 
që të merrte kurajë për rezistencë edhe 
më të madhe kundër Serbisë.
Nuk kishte gjë më të shenjtë se të bësh 
xhirime nga tubimet e lotëve, të cilat lanë 
shumë emra pas vetes: “Verat e Llukës”, 
“Fusha e Pajtimit”, “Sheshi i Pajtimit” etj.
Dhe, çdo gjë bëhej në baza vullnetare 
dhe nuk të paguante kush... Përkundrazi, 
isha unë ai që mund të paguaja me kokë 
punën time me kamerë!
Më vonë, punën me kamerë nisa ta nxjerr 
në shesh me Nusret Pllanën në UÇK. Në 
atë kohë u kam dhënë materiale të vlef-
shme televizioneve të kohës: Televizionit 
Shqiptar (TVSH), Televizionit Kroat dhe 
shumë të tjerëve. 
Një numër i madh incizimesh të mia janë 
në Medresenë “Alaudin” në Prishtinë. 
Falënderoj Rexhep Bojën dhe Naim 
Tërnavën që më mbështetën në këtë ide”, 
thotë Hasan Gashi.

INCIZIMET GJATË 
LUFTËS NË KOSOVË
“Kam marrë pjesë në masakrën e Reçakut 
me xhirime filmike, në Obri, në Likoshan, 
në Rogovë të Hasit dhe shumëkund 
tjetër...
Në Qirez, gjatë incizimit me kamerë jam 
trishtuar, aq sa duart më dridheshin dhe 
nuk mund të koncentrohesha...
I kam 22 lloj kamerash, nga më të 
thjeshtat e deri te më të mirat dhe për të 

gjitha e falënderoi vëllanë që m’i ka dër-
guar nga Perëndimi”, thotë Hasani.

PREZANTIMI I FILMIT 
DOKUMENTAR NË ITALI
Një kujtim të veçantë Hasani e ka me 
filmin dokumentar në Festivalin e Filmit në 
Itali, kur ai, me Nusret Pllanën dhe me Ali 
Podrimen, zunë vendin e parë në mesin e 
60 shteteve pjesëmarrëse. Për këtë ngjarje 
Hasani thotë:
“Më i lumtur në jetë kam qenë kur filmi 
ynë dokumentar u shpallë “Filmi më i 
mirë i festivalit”. Ishim pa konkurrencë. 
Prezantuam shfaqje tmerri nga masakrat 
serbe, që nuk ishin parë askund në botë 
deri atëherë. 
Gjatë shfaqjes para publikut, për herë të 
parë kam parë si kanë qarë njerëzit gjatë 
prezantimit të filmit. E kemi mahnitur jo 
vetëm evenimentin pjesëmarrës, por edhe 
botën me atë që treguam.
Nëse më pyet dikush se cila ka qenë dobia 
e Kosovës nga ai festival, mund të them 
lirshëm se aty janë krijuar mijëra armiq të 
Serbisë... 
Kemi qëndruar 10 ditë në Itali, me ftesë 
të Felipe Benitit. Na ka ndihmuar një 
profesoreshë, ndërsa mbresë të jashtëza-
konshme më ka lënë Anita Kraja, e cila, 
para se të mbante koncertin, bëri përulje 
para të masakruarve shqiptarë nga forcat 
serbe në Kosovë.
Në festival u nderuam me vendin e parë. 
Në Itali ishte dita kur u shpagua puna ime 
që e kisha bërë si  vullnetar në terrenin e 
krimit, sepse pash se kisha bërë diçka për  
popullin tim, shtetin tim.
Gazetarja e RTSH-së, Majlinda Bregu, që 
ishte e pranishme aty dhe e njihte gjuhën 
italishte, i njoftoi të pranishmit në detaje 
me  gjithë atë që ka ndodhur në Kosovë”, 
shpalos, një pjesë kujtimi nga  Festivali i 
Filmit në Itali, Hasan Gashi.

SI VAZHDOI KARRIERA
E HASAN GASHIT?
Hasan Gashi, paslufte, karrierën e tij e 
vazhdoi si kameraman dasmash, të cilën 
veprimtari e bëri bukë të përditshme. Edhe 
për këtë fushë të punës ai është rekord-
men dhe ofron fakte:
“Edhe këtu jam i pari me xhirime në 
dasma. Tash këtë punë e kam bukë, 
bashkë me humorin në skeçet me humor-
istin Rasim Thaçin-Cimën. Ai ma ka dhënë 
pseudonimin “Kungji”. 
Jam edhe adhurues i folklorit popullor dhe 
kam incizuar në shumë takime të legjen-
dave të folklorit popullor, si: Feriz e Sali 
Krasniqin. Posaçërisht kam respekt për “Bijtë 
e Sefë Mleqanit”, që dhanë dëshmorin Beqir 
Gashin. Më mungon incizimi i Sefë Mleqa-
nit, për çka ndjej mungesë shpirtërore.
Në kohë lufte kam kujtime me Feriz e Ali 
Krasniqin. Ferizi ka vdekur, duke ndezur 
zjarrin në Drenicë. Unë në atë moment 
isha në Kavajë dhe, kur mora lajmin për 
vdekjen e tij, kam qarë si fëmijë.
Kam kujtime me Hashim Shalën e Tahir 
Drenicën dhe kam shumë respekt për ta, 
sepse e kanë frymëzuar popullin për liri 
dhe e kanë mbajtur gjallë frymën e lirisë 
kombëtare. Me këngët për Mujin e Halilin 
kanë frymëzuar breza të tërë për luftë 
kundër Serbisë. 
Kam kujtime me Shaban Baksin e Zejnul-
lah Bajramin, që janë rapsodë të mirë të 
folklorit të vjetër. 
Kam kujtime me Shaqir Carvadikun dhe 
Mahmut Feratin... 
Në odën e Nezir Dilit, në Prishtinë, kanë 
kënduar këngëtarët më në zë të kohëve 
dhe i kam incizuar vazhdimisht.
Në fund të fundit, kam qenë kudo në oda e 
ahengje dhe, çuditërisht, kënaqësia ime ka 
qenë kur kanë shtënë të pranishmit me armë 
në tavan”, përfundon rrëfimin Hasan Gashi.

Safet Krivaça
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Ecje në teh shpate...

Kush është
babai i kuajve?
Nuk guxoj të shkruaj çka mendoja me vete për këso rastesh, por 

dua të shprehem me anë të një shembulli...
Kish dal Nastradini në tregun ku 
shiteshin kuajt, gomarët e mushkat. Të 
gjithë e kishin çmimin nga 100 akçe, 
pos njërit 50. 
“Pse ky është më i lirë?”, e pyet Nas-
tradini shitësin.
“Sepse është babai i kuajve dhe është 
më budallai nga të gjithë!”, ia ktheu 
shitësi.
Po në atë kohë dëgjon mbreti se në 
pazar shitej babai i kuajve. E thërret 
Nastradinin që të mësojë më shumë 
për këtë rast. 
Nastradini i tha se babai i kuajve, edhe 

pse më plaku, mund të mësojë të 
lexojë, madje edhe të shkruajë! Mbreti 
kur e dëgjoi se çka tha Nastradini, e 
pyeti:
“Nastradin, për sa kohë e mëson ti atë 
kalë të lexojë?”.
“Për nja pesë a gjashtë vjet... Por, që ta 
mësoj kalin plak të lexojë e të shkruajë 
më duhen para”, ia ktheu mbretit.
“Nastradin, mirë, të jap para sa të 
duash, por nëse nuk e mëson kalin të 
lexojë ta heq kokën!”, ia ktheu mbreti.
Nastradini i kërkoi mbretit 100 mijë 
akçe, që ta mësonte kalin të lexonte 

brenda pesë vjetësh dhe mbreti ia dha 
paratë. 
Nastradini mori kalin dhe paratë dhe u 
kthye në shtëpi. Gruaja u befasua kur i pa 
gjithë ato para dhe iu drejtua Nastradinit:
“Ku i more gjithë këto para?!”.
“M’i dha mbreti, me kusht që këtë kalë 
plak, që e solla në shtëpi, ta mësoj të 
lexoj brenda pesë a gjashtë vjetësh”, ia 
ktheu ai.
“Po ku mësohet kali të lexojë, o njeri?!”, ia 
ktheu ajo.
“Brenda këtyre viteve ose cofë kali ose 
vdes mbreti...”, ia ktheu Nastradini.



Gezuar festat,
ndriqojeni shtepine tuaj!

Rruga Prishtinë-Ferizaj km i 10-të 044 888 777  044 800 008
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Peripeci jetësore...

Cilin pejan
e quanin 
“spiun” 
në Shqipëri, 
“spiun” 
në Jugosllavi?

Tre të rinj nga Novosella e Pejës, më 1961, e kishin kaluar kufirin ile-
galisht për në Shqipëri, për t’u shkolluar në gjuhën amtare. Por, posa 

e kishin kaluar kufirin ishin arrestuar nga autoritet shqiptare. Pas 
peripecive të shumta, ata i kishin mbajtur nga tre vjet burg.

Ahmet Avdi Zekaj, Nga Novosella e Pejës, 
në kohën kur e bëmë bisedë ishte 74 
vjeç, e që para tre vjetësh ka vdekur, e 
kishte dashur Shqipërinë e kohës së Enver 
Hoxhës më shumë se çdo gjë tjetër. Shq-
ipërinë e mendonte si parajsë me fusha të 
gjëra e lule, si në poezinë e Naimit.
Andaj, në vitin 1961, kur ishte 18 vjeç, 
bashkë me Zekë Zekajn dhe Mustafë Hasin 
bëjnë planin të iknin nga Kosova për në 
Shqipëri. 
Qëllimi kryesor ishte shkollimi në gjuhën 
amtare dhe të jetonin në vendin ku do flis-
nin vetëm shqip gjithë jetën. Propaganda 
enveriane ishte e fuqishme, andaj si shu-
mica absolute shqiptare e Kosovës, edhe 
ata mendonin se Shqipëria ishte shteti për 
të cilin ia vlente të sakrifikohej vendlindja 
dhe familja në Kosovë. Me këtë iluzion të 
tre djemtë e Novosellës së Pejës kishin 
vendosur të mësynin Shqipërinë. Mendo-
nin se atje do të shkolloheshin, do jetonin 
si është më së miri dhe do e ndjenin veten 
plotësisht shqiptarë. 
Megjithatë, atje ishin torturuar. Së pari 
ishin dërguar në Shijak, ku edhe ishin 
torturuar në forma të ndryshme. Andaj, në 
vend të parajsës ishin ballafaquar me fer-
rin! Kështu, pra, edhe vendosin të arratisen 

nga burgu ku mbaheshin në Shijak që të 
ktheheshin në Kosovë. Por, ishin kapur 
sërish dhe mbi ta kishin rënduar akuza të 
shumta. Akuzat e tilla pasonin me burgim 
të gjatë. Mirëpo, falë një ushtaraku që 
ndodhej atje, e që ishte me prejardhje nga 
Kosova, ata kishin shpëtuar vetëm me nga 
tre vjet burg të rëndë.
Njëri ndër të tre të dënuarit, Ahmet Avdi 
Zekaj, ka treguar ngjarjen e kësaj drame. 
Ndër të tjerash, ai thotë:
“Më 11 shtator 1961, unë dhe dy shokët e 
mi, Zeka e Mustafa, jemi nisur për në Shq-
ipëri, sepse në atë kohë te ne ishte jetë e 
vështirë nën regjimin e kohës. I ndjeri Sali 
Zekaj, djali i axhës tim, ishte ideatori ynë 
dhe i analizonte gjërat që ndodhnin nga 
ana politike. Ai e kishte lexuar në atë kohë 
“Lahutën e Malësisë”, e që ishte inspirim i 
madh për të gjithë neve. Ai na i elaboronte 
vargjet e “Lahutës së Malësisë” fjalë për 
fjalë dhe mu ai interpretim i tij ishte një zë 
jehone për kohën tonë të viteve gjashtëd-
hjetë. 
Andaj, edhe pse Salihu më nuk është në 
mesin tonë, e falënderoj për të gjitha që 
na i thoshte dhe na i tregonte për Shq-
ipërinë dhe proceset që po vinin dhe që 
po shkonin në Jugosllavi”.

NË MENDJEN
E KOSOVARËVE 
SHQIPËRIA MENDOHEJ 
SI VEND PARAJSE
Duke treguar nisjen për në Shqipëri, Ah-
met Avdi Zekaj, thotë: 
“Atje kemi menduar se është parajsë. Men-
donim se atje gjithçka është mirë... Dhe, 
me këto iluzione jemi nisur për të kaluar 
kufirin ilegalisht për në Shqipëri, më 11 
shtator 1961. 
Pikëkalim kemi zgjedhur Qafën e Prushit. 
Kemi ecur shtatë orë në këmbë... Në fakt, 
ne e kishim pas kaluar kufirin më herët, 
por nuk e kishim ditur se kishim ecur 
bukur gjatë në tokën shqiptare... 
Atë natë kemi fjetur nën dëllinja dhe 
në mëngjes jemi nisur për në thellësi të 
Shqipërisë. Në ecje e sipër nëpër mal kemi 
takuar një bari dhish. Të gjitha dhitë ishin 
me ngjyrë të kuqe. E kemi pyetur bariun 
se ku ndodhemi dhe ai na tha se jeni në 
territorin e Shqipërisë. Me kërkesën tonë 
ai na ka dërguar në karakollin Zogaj. Aty 
na mori nën përgjegjësinë e vet stafi ush-
tarak i karakollit dhe të treve na vendosën 
në një dhomë, e që i kishte vetëm muret 

Ahmet Avdi Zekaj
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dhe asgjë tjetër... Na urdhëruan t’i heqim 
rrobat që i kishim veshur dhe jemi veshur 
me rrobat e tyre ushtarake... Plisat tanë i 
vunë në kokat e tyre...
Pyetja e parë që na e bëri udhëheqësi i sta-
fit ushtarak ishte se cili prej nesh e dinim 
më së miri se ku ndodhej pika kufitare. 
Mustafa Hasi u mundua t’u tregojë se ku e 
kishim kaluar kufirin. Zekën dhe Mustafën 
i vendosën në dhomë, kurse mua më 
caktuan të prija i pari dhe t’u tregonim se 
ku e kishim kaluar kufirin. Ne në karakoll 
e kishim dhënë deklaratën se ku e kemi 
kaluar kufirin dhe tash habitesha pse na 
kthenin përsëri prapa që të tregonim 
vendin se ku kishim kaluar... 
Me vete ata e morën njërin nga qentë që 
i kishin në karakoll. Qëllimi i tyre, sa kisha 
aftësi të kuptoja në atë kohë, ishte që të 
bindeshin se ku, vërtet, e kishim kaluar 
kufirin. 
U nisëm. Unë prija, kurse ata vinin pas 
meje... Kur arritëm në vendin ku e kishim 
kaluar kufirin, u tregova saktësisht ku 
kishim fjetur nën dëllinjat që ndodheshin 
me shumicë në atë vend. Ata më thanë se 
mu pas atyre dëllinjave është vija kufitare. 
Pra, ne kishim fjetur nën dëllinja, pa ditur 
se kishim bërë gjumë mu në kufi... Mu te 
dëllinjat hasëm edhe në grimcat e bukës, 
meqë në mëngjes e hëngrëm bukën që e 
kishim me vete...
Mu në atë vend e urdhëruan qenin që të 
ndiqte erën e personave që kishin kaluar 
në territorin e Shqipërisë. Qeni para e ne 
pas tij arritëm drejt e në karakoll, ku edhe 
ndodheshin Zeka e Mustafa. Qeni lehte 
para derës ku ndodheshin ata brenda, e që 
në njëfarë mënyre tregonte se kaluesit e 
kufirit ndodheshin brenda. Kjo bëri që ne 
të kishim pak respekt te ta, sepse në fillim 
nuk bindeshin se ne kishim ardhur në 
Shqipëri për shkollim...
Ushtria e karakollit i nisën sërish pyetjet 
pse kishim hyrë në Shqipëri. U thamë se 
kishim ardhur që të shkolloheshim dhe 
asgjë më shumë... Pasi na morën edhe 
një herë në pyetje, në deklaratën e tyre 
shënuan se kemi ardhur për strehim 
politik në Shqipëri. Ndërkohë, erdhi koha 
e ndërrimit të komandës. Ishte kënaqësi e 
jashtëzakonshme kur dëgjova në shqip tek 
thoshin: Një, dy, tre...
Pas një kohe na hipën në kamion dhe na 
dërguan në Bajram Curr. Na quan në selinë e 
punëve të brendshme dhe fjala e parë që na 
e bënë ishte pse kishim ardhur në Shqipëri. 
Dhe, filloi të na bëhej monotone kjo pyetje 
e njëjtë... Qëllimi ynë ishte i pastër, i mirë, 
por te ta nuk qonte peshë. Një javë na 
kanë mbajtur në stacionin e policisë në 
Bajram Curr dhe çdo ditë na kanë marrë 
në pyetje... 
Më 17 shtator ishte dita e çlirimit të Bajram 
Currit. Ishte kohë kur ne ende ndod-
heshim në stacionin e policisë. Nga Tirana 

kishte ardhur një gjeneral ushtarak me 
prejardhje nga Kosova. Quhej Veli Deda. 
Kishte qenë shok i Shaban Gashit. Ai na 
dha kurajë e na tha se do të shkollohemi 
dhe arsimohemi këtu. Na tha se edhe ai e 
kishte ndjekur të njëjtën rrugë si ne”.

TRANSFERIMI 
NË TIRANË 
Rrugës për në Tiranë, xhipi shtetëror i 
sigurisë kishte ndaluar në Shkodër, duke 
i lënë aty katër ditë të tre djemtë e ri kos-
ovarë nga Novosella e Pejës. 
“Në Shkodër na u kthye entuziazmi, sepse 
nuk na mori askush në pyetje”, pohon 
Ahmeti dhe tutje tregon: 
“Menduam se kaloi gjithçka. Menduam 
se më nuk kishim pyetje. Nga Shkodra 
na transferuan në Shijak. Në Shijak kishte 
qenë qendra e pritjes për emigrantë. Një 
oficer ushtarak i tha përcjellësit tonë: “Këta 
të dy qoji brenda, kurse këtë sille te unë!”. 
Fjala ishte për mua... I thash - pse po na 
ndajnë... Roja më tha: “Hesht, burri i Shq-
ipërisë së vogël!”. Hë, Kosovën e quante 
Shqipëri e vogël. 
Me të hyrë te kapter Hasani, i cili më parë 
i pat thënë përcjellësit që t’më sillte te ai, 
më priti keq, kinse pse kisha hyrë pa para-
lajmërim... Mu kërcënua, por grusht nuk 
më ra. Pas pak në dhomën e kapter Hasa-
nit erdhi kapiten Mekuli, e që më vonë 
mësova se emri i tij ishte Ymer, pra Ymer 
Mekuli. Ai më urdhëroi të dërgoja bukë me 
biçikletë te një objekt afër. U dërgova bukë 
Zekës e Mustafës. I pash, ua lash bukën 
dhe pash se nuk ishin të disponuar. 
Pas disa ditësh erdhëm në pikën ku men-
donim: të rrimë tutje apo të ikim e të kthe-
heshim në Kosovë, sepse sa më shumë e 
njihnim Shqipërinë, aq më keq na dilte 
parashikimi. Në këtë mënyrë, filluam të 
flisnim se si të gjenim mundësinë e ikjes... 
Nga ne, vetëm Zeka e dinte saktë se ku 
ndodheshim dhe, sipas tij, na nevojiten 
4-5 ditë rrugë që të ktheheshim në pikën 
kufitare ku edhe e kishim kaluar kufirin. 
Një ditë vendosëm të ikim dhe ia dolëm 
të largoheshim nga kampi ku qëndronim. 
Nëpër vreshta e male bëmë rrugë krye-
sisht natën... Bukë nuk kishim me vete, por 
ushqeheshim kryesisht me rrush e pemë 
të tjera. 
Kur arritëm në fshatin Bazë, na kanë 
hetuar fshatarët. Njëri prej tyre na pyeti: 
“Ku jeni tash?”.  
“Në Mirditë”, i thash. 
Por, ne nuk kishim qenë në Mirditë, por 
në Burrel. Madje, mu buzë hidrocentralit 
të Matit, e që i shtyri ata të dyshonin se 
ne mund të kryenim edhe ndonjë aksion 
diversanti... 
Jo larg kishte qenë stacioni i policisë dhe 
shumë shpejt ramë në duar të tyre... Zekën 
filluan ta rrahin...  Mua më kanë lidhur 

dhe më kanë dërguar afër hidrocentralit... 
Shpejt e shpejt erdhën fshatarët dhe shi-
kon se ç’ndodhte... “Ja, këta janë armiqtë e 
popullit!”, bërtisnin fshatarët.
Pas një kohe jo të gjatë na dërguan në 
Burrel. Aty deshi fati dhe një sekretar 
partie na doli në ndihmë, përndryshe 
do pësonim shumë keq... Në fakt, ai na 
mori në pyetje dhe ne ia treguam korrekt 
të gjitha që kishim bërë dhe pse kishim 
vendosur të iknim nga Shqipëria...
Pas një kohe erdhi të na vizitonte kapiten 
Mekuli dhe na tha: “Turp!”. Pastaj, erdhi 
kapter Hasani dhe u soll në të njëjtën 
mënyrë si i mëparshmi. Nuk di nga u vinte 
gjithë ai mllef, gjithë ato fyerje e sharje që i 
bënin ndaj nesh... Nga ai mllef shihej qartë 
se ishin në gjendje të na vrisnin sa hap e 
mbyllë sytë...
Tri javë na kanë marrë në pyetje, duke 
na torturuar edhe psikikisht, si në film... 
Shkonte njëri e vinte tjetri... Secili që vinte 
më i keq se tjetri... Në këtë raund marrjesh 
në pyetje nisën të na pyesnin edhe për 
njerëz të caktuar në fshatin tonë...  
Pas një kohe na transferuan në burgun e 
Tiranës, në repartin 311. Na akuzuan për 
tradhti ndaj atdheut, neni 64. Aty gati sa 
nuk vdiqëm në mungesë të bukës... 
Por, deshi fati dhe një polic kishte sjellje të 
mirë dhe kur e hapi derën ku ndodhesha 
unë dhe pa se nuk mund të ngrihesha, më 
solli bukë.
Gjëja më e keqe në këtë vend ishte marrja 
në pyetje. Ishin katër vetë që na mer-
rnin në pyetje: njëri bënte pyetje, tjetri 
shënonte, i treti vetëm na shikonte, kurse i 
katërti asnjë fjalë nuk e fliste... 
Kur më pyeten, e në një rast gënjeva, ai që 
vetëm na shikonte, tha: “Gënjeu!”.
Sidoqoftë, na dënuan me nga tre vjet 
burg. Bëmë jetë të rëndë në burg, e që nuk 
dëshiroj as ta kujtoj...
Pas mbajtjes së burgut na dorëzuan te 
autoritet jugosllave në Mal të Zi. Por, edhe 
autoritetet jugosllave na burgosën dhe na 
merrnin çdo ditë në pyetje... Pas një kohe 
na sollën në Kosovë, ku na vendosën në 
burg: kalim ilegal i kufirit...
Sidoqoftë, gjëja më e keqe ishte se në 
Shqipëri na quanin spiunë, por edhe në 
burgjet e Kosovës na quanin spiunë. 
Pas lirimit nga burgu u ktheva në familje. 
Megjithatë, kalimi ilegal për në Shqipëri 
më ka kushtuar gjatë gjithë jetës sa ishte 
komunizmi, madje edhe me mungesë 
pune dhe me çdo gjë tjetër të keqe. 
Pas 55 vjetësh kam shkuar në Shqipëri, në 
vendin ku e kemi kaluar kufirin dhe pash 
se asgjë nuk kishte ndryshuar nga ajo 
kohë. Përsëri hasa në dhitë me ngjyrë të 
kuqe, por këtë herë nuk ndodheshin në 
anën ku i hasëm atëherë, por në anë tjetër 
të rrugës”, tha në fund të bisedës sonë 
Ahmet Avdi Zekaj.

Safet Krivaça
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Ulem në një kafiteri për të 
pir kafe dhe pas pak dëg-
joj fjalët: “Doni duhan?”.
Nuk kalon shumë kohë 
dhe, përsëri, vjen tjetri për 
duhan... 
Dhe, edhe pse nuk dua 
të flas me asnjeri, me një 
fjalë dua të jem e qetë, 
përsëri njeriu është i 
shtrënguar të flasë dhe 
për një minutë duhet t’u 
japë përgjigje shitësve, të 
cilët janë të shtrënguar të 
fitojnë hiq më shumë se 
bukën e përditshme...
E, ajo fitohet kush si 
mundet...
Ndonëse kjo të prish ima-
zhin e qetësisë dhe për 
një çast të bëjnë nervoz 
dhe detyrohesh, ndon-
jëherë, edhe t’ua kthesh 
me ton të lart, madje 
edhe t’i fyesh, apo t’i 
lusësh të të lënë të qetë...
Por, shpeshherë, kur men-
don se si do të ndihen ata, 
kjo të shqetëson shumë... 
Dhe, pa dyshim, bëhesh 
egoist sa që nuk mund ta 

njohësh as vetveten.
E, kjo, pa dyshim, na 
ndodhë çdo ditë...
Edhe kur i japim në rrugë 
lëmoshë ndonjë plake a 
plaku, këtë e bëjmë për 
egon tonë...
Edhe në shkollë, në punë, 
e kudo tjetër, vazhdon e 
njëjta reprizë...
Por, ajo që më la mbresë 
të pashlyeshme, është 
ndodhia teksa shëtisja me 
time shoqe në sheshin e 
Prishtinës.
“Lum burri që të paska, oj 
inxhe! Sa e ke “çmimin?”, 
i tha një i ri shoqes sime, 
nga katër shokët që ishin 
bashkë, teksa kaluan 
pranë nesh. 
Ndërkaq, ime shoqe, duke 
mos i përfillur fjalët e tij, 
vetëm buzëqeshi dhe 
vazhduam rrugën.
Por, as sot e kësaj dite nuk 
po më hiqet nga mendja 
fjalia: “Lum burri që të 
paska, oj inxhe! Sa e ke 
“çmimin?”. 

Diturie Haxhaj
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Përditshmëri në kryeqytetin tonë...

Lum burri 
që të paska,

oj inxhe!
Në këtë kohë pandemie më 
nuk ka lezet asgjë. Secili 

është bërë më egoist se tje-
tri. Ndërsa, ata që kanë bërë 
biznes e para, mendojnë se 
mund të të blejnë edhe ty, si 
maunat me mall nga Serbia!
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Shqiptari që i grahi trenit special të Titos...

Kush është
lokomotivisti
Ali Konjuhi?
Drejtimi i trenit special 
i Titos, i sjell kastile më 
1967 në Fushë-Kosovë, 
i ishte besuar shqip-
tarit Ali Konjuhi.

Lokomotivisti Ali Konjuhi ka pasur fa-
tin të komandojë trenin me pasagjerin 
më të famshëm në Jugosllavinë e 
atëhershme, Josip Broz Tito.
“E kam vozitur Titon me tren. Kur ishte 
Tito në vitin 1967 gjashtë ditë në Kosovë, 
më caktuan mua si makinist. E kam vozi-
tur nëpër Kosovë”, rrëfen Konjuhi.

Duke shtuar se nuk i ishte dhënë gjith-
sesi mundësia të ndërronte dy-tri llafe 
me mareshalin jugosllav.
“Nuk kemi pas leje me fol me të, se 
unë vetëm vozitës isha, veç e qojsha 
trenin kah më thoshin. Ka pas sigurim 
e jo pallavra, por na e ka ba me dorë”, 
shton Konjuhi.

Ali Konjuhi

Largpamësi a provokim?

Ç’kanë të përbashkët

Enver Hoxha, 
Shkëlzeni dhe Kosova?
Në kohën kur djalit të En-
ver Hoxhës i kishte lindur 
djalë, i biri i kishte thënë 
Enverit ta pagëzonte 
të nipin. Enveri i kishte 
thënë është djali yt dhe 
emëroje si të duash vetë.
Por, djali kishte insistuar 
që gjyshi ta emëronte 
nipin. Dhe, Enveri, kur 
sheh se i biri nuk ndër-
ronte mendje, e kishte 
emëruar nipin me emrin 
Shkëlzen.

I befasuar me këtë emër, 
i biri i Enverit, i kishte 
thënë  babait: 
“Kam pritur ndonjë emër 
tjetër. Pse e emërove mu 
Shkëlzen?”.
Enveri i ishte përgjigjur:
“Nga maja e kodrës së 
Shkëlzenit shihet një 
pjesë e Kosovës, por 
edhe e Shqipërisë. Ia lash 
këtë emër me shpresë se 
herë do kur do bashkohet 
Kosova dhe Shqipëria”.
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Model: Prek Karricaj

100 arsyet 
pse Dua Lipa 

u shpall 
“Artistja e vitit 2021”

Monika ishte 
shtatzënë kur 

ishte në shkollë
Historia e dhimbshme 

e Ilir Shaqirit
në Maqedoni

Pse njerëzit duan
të dinë për virgjërinë

e Einxhelit?

Prek Karricaj
maestro i frizurave
dhe prerjeve me flakë
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Nën llupë

Të njohurit, sidomos 
këngëtarët, aktorët, pre-
zantuesit televizivë dhe, 
së fundi, blogerët, shpesh 
diktojnë stilin e veshjes 
dhe të flokëve te të rinjtë, 
dhe jo vetëm ata... 
Ata bëhen model për të 
tjerët dhe lehtësisht arrijnë 
ta imponojnë çdo stil, pasi 
kanë prezencë të madhe në 
media dhe rrjete sociale. 
Këngëtarët tanë i kush-
tojnë mjaft kujdes edhe 
flokut, sidomos modelit të 
qethjes. Por, a ia qëllojnë, 
a u rrinë mirë prerjet që i 
bëjnë? 
Prek Karricaj, që është 
bërë një nga frizerët shq-
iptarë me famë kudo, e që 
është pronar i salloneve 
të famshme “Coiffeur 
Karricaj” në Zvicër, dy prej 
të cilëve janë vetëm për 
meshkuj, ndërkaq njëri 
ofron shërbime profesio-
nale të parukerisë për 
femra e meshkuj, shkaku 
i kërkesës së madhe të 
klienteles, në këtë numër 
të “Kosovares” i komenton 
frizurat e meshkujve të 
famshëm të estradës...
Ç’thotë për Ledri Vulën, 
Noyziun, Yll Limanin, 
Mozzik e të tjerët? 
Maestro i flokëve, Prek 
Karricaj, ka edhe nga një 
këshillë për gjithë secilin...

Prek Karricaj
maestro i frizurave dhe prerjeve me flakë

Ç’THOTË PËR NOIZYUN?
Noizy kujdeset mjaft për flokët dhe 
gjithmonë bën prerje bashkëko-
hore, e që i përshtatet mirë karakt-
erit të tij si artist. Kohëve të fundit 
shoh se Noizy e ka ndryshuar pak 
stilin, në përgjithësi, dhe nuk bën 
përjashtim as në prerjen e flokëve, 
që prapë i rrinë mirë. 
Duket se në këtë prerje është 
punuar me kujdes dhe i përshtatet 
mirë formës së fytyrës, por edhe 
trendit momental.

Ç’THOTË PËR 
LEDRI VULËN?
Ledri shpesh ka eksperimentuar 
me stilin e flokëve, por gjithmonë 
është dukur mirë. Ai ndjek me ku-
jdes trendët botërorë dhe e qëllon, 
siç e ka qëlluar edhe gjatë këtij viti. 
Kaçurrelat i rrinë mirë, meqë janë 
natyralë dhe më pëlqen që nuk 
tenton më tepër volum po i lë në 
gjendjen siç janë. Këshilla ime 
është: t’i pres pak anash, sepse do i 
rrinin më mirë. 
Për ata që kanë flokë me kaçurrele, 
ky është një model ideal dhe shumë 
në trend.
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Ç’THOTË PËR CAPITAL T?
Definitivisht, Capital T, më në 
fund, ka rënë në frizurën që i rri 
më së miri edhe formës së fytyrës, 
fizikut, por edhe karakterit të tij. 
Më pëlqen se si i rrinë flokët e 
shkurtër. Kjo prerje, e që është 
shndërruar në klasike viteve të 
fundit, i përshtatet mirë edhe me 
mjekrën.
Kam parë që shumë meshkuj shq-
iptarë imitojnë këtë luk të Capital 
T, por jo të gjithëve mund t’u rrijë 
mirë, meqë njerëzit ndryshojnë nga 
njëri-tjetri.

Ç’THOTË PËR 
MC KRESHËN?
Kresha është reper 
me identitet, ka stil 
që i shkon zhanrit 
rep, por flokët, si 
duket, i ka lënë 
pak pas dore. Men-
doj se ata duhet t’i 
shkurtojë, sepse do 
i rrinin më mirë, do 
i dalë në pah më 
mirë portreti. 
Edhe nëse vendos 
t’i mbajë të gjatë, 
atëherë duhet t’i 
rifreskojë dhe t’i 
sjellë në formë më 
të mirë.

Ç’THOTË PËR 
YLL LIMANIN?
Yll Limani nuk 
është nga ata që i 
pëlqen shumë të 
eksperimentojë 
me flokë, kështu 
që ka vendosur 
të ketë një model 
flokësh të thjeshtë 
dhe është e qartë 
që nuk e ka vënë 
shumë fokusin aty. 
I rrinë mirë edhe 
kështu si i ka tash. 
Megjithatë, do e 
kisha sugjeruar ta 
rriste pak mjekrën, 
meqë do ishte një 
ndryshim pozitiv.

Ç’THOTË PËR MOZZIK? 
Në foton që po e publikojmë, modeli 
i flokëve të Mozzik është interesant, 
i pa definuar, ama “cool”. 
Është reper që ka stil dhe guxon, e 
këtë e kemi parë edhe sa i për-
ket modeleve të frizurave. Mozzik 
mund t’i mbjellë flokët anash dhe, 
pastaj, mund të manovrojë më 
shumë me frizurat.

Ç’THOTË PËR 
ERMAL 
FEJZULLAHUN?
Ermali ka mjaft 
flokë, gjë e cila do 
ia mundësonte të 
luajë si të dojë me 
modelet. Kjo është 
përparësia e tij. 
Ani pse ka vendosur 
t’i mbajë të shkurtër, 
prerjen që e ka bërë 
është mjaft e mirë 
dhe e ka nxjerr bu-
kur në pah fytyrën 
dhe formën e kokës 
së tij. 
Por, nëse do i rriste 
pak, do të ishte edhe 
më mirë. 

Nderim Neziri
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Nuk i thonë...

Çka nuk tregojnë para kamerave
banorët e spektaklit “Big Brother VIP”?
MONIKA ISHTE SHTATZËNË 
KUR ISHTE NË SHKOLLË
Aktorja e njohur shqiptare, Monika Lubonja, është 
bërë pjesë e spektaklit “Big Brother VIP” dhe në 
rrugëtimin e saj në këtë spektakël ka pasur ulje-
ngritje të shpeshta. Ajo, në shtëpinë e vëzhguar nga 
telekamerat, nuk ka treguar asnjëherë për historinë që 
i ka lënë gjurmë në jetë, e që ka të bëjë me shtatzëninë 
e paplanifikuar.  
“Isha e dashuruar në shkollë, ngela shtatzënë. 
Shoqëria më thoshte: “E tmerrshme, ç’të gjeti ty!”. 
Kisha në plan të luaja në filma, të luaja në teatër, 
sepse sa kisha filluar. Nëna, meqë është mjeke, më 
tha: “Bëj ç’të duash, këtë fëmijë do e mbash në bark, e 
ne do të të ndihmojmë”, pat thënë me një rast.

ÇKA DO BEATRIX RAMOSAJ?
E njohim si këngëtare me zë të fuqishëm dhe pamje 
të mrekullueshme. Por, Beatrix Ramosaj ka edhe një 
pasion, për të cilin ende nuk ka folur brenda shtëpisë 
“Big Brother VIP”. E, ai pasion lidhet me fotografinë.
“Fotografia është hobi im. Për momentin kam vetëm 
foto të mijat, por në të ardhmen dua të pasqyroj të 
bukurën në fotot e mija dhe t’ua tregoj të tjerëve. 
Ndoshta mund të vazhdoj edhe me kurs profesional 
fotografie”.
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HISTORIA E DHIMBSHME
E ILIR SHAQIRIT NË MAQEDONI
A e dinit se Ilir Shaqiri, aktualisht pjesë e “Big Broth-
er VIP”, dashurinë për baletin e ka trashëguar nga 
prindërit e tij? Prindërit e tij ish balerinë të njohur të 
Teatrit të Operës dhe Baletit. 
Ani pse nuk ka treguar brenda shtëpisë “Big Brother”, 
një nga momentet e vështira që ka kaluar, ka qenë 
gjatë kohës që ishte në Teatrin e Baletit në Shkup, pasi 
askush nuk i fliste dhe ai ndihej keq. 
“7 muaj të karrierës sime në Maqedoni kanë qenë 
shumë të vështira, pasi  të gjithë ishin maqedonas dhe 
askush nuk më thoshte as mirëmëngjesi, as mirëm-
brëma, as si je...
Pas 7 muajsh u detyrova të filloja të mësoja gjuhën 
maqedonase, në mënyrë që të komunikoja me ta... 
“A do kafe?”, më foli njëri shqip. Mu duk sikur më folën 
muret dhe isha shumë i tronditur. Më foli një shqiptar. 
Quhej Besim. Nga turpi askush nuk e dinte që nëna e 
Besimit ishte shqiptare, kurse babai maqedonas. 
Më tha: “Po ta tregoj vetëm ty - jam shqiptar”.

PSE NJERËZIT DUAN TË DINË 
PËR VIRGJËRINË E EINXHELIT? 
Moderatorja e sportit, Einxhel Shkira, është cilësuar 
si një nga vajzat më “hot” të ekranit në Shqipëri. 
Ajo është një nga konkurrentet më të forta të “Big 
Brother VIP”, ndërkaq jashtë mureve të shtëpisë së 
vëzhguar nga kamerat, Einxhel shpesh është përbal-
lur me pyetje pikante nga fansat e saj. 
Einxhel Shkira jashtë shtëpisë ka treguar se pjesa 
më e madhe e pyetjeve që i vijnë në rrjete sociale 
kanë të bëjnë me seksin dhe virgjërinë...
“Çfarë rëndësie ka kjo?! Më duket pyetja më idiote në 
botë!”, thotë ajo.

N.
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Krenaria e vitit 

100 arsyet pse Dua Lipa
u shpall “Artistja e vitit 2021”

Këngëtarja Dua Lipa 
është nderuar me çm-
imin “Artistja e Shquar 
e Vitit 2021”, në Dis-
tinguished Leadership 
Awards. 
Për shpërblimin në 
edicionin 60, krijuesja 
e hitit “Levitating”, u 
shpreh se ndihet e 
nderuar dhe shumë 
krenare. 
“Jam shumë e nde-
ruar dhe krenare që 
kam pranuar çmimin 
“Artistja e Shquar e 
Vitit” në Distinguished 
Leadership Awards” 
nga Atlantic Council, 
në përvjetorin e tyre 
të 60-të”, ka theksuar 
ajo. 
Ndërkohë, në fjalimin 
e mbajtur, 26-vjeçarja, 
ka folur me krenari 
edhe për Kosovën, 
duke iu drejtuar të 
pranishmëve se mund 
të kenë dëgjuar, por 
jo në mënyrën se si e 
përshkruan ajo. 
“Qëndroj para jush si 
një fëmijë nga Koso-
va, që ka lindur në 
Britani të Madhe dhe 
është tani mysafire e 
Amerikës. 
Unë vij nga një vend 
për të cilin shumica 
prej jush do të keni 
dëgjuar, por ndoshta 
jo në mënyrën se si 
do ta përshkruaj. Dua 
të ndaj me ju pak për 
Kosovën time”, shton 
ajo. 
Në shkrimin e “At-
lantic Council”, 
Lipa përshkruhet si: 
“Fituese e Grammy”, 
“Themeluese e Fonda-
cionit Sunny Hill” dhe 
“Aktiviste”.
Por, ka edhe 100 arsye 
të tjera pse këngëtarja 
kosovare e ka fituar 
këtë çmim të madh...



+383 (0) 45 / 60 70 70
+383 (0) 49 / 30 10 30

info@brezovicahotel.com
www.brezovicahotel.com

BREZOVICA HOTEL & SPA

Brezovica Hotel & Spa
ju dëshiron lumturi, paqe dhe shëndet 

për vitin 2022 

Urime Festat e Fundvitit !

Gëzuar!
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Ana tjetër e medaljes...

Kush janë dhe ç’bëjnë
gratë e politikanëve tanë?
MELIZA KRASNIQI, 
STUDIUESE SHKENCORE 
NË INSTITUTIN ALBANOLOGJIK
Bashkëshortja e kryetarit të “PDK”-së, Memli Krasniqit, është 
një ndër zonjat më intelektuale dhe më të ngritura në vend.
Ka përfunduar studimet për Letërsi Shqipe në Fakultetin 
Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ka mbrojtur temën e 
magjistraturës në të njëjtin fakultet me titull “Proza e Azem 
Shkrelit” dhe ka ndjekur Studimet Doktorale në Universitetin 
e Evropës Juglindore në Maqedoni (UEJL), me temën “Vepra 
letrare dhe epistolare e Musine Kokalarit”.
Gjatë viteve 1999-2008 ka punuar në administratën e 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ndërsa prej 2008 deri më 
2014 në Misionin Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë.
Meliza Krasniqi tash punon në Institutin Albanologjik të 
Kosovës dhe ka një karrierë të bujshme.

EMIRA BAJQINCA-KONJUFCA, 
AKTORE, PROFESORESHË FAKULTETI 
Glauk Konjufca është kryetar i Kuvendit të Kosovës.
Glauku është i martuar me Emira Bajqinca - Konjufca, e cila 
është fytyrë e njohur për publikun kosovar, meqë më herët 
ka ushtruar rolin e aktores.
Emira ka qenë pjesë e serialeve dhe e filmave vendorë.
Aktualisht, është asistente në Fakultetin Filologjik, dega e 
Gazetarisë.
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KRISTALE IVEZAJ-RAMA, 
THEMELUESE E 
“THE BALKAN ARTISTS”
“The Balkan Artists” është një burim novator i artit me 
bazë në Londër, galeri pop-up dhe platformë online, e cila 
promovon dhe mbështet artistët nga rajoni më i gjerë i 
Ballkanit.
Ajo është, gjithashtu, nismëtare e “Even Walls Have Ears”, 
projekt i pavarur që ndan tregimet e dorës së parë të dik-
taturës së Shqipërisë nga vitet 1944-1991, që lidhë brezat 
përmes tregimit dhe artit.
Kristale Ivezaj-Rama është gruaja e kryetarit të Prishtinës, 
Përparim Rama. 
Sidoqoftë, Kristale e ka përkrahur vazhdimisht Përparim 
Ramën. Ajo është parë thuajse në çdo paraqitje të tij.

ALBINA KASTRATI, 
EKONOMISTE, ZONJË E VËRTETË
Lumir Abdixhiku është kryetar i LDK-së. Është ekonomist i 
njohur dhe drejtor ekzekutiv i Institutit “Riinvest”.
Lumirin jemi mësuar ta shohim vetëm në skenën politike, 
por jo edhe në ambientet familjare. Është bashkëshort dhe 
baba i mirë, që nuk heziton t’i ndajë momentet më të mira 
të familjes së tij edhe me publikun.
Është i martuar me Albina Kastratin, e cila me profesion 
është ekonomiste.
Sidoqoftë, gruaja e Lumirit është një zonjë e vërtetë.
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E pazbuluar...

Kanë kaluar 52 vjet nga prilli i vitit 1969, kur një nënë, e cila lindi në spit-
alin e Ferizajt, beson se vajza e saj, Vlora, nuk vdiq, siç i thanë asokohe 

mjekët e spitalit ku ajo lindi vajzën.

Si zhdukeshin “mistershëm”
foshnjat nga Kosova në vitet 70?

“Lindja ka qenë normale. Erdhi nëna 
ime për ta parë. Pas disa orëve më 
thanë se fëmijën e ke nënpeshë dhe 
duhet dërguar në Shkup. Ma morën 
dhe e dërguan. Atje, pastaj, e vizitova. 
Fëmija ishte mirë, lëvizte”, tregon 
nëna në një emision të Televizionit 
“Dukagjini”, e cila lindi asokohe në 

spitalin e Ferizajt.
Dhe, me dhimbjen e njëjtë ajo kujton 
kohën kur iu dha lajmi se Vlora, e 
lindur 6 ditë me parë, ndërroi jetë 
dhe se trupi i saj nuk iu dorëzua kurrë 
familjes...
“Shkova me e vizitua. Por, fëmija nuk 
është aty. Më thanë fëmija kishte 

vdekur. Kërkova ta merrja trupin e fosh-
njës. Thanë s’keni pse me marrë, meqë i 
është bërë obduksioni dhe fëmija ishte 
i bërë copa”, rrëfen e trishtuar gruaja që 
pretendon se ia morën vajzën.
“Gjithmonë e ndiejë se është gjallë 
diku. Në ëndrra e shoh se më del për-
para”, shprehet nëna e përlotur.
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Rina Ramadani,
këngëtarja e fuqishme e spektakleve dhe mbrëmjeve muzikore

Me zërin e saj kumbues, me paraqitjen 
elegante dhe me sharmin e saj Rina 
ndez atmosferën.
Padyshim se është një këngëtare e cila 
me hapa të sigurt vazhdon rrugëtimin 
e saj në karrierën muzikore. 
Vitin që lam pas Rina shënon suksese 
të lakmueshme. Ajo publikoi këngën 
“Kosovë lule mbi çdo plagë” në duet 
me ikonën e muzikës epike Ilir Shaqi-

rin, këngë e cila u publikua në ditën 
e pavarësisë dhe që po pëlqehet 
nga të gjithë shqiptarët anë e kënd 
botës. 
Krahas performimit live, për sukse-
set e Rinës flasin edhe pjesëmarrjet 
e saj në spektakle kombëtare dhe 
ndërkombëtare siç janë Netët e 
Klipit Shqiptar, ku morri çmimin e 
këngëtares më të mire të këngëve 
qytetare, pjesëmarrja në spektak-
lin botërorë të bukurisë “The Miss 
Globe”, pjesëmarrja në Festivalin 
Ndërkombëtar të Ohrit ku në mesin 
e yjeve të Ballkanit dhe të Evropës, 
Rina Ramadani me këngën “Nëse do 
të vdes” morri çmimin për orkestrim 
më të mire. 

Për ta përmbyll këtë vit të rëndë 
pandemik, ajo morri pjesë në Edicio-
nin e 17-të të Festivalit “Nota Fest” që 
u mbajt në fund të dhjetorit dhe me 
këngën “Toksike” u shpall fituese e 
Festivalit.
Aktualisht Rina është mjaft e kërkuar 
dhe performon për çdo natë në 
lokalet më prestigjioze të Prishtinës, 
por nuk mungojnë performimet edhe 
në qytete tjera të Kosovës, të Maqe-
donisë, Shqipërisë dhe kohë pas kohe 
edhe në diasporë. 
Këtë gjë mund ta vërtetoni duke e 
ndjekur profilin e saj në instagram 
@rinaramadaniop ku ajo publikon 
eventet që do ti realizojë ditëve në 
vazhdim.

Nëse dikush pyet se 
ku ka atmosferë të 
mirë lirisht mund të 
thuash se aty ku kën-
don Rina Ramadani.
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Mburrje se jo mahi... Jo vetëm VIP-at...

Shkolla “Dëshmorët e 
Kombit”, buzë shpatit 
të fshatit Livoç i Ulët, të 
ngjanë me pothuajse gjitha 
shkollat fillore anë e mbanë 
Kosovës.
Por, askush nuk e kishte 
menduar se mbi 60 nxënës 
të kësaj shkolle do bëheshin 
disa nga doktorët më të 
njohur jo vetëm në Gjilan e 

Kosovë, por edhe në Evropë.
Dy doktorët e parë të këtij 
fshati, të cilët që nga vitet 
60 bën nam në Anamoravë, 
ishin Nijazi Halimi dhe Asl-
lan Elezi.
Madje, për kontributin e 
jashtëzakonshëm të këtij të 
fundit, sot shkolla e mesme 
e Mjekësisë në Gjilan mban 
emrin “Asllan Elezi”.

Fshati Livoç i Ulët
me 60 doktorë!
Nga 60 doktorët e këtij fshati, 
36 prej tyre një nga një familje. 
Mburrje se jo mahi.... 

Pamje e fshatit Livoç i Ulët

Doktoresha
më e bukur
në Kosovë
Zakonisht, shkruhet për këngëtare, modele, bukuroshe. 
Por, edhe femrat që kanë profesione të ndryshme janë të 
bukura dhe pak shkruhet për bukurinë e tyre, për punën 
e tyre...
Këtë herë përmendim Dorentina Kukajn, dermatologe es-
tetike e njohur dhe prestigjioze në Kosovë, që gjen zgjid-
hje për shumë probleme dermatologjike dhe estetike.
Dorentina Kukaj, që është sinonim i profesionalizmit, por 
edhe elegancës e bukurisë, është shndërruar në një nga 
emrat më të afirmuar të kësaj fushe.
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Sukseset e Yllka Gashit...

Asnjë serial nuk ka arritur
t’ia kalojë “Familjes Moderne”

Yllka Gashi, pa dyshim, ishte më e ad-
huruara nga publiku në serialin shumë 
të shikuar “Familja Moderne”, serial ky 
më i suksesshmi deri më tash në Kosovë.
E pyetur se si e kujton këtë periudhë 
dhe çka mban mend nga ky serial, ajo 
thotë se është e lumtur që ka pasur fatin 
të jetë në një projekt të tillë, duke qenë 
se në atë kohë ishte akoma studente.
“E kujtoj me dashuri, mall e mirënjo-
hje, sepse kemi punuar gjatë kohë, 
dhjetë vjet. E mbaj mend që njerëzit, 
në mungesë të rrymës elektrike, kanë 
blerë gjenerator për ta shikuar “Familjen 

Moderne”, ka thënë ajo dhe vazhdon:
“Shpresoj të bëhen projekte të tjera që t’ia 
kalojnë “Familjes Moderne” në aspektin e 
cilësisë, por, fatkeqësisht, deri më tash jo.
Sidoqoftë, ajo me rolin e “Fahrijes” në 
filmin “Zgjoi”, film i bazuar në ngjarje të 
vërtetë, e që në kërkim të burrit të saj 
të humbur gjatë luftës në Kosovë, fillon 
një biznes bujqësor për ta siguruar mbi-
jetesën e familjes, ka zgjuar interesim të 
madh te publiku.
Madje, filmi “Zgjoi” është futur në listën 
e ngushtë të nominimeve për “Oscars 
2022”.

Yllka Gashi, e cila 
sivjet arriti sukses të 
madh me filmin “Zgjoi”, 
publiku e njeh qëmoti 
me rolin e “Zanës” 
në serialin “Familja 
Moderne”, e që për të 
është seriali më i shi-
kuar deri më tash në 
Kosovë.
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Ana tjetër e medaljes...

“20-vjeçarja” 
Teuta Selimi
Këngëtarja e njohur e ske-
nës sonë, Teuta Selimi, pa 
dyshim, i ka kaluar të 40-at, 
por, si gjithmonë, në klipe 
të ndryshme, e që gjith-
monë janë hite, shkëlqen si 
vajzë e re, 20-vjeçare.
Me disa kilogramë më pak, 
ca ndërhyrje aty-këtu dhe 

stil modern, Teuta po e 
jeton edhe një herë rininë.
Përndryshe, këngëtarja 
Teuta Selimi do të jetë 
shumë e pranishme në 
programet festive të këtij 
fundviti, ku ka zgjedhur të 
vij me këngë të reja dhe 
dukje fantastike...

Ndodh edhe kjo...

Kur dhe ku i humbi gruaja
aktorit Dardan Gashi?
Aktori i njohur, Dardan 
Gashi, është shumë i njohur 
për rolet e tij humoristike, 
e veçmas me personazhin 
“Hamdia”.
Veç punës si aktor, nuk 
ngurron së treguari edhe për 
jetën e tij familjare. 
Në një prej ngjarjeve të tij 
interesante ishte vizita në 
vendet e shenjta, Mekë 
dhe Medinë, në janar të 
vitit 2018. Këtë udhëtim e 

ka realizuar me mikun e tij, 
aktorin Naser Rafuna, si dhe 
bashkëshorten, ku ka pasur 
një moment interesant në 
ditën e parë.
“Gruaja ime mbulohet. 
Shumë lehtë e identifikoj në 
Kosovë. Kur jam kthye me i 
këqyr dhe i kam pa një mil-
ion gra me shami – qysh me 
e gjet? Jemi takuar, pastaj, 
në hotel”, thotë me një rast 
Dardani.
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Ditët e vështira të një nëne...

“Si ma grabiti burri
djalin nga gjiri?”
Kush do besonte se do e takoja djalin tim, pas 12 vjetësh, në stacionin e 

tramvajit S-15, në Shtutgart të Gjermanisë?
Im bir ishte vetëm shtatë muajsh kur 
krisi lufta në Kosovë. Burri im pat ikur 
jashtë vendit një vit më parë. Kërkonte 
grua për letra, pa qarë kokën se ne 
kishim mbetur në zjarr, duke bredhur 
mal më mal, në  kërkim të shpëtimit të 
shpirtit. 
Nuk e kisha shumë dert për vete, sa 
për djalin e vogël. I mendoja storiet 
televizive të luftës në Drenicë dhe 
mendoja se një gjë e tillë mund të 
ndodhë edhe me tim bir...
Një ditë, teksa i mendoja ato gjëra, u 
rrëzova duke zënë në thua në rrënjën 
e një lisi dhe mezi shpëtova pa pasoja. 
Tre muaj në luftë i kalova kodër më 
kodër, vazhdimisht nëpër shi. Lindja 
e diellit shpesh na gjente nën shkurre 

dhe lisa të malit.
Burri u kthye në Kosovë pas lufte dhe 
unë mendova se është kthyer të jetojë 
me ne, por kishte qenë e kundërta. 
Për ta arsyetuar martesën e vet, më 
akuzonte se kisha bërë amoralitet në 
male gjatë luftës dhe ma mori djalin 
nga duart. 
Ishin akuza të rëndë për mua, sepse 
s’kishte asgjë të vërtetë...

MË MARTUAN 
NË GJERMANI, 
ATJE KU BËNTE JETË 
EDHE IM BIR...
Dhe, pas shumë vitesh familja më 
gjeti një burrë. Më thanë se nuk mund 

të jetoja vetëm, sepse duhej të bëja 
jetë në bashkëshortësi dhe të krijoja 
familje të re.
Ata edhe nuk e kishin keq, por unë 
mendoja se po të martohesha do e 
humbja djalin, nuk do jem më nëna 
e tij.
Më nxorën të takohesha me burrin 
tim të ardhshëm, i cili jetonte në 
perëndim dhe më këshilluan të mos 
flisja për djalin tim.
Ditën që u pamë i thash se e kam një 
djalë dhe se herë do kur, nëse tako-
hem me të, do insistoj ta marrë.
Ai më tha se nuk do ketë asnjë 
pengesë prej tij që, nëse do e gjeja, të 
jetonte me ne... 
Dhe, kjo më bëri shumë përshtypje, sa 
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Për femrat që duan
të bëhen nëna...mezi prita të martohem me të.

Muaj më vonë m’i bëri letrat dhe 
më mori me vete në Gjermani. 
Në Gjermani e dija se jetonte 
edhe im bir dhe shpresoja se do 
e takoja derë do kur...
Dhe, aq sa ndjehesha keq që u 
martova, ndjehesha edhe mirë. 
Keq ndjehesha sepse martesa 
ma kufizonte mundësinë të isha 
nëna e djalit tim dhe të ëndër-
roja se kur ta gjej do e merrja në 
shtëpinë time. Por, mirë ishte se 
isha ofruar diku afër tij, ani pse 
nuk dija se ku jetonte...

KUSH MA SHOI
MALLIN PËR 
DJALIN?
Një ditë, tek sa prisja tramvajin, 
një djalë, rreth 12-13 vjeç, vinte 
në drejtim timin, me çantë në 
krah.
E shikova në sy dhe, për çudi, 
më pëlqyen sytë e tij...
E solla në mendje se po kaq i 
madh do ishte edhe im bir...
Ia pash nga afër duart e trasha, 
e që më ngjasuan në duart e 
ish-burrit tim. 
“Morgen! (Mirë mëngjes!)”, i 
thash.
“Morgen!”, ma ktheu.
Kur tramvaji arriti, njëri pas 
tjetrit hipëm në të.
Dhe, krejt çka mund të bëja për 
të ishte dhurimi i një buzëqeshje 
kur zbrita nga tramvaji, e ai 
vazhdoi rrugën tutje.

TAKIMI ME TIM BIR...
Edhe të nesërmen e takova po 
në të njëjtën kohë. Ishte me 
të njëjtën çantë dhe të njëjtat 
rroba. I dhashë një përshënde-
tje. 
Në çast erdhi tramvaji. Posa 
hipëm në të, nxori telefonin dhe 
nisi të flasë me dikë...
Isha kureshtare se në ç’gjuhë 
fliste dhe me kë, meqë fliste me 
zë shumë të ulët. Iu afrova sa 
më afër që ishte e mundur dhe, 
edhe pse fliste me zë të ulët, ar-
rita ta kuptoja se fliste shqip.
Kjo më bëri edhe më shumë 
kureshtare dhe mezi prita ta 
mbaronte bisedën...

“Çun, di shqip, a?”, e pyeta.
“Po, jam nga Kosova. Jetoj këtu 
prej vitesh”, ma ktheu.
“Me kë jeton?”.
“Jetoj me babë e me gruan e tij”.
“A është shqiptare gruaja e 
babait tënd?”.
“Jo, është gjermane, grua plakë. 
Ia ka rregulluar letrat për qën-
drim”.
“Po ti, ku e ke mamin?”, i thash 
nga kureshtja se ku do i del tymi 
kësaj pune.
Ai, në vend të përgjigjes, heshti, 
nuk foli...
Në këtë moment unë arrita në 
vendin ku duhej të zbrisja dhe 
dola nga tramvaji...
Atë natë nuk më mori gjumi. 
Mezi prisja ditën tjetër, që, 
ndoshta, do e takoja përsëri...
Por, as të nesërmen dhe as 
ditëve të tjera nuk e takova...
Dhe, kur krijova bindjen se më 
nuk do e takoja kurrë, pas një 
jave e takova në të njëjtin vend, 
duke pritur tramvajin. Ishte një 
arsye më shumë që ta pyesja 
se ku ishte ato ditë që nuk e 
shihja...
“Kemi qenë në ekskursion me 
shkollë”, ma ktheu ai.
“Shumë mirë. A u kënaqët?”, ia 
ktheva.
“Po, shumë, tete”, më tha.
Dhe, kur më tha tete, ma dha 
mundësinë ta pyesja për emrin 
e tij.
“Ermal e kam emrin”, më tha.
Në çast, m’u ndalë frymëmarrja, 
m’u turbullua mendja... Më ra 
qielli mbi kokë...
“Edhe im bir e ka emrin Ermal”, 
i thash dhe vazhdova: “Babai yt 
është Meti, apo jo?”.
“Po, Met e ka emrin. E njeh ti?!”, 
ma ktheu shpejt.
“E njoh, sepse ti, pa fije dyshimi, 
qenke im bir!”, i thash dhe desha 
t’i hidhesha në përqafim, por 
stepa, mos do reagonte...
Por, kjo nuk i mjaftoi të bindej 
se isha nëna e tij, derisa nuk ia 
tregova emrin e gjyshit dhe të 
gjyshes së tij...
Në çast, m’u kujtuan ditët e 
fundit me të në mal, në shi, nën 
dëllinja. Dhe, çka jo tjetër...

S. M.

Dy janari është edhe zyr-
tarisht dita ku shumica e 
femrave tentojnë të mbe-
sin shtatzënë. Pra, dita kur 
miliona çifte bëjnë seks me 
shpresën se pas nëntë mua-
jsh do të bëhen me fëmijë...

Sipas një studimi, çiftet priren që më 2 janar të 
bëjnë seks mesatarisht në orën 22:36, duke e 
bërë këtë ditë si më të popullarizuarën të vitit 
ku femrat mbeten shtatzënë.
Statistikat zyrtare tregojnë se dita më e zakon-
shme kur lindin fëmijët në Angli është 26 shta-
tor, që i bie 38 javë pas 2 janarit.
Ekspertët e shtatzënisë thonë se kombinimi 
i dëshirës për të lindur një foshnje në shta-
tor, i cili do të jetë fëmija më i madh në klasë, 
dëshira për të shpenzuar kohë së bashku me 
partnerin a partneren para kthimit në punë, si 
dhe dëshira për t’i shëruar dhimbjet e kokës nga 
alkooli i Vitit të Ri përmes seksit, nënkupton se 
60 për qind e femrave bëjnë seks më 2 janar me 
shpresën se do të mbesin shtatzënë.
Megjithatë, ekspertët tregojnë se të mbeturit 
shtatzënë nuk është gjë edhe aq e lehtë sa men-
dojnë njerëzit dhe shumicës së çifteve shpesh-
herë u duhen javë e muaj për ta arritur këtë...

Më 2 janar
mund të mbeteni

shtatzënë!
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Shyqyr, unë e gruaja ime
ende nuk po grushtohemi!

E kishim një beqar të vjetër, i cili e mori një nuse plakë, te e cila 
gjetën të drejtën e grave gjithë graria e mëhallës, sepse që nga ajo 

kohë secilën ditë nga një grua prishej me burrë në lagjen tonë...
Gratë pro grave. Mund të tingëllojë e 
natyrshme. Më tregon gruaja se fqinja 
jonë, Elhamja, i ka punët keq me shtatzëni 
dhe se po i aborton foshnjat në muajin e 
pestë disa herë radhazi.
Por, muhabeti u përqendrua dhe u bë më 
dramatik një ditë tjetër, në ditën e fejesës 
së një beqari të ri. Erdhën njerëzit ta sillnin 
sihariqin e fejesës dhe një fqinj i moshuar 
tha: 
“Pse u fejova? Je i ri, sapo i ke mbushur 20 
vjet, më mirë ka qenë ta lësh për më vonë 
e të kesh perspektivë më të mirë! A pak po 
ka vajza sot, a?!”.
“Ka vajza sa të duash, axhë, por nuk ka si 
kjo që e dua unë!”, ia kthen djali.
Në ndejë e sipër, fqinji tjetër, i tha fqinjit 
që e hapi muhabetin se më mirë është të 
martohesh i ri e të krijosh familje, duke ma 
kujtuar atë dhimbjen e gruas për fqinjën 
tonë se po i aborton foshnjat...

A MOS JE DASHURUAR
NË GRUAN PLAKË, A?!
Ajo ishte martuar paksa e moshuar, 46 
vjeçe, edhe pse ishte femër shumë e 

bukur dhe kishte pasur shumë kërkesa 
për martesë. Ashtu, së paku, thotë 
gruaja, duke e vlerësuar personalitetin 
e saj.
Dhe, pa dyshim, më erdhi keq për të, 
ani pse nuk e njihja.
Plaku që fliste për martesa të reja 
vazhdon tutje, kurse mua më mbeti 
mendja te gruaja e bukur që nuk 
kishte fat të lindte fëmijë...
Një ditë në punë më kapi një mërzi. 
Mezi prisja të shkoja në shtëpi dhe ta 
pyesja gruan si është ajo, gruaja...
“Cila grua?”, më pyeti.
“Ajo, de! Nusja që nuk po mund të 
lindë”, i them.
“A mos je dashuruar në të, a?!”, ma 
ktheu ashpër. 
“Larg qoftë, grua! Unë jam për diçka 
tjetër...”, ia ktheva.
“Për çka, bre?! Je bërë si gratë e këqija, 
shikon vetëm si të kapesh për gratë! 
Lëre se nuk është punë për ty! Ajo e ka 
burrin e vet dhe nëse do t’ia lindë një 
fëmijë e bën ai e jo ti!”.
“Jo, jo, vetëm se po më dhimbset që 
është shoqe jotja”.

“Hajt ti, këqyre punën tënde! Ti nuk 
e di sa mirë i ka punët ajo... Burri i rri 
te kryet, e jo si ti që nuk vjen me nga 
një javë në shtëpi! Edhe unë të kisha 
shëtitur si ajo, do më kishe ndenjur 
mbi krye!”, më thotë shumë e nervo-
zuar.
Heu, them me vete, po ç’i bëra vetes! 
Therën e shtina në këmbë të shën-
doshë, siç thuhet në popull.
Dhe, ngrihem në këmbë që t’më kaloj 
nervoza. Dal jashtë dhe sillem nëpër 
oborr...
Heu, po pse nuk shkoj te fqinji të luaj 
shah, i them vetes.
E, kur hyj në oborrin e tij, vajhalli, deri 
te dera e oborrit ndihej britma e tij me 
gruan që grindeshin...
Afrohem afër dritares dhe i dëgjoj...
“Vetëm më mësho dhe e sheh se kush 
është Fata!”, i thotë ajo.
Unë shpejt e shpejt largohem nga 
oborri i tyre që të mos më shohin dhe 
them me zë të ulët: “Shyqyr Zotit, bile 
unë e gruaja ime ende nuk kemi ar-
ritur te grushtet!”.

S. M.
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Pse në ëndërr gruaja
gjithmonë më tradhton?
Dhe, kur u zgjova në mëngjes, desha 
t’ia komentoj ëndrrën gruas, se si ajo 
puthej me njeriun që më xhironte me 
kamerë, se si isha bërë kampion në 
lumin Bistrica. 
Por, tamam desha ta qes fjalën, më ra 
ndërmend nëna, duke ia shpjeguar 
babait ëndrrën e natës.
“Ah, grua, edhe ëndrrat i ke të budal-
lenjve!”, ia ktheu ai.
Dhe, nga frika se gruaja do më thotë 
mu atë që babai dikur ia pat thënë 
nënës, hoqa dorë nga të treguarit e 
ëndrrës.
Eu Sokol, i them vetes, çka do që nis të 
bësh, ky djalli që e ke në të djathtë, ta 
hedh pengun para!
Nisem të shkoj në punë dhe men-
doj se ku do i del tymi ëndrrës. 
Derisa hyj në veturë më kujtohet se 
e kam harruar telefonin në shtëpi. 
Kthehem ta marrë dhe në kokë nga 

lartësia më bie një qese bërllok dhe 
bluza më bëhet pis, si me pas dal 
prej pusi...
Por, në çast më kujtohet se po t’më 
binte ndonjë mjet i fortë, do të ndod-
hesha në spital, andaj më mirë që 
përfundova me bluzën pis...
Pasi e mora telefonin, si e porositur 
më thërret një femër.
“Hej, a ti i tregova gruas tënde se ne 
dikur kemi qenë dashnorë, a?!”, më 
thotë ajo dhe ma mbyll telefonin.
Hopa, kjo qenka porosia e ëndrrës 
në lumin Bistrica, them me vete. Po, 
kush thotë se nuk del ëndrra?! Tash do 
kërcet kiameti... 
A thua, kush ishte femra që kishte 
folur me time grua?!
Dhe, pasdite, kur kthehem në shtëpi, 
shoh se gruaja është ndërruar e 
rregulluar si është më së miri...
“Eh, tash, vajhalli për mua!”, them 

ngadalë, por ajo bëhet sikur nuk më 
dëgjoi.
Pas pak, sikur gjej zgjidhje. Do i them 
gruas se unë, Sokol Murturi, nëna e 
vakive, ose do të jetojmë në besim të 
plotë si më parë ose do të ndahemi! 
Dhe, kur ia them këto fjalë gruas, ajo 
jo që kundërshtoi, por e miratoi men-
jëherë ndarjen...
“Më mirë ndahemi, sesa të ladrosh 
poshtë e lart me dashnoret tua!”, ma 
ktheu me plot pezm.
Eu, Sokol burri, po bërllok e bëre, 
them në vete. Asnjëherë nuk dite me 
dalë nga kriza, por vetëm sa u thel-
love, madje thellë e më thellë...
Dhe, kur s’më mbet më çka të flasë me 
gruan, më shkoi mendja te politika. 
E, këtu kam çka të flasë dhe me kë 
të flasë. I kam ata të Redaksisë që në 
kafene flasin vetëm për politikë...

Sokol Murturi

Kam një shqetësim në shpirt...

Verës që e lamë pas kam parë ëndërr: hyra në lum, që dikur e thër-
risnim Bistrica e Rugovës. Por, nuk e kisha hetuar se një vizitor rasti 

më filmonte me kamerë dhe me të puthej gruaja ime...
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“Diku, kah mesi i viteve 80, kur si 
studente rropatesha trenave të 
stërngadaltë, tek kthehesha një të 
shtunë nga Tirana në shtëpi, rastisa të 
isha në një vagon, madje fqinj në stol 
me këngëtaren Parashqevi Simakun. 
Bri saj, një i njohuri i saj, udhëtar i ras-
tit si ajo (me gjasë ndonjë lloj artisti) 
po përpiqej t’i bënte shoqëri dhe ta 
argëtonte me shaka, që më ngjante 
më shumë si përpjekje për t’ia lypur 

pa turp.
Në çast, ndërsa flisnin, ajo i foli diçka, 
kurse ai i tha: 
“Jo Parashqevi, e ke gabim!”. 
Parashqevia qeshi lehtë dhe ndërroi 
bisedë. Më pas nuk kujtoj gjë, por 
shpejt mbërriti stacioni i Kavajës, ku 
unë edhe zbrisja.
Por, edhe tash, edhe pse kanë 
kaluar vjet e vjet, ajo vardisje e tij ndaj 
Parashqevit më nevrikos dhe vij në 

konkludim se një femër, po të jetë 
kurvë kjo gjë dihet, por një burrë-
kurvë është gjëja më e neveritshme 
mbi dhe”, kështu shkruan shkrimtarja 
Flutura Açka, në një shkrim të botuar 
vite më parë.
Dhe, të tillë burra-kurva ka edhe 
në Kosovë, sa të duash. Si nga 
këngëtarët, si nga politikanët, si nga 
mjekët, mjerisht edhe nga profesorët 
e universiteteve tona...

Në ditët tona...

Në Kosovë më shumë ka burra
a burra-kurva?

“Kush e blen shtëpinë - më blen edhe mua!”
“Një grua, 40-vjeçare, e ve, nga Xhakarta, ka 
bërë një propozim të padëgjuar më parë. 
Ajo ka ofruar të shesë shtëpinë e saj për 76 
mijë euro, plus veten brenda në shtëpi.
Vina Lia, nga Xhakarta, shitjen e shtëpisë 
ua ka ofruar burrave që kanë nevojë për 
grua.
Shtëpia me dy dhoma gjumi në Indonezi, 
e njohur si qendër e artit dhe kulturës 
japoneze, plus gruaja, për vetëm 76 mijë 
euro, zgjidhje ideale...

Kuriozitet



Përballë shtëpisë sime është shtëpia e tyre, 
ku edhe po tregohet ky insert...
Teksa e parkoj veturën në garazh, e dëgjoj 
se si ecë me hapa të shpejt nëna e fqinjës 
sime, për të zënë në rrugë vajzën që 
shkonte në qytet.
“Hej, moj, prit!”, i bërtiti nëna së bijës.
Nga zëri dëgjoj se diçka nuk është në 
rregull me fqinjën, së cilës ia identifikova 
britmën dhe u bëra kureshtar të di se çfarë 
po ndodhte me të.
“Hë fqinje, çka u bë?”, nuk u durova pa i 
thënë. 
“Eh, more kojshi, ende i ke fëmijët të veg-
jël dhe nuk e di se sa telashe ka me ta kur 
të rriten!”, ma ktheu ajo.
Dhe, pa një e pa dy më kujtohet anektoda 
për plakun, që i kishte folur tri fjalë për tri 
lira dhe them me vete: “Trus aty ku je se ku 
me ditë ku i del tymi kësaj pune!”.
E, sikur ta kisha kërkuar, fqinja ndalet, 
pikërisht, para dyerve të oborrit tim 
dhe, pasi flet me të bijën, e cila e qorton 
vrazhdë, ashpër, i thotë:
“A i ke marrë ato?”.
“Kë ato?”, pyet vajza.

“Ato, bijë...”.
“Tabletat kontraceptive, a?”.
“Po, bash ato. Shiko a i ke me vete në çantë 
a jo?”.
Vajza hapë çantën dhe, pasi hallakat me 
njërën dorë nëpër të, i thotë:
“Jo, i paskam harruar krejt! Katastrofë do 
të ishte po të isha shkuar pa to, sepse nuk 
po mund të rri çdo ditë veç në barnatore 
tu ble!”.
Eh, thash me vete, edhe këtë e dëgjova! 
A dëgjova, vërtet, apo më bën veshët?! 
Inxhia po i rrika gati vajzës së vet! Hallall 
i qoftë! Kjo qenka temë për shkrim se jo 
mahi!
Dhe, nga befasia se çka dëgjova, dal para 
derës së garazhit dhe e përshëndes inxhien.
“Si je inxhie, a je mirë?”, i them.
“Po, mirë jam. U desh të vrapoj pas vajzës se 
nuk e dija a i ka marrë recetat për do barna 
të mia a jo, sepse mbarova nga dhimbjet?!”.
“Ato barna që i përmendët pak më parë, a 
janë për ty a për vajzën?”, ia ktheva.
“Do i ka për veti e do për mua! Diçka me 
frymë s’i kam punët mirë dhe thash t’mi 
ndërroj me barna të tjerë!”, më thotë me 

gjysmë zëri.
Dhe, s’kam besuar se gënjen inxhia. I kisha 
futur duart në zjarr po t’ma thoshte dikush 
këtë gjë...
Sidoqoftë, gratë që më njohin në lagje e 
dinë se unë, nganjëherë, edhe mahitem 
nga pak, andaj edhe i thash inxhies: “Inx-
hie, mos mendo se unë ha kashtë!”.
E, ajo, që të bindet se e kisha dëgjuar 
bisedën që e kishte pasur me vajzën, më 
thotë:
“A je moti në oborr?”.
“Po, inxhie, ka dy orë që po sillem nëpër 
oborr dhe po i dëgjoj fqinjët se çka po 
flasin njëri me tjetrin!”, ia ktheva.
Pas këtyre fjalëve, inxhia afrohet edhe më 
afër meje dhe me zë të ngadalshëm më 
thotë: “Thënë të drejtën, më lirë po ma qet 
me i ble vajzës barëra sesa me abortua! Më 
mirë 5 euro për barëra se 100 për abort! 
Plus një javë me u kujdes për të në shtëpi!”.
“Fort mirë e ke inxhie! Po të kuptoj... Edhe 
unë kam me e mbyll gojën dhe askujt 
s’kam me i treguar”, i thash, teksa ajo filloi 
të largohej nga unë.

S. M.
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“Bijë, mos shko kund
pa tableta kontraceptive!”
Jeni mësuar të mos besoni, por te ne, në Kosovë, po ndodhë 
gjithçka... Ka nëna që kujdesen shumë për vajzat e tyre të 
rritura, sa u rrinë gati për çdo gjë, madje edhe të mos dalin 

nga shtëpia pa tableta kontraceptive!

Temë për shkrim se jo mahi...



Qendrat e dobësimit ‘Shkenda Dubova’ janë ndër bizneset më të suksesshme të vitit. Duke filluar 
me një degë të vetme në Prishtinë, biznesi i Shkendës sharmante, ka kaluar kufijtë kosovar. Tani, 
qendrat e dobësimit gjenden edhe në Shqipëri, Gjermani dhe Zvicër, e njëkohësisht pritet që të 
hapen edhe nëpër vende të tjera të botës. 

Gjithsesi, suksesi i tillë vjen si rezultat i punës së palodhshme të Shkendës dhe stafit të saj, mirëpo 
edhe i shumë storjeve të suksesit, të qindra klientëve të kënaqur. 

Kush thotë që një femër nuk është e denjë për biznes?!
Shkenda Dubova e dëshmon të kundërtën, duke qenë shembulli më i mirë i femrës kosovare të 
suksesshme.

Shumë mund të pyesin se si ndodhë i gjithë procesi i dobësimit tek këto qendra, me rezultate kaq 

të dukshme tek klientët? Çdo klient fillon me seancat e shkrirjes së dhjamit, përmes aparaturave 
më moderne, që janë në përputhje edhe me standardet evropiane të teknologjisë së dobësimit.

Kështu, klienti së pari i nënshtrohet një analize trupore, ku përcaktohen: masa dhjamore, masa 
hidrike, masa muskulore dhe skeletore, si dhe metabolizmi. Si rezultat i kësaj terapie, klienti 
humbet 5-8 kg në 10 seanca të plota dobësimi, me një reduktim të perimetrit deri në 10 cm, për 
vetëm 10 seanca. 

I gjithë ky proces ndodhë falë këtyre aparaturave, karakteristikat e të cilave do t’i shohim në vijim:
• Perfect Body-Tunnel Sauna - Është një aparaturë e teknologjisë së fundit, dhe rezultat i një 
projekti të gjatë kërkimor, efikasiteti i së cilës është verifikuar shkencërisht në të gjitha aspektet 
mjekësore e teknike, pa efekte anësore, e po ashtu, edhe kuruese për shumë sëmundje. Kjo 
aparaturë funksionon duke aktivizuar molekulat e ujit, që përmirësojnë thithjen e oksigjenit, 
qarkullimin e gjakut dhe nxisin 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), duke shpërbë 
grumbullimin e yndyrës të lokalizuar në bark, vithe dhe kofshe.  Në mjekësi, IR përdoren për shëri-
min e shumë sëmundjeve si: sëmundjet reumatike, sëmundjet degjenerative të nyjeve, gjendjet 
postraumatike (kryesisht sportistët), inflamacionet e hapësirave paranazale etj.  
• Body Shape–Kabina e Shtrirë - Një tjetër pajisje që sjellë benefite të jashtëzakonshme për shën-
detin, e në veçanti në humbje të peshës. Kjo aparaturë realizon një funksion të rëndësishëm në 
relaksimin e muskujve dhe detoksifikimin e tyre, duke larguar toksinat dhe acidin laktik. Benefitet 
kryesore të kësaj aparature janë: 

- Riaktivizon metabolizmin dhe ndihmon në eliminimin e shtresave të tepërta dhjamore, duke 
eliminuar kilogramët, dhe duke ofruar rimodelimin e formës trupore;

- Lehtëson dhimbjet nga patologji të ndryshme, si dhembjen e kurrizit, nervit ishiatik, artritin, 
reumatizmin;  

- Rritë qarkullimin e gjakut duke furnizuar kështu indet dhe çdo pjesë të trupit, me    elemente 
ushqyese;
- Tonifikim i thellë; 
- Përmirëson shëndetin e zemrës dhe ulë stresin; 
- Përmirëson sistemin nervor;
- Zhdukë në mënyrë të ndjeshme celulitin duke eliminuar shtresat dhjamore; 
- Ngadalëson efektin e plakjes, duke përmirësuar dukshëm elasticitetin dhe butësinë e lëkurës; 
- Përmirësim i dukshëm i drenimit të toksinave dhe i lëngjeve; 
- Detoksifikim i organizmit, rritje e forcës dhe fleksibilitetit; 
- Lehtëson gjendjen e depresionit;
- Efekt analgjezik;
- Lehtëson dhimbjen dhe përmirëson lëvizjet te personat që kanë sëmundje reumatike, etj.

• Sauna Traditcionale nga Druri i Pishës - Është aparaturë ku përmes efektit termik të nxehtësisë, 
ndihmon në eliminim e shtresave dhjamore dhe humbjen e peshës. Disa nga benefitet e saunës 
me nxehtësi janë: 
- Detoksifikim;
- Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ulë tensionin arterial;
- Humbje të peshës;
- Eliminon celulitin edhe nga zonat më delikate;
- Relaksim muskulor, etj.

• Pajisja e Dobësimit Intensiv (Ultra Sonik) - Kjo pajisje funksionon përmes valëve sonike të 
frekuencës 40000Hz, të gjeneruar nga sonda. Pasi valët hyjnë në trupin e njeriut, gjenerohet efekt 
intensiv goditës në qelizat dhjamore, si dhe lëvizje ndërmjet qelizave dhjamore, të cilat në mënyrë 
efektive djegin energji, dhe kështu ndodhë tkurrja e qelizave dhjamore. Ndërkohë, vibrimi i valëve 
sonike, shkakton ndikim intensiv midis qelizave, të cilat shpërthejnë menjëherë, duke zvogëluar 
numrin e qelizave yndyrore dhe arrijnë efektin e heqjes  së dhjamit.
• Elektrostimulatorët Muscular - Ky është procesi i fundit që bëhet gjatë një seance.  Është një 
proces shumë i rëndësishëm, përderisa jeni duke shkrirë dhjamin, përmes elektrostimulimit, 
tonifikohet trupi, nuk e lë të varet dhe të qullet trupi, si dhe stimulohen  muskujt dhe ngushtohet 
perimetri.

Prishtinë - 045/224-540
Gjilan - 045/505-043
Gjakovë - 044/545-444
Prizren - 043/900-902

Bochum Gjermani - +4915 901352072
Oftringen Zvicër - +4176 802 48 45
Tiranë Shqipëri - +355 69 4655559



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, a të mos u 
them?
T’i qortoj a 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!”.
Megjithatë, u thashë: 
“Djema, po ua tregoj një barsoletë, e 
që e kam dëgjuar që moti. Një plakë 
kalon pranë shkallëve prej betoni dhe 
i sheh disa të rinj ulur mbi to. 
“Çka po bëni aty, loke?”, u thotë ajo.
“Po pimë duhan”, thotë njëri prej tyre. 
Por, plaka e dinte se nuk pinin duhan 
dhe u thotë: “Pini çka të doni, pos mbi 
beton mos u ulni!”.
Dhe, kur ua tregova barsoletën, njëri 
prej tyre më tha: 
“Edhe pula qorre e qëllon ndonjëherë 
kokrrën!”.

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, kushe-
di 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. M.
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Zemra më digjet...

Kur shoh kah “thithin tym”,
mendja më shkon te djali im!

Sot, teksa kthehesha në zyre, dy të rinj qëndronin prapa disa veturave. 
Zakonisht, dihet se çka bëjnë aty: e mbështjellin nga një “tym”!



w w w . h e l f e r w a t c h e s . c o m / h e l f e r _ l i f e s t y l e

Gezuar

festat 

e fundvitit!



Lojë dashurie...

Qaforja që shëtit 
prej një dashnore
në tjetrën!
Bora Zemani, ish-
e dashura e aktorit 
Donald Veshaj, i cili 
tashmë është shumë 
aktiv në spektaklin “Big 
Brother VIP”, ia kthe-
hen varësen Donaldit. 
Por, varësja nuk ka 

ndenjur shumë te i 
zoti, sepse këngëtarja 
nga Kosova, Beatrix 
Ramosaj, është shfaqur 
duke mbajtur të njëjtin 
aksesor në qafë në spe-
ktaklin tashmë shumë të 
shikuar “Big Brother VIP”.

Me uniformë...

Bukuroshja 
e FSK-së
Në kuadër të Forcave të Sigurisë së Kosovës ka 
ushtarë e ushtare të cilët bien në sy për shar-
min, stilin dhe të qenit simpatik.
Dhe, një ndër ta, është ushtarja simpatike, 
Aida Muslia. Ajo qe disa vjet është pjesë e 
gardës ceremoniale të FSK-së.
Se a është, vërtet, e bukur, vlerësoni vetë...
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Çmenduri në liqenin e Batllavës...

Shoqet e mia
janë lavire!

A jam 
edhe unë?

Gjithmonë i kam konsideruar si vajza 
të lehta ato, të cilat, që në takimin 
e parë u kanë shkuar meshkujve në 
shtrat! I urreja gjithë moshataret e mia 
që tregonin për mënyrat e tyre të të 
dashuruarit, të cilat dallonin përçud-
shëm nga njëra-tjetra.
Mendoja se s’ka mashkull në botë i cili 
do e përvetësonte një femër brenda 
një ore të vetme. Mendoja, po ashtu, 
se vetëm laviret mund t’i kthesh kah 
të duash, por jo edhe vajzat e rën-
domta, të ndershme, serioze.
Megjithatë, kjo teori më doli e gabuar 
dhe më bëri t’ua tërheqë vërejtjen 
të gjitha atyre vajzave që mendojnë 

si unë se s’ka femër që reziston ndaj 
mashkullit.

ME TË PARËN
RASHË NË DASHURI!
Të shtunën e parë të shtatorit, bashkë 
me time shoqe, Mimozën, shkuam në 
liqenin e Batllavës, e që ndodhet disa 
kilometra larg Prishtinës. Posa arritëm, 
hoqëm rrobat dhe nisëm të rrez-
iteshim. Ishte ditë me vapë. Veç disa 
peshkatarëve, askënd nuk kishim afër. 
Pak më vonë, afër nesh, u vendosën 
dy djem, sikur pikën nga qielli...
Posa arritën, shpejt e shpejt i hoqën 
rrobat dhe u futën në ujin e pastër 
të liqenit. Pak më vonë, njëri prej 
tyre na e bëri me dorë që edhe në 
të zhyteshim në ujë. Në ato çaste, 
Mimoza u ngrit shpejt e shpejt dhe u 
hodh në ujë. E, pas saj edhe unë...
Ata u afruan afër nesh dhe filluan me 
pyetje provokuese: Uh, po të bukura 
qenkeni!
Pak nga pak u afruam dhe u bëmë 
bashkë, sepse na pëlqente shoqërimi...
Ishin të bukur dhe sapo kishin ardhur 

nga Anglia, për dy javë pushim. 
Dhe, aty për aty zgjodhëm 
“shoqëruesit” tanë: unë iu afrova atij 
më gazmorit, kurse Mimoza “humbi” 
pas tjetrit...

NA PREMTUAN SE DO 
NA MARRIN NË ANGLI!
Pas nja dy orë bashkë, filluam të 
lëshoheshim me njëri-tjetrin sikur nji-
heshim prej kohësh. Dhe, pa një e pa 
dy, të rrokur dorë për dore, u nisëm në 
drejtim të malit, i cili ishte menjëherë 
matanë rrugës. 
Në mal qëndruam nja dy orë, të ndarë 
në çifte. Dhe, kur u kthyem te vendi 
ku i kishim rrobat në plazh, mbrëmja 
veç ofrohej. Unë e Mimoza në veturën 
tonë, e ata me veturën e vet pas nesh 
erdhëm deri në Lluzhan, ku edhe u 
përshëndetëm, meqë ata vazhduan 
rrugën për në Mitrovicë, prej nga 
edhe ishin.
Por, a u takuam më?
Asnjëherë, sepse në numrin e telefonit 
që na e dhanë nuk paraqitej askush!

D. F.

E them me plot go-
jën se për mua kanë 
qenë, thjesht, prosti-
tuta gjithë ato femra 
kur shihja vetë ose 
dëgjoja se, me të 
parën, u shkonin në 
banesa meshkujve...
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Përjetim

Unë, gruaja e martuar,
si iu dorëzova fqinjit pa pritë e kujtua?

Sapo i kam mbushur 45 vjet. Jam 
nënë e tri vajzave të mrekullueshme. 
Ndërkaq, fqinji im është 32 vjeç, baba 
i një vajze nëntë vjeçe. 
Meqë gjatë verës pandemia e paral-
izoi qytetin tonë, Pejën, dhe jo vetëm 
tonin, bashkë me burrë vendosëm të 
vendosemi përkohësisht në Rugovë, 

në mënyrë që të merrnim frymë paksa 
më shlirë...
Atje më duhej ta rregulloja shtëpinë 
dhe kujdesesha për fëmijët. 
Burri çdo ditë udhëtonte në Pejë, ku 
edhe punonte...
Një ditë, në një portal, pash një 
reklamë për një punë në një firmë në 
Pejë.
U paraqita në numrin e telefonit të 
tyre dhe u thash se jam e interesuar 
për punë. Pas dy ditësh më ftuan në 
intervistë, por atë ditë vetura ime nuk 
ndizej. 
Fqinji im ishte jashtë dhe, duke parë 
se isha në hall, më ofroi ndihmë, duke 
më dërguar në Pejë me veturën e tij.
Të nesërmen, në telefonin tim erdhi 
një mesazh: "A do e festojmë me nga 
një pije punën e re?”. 
Fëmijët kishin dal të luanin në fushë, 

kështu që mendova, pse jo...
Në lokalin afër shtëpisë sime u takuam 
dhe morëm nga një kafe. Tutje, ndeja 
jonë kaloi në flirt dhe ai më tha se i 
pëlqeja. E, unë nuk mund ta besoja...
Teksa e lëshonim lokalin, në korridorin 
e gjatë ai më puthi...
Të nesërmen më erdhi mesazhi tjetër: 
“Nëse je vetëm, a mund të vij te ti?”.
“Po, eja!”, ia ktheva, pa menduar se çka 
do të ndodhë pastaj...
Posa hyri në korridor shpejt e shpejt 
më puthi... U ngjitëm në katin lart dhe 
ishte e pabesueshme ajo që ndodhi. U 
shkriva e tëra...
Por, që të mos bija në sy të burrit, të 
vajzave të mija dhe të fqinjëve, ven-
dosa që ajo kënaqësi e paharruar të 
mbetët vetëm një kujtim dhe hiç më 
shumë...

V.

Me fqinjin tim më li-
dhi rastësia, kur doja 
të shkoja në një in-
tervistë pune. U nisa, 
por vetura nuk ndizej. 
Fqinji im, kur më pa 
se isha në hall, më 
tha: Të dërgoj unë me 
veturën time. Dhe?
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4 çiftet e “Shou-bizit”
që i dhanë fund lidhjes së tyre më 2021
Duket se 2021-shi nuk 
ishte vit i kurorëzimit të 
dashurisë për disa. Ja 
kush nga çiftet e es-
tradës shqiptare i kanë 
dhënë fund lidhjeve të 
tyre sivjet...

BORA ZEMANI- DONALDI
Fjalët për ndarjen e Borës dhe Don-
aldit nisën që në muajin prill. Edhe pse 
në fillim të spektaklit “Big Brother VIP” 
ata shkëmbyen një puthje, e që dukej 
si një fillim i ri, nuk ndodhi kështu. 
Aktori i humorit krijoi një lidhje tjetër 
brenda shtëpisë me Beatrix Ramosajn.

COZMAN - 
FJOLLA
Cozman dhe 
Fjolla kanë qenë 
një nga çiftet më 
të përfolur, e që, 
gjithashtu, janë 
ndarë. Për këtë gjë 
ka reaguar vetëm 
Fjolla, e cila është 
shprehur se shkak 
i ndarjes së tyre ka 
qenë xhelozia e 
tepërt. Ajo tha se 
reperi ishte shumë 
posesiv.

JONIDA MALIQI - 
ROMEO
Ashtu si vëllai i tij binjak, 
edhe Romeo Veshaj i ka 
dhënë fund një lidhjeje 
gjatë vitit 2021, atë me 
këngëtaren e njohur 
Jonida Maliqin. 
Arsyeja konkrete e 
ndarjes së tyre nuk dihet, 
ndërkohë që Jonida është 
shprehur se marrëdhënia 
e tyre u konsumua...

ORIOLA - 
EROSI
Oriola Marashi 
dhe Eros Grezda i 
dhanë fund lidhjes 
së tyre. Ata kishin 
planifikuar mar-
tesën e tyre, por 
duket sikur gjërat 
nuk kanë shkuar 
sipas planit. Edhe 
pse ata nuk dhanë 
një reagim të 
mirëfilltë, thuhet 
se janë ndarë 
shkaku i distancës 
dhe keqkuptime-
ve me njëri-tjetrin.



GAFORRJA
Dashuria, shtëpia, partneri dhe fëmijët 
janë sinonim i Gaforres. Ata ndërtojnë 
armaturën e tyre çdo vit dhe gjithmo-
në përpiqen të jenë sa më të fortë. 
Kur dashuria ndodh, atëherë armatura 
prishet, bëhen thelbi i dashurisë. 
Nuk ka Gaforre që nuk do të bënte 

gjithçka, por gjithçka për dashurinë e 
tij. Për ta dashuria është njësoj: shtë-
pia, fëmijët dhe partneri. 
E, kur një marrëdhënie prishet, atyre u 
duhet shumë kohë që ta harrojnë atë, 
të tërhiqen në llogoren e tyre dhe të 
vuajnë një kohë të gjatë...

BRICJAPI
Këta janë njerëz që e lëshojnë 
dashurinë dhe jetën e tyre shumë 
vështirë. Dhe, kur e lëshojnë, atëherë 
nuk ka “kontroll” për asgjë. 
Atëherë Bricjapi pragmatik, mizor e i 
ftohtë zhduket. Ana e tyre emocionale 
është aq e fortë dhe, nga ana tjetër, aq e 

dobët, e brishtë dhe e butë, sa që sapo 
të prishet dashuria e madhe, disa Bricjap 
mbetën vetëm për pjesën tjetër të jetës!

PESHKU
Peshku është shenja më sensuale dhe 
emocionale e horoskopit. Ata japin 
zemrën, shpirtin dhe trupin për gjithë 
jetën. 
Janë oqean emocionesh, dashurie, 
puthjesh, prekjesh. Kur marrëdhënia 
prishet, Peshqit qëndrojnë në botën 
e tyre të imagjinatës për një kohë të 
gjatë dhe janë ende me atë partner në 
botën e tyre imagjinare. 
Ata ende ndjejnë çdo prekje, puthje...
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Astrologji

Tri shenjat e Horos-
kopit, të cilat, sipas 
astrologjisë, dashu-
rojnë sinqerisht dhe 
gjatë...

Cilat shenja të Horoskopit
dashurojnë gjithë jetën?
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Fati i vonuar
Zonjë, ju përshëndes shumë 
dhe kam respekt të madh ndaj 
teje. Jam 43-vjeçare, e kam 
kryer fakultetin qe shumë vjet. 
Kam punuar gjashtë vjet dhe 
më kanë larguar nga puna për 
arsye se nuk bëhesha “vegël” e 
shefave. 
Megjithatë, kam mbetur pa fa-
tin e jetës, por edhe e papunë. 
Deri para dy vitesh e kam pritur 
një person me të cilin doja ta 
lidhja jetën, por plani im dësh-
toi. Ti më ke pas thënë të mos 
e pres, por të kërkoj fatin tjetër. 
Unë mbaja shpresa te ai. 
Tani, e që koha ime ka ikur sa i 
përket fatit, të lutem, e nderuar, 
më kthe përgjigje se çka më 
pret në jetë dhe a do të kem fat 
të kem edhe unë njeriun tim 
apo jo...

“Pa shifër”
Përgjigje:
Ti ke pritur dikë që ishte martuar 
kaherë, prandaj ky ishte gabimi 
yt jetik, sepse i ke humbur kot 13 
vjet. E shkuara, megjithatë, nuk 
kthehet, por çka tash?
Nga parashikimi im del se dy 
oferta do t’i kesh brenda gjashtë 
muajsh dhe e dyta do të jetë 

më e përshtatshme për ty. Të 
dy ofertat do të jenë në afërsi 
kohore, por rasti i dytë do të jetë 
për ty më i miri. 
Mos e refuzo!

A ka nusja magji?
Përshëndetje, jam një zonjë, 
58-vjeçare. Gjatë verës e kam 
martuar djalin, por nuk jam e 
kënaqur me nusen. Djali po e 
përkrah dhe nuk po i bën pre-
sion që ajo të ndryshojë dhe 
po thotë se ajo ka kohë për t’u 
përmirësuar. 
Jemi të dyshimtë se ka magji. 
Në fakt, nuk e dimë nëse ka 
qenë kështu gjithmonë apo i 
kanë bërë diçka keq prej kur ka 
ardhur te ne. 
Me askënd nuk jemi keq as që 
kemi qenë ndonjëherë, motër 
e dashur. Prandaj, jemi në hall 
të madh se çka të bëjmë me 
nusen. Djali e do dhe thotë se 
e njehë që moti dhe se ajo nuk 
ka qenë e tillë. 
Çka na preferon?

“Nëna e dëshpëruar”
Përgjigje:
Nuk është puna as te magjia e as 
te fakti që ka pasur apo jo magji 
më parë, por nusja dëshiron të 

ndahet nga ju, prindërit e djalit. 
Ajo dëshiron të jetojë vetëm me 
djalin. Këtë këshillë ajo e merr 
nga familja e saj. I ka pasur 
premtimet nga djali juaj. 
Andaj, nëse doni ta bëni të 
lumtur djalin që të jetojë me të, 
atëherë lërini të jetojnë ata të 
dy vetëm, sado që kjo për juve 
është e dhimbshme. 

Kruhemi e gjithë familja!
Zonja magjistare, ju çmoj 
shumë dhe ju përshëndes nga 
zemra. Jam 49-vjeçare, jetoj 
në Zvicër. Kemi një problem 
në banesën tonë, sepse jemi 
përfshirë nga një kruajtje tërë  
familja. 
Kemi kërkuar ndihmë mjekë-
sore dhe na e kanë dezinfek-
tuar tërë hapësirën banesore, 
por kot. 
Kërkojmë shpjegimin tënd 
se çka po na ndodhë në këtë 
banesë dhe a kemi zgjidhje? 

“Zvicra”
Përgjigje:
Fusha mjekësore, ku ende mbi 
50 për qind e alergjive nuk  
dihet shkencërisht nga e kanë 
prejardhjen, është pikërisht   
fusha e alergjive. Duhej të keni 
shënuar saktë edhe kohën ose 
periudhën stinore kur ndodh 
kjo, sepse mund të jetoni pranë 
parkut apo në ndonjë vend në 
natyrë ku potenciali i polenit 
natyral është shumë i lartë dhe 
ju reagoni më shumë se me 
simptoma ndaj kësaj dukurie, 
për çka jeni prekur e tërë familja 
me këtë shfaqje të kruajtjes. 
Aspekti tjetër mund të jetë krua-
jtje nga stresi, që i ka disa simp-
toma të tjera përcjellëse. 

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
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Prandaj, gjeni banesë tjetër, 
sepse edhe ashtu banoni 
me qira, për të mos e kaluar 
gjysmën e vitit duke kërkuar 
trajtim te mjekët...

A po shkoj drejt depresionit?
Jam një zonjë 40-vjeçare. I kam 
tre fëmijë, nuk jam për momen-
tin duke punuar, edhe pse e 
kam kryer fakultetin. Kohëve të 
fundit po ndihem keq, sepse po 
ndjehem shumë e pa disponuar.
Çka po ndodh me mua? 
Të lutem, mos i shëno të 
dhënat tjera, ma jep vetëm 
përgjigjen...

“E nevrikosura”
Përgjigje:
Kjo që ke treguar ka të bëjë me 
degradimin e aktivitetit tënd 
fizik dhe me ndjenjën se ke 
mbetur pa vlera dinamike. Nëse 
e merr këtë gjë kështu, do ta bëje 
gabimin më të  madh. 
Ti ke krijuar familje dhe fëmijët 
janë në pozita të ngritjes shkol-
lore dhe kjo do të duhej të ishte 
një stimulim shpirtëror për ty, që 
të bësh përpjekje për familjen. 
Ka edhe diçka që i ka shërbyer 
për të keq kësaj gjendjeje, sepse 
në vendin ku ke punuar ka qenë 
i adhuruari yt, të cilin është 
mësuar syri ta shohë çdo ditë, e 
kjo mungesë tani ka bërë që t’u 
mungojë diçka e shumëçka. Dhe, 
krejt kjo është si një re mbushur 
me shi, që shkarkohet mbi tokë 
për mes stuhisë dhe breshrit.
Kujdes, mos kaloni në gjendje të 
turbullt, duke i bërë pyetje  vetes, 
sepse rrugën e keni të qartë nga 
duhet të shkoni. Prandaj, dësh-
përimi nuk duhet të ketë vend në 
shpirtin tuaj.

A e kam fat personin që e 
dua?
Zonja magjistare, jam një vajzë 
nga Peja. Jam në lidhje me një 
person nga Shkupi, me të cilin 
jam njohur në Universitetin 
AAB. Jam 35-vjeçare, kurse ai 
më i vjetër. 
A do ta kem fat, edhe pse ai e 
ka një vajzë, se më ka treguar 
vetë? 

“Blerina”
Përgjigje:
Ai person ka grua, ka edhe vajzë. 
Të preferoj të largohesh prej tij, 
sepse nuk ka hajr nga ai...

Si ta rikthej besimin e hum-
bur?
Zonja magjistare, ju për-
shëndes nga zemra. Jam një 
vajzë nga Klina, kam pasur një 
lidhje me një djalë 7 vjet dhe 
para pak ditësh na ka ndod-
hur një keqkuptim, prandaj ai 
edhe iku prej meje.
Jam tepër e pikëlluar dhe po 
vuaj shumë, sepse më pat 
premtuar fejesë...

“E pikëlluara”
Përgjigje:
Nuk ka ndodhur kjo rastësisht. 
Një javë para këtij skandali keni 
pasur një përlarje dhe ti ke dal 
me dikë tjetër, e ai të ka zënë, 
për çka edhe ka ndodhur prishja 
ndërmjet jush...
Nuk të preferoj ta ktheni lidhjen...

Kur do të martohet vajza ime?
Përshëndetje zonjë! Nuk është 
hera e parë që të shkruaj. Kam 
marrë përgjigje nga ti edhe 
më parë dhe më ke ndihmuar 
shumë, duke më ndihmuar mu 
në kohën kur kisha probleme 

me djalë. 
Ai tash është mirë dhe në 
rrugë të Zotit, për çka të falën-
deroj shumë.
Problemi im tash, por edhe i 
mëhershëm, është se vajza e 
madhe, tash 26 vjeçe, ende 
nuk është martuar. Moshataret 
e saj, por edhe vajza më të reja 
se ajo janë martuar, e kjo jo. 
Më pate thënë se do të mar-
tohet gjatë verës, por kjo nuk 
ndodhi.
Të lutem, më ndihmo dhe lutu 
për mua që vajza ime të mar-
tohet!

“Nëna nga Gjermania”
Përgjigje:
Më bëhet zemra mal që lutjet e 
mia kanë ndihmuar që tash djali 
yt të jetë në rrugën e Zotit, e jo në 
atë rrugë që ndodhej dikur.
E, sa i përket vajzës tënde, po më 
kujtohet kur të jam përgjigjur 
para do kohe se ajo ka nevojë të 
qëndrojë më gjatë në vendlindje, 
në Tetovë, sidomos gjatë kohës 
së verës, kur edhe kthehen kur-
betxhinjtë. 
Por, jo edhe të dalë vajza në 
qytet me nënën dorë për dore e 
shitore më shitore, apo të shkoni 
te dajallarët e farefisi për viz-
ita, siç keni bërë ju të dyja tërë 
kohën. 
Ajo duhet të dalë në qytet me 
vajza moshatare të saj, e edhe 
me shokë, sepse vetëm në këtë 
mënyrë e takon atë që e ka fat.

PËR LEXUESIT
E DIASPORËS
Pyetjet tuaja dërgoni me postë në 
adresën: “Kosovarja”, fahu postal 18,
10 000, Prishtinë, Kosovë.
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