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Dy botë: Ibri ndërmjet

Sa shitet

një shtëpi

e shqiptarëve
matanë Ibrit?
“Janë larguar dhe
ende po largohen
shqiptarët matanë Ibrit. Më duket
se askush nuk do
të mbetët në lagjet e shqiptarëve
në këtë pjesë të
Kosovës”, pohon Aziz Sadiku,
banor i Lagjes
“Kodra e Minatorëve, në pjesën
veriore të Mitrovicës.

“Të gjithë e dinë se sa shqiptarë ka
pasur para lufte në pjesën e tashme
veriore të Mitrovicës. Sot, edhe ato
pak shtëpi e banesa të shqiptarëve që
kanë mbetur, janë duke u shitur. Dhe,
askujt nuk i intereson si po shiten, sa
po shiten dhe kush i blenë!”, thotë
Aziz Sadiku, banor.
“Nëse shqiptarët vazhdojnë t’i shesin
pronat e tyre, do e shes edhe unë,
sepse nuk jam më patriot sesa ata
që e braktisin këtë pjesë të Kosovës.
Sepse, siç thotë një proverb popullor,
delja që ndahet nga tufa e ha ujku”,
thotë Muhameti, nga Lagjja e Boshnjakëve.

Ka edhe banorë
që nuk flasin...

Banorët e kësaj pjese të Kosovës
thonë se ata që i shesin pronat e veta
u bëjnë thirrje edhe të tjerëve që t’i
shesin. Por, ka edhe të tjerë që nuk
tregojnë se i kanë shitur pronat e tyre.
Pse?
Sepse, frikësohen se do marrin kritika
nga të tjerët që ende jetojnë në këtë
pjesë të Mitrovicës.

“Kam dëgjuar edhe lajme se shtëpitë
e shqiptarëve shiten shtrenjtë. Por, e
vërteta është krejt ndryshe. Banesat
shiten lirë dhe do të shiten edhe më
lirë si po shkojnë punët këtu!”, thotë
Selmani, 60 vjeç, shtëpia e të cilit
ndodhet buzë lumit Ibër, kuptohet në
pjesën veriore.

Kush janë
përfituesit?

Në këtë biznes të shitblerjeve, përfitues janë dilerët dhe avokatët.
“Brenda një kohe shumë të shkurtër
shitet shtëpia a banesa, sepse dilerët
dhe avokatët janë të gatshëm ta
kryejnë punën e tyre!”, bën me dije
Selmani.
“Përkundër shitjeve, as komuna dhe
as instancat e larta qeveritare deri më
tash nuk kanë bërë diçka spektakulare
që të pengohet shitja e pronave të
shqiptarëve, e që kjo pjesë e Kosovës
gjithnjë e më shumë po mbetët e
pastër etnikisht”, thonë ata të cilët
ende bëjnë jetë në këtë pjesë të
Kosovës.
K. B.
KOSOVARJA 3

Në ballinë: Tea dhe Bearti

Tea: Të kisha edhe një jetë

Tea dhe Bearti janë
dy emra që tashmë
i njohin edhe adoleshentët, shkaku
i zhurmës që arriti
të bëjë lidhja e tyre.
Sepse, ka vite që
shou-bizi shqiptar
dhe jeta publike, në
përgjithësi, nuk ka
njohur një dyshe më
të famshme dhe më Ç’thotë Tea?
të mediatizuar.
Tea, publiku të njehë më shumë sipërBearti dhe Tea janë faqësisht. Andaj, cila është Tea përtej
asaj që tashmë e njohim?
dy ish-konkurrentët - Nuk kam shumë ndryshim nga ajo që
keni parë. Jam vajzë e thjeshtë. Jam nga
e shout “PërpuLushnja dhe me një jetë të thjeshtë si të
tjerët. I vetmi ndryshim është se jeta ime u
then”, që, në fakt,
vu para syve të publikut...
nuk u përputhen
Ke menduar, ndonjëherë, se ke bërë
brenda shout, por
gabim që je bërë pjesë e atij programi?
- Gjatë kohës që kam qenë në program e
jashtë tij, për çka
kam menduar shpesh këtë. Gjatë asaj kohe
përgjigja do të kishte qenë po, shkaku
edhe ngjallën një
i presionit të madh që kisha. Por, tani, e
debat të gjatë.
që gjërat i shikoj nga një perspektivë më
ndryshe, nuk pendohem. Ishte një eksperiÇifti, e që jetojnë
encë që më ka mësuar shumë dhe më ka
sa në Prishtinë e sa falur shumë.
në Tiranë, i kanë
Kur e “shënjove” djalin nga Kosova,
njeriun tënd të zemrës?
refuzuar thuajse të
- Në fakt, më kishte shënjuar ai. Bearti
më ka bërë përshtypje që në bisedën e
gjitha ofertat për
parë që patëm, por pa i kushtuar shumë
intervista në telerëndësi. Me kalimin e kohës kuptova se
më tërhiqte më tepër se që duhej.
vizionet tona, duke
Por, duhet përmendur edhe faktin se,
meqë ai më është afruar, gjithmonë hapat
dashur që gjërat
më “të rëndë” i kam marrë unë, sepse kisha
më tepër guxim, ndërkaq Bearti ka pasur
e tyre t’i mbajnë
shumë ndrojtje ndaj meje.
ekskluzivisht për
Çka e bënte Beartin ndryshe nga
vete. Por, revistës
konkurrentët e tjerë?
- Ishte i vetmi që më ngjalli emocion.
sonë, “Kosovarja”,
nuk i thanë jo.
Tash jetoni bashkë, apo jo?
- Të shumtën e kohës e kalojmë bashkë.
Madje, pa heziFlitet se do të fejoheni. A ka diçka të
tim i shpalosën të
vërtetë?
gjitha...
- Jo, është herët për të menduar për fejesë.

sërish do ia falja Beartit
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Njerëzit bazohen në unazat dhe bizhuteritë e shumta që unë i kam...
A është Bearti romantik dhe cila është
dhurata më e bukur që ke marrë nga
ai?
- Është më romantik sesa unë. Mendon
për detaje që mua nuk do më shkonin
as në mendje! Gjithmonë gjen diçka të
veçantë për t’më surprizuar. Prandaj, nuk
mund të veçoj vetëm një.
Në marrëdhënien tuaj a vërehen
ndryshime në mentalitet, kulturë a
traditë, meqë ti je nga Shqipëria e ai
nga Kosova?
- Deri më tash të dy kemi pasur një jetë
shumë të ngjashme. Dhe, pavarësisht
kulturës apo traditave, kuptohemi shumë
mirë. Shpesh e gjejmë veten me të
njëjtin mendim për situata të ndryshme,
megjithëse Bearti e shikon botën me një
sy më ndryshe sesa unë.
Për këtë kohë sa jeni bashkë, cili është
kujtimi i artë?
- Ka shumë, por si më domethënës do
veçoja ditën kur mora guximin që Beartin
ta prezantoja me gjyshërit e mi. I tregova
vendin ku isha rritur...
Ajo ishte një ditë me ngarkesë emocionale, pozitive, pa dyshim.
Çfarë do u thoshe atyre që zhurmuan
rreth marrëdhënies tuaj?
- Faleminderit për çdo fjalë të mirë a të
keqe! Sepse, të marrësh kohë nga jeta
jote për të komentuar mbi zgjedhjet e
mija, nuk është pak.
Planet tua personale me çka lidhen?
- Më tërheq media, por ende nuk kam
vendosur diçka konkrete.

Bearti: Tea e plotësoi
kuptimin e jetës sime
Ç’thotë Bearti?
Beart, si do e përshkruaje veten me pak
fjalë?
- U besoj shumë njerëzve!
Po Tean, si do e përshkruaje?
- E ëmbël, inteligjente, kokëfortë, e që e
arrin atë që do.
Ti lë përshtypjen se në jetë nuk të kanë
munguar njohjet, flirtet, lidhjet. Pse
hyre në “Përputhen”?
- Thjesht, shkova për një eksperiencë të re.
Nuk kam pasur paragjykime se do gjeja
dikë, andaj edhe u befasova...
Je pishman që ishe pjesë e një formati
të tillë?
- Jo, sepse, pavarësisht të gjithave, e kam
njohur Tean. Gjithsesi, kam fituar një përvojë më shumë në jetën time.
A është Tea dhurata më e bukur që ta ka
ofruar jeta?
- Po, ajo ma bëri me dije se jeta është e
bukur.
Çka u bashkon kaq shumë?
- Është mendja ajo që na bashkon shumë.
Edhe pse jemi rritur në frymë të ndryshme,
prapëseprapë kemi pasur një jetë shumë
të ngjashme. Dhe, fatmirësisht, po e kuptojmë njëri-tjetrin shumë mirë.

Fjalët më të bukura që t’i tha Tea?
- Ti je dhurata ime!
Si e ke përjetuar gjithë zhurmën pas
daljes nga shou “Përputhen” dhe a të
pëlqen fama?
- Jam munduar ta marr sa më qetë, edhe
pse s’ka qenë lehtë. Sidoqoftë, çdokujt i
pëlqen fama, por mua s’më bën edhe aq
përshtypje. Sepse, edhe tash jam ai që
kam qenë gjithmonë...
Tutje, ke ndonjë plan për diçka
konkrete?
- Për momentin jo. Dua ta shijoj jetën në
qetësi, pastaj shohim...
Flitet edhe për fejesë e martesë, apo
janë vetëm thashetheme?
- Janë thashetheme. Është ende shumë
herët për gjëra të tilla. E rëndësishme
është se ndihemi shumë mirë me njëritjetrin.
Mesazhi yt për publikun dhe për ata
që e komentojnë lidhjen tuaj?
- Faleminderit shumë atyre që na mbështesin! Sa u përket komenteve, secili e
ka opinionin e vet dhe është i lirë ta
shprehë.
Nderim Neziri
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Shteti i Kosovës si shteti i Nastradinit!

Pse deputetët tanë qajnë

kur humbin postin?
Njëri që digjej së brendshmi nga rakia i
gruan që të vdiq para një muaji nuk të pa
Para 13 vjetësh e
thotë tjetrit:
kush duke qarë?”.
“Kam vapë nga ky diell që ngrohë shumë!”.
shpallëm Republikën Nastradini u përgjigjet:
Tjetri i thotë:
“Kur më vdiq gruaja fqinjët më thanë se
tonë, të cilën e fes“Nuk është dielli, por hëna!”.
kanë me ma gjetur një grua edhe më të
Dhe, njëri dielli e tjetri hëna, u bën copë...
mirë
dhe
nuk
kisha
arsye
të
qaja.
Por,
tash,
tuam dhe së cilës ia
Vjen një pijanec tjetër, e njëri e pyet:
që më ngordhi lopa, nuk vjen askush t’më
kemi hatrin aq shumë thotë se kanë me ma ble një lopë tjetër!”. “Ej, shoki, do të na tregosh a është hëna a
dielli ky që ngrohë tash?”.
sa askush tjetër në
Ai ngriti kokën drejt qiellit, vuri dorën mbi
Populli e do shtetin,
vetulla dhe tha:
botë shtetit të vet.
“Më falni, nuk po e njoh, se nuk jam prej
kurse liderët
Sepse, populli e do
këtij vendi!”.
e vjelin!
shtetin, por liderët e
E, kështu janë edhe liderët tanë: Qajnë për
Me ne, shqiptarët,
mallin e tyre nëse e humbin, e jo edhe për
shfrytëzojnë shtetin
shtetin!
po habitet krejt bota!
për qëllimet e veta...
Andej lumit Ibër e kemi një pjesë të
Ja, kështu është edhe te ne. Edhe 20 vjet
Nastradini e kishte një lopë, nga e cila
edhe e mbante familjen me qumësht.
Lopa sëmuret dhe ngordhë. Ai filloi të
qajë, por askush nuk e pajtonte. Për fat të
keq, gruaja i kishte vdekur një muaj para
se të ngordhte lopa, e s’kishte kush as ta
ngushëllonte.
Kur i kishte vdekur gruaja, Nastradinin
askush nuk e kishte parë duke qarë. Por,
kur fqinjët e panë duke qarë për lopën e
ngordhur, nga kureshtja e pyetën:
“Pse qan për lopën Nastradin, kurse për
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Kosovës, në të cilën nuk mbjellim asgjë,
por Beogradi mbjellë e korrë vetë!
Pra, shtetin tonë nuk e ruajmë! Nuk e
ruajmë, sepse ende jemi nën ndikimin
e mentalitetit të mbrapshtë dhe naiv se
shtetin duhet vjedhur e jo krijuar! Çdo
kund në botën e civilizuar garojnë për të
marrë poste për t’i shërbyer shtetit e popullit, e te ne garojnë për ta vjedhur shtetin
dhe për ta varfëruar popullin!
Ishin dehur dy vetë. Pas mesnate ktheheshin në shtëpi. Hëna ndriçonte mirë.

paslufte, jemi më të diskriminuarit në
Evropë, pa të drejtë të lirë qarkullimi! Ne,
viktimat e vitit 1999, për të cilët erdhi këtu
NATO, tani po paguajmë çmimin e popullit
të dënuar! Andaj, shtrohet pyetja: A jemi
aq të këqij sa të mos e gëzojmë atë që e
gëzojnë të tjerët?
Nuk di, por di një gjë: Me ne po befasohen
të gjithë! Neve po na qesin kushte e kritere
më të ashpra se të gjithë të tjerëve!
Çudi, a?
S. Murturi

Faqja e shtatë

KOSOVARJA
magazinë e pavarur
për familje

www.kosovarja.al

Qysh me dal

prej bunarit?

Kësaj radhe nuk u mundova të shkruaj shkrim
timin autorial. Jo se nuk ka çka të shkruhet, as
se nuk pata çka e për çka të shkruaj, nga kjo
përditshmëri jona, e cila përditë e më shumë po
habitemi me gjërat që po ecën, ndodhin, po i
përjetojmë vetë... Ndodhin gjëra të pabesuara,
por, siç thuhet, të vërteta. Dhe, gati thuajse çdo
ditë e përfundon me një: Eh, jetë o jetë...
Nejse... Kësaj radhe e pash më të arsyeshme
t’i transmetoj pak fjalë nga tradita jonë, nga
përvoja jonë, nga jeta jonë, e që kanë mbetur
në mendjen e disa pleqve që kanë mbetur sot
gjallë. Janë fjalë të cilat flasin shumë, aq më
shumë japin mesazh.
1.
Një plak para se të vdiste i afroi djemtë dhe u
tha nga përvoja e vet: Në jetë njeriu duhet t’i
mbajë me vete gjithmonë tri gjëra: Një metër,
një guri dhe një gjilpërë.
E pse këto? – e pyetën djemtë. - Pse ta mbajë
metrin me vete?
Plaku u përgjigj: Ta mat vendin ku do të ulet në
mesin e të tjerëve.
E gurin pse?
Ta peshojë fjalën e vet para se të flasë.
Po gjilpërën?
Ta thumbojë veten para se t’i thumbojë të
tjerët... – u gjegj plaku.
2.
Njani e kish pas nji djalë të mbrapsht dhe nuk
lente të zezë pa ba në katund. Nisën njerëzit po
i vijnë në derë dhe i ankoheshin: “O filan, djali yt
ma bani këtë të keqe...”.
Plaku, tue mos pas çka me i ba, filloi që për çdo
të keqe të djalit që e bante e ngulte nga nji
baski (gozhdë) në derën e kullës. Kur u mbushë
dera me gozhda, plaku e thirri t’birin e po e bën
dert këtë punë. Djali ishte rritë pak dhe e kuptoi
se ç’kishte ba. Atëherë vendosi me u përmisue
dhe iu drejtue babës: “Babë, prej sot po ta jap

fjalën se njerëzit kanë me ardh me t’u falenderue për t’mirat që do t’i baj tash e tutje”.
Dhe, ashtu ndodhi. Plaku për çdo punë të mirë
të djalit filloi ta hiqte nga një gozhdë nga dera
e kullës. Kur u hoqën të gjitha, djali erdhi e po
lavdërohet para babës për këto vepra. Plaku,
atëherë ia ktheu:
“More bir, gozhdat u hoqën, por kanë mbetur
birat! E ato, pasha babën, nuk mbyllen bash
kollaj...”.

3.
Nji zot shpije, i nji familjeje të madhe, qohet e
shkon te hoxha.
“Kam ardh me ma shkrue nji hajmali”, i thotë
hoxhës.
“Hajrli koftë, o burrë! Po, për kë ashtu?”.
“Për robtë e shpisë teme”.
“Pse, çka kanë?”, e pyet hoxha.
“Janë tranue valla, s’di çka me ba me ta!”.
“Sa rob jeni?”, e pyeti hoxha.
“Me mue tridhjetë e shtatë”, i gjegjet burri.
“Ani mirë”, i thotë hoxha dhe ia shkruan hajmalinë.
“Këtë hajmali veç ti baje dhe kurrkush mos ta
sheh!”, i drejtohet hoxha tue ia dhanë hajmalinë.
“Jo, bre hoxhë, unë se kam për veti, po të
tregova për robtë e shpisë, për familjen”, ia
kthen burri i revoltuar.
“Jo valla, burrë, ti mbaje se katërdhjetë rob të
trent e i zoti i shpisë me kanë me mend, kjo nuk
ban vaki hiq!”.
4.
Kishte pas ra njani në bunar. Do kojshi e kishin
pa dhe kishin shkue me i ndihmue për me
nxjerrë.
“Po qysh je ra aq poshtë, o kojshi?!”, e pyesnin
derisa mundoheshin me e nxjerrë.
“Oh, mos m’vetni qysh jam ra, po qysh me dal
prej këtu!”.
Gani Dili
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Përvjetor
Sa herë vjen marsi
nuk më largohen
dot nga mendja kujtimet e shumta që
kisha me familjarët
e Jasharajve të
Prekazit, veçmas me
Hamzën, meqë fshati
im, Klina e Poshtme,
edhe ashtu është
vetëm gjysmë kilometër nga Lagjja e
Jasharajve.
Jasharajt, të rënë për liri, nuk ishin,
thjesht, vetëm luftëtarë, ata ishin edhe
poetë, rapsodë, këngëtarë e artistë të
kohës. Rrëfimi im shpalosë personalitetin e heroit Hamëz Jashari, me të
cilin rrugëtuam bashkë në një kohë
të rëndë, në të cilën ishte Kosova në
vitet 80.
Më 1987, vit kur edhe diplomova në
Universitetin e Prishtinës, në pamundësi për punë të menjëhershme,
u angazhova në Ansamblin “Drenica”,
konkretisht në teatrin amator të asaj
kohe.
Në këtë ansambël, përveç figurave
të njohura: Ilir Shaqiri, Basri Lushtaku, Shaqir Bejta, Dibran Fyelli e të
tjerë, ishte pjesëmarrës aktiv edhe
heroi ynë, Hamëz Jashari, i cili, vërtet,
shquhej krahas atdhedashurisë edhe
me shkathtësi teatrore.
Së bashku bëmë disa projekte e
shfaqje të ndryshme, por kryeshfaqja
ishte drama “Hakmarrja”, në të cilën
Hamza me ngulm kërkoi rolin e Musë
Mehmetit, e unë kisha rolin e Ademit,
djalit të gjakësorit në dramë.
Nuk harrohen dot kurrë ato momente
teatrore dhe përjetimi me shumë
dramacitet, ku unë isha me qindra
herë përballë pushkës së Hamëz
Jasharit dhe momentit kur ai falë
gjakun e djalit, pikërisht në dasmën
time.
Kjo nuk ishte vetëm shfaqje, ishte
ndjenjë dhe realitet i manifestuar në
publik, kur pak vjet më pas pasoi me
aksionin e pajtimit të gjaqeve.
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Hamza me anëtarë të Ansamblit “Drenica”

Çaste që s’harrohen kurrë

me Hamëz Jasharin
Por, Hamza shquhej edhe në këndim,
sepse kishte zë të bukur, por edhe i
binte mirë çiftelisë.

Kush e intervistoi
Hamzën më 1998?

Në Skenderaj ishte një librari dhe,
përveç materialeve shkollore, shitej
edhe shtypi ditor dhe revistat që botoheshin në gjuhën shqipe, konkretisht
“Zëri” dhe “Kosovarja”.
Meqë kisha kontakte me redaktorin
e Revistës “Zëri”, Agim Zogajn, i pata
treguar për ngjarjet që ndodhnin në
Drenicë. Ai shfaqi interesim për të zhvilluar një intervistë me Hamëz Jasharin
apo edhe me Ademin, mundësisht.
Kah mesi i shkurtit 1998, Agim Zogaj,
me një gazetare dhe fotoreporterin
Hazir Reka erdhën në Skenderaj dhe
bashkë shkuam në Prekaz, aty ku edhe
vinte erë baroti e lufte.
Në hyrje të odës, në anën e majtë ishte
një paradhomë, në të cilën ishin në
gjumë rojet e natës, ushtarë me uniforma të UÇK-së dhe pushkë të kryqëzuara
në mes e me shumë municion.
Oda ishte e mbushur me njerëz,
andaj intervista me Hamzën u zhvillua në dhomën e tij gjumit, e cila ishte
pothuajse e shkatërruar nga plumbat e
armikut një javë më parë.
Agimi bënte pyetje kryesore, kurse
gazetarja incizonte bisedën në mikrofon. E, Haziri shikonte me habi gjithë
atë kolorit uniformash të UÇK-së...
Por, atë incizim nuk më ka rënë ta dëgjoj askund...
Dhe, dy javë më vonë ndodhi rënia e
tyre heroike, më 5 Mars 1998, e që tronditi popullin shqiptar dhe gjithë botën
demokratike.
Prof. Dr. Remzi Smajli

Të rrallë si Dalip Brahja...

Gruaja e dytë, Feridja

Kovaçi me dy gra e 25 fëmijë
Ai tash nuk jeton, por
ka lënë pas një histori të rrallë. Bëhet fjalë
për Dalip Brahjen,
nga fshati Katund,
komuna e Librazhdit,
në Shqipëri, i cili i ka
pasur dy gra, edhe
pse në kohën e komunizmit një gjë e tillë
nuk lejohej. Por, nuk
mbaron këtu, pasi
me to ai i ka bërë 25
fëmijë dhe arriti të
kishte 100 nipër e
stërnipër.

Ç’thotë gruaja
e dytë, Feridja?

“Kam qenë 15 vjeçe, vajzë e bukur,
mos më shih sot që jam bërë
gjyshe. Një ditë shkova të mprihja
një vegël te ai, Dalipi, ka qenë ustai
i fshatit dhe në një çast ma bëri me
sy.
Kur shkova ta marr veglën, më
tha se do t’më merrte nuse. Ti je i
martuar, i thashë, ke edhe fëmijë.
Le të jem, m’u përgjigj, ti do të jesh
nusja ime, shpirti im. Ishte burrë i
pashëm, punëtor, por edhe sevdali
i madh.
M’u mbush mendja dhe u bëra
gruaja e tij, nisa një jetë të re, të
pazakontë”, shprehet Feridja.

Një natë me mua,
një natë me
Qamilen...

“Për nga mosha e kisha si nënë,
por me Qamilen (gruan e parë të
Dalipit), megjithëse kishim një

burrë të përbashkët, shkonim si
motra. Shkonim mirë se edhe Dalipi e mbante kandarin drejt, nuk ia
hante hakun asnjërës. Kishim një
harmoni, që nuk e kishte familje
tjetër në fshat.
“Flinte një natë me mua, një natë
me Qamilen. E dinim radhën dhe
i lëshonim vendin njëra - tjetrës.
Të dyja mbeteshim shtatzënë, ka
pasur raste që kemi lindur të dyja
njëherësh, madje kemi bërë edhe
një çift binjakësh”, shprehet ajo.
Ferideja shprehet se regjimi komunist nuk kishte bërë zë për këtë
martesë të dyfishtë, duke qenë se
Dalipi bënte shumë punë për ta, se
ishte usta dhe u bënte vegla.
Ferideja vazhdon të jetojë në fshat,
edhe pas vdekjes së Dalipit.
Ndërkohë, fëmijët, nipërit dhe
mbesat e Dalipit, janë shpërndarë
në gjithë Shqipërinë, ndërsa disa
prej tyre kanë emigruar edhe në
disa shtete të tjera.
T.
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Kush më tha...

Pas tre vjetësh

do të mësohemi me varfëri!
Pas një ëndrre të trishtuar më doli gjumi. Sillem e pështillem dhe gjumi më nuk
më zinte. Si do e bëj sabah, i them vetes...
Pas një kohe, pasi rrotullohem sa
në një krah e sa në tjetrin, e mbuloj
kokën me jastëk dhe disi më duket
vetja pak më i qetësuar.
Posa më kishte zënë sërish gjumi, tash
një ëndërr tjetër. Një fallxhi, ulur mbi
një karton afër Fakultetit Filologjik të
Prishtinës, fliste se di të shikojë mirë
në shuplakë të dorës. I afrohem afër, ia
zgjati shuplakën e dorës dhe i them:
“Më shiko, he burrë, a kam sivjet jetë
më të mirë? A do të kem bereqet se e
kam në mend ta mbjell arën me shalqi
dhe ta thyej krizën që më ka kapluar?”.

Sivjet shumë zi
do të jetë...

Fallxhiu ma kapë shuplakën me duart
e tij dhe më thotë:
“Sivjet keq. Shumë zi po del. Keq
shumë... Nuk të kisha thënë ta mbjellësh arën fare”.
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“Po, shiko, he burrë, atëherë, vitin
tjetër çka do të bëhet?”, i them.
“Njëjtë, bre burrë! Keq shumë po të
del, përsëri. S’ka bereqet fare...”.
“Shiko, pra, pas tre vjetësh, a do të
ndryshojë gjë?”.
“Pas tre vjetësh më mirë po del. Do
bëhet mirë”, më thotë ai.
Kjo më lehtësoi që të marrë frymë
thellë, në shenjë të
qetësimit shpirtëror.

“Nuk po del më mirë, por mësohesh
me varfëri dhe nuk do të brengosesh,
siç po bën tash...”, ma kthen ai.
Në ato çaste më doli gjumi...
Sërish keq, them. Nuk di pse kanë
mbetur këto ëndrra?! Nuk di kush i ka
lënë ëndrrat, por Zoti ka mundur të
mos i lërë fare...
S.

Pas tre
vjetësh
e njëjta
“këngë”!
“Eh, më në fund, e kapi! E
dija se diku duhet ta rroki
puna, se Zoti ka thënë
“punëtori ma merr me
zor”, ia kthej unë.
w w w. s h k a b a j . n e t

Adresa: Parku i qytetit - Prishtinë Tel: +383 43 888 869

Adresa: Parku i qytetit - Prishtinë Tel: +383 49 855 601

/HotelGloriaKS

/hotelgloria.ks

/anascosmetics

Diçka s’po më lë rehat…

Për të dëshmuar
burrëri, nuk mjafton vetëm të jesh
trim. Nuk mjafton
të të frikësohen të
tjerët në mënyrë
jomeritore. Sepse,
për të qenë burrë,
më shumë duhet
të falësh dhe të
tolerosh, sesa të
bërtasësh.
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Pse sot
s’ka burra?
Për të qenë burrë nuk mjaftojnë
vetëm të kesh mjekër e mustaqe deri afër veshit, as shqiponjë në ballë të plisit, sikur
shohim rrugëve të Prishtinës!
Për të qenë burrë lypset sakrificë dhe mundim.
Burrat kanë paguar për njeriun
që kurrë nuk e kanë njohur, kur
kanë parë se atij po i kanoset
jeta nga borxhliu.
Prandaj, burrë të madh e të
mirë të bën vepra, e jo veshja e

as mjekra me mustaqe...
Linkolni ishte një zezak, skllav,
që e shfrytëzoi mizorisht klasa
e bardhë borgjeze në Amerikë
në vitin 1865 e tutje. E shitën
bashkë me gruan dhe vajzën
e tij, por tregu i shitjes e kishte
ndarë familjen në dysh. Linkolni
ishte shitur nga pronari i tij për
ta larë ai një borxh të majmë,
meqë zezaku skllav kishte
zotësi dhe inteligjencë të lartë,
edhe pse nuk kishte shkollë.

Linkolni mori detyrën të ndërtonte një barakë me dërrasa.
Dhe, teksa e shikonte pronari
kah punonte, i bëri vërejtje
që dërrasat duhej të gozhdoheshin, duke mos u dalluar se
ishin ngjitur njëra pranë tjetrës.
Kur Linkolni e veshi barakën
me dërrasa, erdhi padroni dhe,
duke qenë i etur për ta rrahur,
i vuri lakun në fyt për ta varur,
duke ia lënë paksa litarin lirshëm të mos i zihej fryma.
Një i bardhë, shpirtmirë, e pyeti:
“Pse qanë?”.
Ai tha: “Edhe pse me lak në fyt,
do të isha më i lumturi në botë
sikur ta shihja gruan dhe fëmijën edhe një herë, sepse kanë
kaluar më shumë se 20 vjet pa i
parë!”.
Njeriu i bardhë u ndie keq dhe
u interesua të dinte për familjen
e zezakut. Gruan ia kishin vrarë,
kurse vajza ishte martuar për
një shërbëtor të zi, e që ishte në
grupin e të besuarve të bardhë.
Dhe, kur i tregoi gjithë këtë
Linkolnit, ai e falënderoi dhe i
tha se edhe ndër të bardhët ka
burra të mirë...

A është burrë
vetëm ai që bartë
plis e mustaqe?
Në popullin tonë mustaqet e
gjatë dhe plisi janë konsideruar
veprime të shenjta, që përfaqësojnë burrëri dhe dinjitet. Janë
të paktë ata që i kanë mbajtur
origjinalë. Shumë të tjerë i bartin sa për sy e faqe...
Hyn një burrë te berberi në
Prishtinë dhe sheh në pasqyrë
një burrë tjetër, teksa i rregullonte mustaqet e gjatë.
“Ti, bre burrë, a po i heqë mus-

takët apo po i heq unë?”, i tha.
“Po i heq unë”, i tha ai.
“Jo, ti mbaj e unë do i heq,
sepse me urtinë tënde më
binde se je më burrë se unë!”, ia
ktheu.
Por, tash, rrugëve të Prishtinës,
kudo sheh “burra” me mjekra e
mustakë, e që, me siguri, nuk e
dinë as vetë pse i bartin... Sheh
edhe të tjerë me plis e veshje
kombëtare që nuk e dinë as
vetë se ç’bëjnë...
Në realitet, në një kohë të
caktuar kur ishim nën Serbinë,
mjekra dhe mustakët janë mbajtur për ta tmerruar armikun,
por sot një gjë e tillë ka kaluar...

Sot më nuk ka besë!
Nuk ka pasur kurrë te ne, shqiptarët, më shumë ndarje çiftesh
bashkëshortore sesa tash. Ndarjet që po ndodhin në Kosovë
dhe kudo ku ka shqiptarë, janë
për shqetësim, sepse nuk kanë
kurrfarë baze për një gjë të tillë.
Dikur, kur ndahej një çift bashkëshortor, i madh e i vogël
pyesnin pse ndodhi. Ndërkaq
sot, as që e bisedon kush këtë
punë ndërmjet veti...
E, pse njerëzit janë brengosur
dikur e sot jo?
Sepse, ka pasur vlerë jeta, ka
pasur solidaritet njerëzor. Ka
pasur fytyrë e burrëri...
Dikur burrat thoshin: Gruaja
dihet për çka lëshohet! Kur ka
ndodhur një ndarje, me atë
problem janë marrë burrat e të
dy familjeve, por edhe burrat e
fshatit në rast nevoje...
E sot?
Fejohen - ndahen... Martohen
- ndahen... I lënë fëmijët jetimë
dhe kush nuk e bënë dert këtë

punë! Në gjykatë thonë se me
qejf jetohet jeta bashkëshortore
dhe me qejf prishet!
Shtrohet pyetja: A ka këtu burrëri?
Thjesht, nuk ka, se po të kishte
si dikur, nuk do të ndodhnin
gjëra të tilla...

Burrëria
e Ahmet Delisë dhe
e Selman Kadrisë
Në Prekaz të Drenicës kishin pas
hyrë harambashët serbë dhe
i kishin maltretuar e plaçkitur
shqiptarët nëpër shtëpia.
Kishin hyrë edhe në shtëpinë,
e që ishte fqinje me shtëpinë e
Ahmet Delisë. Ahmeti kur i dëgjon britmat, i urdhëron djemtë
t’i kapin sëpatat dhe ta mbrojnë
fqinjin. I zënë pritat dhe u bien
me sëpata në kokë çdo serbi që
hasin...
Burrëri kishte pas edhe Selman
Kadria, që e ka përmendoren në
hyrje të fshatit Cërcë të Istogut.
Ai e kishte vrarë Miliq Kërstën, i
cili vazhdimisht i kishte maltretuar fshatarët.
Por, ishte vrarë në pritë. E kishte
qitë në pritë daja i tij, bashkëpunëtor i çetnikëve...

Pse sot
nuk ka burrëri?
Devijimi i burrërisë nisë që në
fëmijëri. Ende pa e nisur fazën
e shkollimit, fëmijët dinë të
shajnë, të ofendojnë.
Por, më e keqja është se sharjet
nuk ndalen as në shkollë, as në
rrugë, madje as në familje!
Pra, është degraduar edukata
në familje, madje edhe ajo në
përgjithësi.
Sokol Murturi
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Në vend të përkujtimit

Xhemajlije Demaçi,
nga sakrifica deri në ditët e lumtura

Me profesion mësuese (tash në
pension), bashkëshortja e Adem
Demaçit, Xhemajlija, është nënë
me të cilën krenohet kombi shqiptar. Xhemajlije Hoxha-Demaçi,
ka kaluar një jetë të tërë, e përcjellë nga UDB-a e regjimit serbo-sllav. Nënë dhe bashkëshorte
e cila ka përjetuar peripecitë
më të tmerrshme njerëzore me
tri dekada të burrit në burgjet e
tmerrshme jugosllave.
Xhemajlije Demaçi është sinonim i sakrificës për liri e arsimim,
në një paralelizëm vuajtjeje,
duke marr rolin e gruas dhe
burrit, nënës dhe babait për dy
fëmijët që nuk i donte regjimi
(Shqiptarin dhe Abetaren), pasi
ishin të Adem Demaçit.
E përcjellë nga varfëria në jetë
dhe nga urrejtja e shtetit që e
trajtonte si armike të popullit,
Xhemajlije Demaçi, tek përcillej në çdo hap nga pjesëtarët
e UDB-së, kujdesej ta ruante
çdo shoqe dhe çdo njeri, duke e
kufizuar bisedën deri në limitin
e vetëm - një përshëndetjeje, që
mund të bëhej apo të mos bëhej
fare.
Si nënë e dy fëmijëve që
rriteshin nën presionin e pushtetit komunist, Xhemajlije
Demaçi u ballafaqua edhe me
problemet shëndetësore të fëmijëve, më shumë të djalit. Dhe,
falë këmbëngulësisë së saj, ajo i
detyroi mjekët ta shpëtonin Shqiptarin, që ishte buzë greminës
shëndetësore.
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Për Ju është folur e shkruar shumë.
Megjithatë, na thoni, kush është
Xhemajlije Demaçi?
- Xhemajlije Hoxha-Demaçi është një
person që si çdo njeri i pati momentet
e bukura e të hidhura të jetës. Isha
bijë, motër, hallë, teze, grua, mësuese,
por rolin më të vështirë e më të bukur
e pata, si çdo grua tjetër, të isha nënë.
Të gjitha vështirësitë e pengesat, të
gjitha mundimet e mia si njeri, natyra
i ka shpaguar në mënyrën më të mirë.
Jam në moshën kur i mbledh dhe i
kujtoj momentet e jetës… Të gjitha
ishin të magjishme e të bukura.
Keni pasur shumë peripeci jetësore,
shkaku i burgosjes së bashkëshortit
Tuaj, Bacës Adem. Si ka rrjedhur
jeta Juaj si grua dhe nënë?
- Si grua ka qenë një jetë shumë
interesante në fillim, por e shkurtër.

Si për shumicën e grave shqiptare të
Kosovës të asaj kohe, jeta ishte me
shumë vështirësi dhe në kufi me kushtet minimale. Por, entuziazmi për jetën
e njerëzit i kapërcyen vështirësitë. Në
atë kohë shumica e njerëzve kishin
kushte jete modeste, por mes veti
ishin shumë solidarë. Në fillim pata
vjehrrën Nazife si nënën time, e cila
më këshillonte e më ngushëllonte,
por me të jetova vetëm 3 vjet, pasi
ajo vdiq nga një sëmundje e rëndë në
vitin 1966. Familja ime më ndihmoi
gjithherë, veçanërisht vëllai, Arif Hoxha (Mitrovicë, Prishtinë) dhe familja
e tij e ngushtë, motrat e mia: Myzaferja (Pejë) e Bedihaja (Mitrovicë) me
familjet e tyre të ngushta, përfshirë
dhëndurët Kadrush Balën, nga Peja,
dhe Halil Radoniqin, nga Mitrovica,
që ishin shumë bujarë e burrnorë me
mua e fëmijët e mi.

shtytje e fuqishme për arritje të
reja dhe si premtim që t’i ushqenim
shpresat për të ardhmen.
Si e ndieni veten si bashkëshorte
e Bacës Adem, burrë i cili tërë
jetën e vet ia kushtoi kombit
shqiptar?
- Unë isha bashkudhëtare, në
formën time, të atij oqeani të
idealizmit e sakrificës së Ademit,
i cili nuk ishte vetëm simbol i
qëndresës, por edhe i shpresës, se
për popullin e trevave shqiptare në
ish-Jugosllavinë kolonizatore do
të vinin, patjetër, ditët e lirisë e të
përparimit kombëtar.

Xhemajlije, Adem dhe Shqiptar Demaçi

A keni qenë e izoluar nga rrethi
shkaku i rrethanave politike të
kohës?
- Në atë kohë isha shumë e angazhuar në punë e mbijetesë, kështu që nuk e kam ndier fort ndonjë
farë izolimi. Thashë, edhe më parë,
se njerëzit, edhe pse frikoheshin
nga politika e pasojat e saj, nuk
frikoheshin të shprehnin simpatinë
e të jenë zemërhapur.
A u kanë përcjellë udbashët
në punë, në rrugë, në jetë, në
përgjithësi?
- Gjithkund e gjithmonë ka bashkëpunëtorë të armikut. Dikush me më
pak e dikush me më shumë zarar.
Ka pasur raste kur më kanë përcjell,
p. sh., gjatë zhvillimit të orëve të
mësimit e futnin syrin e veshin në
vrimë të çelësit, deri në stacion të
autobusëve, kur shkoja në punë në
fshat. Por, nuk di saktë kush ishin
ata. Cilët ishin e si ia bënin e dinë

ata vetë! Por, nuk i gjykoj. Në atë
kohë ai regjim i ka shtrënguar e
detyruar njerëzit të bëjnë gjëra që
nuk i kanë dëshiruar as ata vetë.
Jeta Juaj si mësuese?
- Kam kaluar mirë me nxënës dhe
prindërit e tyre. Kanë qenë shumë
bashkëpunues e bujarë në fshatra
ku punoja. Prej vitit 1990 punova
12 vjet në Prishtinë, por kujtimet
e mia janë shumë më intensive të
kohërave kur punoja në fshatra
(1957-1990). Ndoshta, sepse isha
më e re atëherë...
Me çka jeni ballafaquar më së
shumti gjatë rritjes së fëmijëve,
kur vetë është dashur të jeni
edhe nënë edhe babë?
- Me fëmijët, Abetaren e Shqiptarin, kemi kaluar jetë modeste,
por të organizuar. Fëmijët ndiqnin
shkollën me shumë sukses, që për
ne ishte një kënaqësi e madhe dhe

Si jeton sot Xhemajlije Demaçi?
- Tash jam pensioniste, gëzoj shëndet relativisht të mirë për moshën
time. Jetoj me Ademin, i cili, edhe
pse i sëmurë, mbush, së paku,
fizikisht mangësitë e kohëve të
shkuara; jetoj me djalin Shqiptarin
e familjen, pra një familje e mrekullueshme, ku kam një mbështetje të
madhe nga reja ime, Arbëria, për
t’ma lehtësuar e zbukuruar jetën,
e veçanërisht i kam për qejf nipat:
Diellin (20 vjeç), Feniksin (18 vjeç)
dhe mbesën Latrën (17 vjeçe). Me
Abetaren e fëmijët e saj: Atdheun
(26 vjeç), Dëshirën (23 vjeçe),
Laurën (11 vjeçe) dhe dhëndrin
Besimin. Dëgjohem përditë me ta
në telefon, bisedojmë dhe kënaqemi. Bisedoj shpesh në telefon me
vëllanë, Arifin, fëmijët e tij dhe me
fëmijët e motrave. Kam shoqe të
mrekullueshme: Haliden, Kimeten,
Mejremen, Esmën, Shefkinazen,
Remzijen, Ajeten, Zylfijen, Hazbijen...
Çka për fund?
- Ju falënderoj për intervistë.
Revistës suaj të nderuar i dëshiroj
suksese të mëtejme! Njëkohësisht,
me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Flamurit, shpreh urimet e mia më të
sinqerta për popullin tonë të vyer
kudo që ndodhet.
Gani Dili
Safet Krivaça
(“Kosovarja” nr. 13/2017)
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8të Unionit të Bizneseve
Selia e UBs në objektin afarist Dreischeibenhaus në Düsseldorf

UB, u themelua në vitin
2013 në Gjermani,
ku si qëllim kryesor
kishte krijimin e një
platforme të vetme,
brenda së cilës do të
operonin bashkërisht,
biznese afariste shqiptare dhe gjermane,
që do të punonin për të
ndihmuar dhe për të
çuar përpara zhvillimin
ekonomik të vendit.
Si ka ecur puna gjatë
këtyre viteve, cilat janë
sukseset e deritashme
dhe shumëçka tjetër
rreth kësaj organizate,
mund t’i lexoni në vijim
të kësaj interviste.
16 KOSOVARJA

vjet pune të suksesshme

Shqiptare-Gjermane
Në cilin vit u themelua Unioni i
Bizneseve Shqiptare-Gjermane, në
cilat qytete vepron dhe me sa degë
operon?
UB - Unioni i Bizneseve Shqiptare-Gjermane, është themeluar në fund të vitit
2013 me aktivitet në gjithë Gjermaninë.
Struktura e Unionit është e ndarë
në degë të shumta të drejtuara nga
koordinatorë të cilët vijnë nga të gjitha
pjesët e Gjermanisë, duke filluar nga
veriu, si Berlini, e deri në jug, Munihi.

Cili është misioni konkret i këtij
Unioni?
UB - Misioni i Unionit, fillimisht, është
bashkimi i të gjitha firmave e bizneseve
shqiptare në Gjermani, në një platformë të përbashkët komunikuese dhe
bashkëpunuese. Po ashtu, në rrugëtim
e sipër u organizuan aksione të ndryshme me fokus, mbështetje materiale niveleve të ndryshme edukative
dhe shoqërore në Kosovë.

Sa anëtarë numëron deri më tani
UB, cilat janë kriteret dhe procedurat e anëtarësimit?
UB - Deri më tani, kemi afërsisht
500 biznese anëtare. Ndërkaq, për
anëtarësim, kërkohet statuti juridik
si biznes i regjistruar para institucioneve vendore, dhe pranimi i
statutit të Unionit.
Çfarë nënkupton kategorizimi
i anëtarëve brenda organizatës
suaj?
UB - Kategorizimi i anëtarëve në
organizatën tonë, ka të bëjë me
numrin e të punësuarve në biznesin
anëtar, duke filluar nga kategoria e parë, deri me 10 punëtorë të
punësuar, kategoria e dytë, me mbi
10 punëtorë, dhe kategoria e tretë,
si anëtarë Premium, të cilët posedojnë fuqi më të madhe afariste, apo
anëtarët që dëshirojnë të kontribuojnë më shumë si anëtarë Premium.
Po ashtu, kemi anëtarë nderi, të cilët
posedojnë një autoritet të veçantë
publik dhe afarist.

Kryesia aktuale e UB:
Nazmi Viqa, kryetar
Gani Nuha, nënkryetar
Zenun Krasniqi, nënkryetar
Bekim Bytyqi, drejtor menaxhuës
Vllaznim Kelmendi, drejtor i financave
Nexhmedin Veliqi, sekretar i përgjthshëm
Bekim Borovci, anëtar Kryesie

shqiptare, dhe ndihma konkrete e
anëtareve përballë institucioneve
përkatëse, që lidhen me projektet
investuese apo temave ligjore.

të saj në gjithë botën. Ajo është një
shtyllë, thuaja primare, e lidhur direkt
në zhvillimi i trojeve shqiptare. Kjo
forcë nënvlerësohet në shumicën e
rasteve nga institucionet vendore,
si rezultat i mungesës së datave
empirike dhe shkencore rreth diasporës dhe strukturës së saj. Diaspora
prezanton resursin ekonomik dhe akademik, nga e cila buron mundësia që
kombi shqiptar të ketë dinamizëm të
ndejshëm zhvillimor në fushën e ekonomisë, edukimit shkollor, si dhe shtet
formimit në përgjithësi. Të bëhet dhe
të qëndrojë si lider përballë vendeve
tjera përreth.

UB
Na tregoni më gjerësisht për të
arriturat konkrete të deritashme të
Unionit.
UB - Po! Mund t’i përmendim si
shembull investimet e përbashkëta
në Kosovë, si p.sh. në hidrocentralin
për prodhimin e rrymës nga uji në
Shalë të Bajgorës, pastaj ndihma
për themelimin e 15 bizneseve nga
Gratë e Krushës së Madhe, në fushën
e bujqësisë, si dhe një mori projektesh karitative, siç janë shpërndarja
e 300 bursave vjetore studentëve
në Kosovë. Pastaj, ndihma materiale
e disa qendrave në Kosovë, të cilat
përkujdesen për edukimin e fëmijëve
me nevoja të veçanta, dhe qendrave
të cilat ndihmojnë nxënësit nga
vendet malore, me pamundësi vijimi
të mësimit. Po ashtu, kemi projektin
e sjelljes së nxënësve nga Kosova, në
ciklin e mesëm shkollor, për përgatitje
profesionale në Gjermani. Këtë projekt
e realizojmë së bashku me ambasadën gjermane në Prishtinë dhe GIZ-in
gjerman.

UNION BUSINESS

Çfarë roli luan kjo organizatë në
fushën e bizneseve dhe ekonomisë shqiptare, në bashkëpunim
me ato gjermane për zhvillimin
ekonomik të vendit?
UB - Unioni deri më tani, ka ndihmuar në themelimin e bizneseve
të vogla në Kosovë. Po ashtu, është
nënshkruar marrëveshja me institucionet përkatëse në Kosovë, rreth
projektimit të parkut të biznesit në
Prizren, për investimet dhe vendosjen e firmave nga Gjermania.
Gjithashtu, në Kosovë, janë sjellë
disa biznese gjermane, në bashkëpunim me bizneset anëtare të
Unionit.

Planet dhe synimet tuaja për të
ardhmen si Union?
UB - Të jemi adresa e parë e bizneseve
dhe afaristëve shqiptarë në Gjermani,
po ashtu nga Kosova, të cilët shtrijnë
veprimtaritë e tyre edhe në Gjermani.
Të jemi platformë e parë e tyre, dhe
urë në mesë tyre dhe institucioneve
përkatëse në Gjermani dhe Kosovë.

ALBANISCH & DEUTSCH
Bonnerstraße 212
53757 Sankt Augustin

Cilat janë rrugët dhe mënyrat për
arritjen e qëllimeve dhe sukseseve
tuaja?
UB - Informimi i anëtarëve për
mundësinë e investimeve në trojet

Çfarë nënkupton diaspora për organizatën tuaj?
UB - Diaspora gjatë evulucionit të saj
ka përjetuar një zhvillim dhe ngritje të
madhe në fushën e edukimit të lartë,
fushën e afarizmit dhe koordinimit

Çfarë do të shtonit për fund të kësaj
bisede?
UB - Apel Institucioneve në Kosovë
dhe në trojet tjera shqiptare, për hartimin e një plani afatgjatë në fushën e
ekonomisë dhe edukimit, me qasjen
direkte të diasporës, si pjesë hartuese
dhe shtytëse e projekteve me peshë
të veçantë kombëtare.
Intervistoi: Luan Dervishaj

Telefon: 02241 - 26 10 991
Telefax: 02241 - 16 56 929
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Ndoshta nuk do të besoni...

Si u ndien çifti Kadare
kur morën marihuanë?
Ismail Kadare duket se, vërtet, kishte përjetuar një periudhë liberale pas
largimit nga Shqipëria më 1990. Shkrimtari më i shquar shqiptar, gjatë
udhëtimeve nëpër botë, ka guxuar të bëjë edhe ndonjë “mëkat” bashkë me
bashkëshorten e tij... E, cili ishte ai?

Helena Kadare, në kujtimet e saj të titulluara “Kohë e pamjaftueshme”, nuk heziton
të tregojë shumëçka mbi jetën bashkëshortore dhe eksperiencat jetësore.
Kështu, ajo shpalosë se gjatë një vizite
në Amsterdam, në Holandë, bashkë me
burrin e saj, gjatë një ndeje me miq, kishin
pi pak marihuanë.
“Sa ç’ishte i vrullshëm e plot përshtypje
befasuese udhëtimi në Amerikë, aq i shtruar e romantik ishte një tjetër udhëtim,
ai Holandës”, shkruan Helena Kadare.
E tëra, sipas Helena Kadaresë, kishte ndodhur pas një darke te Japp Jansen, pronar i
një shtëpie botuese holandeze.
“Japp Janseni na u drejtua të dyve, Is
(Ismailit) dhe mua, për të na thënë se,
ndonëse vinim nga një tjetër botë, ai
shpresonte se ne do ta kuptonim drejt.
Shkurt, ai na shpjegoi se në mbarimin e
darkës, ata, pra rrethi i miqve të tyre, e
kishin zakon të merrnin nga një cigare
me pak marihuanë, që e përgatisnin vetë.
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Po të donim mund ta provonim edhe
ne. Në rast të kundërt, nuk besonte se
do të ndiheshim të fyer nga një doke e
tillë, pakëz e mbrapshtë për mentalitetin
tonë...”.

Ismaili kishte
pi marihuanë
edhe në Gjermani

Helena tregon se si kishte mbetur paksa e
shtangur nga oferta, por jo edhe i shoqi.
“Is e çliroi gjendjen aty për aty me
fjalët: “Për mua s’është problem. E kam
provuar në Gjermani, madje më 1986,
kur Shqipëria ishte ende komuniste.
Duke qeshur ai shpjegoi se një mik dhe,
njëkohësisht botuesi i tij gjerman, ia
kishte gjetur, në kohën që ishte i ftuar
për daljen e romanit të tij “Dimri i vetmisë së madhe”, në Gjermaninë Perëndimore”, shkruan në “Kujtimet...” e saj zonja
Kadare.

Si u ndie Helena
kur mori marihuanë?

“Pastaj ai (Jap Jansen) m’u drejtua mua,
me po atë përdorim frazash të zgjedhura,
që dinte t’i përdorte aq mirë: “Chere Helene, besoj se do ta ndiqni burrin tuaj në
këtë mëkatim”. Iu përgjigja, pa mëdyshje.
Për habinë time, pasi e thitha disa herë,
tryeza ku ishim shtruar u ngritë para
syve të mi. Vetëm kaq dhe një gjendje
lehtësuese, si njeriu pasi ka pirë pak verë.
Kurse, unë prisja më shumë se kaq”, ka
shkruar ajo.
Shkrimtarja Helena Kadare zbulon edhe
efektin që ka kjo lloj droge e butë te njeriu.
“Më pas më shpjeguan se efekti i saj është
krejt personal dhe, me sa dukej, nuk bëja
pjesë te ata që nuk përfitonin sa duhej
nga kjo tymosje e këndshme! Is, që me sa
dukej, e shijoi atë më mirë se unë, kërkoi
pas pak një cigare të dytë”, thotë Helena
Kadare në “Kujtimet...” e saj.

BOOM
Modele: Bleona Qereti

Cila pozitë
u pëlqen yjeve
të estradës?

Cilat këngëtare tona nuk
janë veç për mikrofon?
Cila është arsyeja
që mund ta lë pa burrë
Era Istrefin?
A është ende e virgjër
Shkëndije Mujaj?
A i do kolegët e vet
Adriana Matoshi?

OM

BO

20

Interesante...

Cilat
këngëtare
tona

nuk janë

veç për

mikrofon?
Pjesa më e madhe
e këngëtareve tona
nuk është se kanë
studiuar për muzikë,
por janë në skenë,
madje janë yje të
mëdha. Famën e
fitimet e kanë nga
muzika, ama janë
edhe diçka tjetër,
nuk e kalojnë jetën
vetëm me mikrofon
në dorë.
Çka janë?

Nora Istrefi
Mjellma Berisha
Këngëtarja Mjellma Berisha
është nga Peja dhe këndon
prej shumë vitesh. Ajo bashkë
me Ryva Kajtazin u bënë pjesë
e grupit “Hana Bend” dhe më
pas i ndanë rrugët e tyre, duke
kënduar si soliste.
Mjellma mori pjesë edhe në
“The Voice of Albania” dhe
e dëshmoi talentin e saj në
muzikë në mbarë trojet shqiptare.
Kohë pas kohe sjellë këngë e
videoklipe të mira, ndërkohë
që muzikën e quan punë të
dytë, meqë puna e saj e parë
është në një kompani sigurimesh në Prishtinë.

Nora njihet në mbarë trevat
shqiptare si një nga këngëtaret
më të suksesshme të shoubizit shqiptar. Mirëpo, të paktë
janë ata që e dinë se krahas
të qenit këngëtare, Nora Istrefi
ka edhe një profesion të dytë.
Vite më parë Nora ka studiuar
për dizajn mode në një shkollë
private në Prishtinë.
Por, karriera si këngëtare
duket se ka qenë primare për
Norën, duke qenë se ende nuk
është parë në rolin e stilistes.
Ndërkohë, ajo është regjistruar
edhe në fakultetin e edukatës
fizike. Nora dëshiron të bëhet
edhe arsimtare e edukatës
fizike ose, siç thuhet në popull, “arsimtare e fizkulturës”.
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Mimoza Shkodra
Nga të gjithë njihet si
këngëtare, por, në fakt, Mimoza në jetën e saj jashtë ekranit
ka një tjetër profesion, e që
nuk ka lidhje aspak me artin.
Ajo është teknike laboratori
dentar. Këtë profesion Mimoza
Shkodra e ushtron në Zvicër,
ku edhe e kalon pjesën më të
madhe të vitit.
“Gjithmonë e kam dashur
mjekësinë. Kam dashur të
bëhem pediatër, por ishte më
e lehtë për mua të bëhesha
teknike e farmacisë, sepse
fillova herët të merrem me
muzikë”, u shprehë këngëtarja.
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Luana Vjollca
Luana Vjollcën e njohim si
prezantuese, por edhe si
këngëtare, pasi ka prezantuar
para publikut disa këngë me
videoklipe.
Ndonëse është fytyrë e ekranit,
profesioni i saj i vërtetë lidhet
me diçka tjetër, me biznesin,
për çka edhe ka diplomuar.
“Në fakt, përherë i kam dashur
çështjet e lidhura me biznes,
degë në të cilën kam studiuar
dhe diplomuar. Andaj, mendoj
se në biznes edhe do të jetë
e ardhmja ime, pasi të kem
realizuar çfarë dua në sferat
ku jam sot”, thotë bukuroshja
nga Tirana.

Zajmina Vasjari
E, për ju që nuk e keni ditur,
Zajmina Vasjari është arkitekte. Ndonëse e njohim si mis,
modele e këngëtare, ajo, në të
vërtetë, ka studiuar dhe është
diplomuar për arkitekturë, një
profesion sfidues, që kërkon
shumë përkushtim.
N.
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Boom informations
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Cila është arsyeja

që mund ta lë pa burrë

Era Istrefin?
Era Istrefi është nga ato këngëtare që goditi me
të paren. Ajo, që me këngën dhe videoklipin e
parë, tregoi se nuk është e zakonshme.
Pra, Era ishte dhe vazhdon të jetë ndryshe, në
stil muzikor dhe paraqitje. Këngëtarja ka prekur
skena të mëdha botërore dhe e ka realizuar ëndrrën e saj.
Nëse flasim për Erën jashtë muzikës, ajo është
një vajzë si të gjitha të tjerat, që është shumë e
lidhur me shoqërinë dhe familjen. Këngëtarja e
ka një të metë: nuk di të gatuajë! Erës i pëlqen t’i
shijojë gatimet e shijshme të së ëmës.
E, po, pa ditur me gatua, vështirë të merr kush
për grua!

A është ende e virgjër

Shkëndije Mujaj?
Dikur e njihnim si këngëtare, mirëpo ka kohë që
më nuk këndon.
Shkëndije Mujaj më tepër mbetët aktuale falë
fotove provokuese. Vite me radhë të pasmet e
kanë mbajtur në qendër të vëmendjes.
Megjithatë, ajo është e fortë edhe në një aspekt
tjetër, në lëshimin e deklaratave bombastike
dhe, nganjëherë, të çuditshme.
E vërtetë është se deri më tani Shkëndija nuk
është folur të ketë qenë në lidhje me ndonjë
mashkull, ama deklarata e saj se është “e virgjër” mbetët befasuese!
A thua, a është ende?
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E pathënë

Dihet se Adriana është natyrë
tejet e dashur. Tregon se pos
roleve i do edhe kolegët, me
të cilët ka punuar dhe ndarë
shumë gjëra bashkë.
“Kënaqësia e provave, mësimet, përleshjet... nuk harrohen
kurrë. Më kujtohet shfaqja
“Mësimi”, që ishte një eksperiencë e veçantë, ku kam luajtur
rolin e një vajzë të re. Sa kemi
qeshur e jemi argëtuar...”.
Adriana njihet si aktore e mirëfilltë filmi, por ajo zbulon se më
parë nuk e ka dashur edhe aq
filmin.
“Përpara kam thënë se s’do ta
dua kurrë filmin. Nuk më ka
pëlqyer fare, por tash është e
kundërta. Filmin e dua shumë,
ndonëse shpesh më merr malli
për teatrin”. Adriana Matoshi
është nga ato që kanë pasur
kënaqësinë të mbajnë në duar
trofe fitoresh.
“Kam qenë me shfaqje gjithkah nëpër Evropë. Kam
marr çmime kombëtare dhe
ndërkombëtare, jam shpërblyer
për role teatri dhe filmi. Është
ndjenjë e mirë kur të vlerësohet
puna dhe talenti”, shprehet ajo.
Por, së fundi, Adriana Matoshi
më shumë se për rolet e sukseset e saj përflitet për lidhjen
e dashurisë me futbollistin
afrikan, por edhe inkuadrimin
e saj në politikë.
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A i do kolegët e vet
Adriana Matoshi?
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Në shtrat...

Bleona Qereti
në shtrat
gjithmonë
“hot”

Cila pozitë

u pëlqen

yjeve

Publiku ka pasur
rast disa herë të
shohë shtëpinë
e Bleonës në
SHBA, pasi brenda
shtëpisë së saj
ajo shpesh e thërret stafin për ta
grimuar, për t’ia
rregulluar flokët etj.
Pozitat e saj në
shtrat janë gjithmonë “hot”, si vetë
këngëtarja...

të estradës?
Dhoma e gjumit
është vendi më intim
dhe privat për secilin
person. Shumëkush
do të donte ta dinte
se si duken dhomat
e fjetjes së disa prej
femrave më të nxehta
të skenës sonë. Në të
vërtetë, jo vetëm që
do të donin ta dinin
si duken, por ndoshta edhe të ishin në
to...
Ju ofrojmë mundësinë që t’i shihni teksa
na përshëndesin
“hot” nga dhoma e
shtrati i tyre i butë...
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Morena Taraku fle pa fustan
Bukuroshja Morena Taraku është ndër femrat më të nxehta. Në
fotografi ajo shihet e shtrirë me fustan në shtratin e saj të butë.
Dhe, për një gjë jemi të sigurt: jo gjithmonë fle me fustan bukuroshja Morenë...
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Adelina Berisha
e shijon shtratin...
Është nga ato këngëtare që lakmohet për
linjat ideale.
A keni dashur ta dini se ku fle, si duket
shtrati i saj?
E keni rastin. Shijojeni...

Lum si shtrati ku fle Enca!
Enca tregon shumëçka, meqë është vajzë pa komplekse. Ajo “tregon” edhe nga dhoma e gjumit...
Lum si shtrati ku fle Enca!

Zajmina
Vasjari e
zjarrtë në
shtrat
Këngëtaren nga
Shqipëria mund
ta përshkruajmë
edhe vetëm me
një fjalë: seksi.
Kështu duket
edhe në shtrat...
N.

Ata që nuk i mbulon pluhuri i harresës...

Më i gjati,
i pazëvendësueshmi
Ferit Zekolli është
lindur dhe rritur në
Maxhunaj të Vushtrrisë. Në shkollë
fillore ka luajtur
futboll, hendboll,
volejboll, por asnjëherë basketboll.
Basketboll nisi
të luajë kur i nisi
studimet, si 19 a
20-vjeçar. Vendosi për këtë sport
shkaku i gjatësisë.
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Karrierën prej basketbollisti e ka nisur
në klubin basketbollistik “Trepça”,
në fillim të viteve 70. Pastaj, në vitin
1972/73 ka kaluar te klubi i atëhershëm i Prishtinës, “Universiteti”, që
më vonë merr emrin “Elektrokosova”.
Me “Elektrokosovën” ka bërë gara në
Ligën e dytë të atëhershme federative.
Ferit Zekolli ka qenë koshshënuesi më
i mirë i Ligës së dytë federative.
Ferit Zekolli është basketbollisti i
parë kosovar, e që kishte bërë emër
jo vetëm në Kosovë, por në gjithë
shtetin e dikurshëm federativ.
Në vitin 1977, nga qyteti kroat Zara,
Ferit Zekolli merr ofertë atraktive për
t’iu bashkangjitur klubit basketbollistik KB “Zara”, kampion i pesëfishtë
i shtetit të atëhershëm. Ky kalim i
Zekollit në “Zarë” realizohet me bujë
të madhe. Që në sezonin e parë
(1977/78) Feriti dëshmoi dhe tregoi
performancë të shkëlqyeshme në
ekipin e tij të ri, KB “Zara”.

Tash është gjysh i lumtur pranë nipave
e mbesave...

A e dini se...

* Ferit Zekolli jeton në Prishtinë...
* Është i gjatë 2.12 cm...
* Ka lidhje të ngushtë me familjen dhe
posaçërisht me nipin e tij, Drenin...
* Është krahasuar me gjermanin Dirk
Novitzki në Ligën amerikane “NBA”,
shkaku i shtatgjatësisë dhe precizitetit...
* Kur ishte në “Zarë” e kishte thyer
këmbën. Kjo i kishte kushtuar gati me
karrierë...
* Pëlqen lojën e golfit dhe luan golf
sa herë që shkon në vizitë te djali në
Amerikë.
* Për veten thotë se mbetët basketbollisti më i madh dhe më i mirë
shqiptar...
* Ndër miq thotë se për kohën e tij
ishte si Xherdan Shaqiri sot...
* Majlinda Kelmendin e quan krenari
të sportit shqiptar...

Flet femra që e priti 5 vjet të dashurin

NUK GJET
MË MIRË
SE TE UNË
ASKUND!
“Virgjëria është temë e rëndësishme. Dikush të
do se je e virgjër, dikush të do se s’je, e dikush
nuk di as vetë se çka do!”, tha Floriana, vajzë 25
vjeçe, e cila sapo e ka kryer masterin në Degën e
Gazetarisë në Prishtinë.
“Kur isha në shkollë të mesme, në gjimnazin e Prishtinës, e doja një djalë, i cili
aso kohe ishte absolvent në Fakultetin
Juridik të Prishtinës. Kemi kaluar mjaft
mirë, por një ditë ai shkoi në Angli dhe
pesë vjet nuk u kthye. Unë mbeta duke
e pritur, sepse premtimi i tij ishte se do
të kthehej dhe do të martohemi...
Vitet kalonin e unë shpresoja në
kthimin e tij. E prita pesë vjet, derisa
mora një mesazh telefoni nga ai ku
më shkruante se, më në fund, do të
kthehej në Kosovë. Gëzimin që kisha
nuk mund ta përshkruaja. Por, fatkeqësisht, kthimi i tij nuk ishte siç e
kisha paramenduar. Ai tashmë ishte
shumë mendjemadh, i dukej vetja
sikur ecte mbi re...
Ne, pas një kohe, natyrisht, u martuam,
edhe pse para martesës e kuptova
se ai kishte pasur një lidhje me një
shqiptare në Angli, kurse ai në hollësi
kërkonte nga unë t’i tregoja për çdo
lëvizje timen gjatë atyre pesë vjetëve

të pritjes, duke mos i ardhur keq për
ndyrësitë e bëra vetë.

TAKIMI
ME SHOKUN E DAJËS

Gjatë atyre pesë vjetëve u mundova
të jem besnike, megjithëse gjatë asaj
kohe daja im më propozoi të takohesha
me një shok të tij për të pirë kafe. Kjo
ishte periudha kur i dashuri im as që më
telefononte. Në fillim e refuzova, por,
në fund, disi pranova dhe dola. Posa filluam të bisedonim, ai, pos të tjerash, më
propozoi t’ma tregonte banesën e tij. U
shtanga nga ajo e papritur. Nuk u besoja
veshëve se nga ai njeri aq i “kulturuar”
mund të dilnin fjalë të tilla. Kur e refuzova, ia më pyeti nëse ende jam e virgjër.
Unë me krenari i thash: “Po”. Ndërkaq,
ai me një zgërdhije më tha: “Aiiii edhe
ti! Hajt bre çika e mirë se nuk qenke për
mua, sepse unë përtoj me u hyrë këtyre
punëve me çika të virgjëra”.

MUND TË JESH ME MUA
NËSE SHKOJMË
NË SHTRAT...

Dola dhe u takova edhe me një tjetër,
atëherë kur u regjistrova në vitin e parë
në master, meqë ai më vardisej, kurse i
dashuri im që ndodhej në Angli nuk më
telefonoi një vit të tërë dhe gjatë asaj kohe
mendova se çdo gjë përfundoi ndërmjet
nesh. Nuk dukej djalë i keq dhe aq më
shumë më gëzonte fakti se edhe ai studionte njëjtë si unë. Mendoja se studimet
do na lidhnin edhe më shumë me njërikushtet: “Ti mund të jesh me mua nëse
shkojmë në shtrat!”, më tha troç një ditë.
Dhe, u ndodha në udhëkryq: nuk dëshiroja
ta humbisja, në radhë të parë, kur i dashuri
im më nuk më paraqitej nga Anglia, por
as të shkoja në shtrat me të nuk dëshiroja.
Në fund, u përcaktova për versionin e dytë:
në shtrat me të nuk shkova dhe çdo gjë u
rrokullis brenda dy-tri ditësh.
Dhe, pas një viti pauzë që nuk m’u paraqit
asnjëherë në telefon i dashuri im nga Anglia, një ditë vere ai më thirri në telefonin e
shtëpisë dhe ma bëri me dije se është gjallë
dhe herë do kur do të kthehej. Kjo më shtyri
që mos të takohem më me asnjë djalë, duke
pritur kthimin e tij, i cili edhe ndodhi pas
pesë vjetësh”, tha Floriana, e cila tashmë
është e martuar dhe bën jetë të lumtur.
D.
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Rrallë e përmallë
Në këtë vend të
mallkuar, siç kishte
thënë Nastradin Hoxha, për shumë njerëz
te ne, në Kosovë,
mjerisht, jeta ka nisur pas luftës së vitit
1999! E habitshme,
a?!
E cekëm vitin 1999, sepse te ne, në
Kosovë, në këtë vend të mallkuar, ka
pasur shumë luftëra. Kur po i sheh
njeriu nëpër debate televizive disa
individë apo kur lexon disa shkrime,
është e paqartë se prej cilës luftë e
fillojnë tregimin apo, qysh po thonë
“analistët”, narracionin, e dikush edhe
“narrativën”!
Kur hyri KFOR-i në Kosovë, i vriste
qentë kudo në rrugë, madje edhe në
fshatra. Në fshatrat e Lipjanit KFOR-i
dha njoftime, atëbotë, se cilindo qen
që e hasin jashtë oborrit të shtëpisë,
do e vrasin. Dhe, viktimë e KFOR-it ra
edhe qeni im, Galoshi.
Galoshi im ishte qen sharri, i madh me
trup, e që nuk e jepja as për ari, sepse
e pat shpëtuar nënën time nga qentë
endacakë, nja 300 metra larg shtëpisë.
Galoshi mbeti në shtëpi i vetëm kur e
braktisëm shtëpinë, i madh e i vogël
në mars të vitit 1999.
Galoshi 15 vjet sa jetoi, e kishte ruajtur
oborrin ditë e natë. Rrinte ndërmjet dy
shtëpive tona dhe shikonte e përcillte
çdo lëvizje...
Disa muaj para marsit 1999, ne, burrat,
kujdestaronim dhe Galoshi e kuptonte
se diçka nuk ishte në rregull. Kur ikëm
nga shtëpitë tona, erdhi pas nesh deri
te vendi “Lugu”, kur edhe i thashë të
kthehej në shtëpi. U ndal, më shikoi
drejt në sy, sikur më thoshte lamtumirë...
Ne vazhduam tutje, kurse ai u nis drejt
shtëpisë... Dhe, me të dalë te zabeli,
në krye të arave, tanket serbe u pozicionuan në oborrin tim, si pika më e
lartë gjeografike në fshat. Autoblindat
u drejtuan me tytat e tyre drejt nesh.
Mund të na vrisnin të gjithëve, por
nuk i shkrepën armët e rënda, që më
parë i drejtuan kah ne...
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Një rrugë e fshatit tim

mban emrin

e një spiuni!

Me të rënë muzgu, nga oborri im ishin
larguar autoblindat serbe dhe unë u
ktheva në shtëpi, nëpërmjet përroit,
nëpër të cilin dikur kishte ujë, e që
tash më shumë kishte therra...
Posa hyra në oborr, Galoshi më kërceu
në trup... Dhe, unë i pari e ai pas meje,
u futëm brenda... Mendova: po qe se
ishte ndonjë polic brenda, Galoshi do i
hidhej sipëri...
Dhe, posa hapa derën e ormanit, që
të merrja rroba, në oborr u dëgjua
një rafal automatiku. Hapa dritaren
kah rruga që të kërceja, kurse Galoshi
mësyu derën e korridorit për të dal

jashtë. Një rafal plumbash u shkrepën
mbi të, por, fatmirësisht, nuk e qëlluan...
Dhe, me t’u kthyer në shtëpi, në
muajin qershor, kur forcat serbe kishin
ikur, Galoshi po qëndronte në prag të
derës së hyrjes. Ishte i lodhur. Kishte
mbetur asht e lëkurë, siç thuhet në
popull.

Si m’u shtua dashuria
për Galoshin?
Kur më pa Galoshi në oborr, u qartë
nga mallëngjimi.

Në cilin vend shqiptar...
Ato ditë vinte rregullisht KFOR-i në
patrullë. Dhe, një ditë prej ditësh,
Galoshi, teksa kalon rrugën për të
hyrë në oborr, KFOR-i finlandez e
qëllon me breshëri plumbash.
Për çudi, njerëzit që vinin nga
shteti me arsimimin më të lartë në
Evropë e botë, Finlanda, i vrisnin
qentë!
Ndërkaq, tash, njëzet vjet pas kësaj
ngjarje që e zura në gojë më lart,
çdo ditë lexojmë lajme se si qentë
e sulmuan këtë e atë fëmijë dhe e
bëjnë për spital, kurse ndaj qenve
endacakë nuk ndërmerret asgjë!
Shteti as nuk i vret e as nuk i mban
në strehimoret publike, kurse ta
ndalon vrasjen e tyre!
Pra, qeni ka të drejtë të të kafshojë,
të të shqyejë, t’i bëjë fëmijët sakat,
kurse askush nuk ka të drejtë t’i
vrasë!
Konkretisht, të martën në mëngjes,
më 23 shkurt, mu te porta e parkut
të qytetit, te kantojnerët e bërllokut, iu turrën një kalimtari afro
dhjetë qenë dhe mezi shpëtoi prej
tyre. Unë në ato çaste kaloja me
veturë rreth tij dhe kur afrohem, i
them: “Shyqyr që shpëtove!”.
“Mbaruam prej qenve! Po i vrave,
të qojnë në burg! Pra, qeni ka të
drejtë të të kafshojë, kurse njeriu
nuk ka të drejtë ta vrasë! E habitshme, a?!”, më thotë ai.

Çka do të bëjë
Albin Kurti
me qentë endacakë?

Në të kaluarën kur numri i qenve
endacakë shtohej, shoqata e
gjahtarëve organizonin vrasjen e
tyre natën, kur nuk kishte njerëz
në rrugë. I vrisnin, i ngarkonin në
traktor dhe i hidhnin ku ishte vendi
të hidheshin...
Ditë më parë, kur ishte fushata
zgjedhore, partitë premtonin
këtë e atë... Por, nga goja e asnjë
politikani nuk dëgjova se çka do
të ndodhë me qentë endacakë që
e kanë vërshuar Prishtinën dhe
Kosovën.
Madje, për këtë gjë reagoi edhe
ambasadori amerikan në Kosovë,
Kosnet. Ai tha se punonjësit e ambasadës nuk po vijnë në punë shkaku i
qenve endacakë kudo në rrugë...

Shtrohet pyetja: A do të ketë
strehimore kolektive për qentë
endacakë, apo do të lihen të lirë
t’i sulmojnë njerëzit, e sidomos
fëmijët?
Sepse, për këtë problem nuk ka
folur asnjë politikan, e as Albin
Kurti!
Pra, nuk ka mundësi të ketë ndryshime, derisa qentë na sulmojnë
në çdo rrugë e cep rruge. Nuk ka
mundësi të proklamojmë ndryshime, përderisa në çdo mëhallë
“bandat” e qenve kujdestarojnë
nëpër rrugë!
Andaj, qeveria që do vjen, pa
marrë parasysh në krye kush do
jetë, duhet të merret seriozisht me
këtë problem...

Pse të mos ia lë
rrugës sime
emrin e Galoshit?

Të shtunën që shkoi shkova në
varrezat e fshatit, për t’i vizituar
varret e prindërve. Kah fundi i
muajit shkurt, te ne, rëndom, qelin
lulet e verdha dhe ato me ngjyrë
jargavani. Në fëmijërinë time të
parat i quanim “Kaçumka”, e të
dytat “Lulet e gjarprit”.
I shkëputa disa sosh dhe i vendosi
me kujdes te koka e varrit të nënës
e babait...
Por, temën do e qes diku tjetër...
Përreth rrugës së asfaltuar janë
pesë varre. Ato kanë një histori në
vete, e që lidhen me ngjarjet e vitit
1945. Pesë vetë janë vrarë shkaku
i mynafikllëkut të një njeriu, emri i
të cilit figuron në tabelën e kaltër,
në krye të rrugës që qon kah lagja
ku ka jetuar ai.
Pesë vetë janë vrarë shkaku i spiunimit të tij, që i kishte informuar
rrejshëm ballistët se gjoja filani
po merret me komunistët dhe
partizanët. Spiuni kishte raportuar
çdo natë te ballistët, për t’u rënë
në derë fqinjëve të tij, pa pasur
ata asnjë lidhje me komunistët e
as partizanët! Qëllimi i tij ishte që
fëmijëve të tyre t’ua merrte tokat...
Shkurt, tash një rrugë e lagjes e
mban emrin e tij! Pra, të njeriut i
cili la pesë varre pas...
E habitshme, a?!
S. K.

Pamje e fshatit Shegas

Vajzat martohen,

djemtë mbesin

beqarë!

Në fshatin Shegas të Lushnjës jetojnë
rreth 200 familje. Banorët thonë se
jeta e tyre nuk ka ndryshuar me ndërrimin e sistemeve.
Rruga e hapur në periudhën e diktaturës mbetët po e njëjta, pa asfalt:
me pluhur në verë e baltë në dimër.
Dikur rruga shfrytëzohej për të shkuar
në kooperativë, ndërsa sot për t’i çuar
prodhimet bujqësore në treg.
“Jetesa është shumë e vështirë. Vdes
njeriu për mjek. Nuk kalohet me
vetura. Nëse kemi ndonjë të sëmurë
e transportojmë me karrocë dore!”,
shprehen banorët.
Rrugën e pashtruar prej 5 km, banorët
e shohin si shkak edhe për një tjetër
fenomen që i shqetëson.
Në Shegas djemtë kanë mbetur pa u
martuar, meqë asnjë femër nuk dëshiron të shkojë nuse në këtë fshat.
E, vajzat e fshatit Shegas martohen në
fshatra të tjera pa farë problemi...
“Na ngelën djemtë pa martuar. E, vajzat na i marrin!”, shprehen banorët.
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Edhe kjo po ndodhke...

Edhe e martuar,
edhe shtatzënë me mua!
brenda. Më futi në dhomën e fjetjes dhe
Jam një djalë nga Peja. me të, herë- herë paksa më gjatë. Më
fillova ta zhvishja shpejt, sepse më dukej
tregonte për problemet e saj familjare, e
Në moshën 23 vjeç u
se vonohesha për atë punë...
që kishin filluar që moti, kur edhe ishte
martuar...
njoha me një vajzë, siç Ma dha edhe numrin e telefonit dhe filSi mbeti e dashura
luan kontaktet tona më të thella...
më tha ajo, të fejuar,
ime shtatzënë?
Pas 2-3 muaj bisedash në telefon, vennga një fshat i Pejës.
Kaluan disa muaj që takoheshim herë pas
dosem të dilnim për një kafe, siç themi
herë, nganjëherë edhe pas orarit të punës.
ne,
në
Pejë.
Por,
jo
gjatë,
sepse
ajo
tashmë
Unë aso kohe fillova
Por, ajo që ndodhi dhe nuk e prisja është
ishte e martuar dhe nuk kishte kohë, siç
se mbeti shtatzënë dhe thoshte se unë
të punoja dhe e shihja thoshte, për aventura...
jam babai i fëmijës që priste.
shpesh. Por, pas pak
O Zot, çfarë tmerri!
Në mesnatë,
Kaluan ca muaj dhe lindi fëmija. Tashmë
muajsh ajo humbi dhe
në banesën e saj...
mendoja se isha bërë baba me një grua të
më nuk e pash rrafsh
Një natë, rreth orës 23, më bëri një ftesë
martuar…
që të jem te banesa e saj. Thënë të drejtën, Por, të vërtetën e mësova pas një viti, nga
një vit, kur edhe e tau frikësova, ngase nuk e dija se ndoshta
një shok imi i ngushtë, të cilin nuk e kisha
mund të ndeshem me burrin e saj.
parë që moti, meqë jetonte në Perëndim,
kova në një butik.
Kur arrita afër hyrjes së banesës, e mora në e i cili e njihte mirë të dashurën time. Ai
Nga këtu edhe filloi
telefon, që të sigurohesha a ishte vetëm...
më tha se e dashura ime asnjëherë nuk ka
Më
tha
se
burrin
e
kishte
në
një
udhëtim
qenë e martuar...
gjithçka...
biznesi në Shqipëri.
Tash mbeta edhe më shumë i habitur: kujt
Ajo punonte në butikun ku e takova, në
Pejë. Shkoja shpesh ta takoja dhe bisedoja
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Dhe, pa një e pa dy iu afrova derës së
hyrjes. Në çast dera u hap dhe u futa

t’i besoja - të dashurës sime a shokut tim?
V. Gj.

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 shërimin 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 shëndetin, 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

Nga notesi i gazetarit

A jetojnë

shqiptarët me naleta?
Hansi, tash 65 vjeç,
çdo vit nga një muaj
e kalon në Kosovë.
Është nga Munihu i
Gjermanisë. Është
mik i shqiptarëve. Në
Kosovë, thotë ai, më
fle zemra.
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“Nuk di pse shumë më pushon
shpirti në Kosovë, por di se çdo vit
vij dhe qëndroj së paku një muaj”,
më tha Hansi para pak ditësh, në
një kafene te “Kafet e vogla” në
Prishtinë, i cili pasdite planifikonte
të udhëtonte për në Rugovë, për
në Bogë.
Ai vjen te shoku i tij në Lipjan, e që
jetojnë në të njëjtin objekt bane-

sor në Munih. Ai thotë se 11 muaj
jeton në Gjermani e një muaj në
Kosovë.
Ka mësuar shumë gjëra për
Kosovën, sa shumëkujt i mban
ligjërata për këtë vend.
Në Bogë i pëlqen natyra, bora e
madhe, ajri i pastër dhe qetësia që
ka ai vend madhështor.
“Eja me mua dhe kënaqu me atë

madhështi të natyrës që e keni. Dy
orë ecje me veturë dhe je në Bogë,
një botë krejt tjetër, krahasuar me
Prishtinën”, më thotë Hansi.

Kosova
e 1001 çudirave...
“O miku im, Kosova ka gjithçka”,
ia ktheva dhe vazhdova: “Kosova
është nëna e çudirave. Ka mite dhe
legjenda që nuk i ka kush në botë”.
Dhe, fjalë pas fjale i thashë se në
Prishtinë kemi më shumë afërsi
me natyrën që është në Gjermani,
në Francë e Suedi, sesa me Rugovën. Sepse, posa hyn në grykën
e Rugovës, nuk beson më që je në
Kosovë...
Kur shkon te krojet e “Sali Ramës”,
të kapë të ftohtit. E, të mos flas për
Bogën, Liqenin e Leçinatit, Shkrelin etj.
Nëse në Prishtinë qelin qershitë në
fillim të prillit, në Rugovë qershitë
qelin në korrik dhe nga freskia që
bën edhe gjatë verës në këtë vend,
qershitë nuk arrijnë të pjekën,
sepse në vjeshtë fillon i ftohti,
meqë Rugova me Prishtinë, madje
edhe me Pejën që e ka afër, ka dallim rreth 15 gradë celsius.
Në Pejë, kur temperatura verës
është 35 a 36 gradë, në Bogë
mund të jetë më së shumti 20.
Madje, edhe me Amerikën e kemi
pothuajse të njëjtin mot e temperaturë, e që distanca KosovëAmerikë është mbi 9 orë me
aeroplan!”.
Kur përfundova së foluri, Hansi më
tha:
“Në një vend kaq të vogël, një dallim kaq i madh, a?! A ka ende diçka
tjetër që e dallon Kosovën nga
pjesa tjetër e botës?”.
“Ka miku im, ka... Në Kosovë kur
temperatura verës në Ferizaj a
Gjilan është 30 gradë celsius, në
Prizren e Gjakovë është, së paku,
35 a 36 gradë! Në Prizren, Suharekë e rrethinë gruri piqet, së
paku, tri javë më herët se në pjesët
e tjera të Kosovës. E, distanca nga

Prishtina në Suharekë arrihet për
gjysmë ore me veturë!”, ia kthej
unë.
“Si ka mundësi, ore?! Gjermania
me madhësi sa 20 herë Kosova nuk
ka këso ndryshimesh klimatike enë
një Kosovë kaq të vogël ndodhin
këto gjëra?!”, ma ktheu ai.
“Këtu është Kosovë, o Hans! Këtu
ndodh gjithçka...
Ti nuk e di se në Kosovë jetojnë
ende qenie të padukshme, e që
gjuajnë me gurë dhe i detyrojnë
banorët e një mëhalle të tërë
t’i braktisin shtëpitë! Është një
katund me emrin Pagarushë te
Malisheva. Atje, para disa vitesh
ka ndodhur diçka spektakulare...
Dikush gjuante me gurë natën
mbi çatitë e mëhallës dhe njerëzit
janë detyruar të ikin nga shtëpitë e
veta!”, i them unë.
“Ndoshta kanë gjuajtur serbët!”,
ma kthen Hansi.
“Jo, o mik, serbët kanë ikur më
1999... Naletët janë ata që gjuajnë! Qeniet që “lozin” natën e nuk
shihen...”, ia kthej unë.

A gjuan
koronavirusi
me gurë?
“Ah, tash e kuptova! Koronavirusi
qenka!”, shpejt ma kthen fjalën
Hansi.
“Po ku gjuan me gurë virusi, o
Hans?! Virusi hyn në mushkëri
dhe të bën bezar, këtë e di... Por,
edhe naletat janë të rrezikshëm
dhe nalet ka vetëm në Kosovë
dhe askund tjetër në botë, prandaj edhe nuk ke dëgjuar për ta!”, i
them.
Hansit në çast i hyn njëfarë frike
dhe kthen kokën sa në të majtë e
sa në të djathtë. Sikur i bëhet se i
sheh naletat...
“Nuk ka afër teje naleta, o Hans. Rri
i qetë. Naletat nuk rrinë afër gjermanëve, por rrinë afër shqiptarëve
dhe jetojnë me ta.
Sepse, Kosova është i vetmi vend

në botë ku të gjithë dinë gjithçka!
Të gjithë japin këshilla! Të gjithë
flasin si zgjidhen problemet!
Edhe më keq, Kosovës, o Hans,
ia ka parë sherrin e tërë bota!
Rruzulli tokësor është ndarë në
dysh për Kosovën. Më shumë
se gjysma e botës janë me ne, e
pjesa tjetër janë kundër nesh.
Kosova e ka thelluar hendekun
ndërmjet blloqeve politike.
Amerika, Kina, Rusia dhe India janë të ndara për shkak të
Kosovës. Por, me rëndësi është se
Amerika është me ne. E, me ne
është edhe Gjermania e Britania
e Madhe dhe më shumë nuk na
duhen...
Pra, a po bindesh, o Hans, se
Kosova jonë e vogël peshon më
shumë se Amerika e Gjermania?!”, i
them, më shumë për ta provokuar
që të flasë.
“Jo, jo... Gjermania është fuqi
botërore!”, ma kthen me zë paksa
më të lartë.
“O Hans, ne jemi shtet i vogël,
por krejt zemër jemi. Brenda pak
vitesh do e pushtojmë ekonominë
gjermane! Eh, sa firmat i kanë
hapur shqiptarët në Gjermani, Itali
dhe në vende të tjera të Evropës...
Shih çfarë femrash të bukura ka
Kosova! Kur sheh një gjermane
është krejt rrudha... E, kur i shikon
femrat shqiptare, të kënaqet syri
me pamjen e tyre...
Ne nuk këndojmë si ju me nota.
Ne këndojmë pa nota muzikore
dhe kënga del bukur deshe a nuk
deshe!
Ne, shqiptarët, jemi kudo në botë.
Nuk jemi vetëm te ju në Gjermani
e Zvicër, por edhe në Brazil e Argjentinë madje, e të mos flasim që
e kemi pushtuar Amerikën e Australinë!”, i them, për ta përmbyllur
këtë muhabet, sepse veç arritëm
në grykën e Rugovës dhe tash
Hansi ka dëshirë të kënaqet me
pamjet piktoreske të Bjeshkëve të
Nemuna.
Safet Krivaça
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Letër dashurie

Mallin
që kam për ty
nuk e bartë
as hëna!
E dashura ime, mora prej teje një
letër që më ka lumturuar. Në të
thuhet çdo gjë që një njeri mund
t’i thotë një tjetri, e sidomos
thuhen ato që vetëm ti mund të
m’i thuash.
Secili nga ne është bërë tashmë aq
shumë fat i tjetrit saqë fjalët mund
të shkojnë këtu fare pak.
E, prapëseprapë, çdo herë çuditem
pa masë nga fakti që në një kohë
të rrëmujës së madhe, dy jetë kaq
të ndryshme u bashkuan kokërr
për kokërr.
Është e çuditshme si u kthye
çdo gjë në dashuri. Si ndodhi që
shumë gjëra që gjithë jetën i kam
urryer, u bënë të rëndësishme e
tërheqëse, e të tjera gjëra që më
parë i lakmoja e i kërkoja, u zhytën
në harresë.
Çfarë mund të lumturojë më tepër
se përputhja e plotë e ndjenjave?
Si ka mundësi që për mua çdo gjë
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që ekziston në këtë botë, ndriçohet nga këto rreze, të një ndjesie
të pafund?!
Ti je kupë, je zemër e hapur, je
gjithmonë e gatshme. Unë të dua
dhe çdo gjë te unë rritet e turret
prapë drejt teje.
Përqafomë fort e dashur, përqafomë, sepse nganjëherë më
kaplon frika nga gjerësia dhe
plotësia e ndjenjave, aq të reja
janë ato për mua. Është sikur malli
i ngarkuar të jetë më i rëndë se
vetë anija që tani po e çon era në
det të hapur.
Kjo është një frikë e kotë dhe, në
përgjithësi, nuk është fare frikë,
vetëm se është grumbulluar aq
shumë dashuri, saqë mbrëmjeve
më erren sytë e çdo gjë mbulohet
me hije.
Ja, pra, sa shumë përulem e gjunjëzohem para asaj që ndiej…
E. M. R.

Temë e nxehtë...

“Para disa muajsh
më thirri një shoqe e
rinisë dhe m’u ankua
se kishte një problem serioz. Shoqja
ime e dashur, me të
cilën në shkollë ishim
shumë të afërta,
këtë herë m’u ankua në vajzën e saj
18 vjeçe. “Mos qesh
me mua, por vajza
ime nuk interesohet
për djem e as për
dashuri! Nuk del në
takim, kurse unë nuk
mund ta kuptoj pse
vepron ashtu?! Në
moshën e saj, e di
mirë, unë kisha një
Valbonë Y., 31 vjeçe:
mori lidhjesh”, thotë
Çka do kisha fituar po të isha ende e virgjër?!
Minaverja.
Dhe, kjo është vetëm Në anën tjetër, një tjetër “viktimë”, Val- shkuar e largët dhe e harruar.
Ose, për një numër femrash, që kanë
bona, thekson se për të s’ka rëndësi
njëra anë e “realitetit aspak të ishte ende e virgjër, sepse
kulturë të sjelljes ndryshe nga të tjerat, të cilat vishen ngushtë dhe shkurt
asaj
i
duket
se
virgjëria
nuk
është
më
të ri” sot në Kosovë...

Ç’thonë femrat

që si nxënëse

e humbën virgjërinë?

Shehrie R., 24 vjeçe:

Punë e madhe pse nuk
jam e virgjër!

Shehrie R. është e mendimit se, kohëve të fundit, meshkujt po sillen keq
me femra.
“Çmenduria e tyre nuk ka fund dhe
a e dini pse? Ata më mirë pranojnë
të martohen me një vajzë, e cila i ka
pasur përpara tij disa frajera, sesa ai të
jetë i pari!
Sa për martesë, tani për tani, nuk kam
planifikuar asgjë: as që kam ndërmend të çaj kokën nëse dikush më
refuzon për qëllim martesor, shkaku
se nuk jam e virgjër. Vetëm “katundarëve” u duhet virgjëria e nuses”, ka
përfunduar Shehrie R., e bindur se
edhe ata pak “katundarë” kanë nisur ta
kuptojnë “realitetin” e ri në Kosovë.
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“mollë sherri” në Kosovë, veçanërisht
në vitet e pas luftës...
Sepse, shumëçka po ndryshon dhe
ka ndryshuar në Kosovë. E, kjo është
mjaft pozitive. Çdo ditë e më shumë,
edhe prindërit tanë, janë duke e
kuptuar se më vështirë është të rrish
e mbyllur brenda katër mureve të
shtëpisë, në cilësinë e “vajzës serioze
të shtëpisë”, e cila si e tillë sa herë që
del bën njëmijë të zeza, sesa të jesh
njëra nga ato vajzat që gjithmonë
vishen eksitueshëm, përdorin makiazh dhe bëjnë që rreth e rrotull tyre të
sillen vërdallë me dhjetëra vetura, me
dhjetëra sy meshkujsh.
“Ka shumë femra të cilat, rrethi i
ngushtë familjar, si dhe tërë lagjja
ku banojnë, i konsiderojnë si vajza
serioze, ndërkaq ato, në realitet, janë
krejtësisht ndryshe. Kjo do të thotë se
puna e virgjërisë së tyre është një e

dhe dalin ku të duan, të gjithë i shohin
si lavire që i ndërrojnë meshkujt javë
për javë. Ndërkaq, në fakt, shumë nga
to rezultojnë të jenë të virgjëra dhe
shumë serioze, në kuptim të asaj që
s’kanë lidhje me dashuri, me aventura,
me meshkuj, por thjesht u pëlqen
ajo mënyrë e të jetuarit, pavarësisht
nga përshtypjet e mjedisit ku jetojnë”, shpreh mendimin e saj Valbona
Y., duke mos treguar, ndërkaq, se
ajo vetë në cilën kategori të këtyre
vajzave bën pjesë.
“Nuk më intereson se çka kam bërë dikur, kur i kam pasur 18 vjet dhe as që
dua ta kujtoj atë kohë, por vetëm më
intereson se çka po bëj tani: kur do
t’më mbushet mendja të martohem”,
tha në fund Valbona, pa treguar nëse
problemi i shtyrjes së martesës së saj
ishte pengesë, pikërisht, e kaluara e
saj.

Valmirë Xh., 29 vjeçe:

Lena J., 34 vjeçe:

Do të martohem kur e
ka shkruar Zoti!

U bë çka u bë –
i mbylla sytë!

“Meshkujt duhet ta pastrojnë mendjen nga primitivizmi i së kaluarës,
sepse tani nuk është më si përpara,
kur çiftet e martuara nuk e kanë parë
njëri-tjetrin deri në natën e parë të
martesës.
Sipas “ligjeve” që kanë pasur prindërit
tanë, nusja, e cila para natës së parë të
nusërisë ka qenë e shvirgjëruar, duhej
dëbuar nga shtëpia e burrit”, thotë
Valmira, derisa mundohej të bindte
shoqen e saj, Lindën, e cila ende nuk
“merrte erë” nga dashuria, që sa më
parë që të ishte e mundur ta gjente
një djalë dhe “të kalonte kohën me të”.
“Për martesë deri në kësmet… qysh e
ka shkruar ai lart!”, ngrit zërin Valmira,
duke bërë me gisht kah qielli.
“Shoqja ime po e ruan virgjërinë për
natën e martesës… ha-ha-ha. Po
kujton se jemi duke jetuar para 50
vjetësh. Nuk është më ashtu qysh
janë martuar prindërit tanë. Unë po i
them asaj se këto ditë kurrë nuk do t’i
shijoj më: kënaqu sa të jesh e re dhe
e pamartuar, se kur të martohesh e
bënë fëmijë, e pat puna jote!”, qeshte
me ironi Valmira, duke e tallur vazhdimisht shoqen e saj, Lindën, teksa
pinte makiato.
“E pranoj se është vështirë për një
mashkull të martohet dhe të krijojë
familje me një femër, e cila para tij ka
fjetur me disa të tjerë. Është vështirë
shkaku se atij gjithë jetën do t’i
qëndrojë në mendje përfytyrimi për
seksin e gruas së tij me ata të djeshmit dhe, vazhdimisht, dyshon se ajo
do t’i ripërtërijë lidhjet me ta tinëz
tij edhe gjatë kohës martesore. Kjo
është një mënyrë e tmerrshme për të
bashkëjetuar me një grua, e kaluara e
së cilës pandërprerë të ankthon, edhe
pse ti paraprakisht ke pranuar që si të
tillë atë ta marrësh për grua”, ndërhyn
Linda, sikur dëshiron të mbrojë gjininë
e kundërt.
Por, edhe duke tërhequr paralelen
tjetër se pjesa dërrmuese e vajzave
të sotme, që në bankat e shkollave të
mesme, e provojnë dashurinë e parë...

“Mos ma kujto atë ditë të frikshme
dhe të paharrueshme”, theksoi fillimisht Lena, e ulur në një nga lokalet
më të frekuentuara të kryeqytetit, “Te
kafet e vogla”, në Prishtinë.
Ajo tregon me sinqeritet gjithë storien
për dashurinë e saj të parë me një
djalë që, atëbotë, kishte dhjetë vjet
më shumë se ajo.
Kur i kishte mbushur 18 vjet, Lena
kishte shkuar për herë të parë në shtrat me të, i cili me javë e muaj të tërë
i ishte vardisur në shkollë të mesme,
derisa, më në fund, e kishte arritur
synimin e tij.
Ajo ka pranuar se kishte qenë krejtësisht e pavetëdijshme dhe e hutuar,
në momentin kur ia kishte kthyer
shpinën, natyrisht pas disa muajsh të
jetës së rregullt seksuale.
“Edhe kur kam filluar të dalë me të,
nuk kam ditur se çka po bëja, ku po
dilja me të dhe kah po shkoja. Kështu
deri në momentin kur ai me një
dinakëri të hatashme arriti t’më bënte
për vete dhe unë, pa u hamendur, iu
dorëzova ashtu siç isha - e virgjër.
Kemi qenë bashkë tre muaj dhe,
pastaj, ai u largua, duke më thënë se
gjoja po e pengoja në punë e studime,
gjë që ishte plotësisht arsye absurde e
tij që t’më hiqte qafe, tashmë kur ishte
mashkulli i parë që ma kishte mësuar
dashurinë.
Dhe, edhe tash ndihem keq kur e
kujtoj atë marrëzi timen dhe atë
poshtërsi të tij, megjithëse të kaluarën
askush nuk duhet ta vajtojë...
Andaj, u bë çka u bë, tash duhet hapur
sytë mirë për të sotmen dhe të ardhmen, nëse nuk dëshiron që meshkujt
të të shfrytëzojnë si prostitutë dhe,
pastaj, të të hedhin si leckë!”, thotë në
fund Lena, duke qenë e bindur se në
mesin e meshkujve të sotëm kosovarë, ka shumë nga ata që preferojnë të lidhen seriozisht me femra të
shvirgjëruara, ndërkohë që në realitet,
ata ende ngulmojnë “pastërtinë e tyre
morale”, si kusht parësor për të qenë
përgjithmonë bashkë.

Mirvete B., 26 vjeçe:

Jam larg atij që më
“shijoi”!

Mirvetja tregon se është nga një fshat
në periferi të Prishtinës dhe thotë:
“Nuk kam asgjë të veçantë për të rrëfyer për jetën time, përveç një ore të
ligë në këtë jetë. Absolutisht, prindërit
e mi e kanë pasur dhe e kanë fatin
tim në duart e tyre. U duket ndoshta
qesharake dhe e pabesueshme, por
ata ende vendosin në sa ora duhet
të zgjohem në mëngjes, cilat punë
duhet t’i kryej, si të sillem me mysafirë,
kur duhet ta vizitoj mjekun, sa herë
dhe kur kam të drejtë të bëj vizitë te
të afërmit etj.
Por, ata e kanë gabim, sepse unë,
edhe pse jam në këtë gjendje, në një
moment kam menduar dhe vepruar
sipas dëshirës dhe arsyes sime.
Konkretisht, para tre vjetësh, në
dasmën e një të afërmi tonë, isha e
ftuar një ditë përpara, që t’u ndihmoja
në përgatitjen e gazmendit dasmor.
Shkova aty dhe punoja... Po atë ditë
sytë më mbetën në fytyrën e një djali,
i respektueshëm nga të gjithë. Sytë e
tij ma turbulluan mendjen, prandaj
unë nuk prita shumë që të humb një
shans që e dija sigurisht se, ndoshta,
kurrë më nuk do më ofrohej.
U dhashë verbërisht pas tij, natyrisht
kur pash edhe interesimin e tij për
mua gjatë gjithë asaj kohe të qëndrimit aty.
Pas disa ditësh iu dorëzova në një
skutë të errët të një shtëpie tjetër, me
tërë virgjërinë dhe pastërtinë time
shpirtërore e fizike. Dhe, sot e asaj
dite, gjithçka ka mbetur aty, me fillimin dhe fundin e asaj dasme, e që nuk
di si ta quaj: fat, fatkeqësi apo të dyja
së bashku. Sepse, tash jam larg atij që
më “shijoi”, përfundoi ajo.
Diturie Haxhaj
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Fate njerëzish...

Fqinja ime e rinisë, Mevlydja e Danushit, pat fat
të keq me burra – u martua gjashtë herë. Por,
në moshën më të mirë të
saj mbet pa burrë, sepse
burri i gjashtë i vdiq teksa punonte në një kanal,
i cili u shemb dhe dheu e
zuri të gjallë!
5 vjet jetë
me burrin e parë...

Me burrin e parë jetoi më shumë se pesë
vjet dhe burri e lëshoi, sepse nuk u bën
me fëmijë.
I thashë: “Pse të lëshoi burri, moj? Pse
ndodhi kjo gjë?”.
Më tha: “Më lëshoi se nuk patëm fëmijë!”.
U martua për së dyti dhe, thashë me vete,
mirë që i punoi fati dhe e gjeti një burrë e
shkreta! Por, as kjo martesë nuk i zgjati më
shumë se një vit.
Përsëri e pyeta: “Pse, moj, po të ndodhin
këto gjëra?!”.
Më tha: “Lëre ti këtë muhabet, po shih
burrin tënd! Me të nuk kisha jetuar sa një
ditë të vetme!”.
Ia ktheva: “Oj shoqja ime, pse i lë burrat
kështu?! Si ti nuk bën kush!”.
Por, ajo heshti dhe nuk nxori zë nga goja...
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Si u martua

Mevlydja e Danushit

gjashtë herë?

“Dardhat” Mevlydja
i kishte për merak,
andaj e lakmonin
burrat!

Dhe, e gjeti edhe burrin e tretë, sepse, falë
Zotit, ishte e bukur, e hijshme. Shtatin e
kishte të drejtë e të bukur. Edhe prapanicën e kishte të dalë pak jashtë, e që i jepte
pamje të bukur... Edhe “dardhat” i kishte
për merak, prandaj e lakmonin burrat!
Por, kur u bën dy vjet u nda edhe me të,
sepse ai kishte kërkuar që ajo t’i milte
lopët, e ajo nuk donte t’i përlyente duart
me bajga...
E gjeti edhe burrin e katërt, me të cilin nuk
jetoi as dy muaj dhe u nda. Dhe, meqë u
nda aq shpejt, nuk kisha kohë ta pyesja
pse, si, ku, qysh...
Dhe, u martua me të pestin! E, kur u
martua me këtë, të gjithë thanë se me të
pestin do të ketë jetë të mirë dhe të gjatë,
me siguri...
Por, nuk ndodhi ashtu. Flitej se ishte ndarë
për arsye dembelie, nuk kishte qenë punëtor ai, burrë që më shumë flinte sesa që
punonte!

Burri i gjashtë –
pa asnjë marifet!

Burri i gjashtë qe edhe burri i saj i fundit,
sepse edhe filloi nga pak të plakej, e fuqia
vinte ta lëshonte...
Ishte burrë nga një familje e ngratë, por
shumë i urtë, i cili nuk ishte martuar asnjëherë.
Kur u martua me të thashë: “E paska pasur
nafakë Mevluden dhe do të rehatohet, më
në fund!”.
Por, ai nuk ishte për shoqen time, sepse kjo
ishte shumë e bukur, ishte si mollë, me plot
marmelatë në hijeshinë e saj...
E pyeta pse vendosi të martohej me këtë
njeri të humbur: as i bukur, as i ri, pa asnjë
marifet të mirë...
Më tha: “U martova me të që ta bëj, bile,
një fëmijë, se unë po plakem e do mbetëm
gjithmonë e vetme!”.
Por, as me të Zoti nuk i fali fëmijë, meqë
ai, një ditë, duke punuar në një kanal,
rrëshqet dheu dhe e zë të gjallë për fundi...
Dhe, tash e pesë vjet, Mevlydja e Danushit
jeton te vëllezërit në periferi të Prishtinës
dhe u ndihmon kunatave në rritjen e
fëmijëve...
L. Z.

Astrologji
Thuhet se ne jemi aq
të vjetër aq sa ndihemi dhe se mosha
është, thjesht, një
numër, por për disa
është me të vërtetë...
Në vlerësimin e moshës së dikujt,
energjia që ata rrezatojnë luan një rol
kryesor dhe për këtë arsye disa duken
dukshëm më të rinj se sa janë.
Personat e lindur në këto tri shenja
të Zodiakut, e që i japim në vazhdim,
duken dhe lënë përshtypjen se janë
shumë më të rinj.

Binjakët

Ata kanë një qëndrim se nuk u intereson sa vjeç janë. Ndihen më të rinj dhe
shijojnë çdo moment të jetës. Kjo është
arsyeja pse shpesh marrin komplimente dhe thuajse gjithmonë tërheqin
vëmendjen.
Binjakët dinë të gëzohen për jetën dhe
gjërat e vogla dhe nuk u kushtojnë
shumë vëmendje telasheve dhe nuk
merren me to.
Ky kuptim i rastësishëm i jetës dhe
rrethanave të dhëna, gjithashtu, kontribuon në pamjen e tyre rinore.

Luani

Luani karakterizohet nga hapja dhe
qëndrimi pozitiv ndaj jetës, andaj ai
rrezaton gjithnjë qetësi. Në atë mënyrë,
mban shpirtin rinor, andaj të gjithë e
vërejnë.
Përveçse është i hapur, Luani ka shumë
energji që mund t’i drejtojë në vlerat e
duhura.
Shpirti aventuresk është, gjithashtu,
një nga karakteristikat e kësaj shenje,
kështu që kureshtja e tij fëmijërore e
bën atë të mbajë pamjen rinore deri në
moshë të shtyrë.

Peshorja

Peshorja është e njohur se çfarë dëshiron dhe çfarë i jep kënaqësi. Ajo është
e lumtur të marrë përsipër sfida të reja,
gjë që thekson tiparin e tyre rinor.
Peshorja mund të mos jetë gjithmonë e
vendosur për rrethana të rëndësishme
të jetës, por kur bëhet fjalë për jetën e
përditshme dhe kënaqësitë e vogla dhe
çështje të bukurisë, ajo e di saktësisht
se çfarë e bën atë të lumtur dhe, kështu,
fiton bukurinë dhe pamjen e saj rinore.

Cilat
shenja të horoskopit

duken gjithmonë

me pamje rinore?
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për ata që besojnë: magjistarja u përgjigjet
arja
Magjist
hotmail. com

lindjavdekja@

vdekur dhe çka na preferon
ti që të ndërmarrim?
“Kurbeti”
Përgjigje:
Mistikishit, ekziston bindja
se shpirtrat lëvizin dhe i
vizitojnë të afërmit. Gjithnjë
duke folur nga këndi mistik,
ka deklarata të të gjallëve,
kontaktoni në ketë email adresë:
madje, se gruas i shfaqet
lindjavdekja@hotmail. com
burri i vdekur dhe e mbron
apo e ruan dhe se këto bindtë cilin ju gjithnjë e shihni
Pse burri na la mua dhe
bashkë e nuk u shkon mend- je kanë edhe personazhet
fëmijët?
Jam një nënë e dëshpëruar ja se ai jeton me atë person. e veta, të cilat deklarohen
publikisht në emisione të
Ju do të bindeni për këtë
nga jeta bashkëshortore.
karakterit shkencor, në rrshumë shpejt. Do ta shihni
Jetoj në Zvicër. Edhe pse
jetet më të njohura televizive
Zoti m’i ka falë fëmijët, ata gjithnjë me të njëjtin perbotërore...
son...
po rriten me brenga.
Gjithashtu, ka edhe raste që
Nuk kemi pasur probleme,
në mediet publike botërore
Burri im flet me shpirtra
por kohëve të fundit më
janë përcjellë me kamerë
thoshte se nuk po mund të të vdekur!
hapjet e dyerve të shtëpive,
Përshëndetje, jam një
jetojë më këtu dhe paraqku është dyshuar se dikush
itej sikur nuk është mirë që zonjë që jetoj jashtë
po jeton me ne.
Kosovës me burrë e fëmi- i hapë dyert e rënda, madje
pa u vërejtur fare...
jë të rritur.
Ka marrë banesë pesë
Ka disa muaj që e kam një Dhe, krejt këto situata zgjokilometra larg nesh. Nuk
hall të madh. Burri nuk flet jnë ndjenjë të përzier frike
kemi qasje në banesën e
dhe kureshtjeje se kush, në
me fëmijët për asgjë, e as
tij, sepse fëmija nuk duan
me mua. Ai nuk hyn, mad- fakt, e ka rolin aktiv në këtë
të shkojnë atje.
segment.
je, as në dhomën time, ku
Me mua flet shpesh në
e kemi kaluar jetën shumë Përtej mistikës, ekziston
telefon dhe i kam thënë:
bindja se aty ku ka rënë
vjet bashkë.
E ke derën hapur të kthehesh në familje.
Rri në një dhomë i vetëm. E gjaku i pafajshëm në tokë,
Çka po ndodhë me ne dhe dëgjoj duke folur me dikë. kishte mundësi të krijohej
Na thotë se flet me dikë që një qenie që kishte prani
a kemi magji?
dinamike natën...
“Jeta pa shije” nuk jeton.
Përtej mistikës, po ashtu, në
As nuk ha e as nuk pi me
Përgjigje:
Në fakt, ai nuk ka magji, por ne dhe më ka paralajmëru- Shtëpinë e Bardhë në Uashar se do të largohet nga ne. ington, para çdo krize, të
as ju nuk keni. Bëhet fjalë
pranishmit shohin ish-kryetA është duke folur, me
për një person, i cili po e
arin Ruzvelt në lëvizje...
kalon jetën me një burrë, me të vërtetë, me shpirtra të
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
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Nisur nga këto të dhëna,
gjithnjë ka diçka që ekziston në këto raportime, por
shpirtrat flasin me ata persona ku e gjejnë “mirëkuptimin” të pranohet komunikimi adekuat.
Mund të jetë një bisedë e
shthurur për ata që e dëgjojnë bisedën mes njeriut real
dhe shpirtit të padukshëm.
Dhe, vetëm ata e dinë për
çka flasin dhe kuptohen mes
veti, sepse mes tyre ka edhe
horizont të pamjes mes tyre.
Në disa raste këto biseda
marrin edhe karakter zhvillimi mes njeriut dhe naletit
(shejtanit). Dhe, në rastet e
tilla nuk përjashtohet e keqja dhe dhuna e brutaliteti.
Por, në rastin tuaj nuk ka
rrezik nga burri. Bisedat e tij
mund të duken të pakëndshme dhe të frikshme, por
nuk janë të rrezikshme.

nga të afërmit e tij nuk e di
se fëmija janë të tij...
Si t’u them fëmijëve kë e
kanë baba?
“Pa shifër”
Përgjigje:
Një gjë është reale këtu:
Fëmija duhet të dalin nga
ilegaliteti jetësor dhe të
dihet se të kujt janë...
Pa marrë parasysh se a do
të pranohen nga familja e
tij e gjerë në Kosovë apo jo,
familja e tij duhet ta di se
ata fëmijë janë të tij.
E, guximi apo mos guximi i
tij, pak kanë rëndësi...
Fëmija e kanë të drejtën e
vet të jetës dhe ajo që shoh
është se ata do të legjitimohen në atë familje, ndërsa
do të ketë një lëmsh fjalësh
mes familjes së ngushtë të
burrit tënd me gruan tjetër,
ashtu qysh e ka merituar ai.
Lufto që fëmijët t’i kalojnë
këto barriera...

Për lexuesit
e Diasporës

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

Por, një ditë u zbuluan
lidhjet e mia me të parin
që e kisha, edhe pse ai e
ka ditur. U grindëm shumë
dhe u ndamë. Tani dëgjoj
prej rrethit se ai shumë po
vuan...
A është e vërtetë? Dhe, ku
e kam fatin?
Familjet tona e kanë lënë
vendimin në duart tona
dhe më e mira është se
nuk kemi probleme me
familje...
“Dashuria jonë”
Përgjigje:
Ajo që del te unë e sigurt
është se ju jeni akoma të
mllefosur në njëri-tjetrin. Ai
e ka ditur se ti e ke pasur atë
person si ofertë, me të cilin
Fëmijët u rritën pa e ditur
keni fol, por nuk e ka ditur
kë e kanë baba!
Ku ta kërkoj fatin pas
se ti ke qenë me të në lidhje.
Jam nënë, jetoj në Zvicër.
ndarjes?
Kjo e ka shokuar ish- burrin
Këtu ku jetoj, u njoha
Zonjë e bekuar, jam
tënd, i cili do të bëjë një
para shumë vitesh me një
28-vjeçare, jetoj për momartesë në verën që vjen,
person që doli se kishte
mentin në Gjermani. Jam
por nuk do të jetë i lumtur
familje. Ai erdhi të punojë
ndarë nga burri. Unë reme të, pasi që zemra i ka
në fabrikën ku punoj edhe alisht e kam dashur dikë
mbetur te ti, pa marrë paraunë. Kështu, duke punuar
tjetër deri tre muaj pas
sysh çka ka ndodhur. Pabashkë edhe u dashuruam martesës, kur edhe kam
mundësia që ai të rehatohet
dhe lindëm një fëmijë, e
filluar ta dua burrin tim.
me të, do të bëjë që ai të të
pastaj edhe një tjetër. Tash Edhe ai më ka dashur mua rikthehet përsëri... Shoh se ju
janë mbi 16 vjeç.
shumë, sa nuk kemi shikuar do ribashkoheni në muajin
Problemi është se askush
tjetër jashtë njëri-tjetrit.
shtator.
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