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JOZEFINA TOPALLI,
E BUKUR
EDHE NË PLEQËRI
Cila femër nuk do të kishte dëshirë të
dukej si Jozefina Topalli, kur vite më
parë ishte në krye të Parlamentit të
Shqipërisë?
Por, edhe tash, kur i ka bukur do vjet,
është tejet atraktive. E tillë ishte ditë
më parë edhe në Kuvendin e Partisë
Demokratike të Shqipërisë, krah Sali
Berishës.

FADILE KRYEZIU,
FEMËR ME STIL
Erdhi nga Prizreni në Prishtinë për të
studiuar mjekësinë dhe për t’u kthyer
sërish në vendlindje, por mbeti gjithmonë në kryeqytet, në Prishtinë.
Fadile Kryeziun me vite e vite e njohim
spikere lajmesh në “RTK” dhe, pa dyshim, është veterane në këtë fushë. Andaj, me të drejtë konsiderohet zonjë e
rëndë e televizionit, grua me stil, e që
shfaqet në lajmet e mbrëmjeve dhe ke
dëshirë ta dëgjosh e ta shohësh.
Por, nuk duhet lënë anash edhe një
fakt: edhe në rininë e saj ishte tejet
e bukur. Pa dyshim, ishte ndër më të
bukurat e Kosovës...

GILI,
PËRHERË
MADHËSHTORE
Ndonëse është e martuar me Ilir Beranin dhe i kanë dy fëmijë, tashmë burra, Gili ende rrezaton me pamjen e saj
madhështore, duke mos lënë anash as
karrierën e saj të gjatë muzikore dhe
shumë të suksesshme.
Andaj, Gili, jo vetëm që është dalluar
për zërin dhe këngët e bukura të saj,
ajo gjithmonë është veçuar edhe për
stilin dhe sharmin në skenë. Dhe, me
prezantimet skenike, por edhe ato
në videoklipe, është admiruar nga të
gjithë stilistët e modës.
Sidoqoftë, me bukurinë dhe sharmin
e përhershëm, vazhdon të mbetet
imazh për bashkëmoshataret e saj...
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Në ballinë: Violeta Arbëri
Violeta Arbëri është
zonja që u shndërrua në imazh kopertinash, jo vetëm për
pamjen, elegancën
dhe stilin që posedon, por, mbi të
gjitha, për atë që
është dhe përfaqëson - shembullin e
një femre ideale.
Është grua e përfshirë në biznes,
menaxhere e
shkëlqyer, bashkëshorte dhe nënë
tejet e dedikuar.
Përtej të gjitha këtyre, Violeta është
nga ato zonja që falë
hireve, elegancës
dhe stilit të rafinuar, nuk kalon assesi
pa u identifikuar.
Zonja për të cilën
shkruajnë mediet,
e ndoshta e keni në
listën e personave
që ndiqni në “Instagram”, ka një histori
të tërë për të rrëfyer,
një storie suksesi
që mund të shërbejë
si motiv për shumë
femra.

Violeta Arbëri, gruaja
të cilën e lakmojnë të gjitha femrat
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Kush është Violeta Arbëri?
Violeta është model i gruas, e cila ka arritur të balancojë në mënyrën më të mirë
rolin e të qenit grua e përkushtuar në
zhvillimin personal, për bashkëshortin, dy
djemtë dhe familjen, në njërën anë, si dhe,
njëkohësisht, duke qenë e angazhuar në
biznes, modë, menaxhim dhe veprimtari
të ngjashme me to.
Violeta është nga Peja, e martuar në Mitrovicë. Një pjesë të kohës e kalon në Cyrih të
Zvicrës, kohën tjetër në Prishtinë.
Nëse do të duhej ta përshkruaje veten
si do e bëje?
- Modeste, e sinqertë, besnike, grua lojale.
Cila është puna që të përmbushë në
aspektin profesional?
- Jam në cilësinë e menaxheres dhe
drejtueses në disa biznese familjare, por
kreativitetin dhe pasionin më të madh e
kam në “Real Estate” (patundshmëri).
Së fundi, keni ndërmarrë një bashkëpunim me Ajkune Ahmetin?
- Po, fjala është për një qendër bukurie
ekskluzive për nga shërbimet dhe mënyra
e organizmit të punës, që është në qendër
të Cyrihut, konkretisht në qendër të
Orlikonit.
Objektin 10 katesh të kësaj Qendre e
kemi ndërtuar ne, në Qendër të Orlikonit,
pikërisht te Stacioni hekurudhor, brenda
të cilit objekt e kemi ndarë një lokal në të
cilin do të ofrohen shërbime të estetikës
dhe bukurisë.
E veçanta e këtij projekti është bashkëpunimi me gruan më të njohur shqiptare
në këtë fushë, Ajkunen, të cilën e karakterizon profesionalizimi dhe përkushtimi
në ofrimin e shërbimeve më cilësore dhe
profesionale për gruan.
Ju pëlqen të bërit biznes?
- Po, është përzgjedhja dhe orientimi im
në karrierë.
Sa është sfidues biznesi për një grua?
- E para është aftësia dhe kompetenca
profesionale të cilën, nëse e zotëron,
sfidat janë vetëm rrugë të kalueshme për
zhvillim të mëtejmë, por për mua ka qenë
më kuptimplotë dhe më vizionare rruga e
biznesit fal fatit të të pasurit bashkëshortin tim (fal suksesit dhe emrit të mirë që
gëzon në biznes), si mbështetësi dhe
këshilluesi më i mirë.
Nga postimet duket se jetoni në luks. A
është kjo pak a shumë ta jetosh çdo ditë
ëndrrën e shumë njerëzve?
- Fal punës së pandalshme, vizionit të
qartë se çka dëshirojmë në jetë dhe fatit
që na ka përcjellë në jetë, jetojmë ëndrrën
tonë sipas mënyrës sonë.

Visheni bukur dhe me stil, gjithmonë
me brende?
- Po, unë e shoh veshjen si pjesë shumë
me rëndësi të stilit tim të të jetuarit. Andaj,
shija e veshjes është pjesë e pandashme
e jetës sime, së cilës i kushtoj rëndësi dhe
kohë të mjaftueshme.
Gjëja më e shtrenjtë që keni në
gardërobë?
- S’mund ta them këtë...
Dukeni shumë e freskët. Sekreti i bukurisë suaj?
- Në radhë të parë është pjesa gjenetike.
Është ushqimi shpirtëror dhe mendor,
të cilën e përmbushë në familje. Jam
shumë e kujdesshme në ushqim. Pastaj,
angazhimi, aktivitetet rekreative, pushimet në destinacione të ndryshme brenda
vitit etj.
Çka mendon kur je para pasqyrës?
- Ndihem mirënjohëse dhe e falënderojë
Zotin për dhuntitë që m’i ka dhuruar.
Ju jeni bashkëshorte dhe nënë. Mund të
na shpalosësh pak më shumë mbi jetën
private?
- I kam dy djem, e që sa herë i vështroj më
mbushin me jetë dhe më shtojnë mirënjohjen ndaj Zotit për cilësitë e tyre dhe,
pa dyshim, bashkëshortin tim, Jimmin,
bashkëshort shembullor dhe përkrahës
jetësor.

Personi ose gjëja me vlerë të pakrahasueshme në jetën tënde?
- Familja ime.
Jetoni sa në Zvicër sa në Kosovë.
Megjithatë, ku të fle më shumë zemra?
- Pa dyshim, Zvicra është qendra e
aktivitetit jetësor, por Kosova na tërheqë
më shumë, veçanërisht shtëpia ime në
Prishtinë.
Dhe, erdhëm te ditëlindja. Si po ndihesh dhe sa ka rëndësi ditëlindja për
ty?
- Ditëlindja, kuptohet, është ditë e veçantë
për mua dhe familjen time. Është një prej
ditëve që familja ime më rikujton vlerën e
të qenit në jetën e tyre. Sivjet kam organizuar një festë të madhe, ku do të festoj
bashkë me shoqet e mija.
Planet e ardhshme?
- Projekte të reja dhe të cilat pres të realizohen së shpejti.
Porosia për femrat?
- Investoni në zhvillimin tuaj personal
dhe profesional, duke u bërë model në
shoqëri, si dhe përdore zërin tënd për t’i
inkurajuar dhe shtyrë gratë tjera në jetë.
Dhe, sigurisht, mos u dorëzoni në qëllimet
dhe idealet tuaja, ia ke borxh vetes dhe
secilës grua të rruzullit tokësor.
Nderim Neziri
Fotot: Jetmir Duraku
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Nga kryeqyteti ynë...

A ka familje në Prishtinë

që s’ka qen?

Kudo nëpër rrugët e
Prishtinës sheh njerëz
që shëtisin me qen, veçmas në pjesën e vjetër
të qytetit, ku njerëzit e
mbajnë veten si “pjesa
qytetare e kryeqytetit”.
Por, njerëz me qen
sheh, madje, edhe në
shëtitoren e Prishtinës,
veç atyre endacakë, e
që janë me bollëk dhe
s’kanë për të dalë fare
kurrë...
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Po të kalosh nëpër pjesën e vjetër të
qytetit të Prishtinës, veçmas në pjesën
rreth Shkollës fillore “Elena Gjika” dhe
Gjimnazit “Sami Frashëri”, si dhe në
pjesën rreth parkut të qytetit, kudo
hasësh në njerëz me qen, racash të
ndryshme.
Mirëpo, një gjë duhet ditur: mbajtja e
qenve në ambiente familjare kërkon
edhe kulturë të mirëmbajtjes së qenit.
Dhe, mu për këtë qëllim në Prishtinë ka
edhe sallone bukurie për qenët...

NJË QEN SA NJË LOPË!

Ditë më parë, teksa pinim kafe në
kafenenë afër Redaksisë, im shok, Sokol
Murturi, më thotë se djali i tij e ka hequr
qenin nga shtëpia.
Thënë të drejtën, më thotë ai, u gëzuam
e tërë familja, sepse qeni lodronte nëpër
shtëpi më shumë sesa ne njerëzit.

“Si e hoqi? E shiti?”, i them unë.
“Jo, nuk e shiti, por e fali në sallonin e
qenve ku e kishte blerë para një kohe”,
ma ktheu ai dhe vazhdoi: “Po ta kishte
publikuar në “Facebook”, pa dyshim, do e
kishte shitur nja 500 euro, sepse ka qenë
racë e mirë”, ma ktheu ai.
“500 euro!”, habitem unë dhe vazhdoj:
“Po, 500 euro nuk i bën një lopë, bre
burrë!”.
Dhe, kur njeri ndalet e mendon: 500
euro një qen, 500 euro një lopë, vërtet
qesharake! Një lopë e mban familjen me
qumësht, djathë e viç, kurse një qen e fikë
familjen me shpenzimet e çdoditshme...
Pra, për hir që ta mbajmë veten në trend
qytetari, e fikim familjen me qen, që me
shumicë hasim kudo, madje edhe jemi
gërditur nga ta, që s’ka skutë që nuk i
hasim...
Isa ILAZI

FAQJA E SHTATË

I UNTI S’KA SI TË
MENDOJË MIRË!
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PALLATET DHE LYPSARËT
Derisa rrugëve të qytetit të Prishtinës, por edhe të qyteteve të tjera të
Kosovës rrinë shtrirë kryq e tërthorë
– lypsarë, por edhe të tjerë që i hasim
sa në një kontenjer në tjetrin, në anën
tjetër, pushtetarët tanë harxhojnë para
për marketing të vetin, thjesht për
krijimin e kushteve të veta personale
dhe të farefisit.
Për këtë dëshmojnë pallatet e tyre,
bizneset e ndryshme, tokat me qindra
hektarë, por edhe anomalitë e tjera të
cilat u dalin në shesh çdo ditë.
Fatkeqësisht, Kosova ka një klasë politike që dominohet prej gënjeshtrave,
të cilëve u mungon kultura, por edhe
karakteri, e që një pjesë e shoqërisë
sonë ka filluar t’i emitojë, e kjo është
edhe më keq.
Varfëria thonë të qon në derë të hasmit, e pse të mos të qojë në derë të të
korruptuarit?!
Sidoqoftë, asnjë pushtet, kudo në
botë, nuk ka arritur që me tenderë të
manipuluar, me rrena, me vjedhje, t’i
zgjidhë problemet sociale dhe ta gjallërojë ekonominë.
Politika gjithmonë ka qenë edhe art i

taktizimeve, por kurrë nuk ka qenë art i
gënjeshtrës permanente, që vazhdon e
rritet përditë, siç edhe shihet.
Dhe, me gënjeshtra e korrupsione
duhet të jetojnë të gjorët kosovarë, ata
që kanë votuar, për ata që harrojnë...
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PSE E SHAJMË JETËN?
...dielli është i madh dhe ndriçues, por
prapë e lë gjysmën e botës në terr. Kjo
do thotë, sado e madhe të jetë mirësia
në këtë botë, largësia do të ekzistojë.
Çfarë më habit? Njeriu!
Është i shqetësuar për të tashmen. Pse?
Ai nuk jeton dot as sot, as nesër. Ai
jeton sikur nuk do të vdesë kurrë dhe
vdes pa jetuar kurrë si duhet...
Eh... Llogaria telefonike është dëshmia
më e mirë që tregonte - më mirë është
të heshtësh sesa të flasësh.
Vjen një ditë dhe gjithçkaje i vjen
fundi. Prandaj, mos e merr jetën aq
seriozisht. Askush nuk ka dalë i gjallë
prej saj, prej jetës.
E ne, që e shajmë jetën, nuk e kuptojmë se e shajmë veten tonë, sepse jemi
ata që e bëjmë jetën të tillë.
Gani Dili
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Rrallë e përmallë

Qaj
për ty,
fle
për ty,
zgjohem
për ty...

Ti nuk je ajo që unë
e doja! Unë të dua
ty nga fotografitë e
dikurshme dhe ti je
ajo që i shkonin të
gjithë fustanet me
buzëqeshjet e fytyrës!
Tani ti je një tjetër,
që shprehë frikë në
fytyrë, kurse ajo që
unë e doja ka vdekur
përgjithmonë...
I tillë, si jam sot, isha qëkur i mbaj
mend lulet dhe fluturat. Gjeja forcë
të vrapoja pas tyre derisa i fusja në
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dorë. Lulet nuk mund të iknin, por
fluturat kishin fuqi më të madhe se
unë. Aq sa vrapoja për ta provuar
fuqinë me fluturat, babai më thoshte
mos mendo se janë vetëm dy krahë të
lehtë, sepse aty është fuqia fluturuese.
Kur u rrita, isha ndalur në një stom
toke dhe i shikoja lulet nëse kishte flutura. Babai më tha se unë sërish kisha
mbetur fëmijë, si kisha qenë dikur!
Më tha se tash dalloj vetëm për nga
gjatësia e trupit.
U dëshpërova shumë kur ma dha babai atë vlerësim dhe shpejt u ktheva
në odë. Vura kokën mbi jastëkun prej
kallëpi të kashtës së fortë, në kërkim
të pushimit të mesditës. Desha t’ia
merrja inati babait, por mu hodh në
kokë si një shkëmb i rëndë tregimi i
tij se si ishte rritur jetim dhe thashë
se babai nuk e kishte jetuar rininë me

prindërit dhe nuk dinte deri në cilën
masë mund ta lëndojë fëmijën sikur
bëri me mua...
Desha ta falja, sepse nuk kisha çfarë t’i
bëja, ai edhe ashtu dukej i lodhur nga
jeta e jo nga mosha. Flokun e kishte
tamam sikur e mbaja mend në çdo
kohë.
E vendosa kokën në jastëk dhe për
pak minuta ndjeva lagështinë në
jastëkun prej kallëpi. Shi nuk binte,
mendova në atë përgjumje.
Ah, më ranë lotët... E pash veten tek
vrapoja një vërrie gurishte të mbushur
lule dhe barë. E mbaja për dore dikë
që nuk e kisha sot dhe, madje, më
erdhi në mendje edhe emri i saj.
Pse t’ia merrja inati babait, kur unë,
vërtet, nuk isha rritur?! Ky që jam sot
isha edhe para dhjetëra vitesh!
Atë që e kisha ëndërruar me kokë mbi

jastëkun e kallëpit, e shihja ëndërr, por
nuk di se kush ishte... Nuk di as pse
qaja! Por, gjithnjë më dukej se isha
penguar t’i përjetoja fluturat dhe lulet
si dikur...
Deudi i vogël, trevjeçar, dilte të ishte
me rezonues se unë, kur i thashë se e
kisha djalë babanë e tij...
E, ai mu përgjigj:
“Jo, ti nuk ke si ta kesh djalë, sepse ai
nuk është i vogël!”.
Kishte të drejtë Deuidi, sepse mund
ta kesh fëmijë dikë vetëm sa është i
vogël! Andaj, ula kokën në jastëk dhe
serish e ndjeva lagështinë e jastëkut.
Unë po qaja, sepse isha rritur në botën
time të luleve e fluturave dhe doja të
jetoja ende si fëmijë, vetëm brenda
saj. Por, sa herë që ngritja kokën, e
shihja babanë duke më ndenjur mbi
kokë dhe duke më thënë se je rritur e
më nuk je fëmijë, e, në fakt, unë shikoja me bisht të syrit nëse babai më
shikonte dhe me t’u larguar sado pak,
unë me sjellje bëhesha fëmijë si dikur.
Sepse, më pëlqente të isha fëmijë...
Ti më beson, por ti nuk je këtu pranë
meje sonte... Edhe ti je pak si fëmijë.
Ndjej si mund ta kallësh botën për një
flutur. Ndjej si mund të vdesësh për
një dashuri. Ndjej sikur më thua ikim
në qiell mbi ndonjë re që ka shi...
Dhe, me kokën mbi jastëkun prej
kallëpi dua të të them se ka ardhur
pranvera ime, ka sjell lule dhe ka çka
të të dhurojë çdo ditë...

UNAZA E LOTI – BASHKË

Andaj, sivjet do të ketë shumë lule
dhe unaza. Do të ketë shumë lot.
Do të ketë edhe heshtje dhe ëndrra.
Nuk do të vdesë askush pos ëndrrave
tona...
Do të ketë qetësi mbi “liqenet” e
gropave të minierës afër shtëpisë.
Do të dalë të shtyhem me Jonuzin,
duke matur hedhjen e gurit mbi ujin
e qetë në “liqen” dhe ai që do të formojë më shumë rrathë nga hedhja
e gurit, do ta bartë tjetrin në shpinë
100 metra larg dhe do ta kthejë sërish te vendi...
E, unë isha gjithnjë fitimtar në hedhjen e gurit mbi ujin e qetë. Shkonin
rrathët duke u zgjeruar dhe ndaleshin
vetëm kur përplaseshin me bregun.
Desha të të them se jam i tillë sikur e
do ti! Një fëmijë që shikon me bishtsyri babanë nëse më qorton akoma

në luftë e sipër për t’ma flakur sjelljen
prej fëmije...

TI HUMBE NJË KOHË...

Po e mbaja kokën në jastëkun e kallëpit kur Deuidi i vogël shikonte luanin e vogël Simba në luftë me Skarin
e egër...
E, unë ndjeja se do të bëja për ty
gjithçka... Kisha dal mbi kodër dhe i
kisha shtrirë duart në drejtim të erës
që m’i valëviste flokët, duke m’i mbyllur sytë flladi i tepërt.
Unë lutesha për ty! Për ty më kishte
zënë mbrëmja duke u lutur, por nuk di
edhe çka lutesha... Të jetoje ti... Të ishe
afër meje...
Mos ikë, qëndro këtu! Edhe ti nuk je
rritur kurrë, Linë! Ti nuk do të ishe rritur nëse nuk do të kishe dal në shiun
pranveror t’i kërkoje Zotit të rriteshe
sikur je sot.
Mos ikë, qëndro këtu! – fola edhe me
zë, teksa jastëku po bëhej gjithnjë e
më i lagësht…
Unë mbaja në dorë buqetën e premtuar, qëkur të vinte ajo do t’i thosha
se është jeta ime. Por, ajo nuk erdhi!
E ndjeva vetëm zërin e saj në valët e
telefonit. Sidoqoftë, isha përmallur
për zërin e saj...
Më fol diçka të bukur, të lutem! - i
bërtita.
Dua të flas për lule dhe sërish, si
fëmija që do të del sa më shpejt te
dëshira e tij, i thashë se jam duke e
pritur që të vjen e t’i merr lulet. I kam
bërë buqetë dhe i kam lidhur fort, që
të mos ndahet asnjëra prej tubës...
Por, ajo qante, e unë, sërish, e ftoja ta
merrte buqetën e luleve...
Sa fëmijë që je!- më tha. - Unë jam tërë
vaj e ti më thërret për lule!
Po, vërtet, unë desha të të pyesja nëse
jam ende fëmijë. Sepse, ti dhe babai
im mendoni njëjtë, por ai ka vdekur
kaherë e ti jeton pranë meje.
E, unë qaj për ty, fle për ty, zgjohem
për ty, por nuk po mund të të prek!
Andaj, Ty t’i kushtoj këto lutje që
më dalin nga shpirti, i thashë, duke
qëndruar maje kodrës së puhisë që
freskonte shpirtrat e trazuar...
Por, unë jam i lënduar, më dhemb
shpirti. Nuk di ku ndodhet shpirti, por
di se më dhemb!
Qaj shumë, më thotë, në mënyrë që të
të lirohet shpirti nga dhembja!
Në këtë çast, ula duart dhe buqeta me

lule sikur ra nga qielli në një humnerë
të thellë. Më rrëshqiti nga duart sikur
të mos kishte qenë kurrë në duart e
mia.
Provoj të gjej forcën e shpëtimit. Është
tepër vështirë mbi jastëkun e kallëpit
që është bërë shumë i lagësht.
Por, ajo sërish më del para, me fytyrën
engjëllore, pak e frikshme nga hera e
fundit kur më ra disponimi në fundin
e detit.
Mendova se frika iku dika dhe provova
ta shihja tani buzëqeshjen në fytyrën
e saj, por frika ishte thelluar.
Oh, ti nuk je ajo që më përket mua!
Këtë nuk ia them asaj, por e bluaj në
kokë teksa ecim tutje...
A e mban mend foton me fustanin
e gjelbër, që e kishe veshur ditën e
parë? A e mban mend belin tënd të
hollë, kur më pyete se cili fustan të
rrinte më bukur?
Më dukej se çdo fustan shkonte me
fytyrën tënde të buzëqeshur, nëpër të
cilën shihej lumturia jote... Nuk shihja
diçka që nuk i shkonte asaj fytyre!
Por, sot, shoh diçka tjetër. Ndalem dhe
i them vetes: Ti nuk je ajo e dikurshmja! Je hija e saj që po më ndjek mua
teksa iku nga jeta në kërkimin tënd...
Ku ke mbetur? A ke rënë në fundin e
greminës bashkë me buqetën e luleve
që ta mblodha në malin e dikurshëm?
Por, edhe mali ka ndryshuar, më nuk
duket i bukur si dikur... Kanë ikur edhe
zogjtë... Kanë ndërruar kohët, e ti je
bërë çdo ditë e më e palumtur...
Kur më merr malli për ty, shikoj albumin e dikurshëm kur vishje fustan të
gjelbër dhe them me vete tash ku je...
Dhe, teksa e shikoj foton e fundit,
në çast, nëna hapi derën e odës. Ma
vuri dorën mbi ballë dhe më tha se
qenkam bërë sikur të isha në fund të
detit...
E, edhe pse nëna ka vdekur kaherë,
shumë më paska marrë malli për
dorën e saj të ngrohtë. Ajo ma vendosi
mbi ballë dorën e nxehtë prej nëne
dhe kur nisi t’ma përkëdhel ballin,
ëndrra u shkëputë dhe ra si një degë
peme në tokë.
U ngrita, por nëna nuk ishte pranë
meje. Doja ta shihja duke ikur nga
oda, por dera nuk u hapë dhe unë, e
që doja të mos isha zgjuar kurrë nga
këto ëndrra me mall të nënës, vetëm
pëshpërita ndër buzë, se nëna kishte
vdekur kaherë...
S. Murturi
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Jeta larg atdheut...

Jetojnë në Turqi si milionerë,
në Kosovë marrin dhe për varre!
Shikoj televizionin “Alsat” të Maqedonisë, një emision me shqiptarët
e shpërngulur në Turqi në vitet 50-60 dhe më lindi ideja për këtë
shkrim. Një burrë rreth të 60-ave tregon se babai i tij, kur kishte
qenë për herë të fundit në Kosovë, kishte sjell në Turqi një strajcë me
dhe. I lë amanet djalit: “Kur të vdes, mbi varr ma hidhni këtë dhe!”.

Në vitet 50-60, të shekullit të kaluar,
rreth gjysmë milioni shqiptarë kanë
ikur për në Turqi nga dhuna serbe.
Atje, pas shumë përpjekjesh e vuajtjesh, disa prej tyre kanë arritur të
bëhen edhe milioner. I shikoj teksa
qajnë e sa të përmallur janë. I kujtojnë
njerëzit, fqinjët, por më shumë i kujtojnë tokat, therrat e fushat. Njëri thotë:
“Kam mall edhe për therrat e mymleqetit” (fjala është për Kosovën).

JETOJNË NË TURQI,
VARRIN E DUAN
NË KOSOVË!

Sidoqoftë, të gjithë ata që kanë edhe
pasuri e jetë të mirë, e kanë një amanet: Të varrosen në dheun e Kosovës!
Pra, dëshirojnë të varrosen në
tokën e mallkuar, siç kam lexuar një
shkrim... Tokë e mallkuar po, por e
bukur, me therra të ëmbla, e ku të
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gjithë duan të vdesin e të varrosen
këtu...
Megjithatë, dallojmë shumë me
Perëndimin edhe me faktin se toka e
Kosovës nuk e duron shumë urbanizimin, sepse ia neutralizon legjendat
dhe mitet. A ka kund më shumë përmendore e flamuj se te ne, në tokën e
mallkuar?
Kaloj rrugës transit, që lidhë rrugën e
Llapit me atë të Mitrovicës, dhe hasi
në disa varreza. Disa varre kanë nga
një flamur kombëtar, që valon sipëri.
A nuk mund të shënjohen këto varre
me një flamur të vetëm në hyrje të
varrezave? Nuk u mjafton ta kenë një
flamur kombëtar, por duhet secili varr
ta ketë nga një flamur? Edhe nëse janë
dëshmorë, edhe nëse janë viktima të
luftës, respekt për ta... Ata nuk janë
fajtorë që të gjallët nuk janë organizuar për t’i nderuar me një flamur të
vetëm...

CUNGU NË DERË
TË KOVAÇIT

Herën e fundit kam qenë në Gjermani
në ditën kur ishte edhe 100-vjetori
i Pavarësisë së Shqipërisë dhe pash
se e tërë Gjermania nuk ka flamuj sa
ka Kosova... Te ne, për çudi, pothuajse çdo pullaz shtëpie ka flamur! Pra,
Flamuri Kombëtar vendoset kudo dhe
pa asnjë kriter...
Kjo ma kujton edhe një ndodhi në
odën e tim ati, teksa vinin mysafirë të
ndryshëm. Burrat që vinin në odën
e babait e përdornin thënien: “Filan
burri është bërë si cungu në derë të
kovaçit!”.
Kur jam rritur kam mësuar se cungu i
kovaçit rri te dera dhe kushdo që hyn
e afron apo e largon sipas nevojës që
të ulet...
E, ai që nuk do të ulet në të edhe
mund ta shtyjë anash...
S. Krivaça
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Në prag të fundit
të vitit shkollor

Edhe sivjet

shkova
në shkollë

sa për

hajt!

Shkolla, të pëlqen
a s’të pëlqen, është
vendi ku do i kalosh
së paku 12 vjet (nëse
nuk përsërit ndonjë
vit) të jetës sate.
Mund të jenë vite të
mërzitshme ose atraktive, si këto dy të fundit në kohë pandemi,
varësisht prej individit. Shkolla kishte
reputacion dikur,
kurse sot, thënë të
drejtën, nuk po merret
edhe aq seriozisht.
E, për këtë flasin
disa nxënës të shkollave të mesme të
Prishtinës...
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DITURIE A., GJIMNAZISTE:
S’KAM MOTIV TË MËSOJ!
- Nuk di pse s’kam vullnet të mësoj. Nota
të dobëta nuk kam edhe shumë, por një
farë monotonie sa të duash...
Të pakt janë ata që sot, vërtet, mësojnë sa
duhet. Nuk di ku qëndron arsyeja, nuk e
di pse po tregohemi kaq të pa interesuar
për mësim. Unë për vete s’kam motiv të
mësoj!

bëltore, andaj kohë për të mësuar kam
shumë pak. Por, edhe shoqet e mia që
i kanë punët mirë, edhe pse ato nuk
punojnë pas mësimit si unë, as ato nuk
janë më të mira në mësime sesa unë.
Pra, te shumica e neve, nxënësve, ka
rënë interesimi për mësim. Ndoshta
shkaku i papunësisë së madhe edhe
nuk kemi vullnet për mësim. Por, në
këtë ka ndikuar edhe pandemia...

EDONA V., SHKOLLA
EKONOMIKE:
NË ORËT E FUNDIT BANKAT
JANË TË ZBRAZËTA!

FITIME S., SHKOLLA
PRIVATE E MJEKËSISË:
PA SHKOLLË
S’KA AS PUNË

- E di fort mirë se pa shkollim nuk ka të
ardhme. Megjithatë, pak, për të mos thënë
fare, po mësoj. Në klasën time janë vetëm
dy a tre nxënës që mësojnë sa duhet, e ne,
të tjerët, hajt, sa për të shkuar në shkollë...
Në orët e fundit pjesa më e madhe e
bankave janë pa nxënës, të zbrazëta. E,
kjo tregon më së miri për atë se sa jemi të
interesuar për mësim...

LABINOT RR., GJIMNAZI
GJUHËSOR: EDHE SHKOLLA ËSHTË PJESË E JETËS

- Është një anketë interesante, e që, për fat
të keq, shumë nga nxënësit nuk mund të
flasin edhe fjalë të mira, sepse pakkush sot
po mëson sa duhet. E, unë nuk pajtohem
me shumë shokë të mi, të cilët thonë se
po vijmë në shkollë sa për të marrë një
diplomë, e që ta kemi në xhep. Prandaj,
duhet të mësojmë, sepse edhe shkolla
është pjesë e jetës.

DAFINA G.,
SHKOLLA E TREGTISË:
MËSOJ DHE PUNOJ

- Meqë në familje nuk i kemi punët mirë
materialisht, pas mësimit punoj në një ëm-

- Të kesh një vend pune sot është suksesi më i madh në jetë, sepse gjendja
materiale sa vjen e po keqësohet për
shumicën e qytetarëve të Kosovës.
Faktori kryesor për gjendjen tonë të
rëndë ekonomike është papunësia e
madhe.
Unë pas orëve të mësimit punoj në
një butik në Lagjen “Bregu i Diellit”
të Prishtinës, sepse familja ime nuk
është në gjendje t’i heqë vetë të gjitha
shpenzimet e mia...
Më pëlqen puna që bëj, por nuk po
më mbetët edhe aq kohë për mësim,
sepse po lodhem shumë dhe në
mbrëmje mezi pres të shtrihem në
shtrat.

ÇKA MUND
TË PËRFUNDOJMË?

Nga të anketuarit tanë shihet qartë se
pa shkollim nuk ka ardhmëri të duhur.
Por, pakkush sot po mëson sa duhet,
meqë perspektiva pas shkollimit nuk
shihet askund, meqë shumë të rinj
edhe pas kryerjes së studimeve sillen
poshtë e lartë, meqë nuk mund të
gjejnë një vend pune!
Diturie Haxhaj

Me rastin e 23-vjetorit të zhdukjes

(Ky fejton është botuar në vitin 2006, në
Revistën “Kosovarja”.
Po e ribotojmë një
pjesë të tij me rastin e 23-vjetorit të
zhdukjes së intelektualit të njohur, Mr.
Ukshin Hotit).

Ç’thonë
në vendlindjen
e Ukshin Hotit?

Një gjysmë shtëpie e djegur mes
Krushës së Madhe dhe Celinës, pret
njeriun e harruar, i cili ka dy vjet që
nuk përmendet nga asnjë instancë
qeveritare e Kosovës.
Ukshin Hoti, ish-profesor universitar
i Prishtinës, kreator i politikës së kërkesave popullore për shtetin e Kosovës,
ai që nuk e fshehu as fjalën politike

e as fytyrën burrërore, sot nuk dihet
nëse është i gjallë apo i vrarë.
Veprimtari më i guximshëm shqiptar
i Kosovës, Ukshin Hoti, ka vite që nuk
përmendet për asgjë, ndërsa këtë
heshtje të rëndë për të, në Krushë e
cilësojnë si mosgatishmëri të kreut
kosovar për të relativizuar të vërtetën për rastin Hoti, i cili dikur kishte

prishur rehatinë e udhëheqësve të
rezistencës paqësore, si një filozofi
politike inekzistente.
Në vendlindjen e Ukshin Hotit
tashmë e konsiderojnë nder çdo
tendencë të riaktualizimit të ishkryetarit të UNIKOMB-it dhe thonë
se ai nuk kishte pretendime të bëhej
kryetar i Kosovës, as të merrej me
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Me rastin e 23-vjetorit të zhdukjes
burgosur në Dubravë, por nuk mund
të qëndronte më shumë aty, ku do e
nxirrnin me dhunë jashtë dyerve të
rënda të burgut.
Ajo që ka bërë më së shumti për
Ukshin Hotin është motra, Myrvetja, e
cila ka trokitur në çdo derë të mundshme, ku mund të dihej diçka për fatin
e tij, por rezultate nuk ka pasur.
Në Krushë kanë fjalë kritike për
qeverinë, e cila nuk po bën asgjë për
zbardhjen e fatit të Ukshin Hotit.

poste politike, por çdo gjë e bënte
për popullin.

Ç’THONË
NË VENDLINDJEN
E UKSHIN HOTIT?

“E kemi pasur fqinj të mirë, bacën Ukë.
Kemi ndenjur në këtë shtëpi vazhdimisht. Është djegur nga shkau në
marsin e vitit 1999. I ka tri dhoma dhe
një banjo. Shtëpia e tij ishte në qendër
të fshatit Krushë e Madhe, por ishte
solidar dhe ua la vëllezërve dhe doli
këtu, në fund të fshatit.
Edhe këtë shtëpi që e ndërtoi, e bëri
me paratë e tokës prej 60 ari që e shiti.
Nuk e donte djersën e askujt. Kur i
thoshim, baca Ukë, shiko si kanë bërë
pallate njerëzit që nuk janë në nivelin
tënd shkollor e intelektual, ai thoshte
se nuk kishte pretendime të bënte
pallate. Ishte modest dhe jetonte si të
tjerët.
Ata, pastaj, tregojnë se shtëpia e
djegur e ish-profesor Hotit posedonte
40 ari oborr. Ukshin Hoti, edhe ashtu,
katër vitet e fundit të jetës së tij në liri,
para se të binte në burg për së dyti,
e që ishte edhe përfundimtar, kishte
jetuar i vetëm në shtëpi, duke krijuar
tregime dhe ese tepër të dhimbshëm
për fëmijët endacakë që bridhnin mes
dy prindërve, por esenca e krijimtarisë
së tij, thonë në Krushë, ishte një platformë për organizimin e një ushtrie
çlirimtare të Kosovës.
Krushjanët kanë dy propozime për
relativizimin e rastit të Ukshin Hotit:
Kryqi i Kuq Ndërkombëtar të hapë
dosje speciale për Ukshin Hotin dhe
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shtëpia e tij në Krushë të shpallet
muze, pasi të kryhen një sërë punimesh që do të hynin nën mbrojtje
protokolare.
“KKN duhet të hapë dosje speciale
për Ukshin Hotin dhe të koordinojë
punët me institucionet e Serbisë, për
të mësuar të vërtetën e plotë rreth
Ukshin Hotit”, thotë Vehbi Hoxha,
njeriu që përkujdeset për pronën e tij
dhe vazhdon:
“Deri në momentin kur të mos ketë
dëshmi të tjera, do të shpresohet se ai
është gjallë. Dita që kishte dalë nga
burgu, më 16 maj 1999, ka qenë ditë
e diel”.

ÇKA U THA UKSHIN HOTI
TË BURGOSURVE?

Ditën kur Ukshin Hoti ishte liruar nga
burgu, ishte e diel. Mbi të gjitha, në
Kosovë ishte luftë dhe arsyet për ta
liruar atë nga burgu i Dubravës, pa
kurrfarë shoqërimi deri në shtëpi ishte
absurde!
Në të gjitha anët e Kosovës kishte
forca të shtuara paramilitare dhe
çetnike. Kështu e komenton atë ditë
Vehbiu, njeriu më i përafërt me zhvillimet rreth Ukshin Hotit, përveç motrës
Myrvetes.
“Kur e kanë liruar, ai mori çantën me
gjësende personale dhe doli nga
burgu. Shokëve u tha: “Kjo është dita e
fundit që ne shihemi!”.
Ai e dinte se të burgosurit nuk
liroheshin të dielave, prandaj lirimi
në këtë ditë kishte prapavijë fatale,
pasiguri fizike. Ai e dinte se ishte i
rrethuar nga snjaperët dhe forcat e
shumta që e mbanin në thumb çdo të

UKSHIN HOTI
BËNTE PLATFORMË
PËR ÇLIRIMIN
E KOSOVËS

Sipas Vehbiut, para se të binte në burg
për të dytën herë, Ukshin Hoti, ishte
njeriu i cili e përgatiste një platformë
për një ushtri çlirimtarë të Kosovës. Në
shtëpinë e tij, në mes të Krushës dhe
Celinës, ishin parë njerëz nga Drenica,
të cilët kishin marrë programet ushtarake të Ukshin Hotit. Këtë e dokumenton Vehbiu dhe Ymeri, me fqinjët
e tjerë, duke shpalosur një mori të
dhënash nga lëvizjet në shtëpinë e tij.
“Ukshini përgatiste një strategji të re
për një forcë çlirimtare ushtarake në
Kosovë dhe çdo natë në këtë shtëpi
hynin e dilnin njerëz nga Drenica, që i
merrnin ato programe.
Ne, mësuam më vonë për veprimtarinë e Ukshinit, por edhe atëherë
kur vinin te ai njerëz të shumtë, ne
e dinim se diçka po ndodhte në atë
shtëpi dhe dinim se ai përgatiste një
revolucion çlirimtar”, thonë fqinjët.
Me gjasë, herën e dytë kur e arrestuan në hyrje të Rahovecit, policia
serbe ka qenë e pajisur me më shumë
detaje sesa herën e parë. Dhe, dallimi i
burgosjes së dytë nga burgosja e parë
ishte se tezat politike të Ukshin Hotit,
ishin zhvendosur nga ideologjia politike në çlirim konkret në terren. Ukshin
Hoti kishte bërë shumë hapa avancues
drejt themeleve të një ushtrie të re
çlirimtare, të ngjashme më UÇK-në.
Dhe, për tërë këtë plan të tij, që ishte
vënë në letra konkrete, policia serbe
ishte në gjurmë dhe kishte njohuri.
Ai ishte përcjell nga dalja nga shtëpi
e deri aty ku ishte vënë postblloku i
arrestimit të tij.

UKSHIN HOTI
KA PASUR NJË FAMILJE
TË VIKTIMIZUAR

Babai, Nazifi, ka vdekur në Krushë
gjatë ofensivës serbe në mars të vitit
1999, me emrin e Ukshin Hotit në
gojë.
Vëllai i Ukshinit, Ragipi, është vrarë si
pjesëtar i UÇK-së në afërsi të Krushës.
Atij ia kanë prerë kokën me sëpatë
serbët e Krushës. Nëna e Ukshinit,
Fatimja, ka vdekur në vitin 2005.

KUSH THOSHTE “KOKA E
UKSHIN HOTIT
VLEN SA GJYSMA
E JUGOSLLAVISË?!”

Profesori universitar Mr. Ukshin Hoti,
për fatin e të cilit serbët nuk dhanë
asnjë sqarim se çfarë ka ndodhur pasi
u lirua nga burgu i Dubravës më 16
maj 1999, ditë e diel (në vend se të
lirohej një ditë më vonë, të hënën),
për motrën e tij, Myrvete Hoti-Kosumi,
mbetët çështje e anashkaluar për nga
institucionet vendore dhe veçmas
ato ndërkombëtare. Lirimi i tij një ditë
para kohe nga burgu, ishte akt kriminal i paramenduar, që Serbia e kishte
planifikuar më parë.
Ukshin Hotin, gjatë kohës së luftës në

Kosovë më 1999, e transferuan nga
burgu i Mitrovicës së Sremit në atë të
Nishit dhe nga Nishi në Dubravë të
Istogut. Vizita e fundit në burgun e
Mitrovicës së Sremit i është bërë nga
motra, Myrvetja, si dhe dhëndri Hakiu,
më 12 shkurt të vitit 1999 dhe mezi
kishin arritur në Prishtinë me autobusin “Nish-Ekspres”, mbushur serbë
të panjohur që vinin në Kosovë, sepse
atëbotë Kosova ishte mbushur më
shumë sesa Serbia me policë, ushtarë
e paramilitarë serbë.
“Kur arritëm në fshatin Lupç, UÇK-ja
kishte formuar barrikada dhe shoferi
i autobusit serb paralajmëroi të
ruheshim, meqë duhej të kalonte në
zig-zake mes gurësh të vënë në rrugë”,
thotë bashkëshorti i Myrvetes.
Motra e Ukshinit, Myrvetja, ka qenë e
autorizuara e vetme e vëllait Ukshinit,
që ka pasur kompetenca të merret me
çështjen e letrave e tij dhe të gjitha
gjërave të tjera rreth Ukshin Hotit.
“Për çdo muaj kemi pasur të drejtë ta
vizitojmë Ukshinin në burg”, thotë ajo
dhe vazhdon: “Një liri më e theksuar për vizita ka qenë në burgun e
Prizrenit, ku Ukshinin ka mundur ta
vizitonte edhe familja e gjerë, por kjo
mënyrë e vizitave u shtrëngua nga
regjimi i Serbisë, me transferimin e tij
në burgun e Mitrovicës së Sremit dhe

të Nishit. Nëpër burgje e ka vizituar
deri vonë edhe vëllai, Ragipi, pjesëtar i
UÇK-së dhe dëshmor i kombit.

UKSHININ E KANË
TORTURUAR SHUMË
NË BURGUN
E MITROVICËS
SË SREMIT

“I bënin shumë presion”, thotë Myrvetja, duke përcjell tani vetë dëshmitë
e dëgjuara nga Ukshin Hoti.
“Në Mitrovicë të Sremit ka pasur edhe
tortura fizike, meqë autoritetet serbe
kishin thënë se “koka e Ukshin Hotit
vlen sa gjysma e Jugosllavisë!”, shton
Myrvetja.
“Ndihma” e tërë që mori Ukshini si
“lirim” nga burgu, ishte një ditë e
vetme. Ata kishin thënë se për shkak
të sjelljes së tij të mirë i falej një ditë.
Duhej të lirohej të hënën, më 17 maj,
ndërsa e liruan më 16 maj, ditë e diel,
që ishte një përjashtim i rregullave të
burgut nga praktika e Jugosllavisë.

PSE NUK U BË
NJË DOSJE E POSAÇME
PËR UKSHIN HOTIN?

Janë institucionet e Kosovës dhe mosgatishmëritë qeveritare, ato që e kanë
lënë pa dosje iniciativën për ndriçimin
e së vërtetës së Mr. Ukshin Hotit, politologut të madh kosovar, për të cilin
askush s’i kërkoi kurrë Serbisë ta thotë
asnjë fjalë të vetme se kush ishte ai që
e liroi nga Burgu i Dubravës të dielën,
më 16 maj 1999.
Ukshin Hoti, kreatori i filozofisë
politike kosovare, shihej ndryshe nga
politikanët që mbanin pushtet moral
dhe institucional në Kosovë dhe, me
gjasë, ishte sfidë e rëndë për të gjithë
ata që konceptualisht mendonin se
vetëm përmes paqes dhe politikës
paqësore, Serbia do të nënshkruante
kapitullimin në Kosovë.
Duket se frika nga rivaliteti politik i
Ukshin Hotit i ka stopuar përpjekjet
institucionale të krijojnë dosje të
veçantë për të, me ç’rast do të krijohej
mekanizmi më i lehtë i presionit të
bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë
që ta detyronte Beogradin ta zbulojë
të vërtetën se ku është Ukshin Hoti...
Safet Krivaça
KOSOVARJA 15

Kthim në kohë

Pse gjeneral Rrahim Ademi

nuk luftoi edhe në Kosovë?
Njëri ndër gjeneralët më të njohur gjatë luftës në Kroaci,
Rrahim Ademi, në një intervistë të rrallë të tij, ka treguar arsyet,
që sipas tij, e shtynë të mos bëhej pjesë e luftës së Kosovës.
“Unë nuk isha i interesuar
për komandë, le të jetë
dikush tjetër. Unë isha i interesuar për punë, unë ua
bëj planifikimin e luftës”,
tha gjenerali i ushtrisë
kroate me origjinë nga
Kosova, Rrahim Ademi.
“E para: në atë kohë isha
i paditur në Hagë. E dyta,
sepse çdo largim i imi nga
Kroacia do të më kishin
futur në burg. E treta, pa
marrë parasysh, kemi pasur
një mbledhje në Split, para
fillimit të luftës, ka qenë
Bedri Selmani, Naim Shala,
16 KOSOVARJA

ka qenë dy shqiptarë prej
Bosnjës, kanë qenë prej
UÇK-së, ka qenë Ton Berisha dhe në atë mbledhje
mirë u kam thënë: Unë
s’jam i interesuar për komandë, le të jetë komandant
dikush prej Kosovës, të
bëhet Sylejman Selimi, unë
jam i interesuar për punë,
unë ua bëj planifikimin e
çlirimit të Kosovës dhe të
gjitha operacioneve. Unë
vendlindjen, vatanin e du
me zemër, e jo për interes
e pare”, tha ndër të tjerash
Rrahim Ademi.
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Rrëfim i studentes

E di unë
si e dhashë provimin e fundit!
Dy herë më rrëzoi profesori në provim dhe
nuk reagova, sepse,
sipas profës, duhesha të “mësoja” edhe
më tepër...
Herën e parë kur shkova në provimin
e fundit, thënë të drejtën, nuk isha
përgatitur sa duhet. Më shumë shkova
për të provuar fatin.
Por, herën e dytë, sipas meje, u përgatita mjaft dhe isha e bindur se këtë
herë do e jepja provimin dhe do të
largohesha nga fakulteti me diplomë
në xhep.
Atë ditë nuk përdora makijazh në sy e
fytyrë, por shpejt e shpejt u përgatita
dhe shkova në provim. U befasuan
shoqet kur më panë në atë gjendje
dhe ua sqarova arsyen pse dukesha
ashtu...
Shkurt e shqip, nuk dëshiroja të
dukesha eksituese para profës, gjë të
cilën e vërejti edhe vetë profa dhe u
befasua kur më pa në atë gjendje...
I dhashë vetes zor që të diplomojë,
sepse edhe në familje ma shtuan zullumin, duke më kritikuar pse ngeca
në provimin e fundit, kur provimet e
mëparshme i jepja pa ndonjë bujë të
madhe.

E TRETA E VËRTETA!

Por, herën e tretë kur hyra në provim,
edhe pse nuk mësova asgjë më
shumë sesa dy herët e mëparshme,
vendosa të kopjoj dhe profa nuk arrita
ta zbulojë.
Profa në testin me shkrim më kishte
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dhënë notën tetë. Thënë të drejtën, u
habita. E prisja një gjashtëshe dhe hiq
më shumë.
E, pse më dha notën tetë as sot e

kësaj dite nuk e di, edhe pse kanë
kaluar 10 vjet nga koha kur kam
diplomuar!

V.

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

Vajzat eksituese...

Tokën e babës
e kisha shitë për Jehonën!

“M’u ndal fryma kur e
pash një femër sot se
çka kishte veshur. Po,
a mundet njeriu i gjallë të qëndrojë në vend
kur i kalon para hundëve një seks-bombë
si ajo?
Kam jetuar disa vjet
në Gjermani, por, të
them të drejtën, kurrë
në jetën time nuk
kam parë femër më
të bukur sesa atë që
pash sot. Dhe, asnjë
mashkull normal nuk
mund ta durojë këtë
“nxehtësi të madhe”
që po e krijojnë vajzat tona, e që po na e
qesin flakën kur po i
shohim.
A thua, a vuajnë edhe
ato si ne, meshkujt,
kur po na kap të nxehtit?”, tha Kreshniku,
29 – vjeçar, teksa bisedonim në një kafiç në
Prishtinë, në “Qafë”,
duke pirë kafe.
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E veshur me fustan deri te gjunjët, me
ngjyrë të kuqe, Jehona, 19 vjeçe, ecte
kokëlartë përpara disa meshkujve që ia
kishin ngulur sytë nga tavolina e lokalit
kur rrija unë me Kreshnikun.
“Krejt tokën e babës e kisha shitë për të!”
, më thotë Kreshniku, teksa e shikonte
Jehonën kah ecte kokëlartë, e i cili sikur
dëshironte ta përbinte të tërën me shikim.

JEHONA NUK UA VARTE
VESHIN FJALËVE TË MESHKUJVE!

Jehona vazhdoi rrugën e vet dhe as që i
bënin përshtypje shikimet e meshkujve të
shumtë, të cilët e përcillnin me kureshtje
ecjen e saj. Mënyra se si ajo ishte veshur
dhe qëndrimi indiferent i saj, te meshkujt linte ndjenjën e të dëshpëruarve,
të cilët do të shohin dhe do t’i terin sytë
tërë ditën, duke parë edhe vajza të tjera
eksituese si Jehona.
“Nganjëherë po më duket vetja si robot
kur po shoh femra shumë eksituese. Ato e
zbulojnë trupin e tyre, kurse ne, meshkujt,
digjemi nga brenda.
Nuk di kush po i mëson kështu femrat
tona? Kur u ktheva nga Gjermania mendova se do të martohem menjëherë, por,
edhe pse ka femra sa të duash, unë nuk po
mund ta gjej atë që do e merrja për grua,
ani pse të mira e të bukura ka sa të duash
në Prishtinë, Pejë e Prizren.
Nganjëherë më shkon mendja të marto-

hem si në kohën e prindërve të mi, me
mesit, ta marrë një grua nga fshati, e cila
nuk di se çka është qitja e kërthizës jashtë,
si këto të qytetit.
Por, edhe ato në fshat kanë ndryshuar
dhe nuk janë më si dikur. Edhe ato sillen
e pështillen”, tha në fund të bisedës sonë
teksa pinim kafe, Kreshniku.

“ME RËNDËSI ËSHTË SE
JAM NË FORMË”

“As që më intereson se çka mendojnë të
tjerët për mua se si vishem e si dukem. Me
rëndësi është se unë po ndjehem mirë, në
formë. Dhe, kjo për mua ka rëndësi”, më
tha të nesërmen Jehona, teksa e takova
në rrugë, e që shkonte në punë në një
butik, i cili ndodhej në Pallatin e Rinisë në
Prishtinë.
Kreshniku, por edhe të tjerë si ai,
megjithatë, janë të mendimit se është
mirë që edhe vajzat tona e kanë thyer
“mitin”, si dhe “mentalitetin e ndryshkur”,
që ka dominuar gjithmonë në Kosovë.
Sot gjithkush vishet si të dojë dhe kjo
është shenjë e mirë se edhe rinia jonë po
civilizohet dhe prindërit nuk i fusin më
hundët në jetën e tyre në këtë aspekt.
Sepse, edhe vajzat duhet ta jetojnë jetën e
tyre ashtu si duan ato, e jo vetëm si duan
të tjerët. Nuk duhet etiketuar vajzat si
prostituta pse vishen hollë apo në mënyrë
eksituese, sepse ajo është shije e tyre dhe
asgjë më shumë.
Burim Bajrami

Arbnore Gegollaj
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Adresa: Përballë Komunës Malishevë ; Kontakti: +383 49 573 896;

Në Kosovën shtet...

A je pacient edhe
kur blen kondom?
Në Kosovën shtet të
pavarur dhe sovran,
sapo të hapësh derën
e barnatores ti je pacient! Kështu të quajnë farmacistët, edhe
nëse aty je për të blerë
barëra për dikë tjetër...

Hap derën e një barnatore në
Prishtinë. Farmacistja, e cila po fliste
në telefon, e ndërpreu muhabetin
me bashkëbiseduesin. “Të thërras më
vonë, sepse kam një pacient!”, tha ajo.
“Kështu i quani ju klientët tuaj?!”, nuk
durova pa i thënë, paksa me qeshje.
“Kështu u thonë në të gjitha barnatoret”, ma ktheu ajo.
“Atëherë, më jep “Paracetamol” për
nënën time, sepse as ajo nuk është e
sëmurë, por më porositi t’i blej që t’i
ketë në rast nevoje”, ia kthej unë.
Dhe, pasi pagova e dola jashtë, seç
mu ngulitet në kokë fjala pacient, që e
dëgjova nga farmacistja, sepse për të
je pacient edhe nëse hyn në barnatore
për të blerë mjaltë, e që shumë bar28 KOSOVARJA

natore kanë me bollëk dhe të gjitha
llojet...

klientët që hyjnë e dalin nga barnatoret e shumta të kryeqytetit tonë?

A KA KONDOMA
NË BUTIK?

MOS U BËFSH PACIENT!

Për të sqaruar më mirë këtë situatë,
të rikujtojmë se në barnatore mbajnë
edhe ushqim për foshnje e fëmijë
të vegjël, shishe për qumësht për
fëmijë, kozmetikë e gjëra të tjera të
ngjashme.
Madje, je pacient edhe nëse dëshiron
të blesh kondom për seks të sigurt,
për të cilin propagandohet nga
organizata të shumta, me qëllim të
mbrojtjes nga shtatzënia.
Andaj, sipas kësaj logjike, kondomët
duhet t’i blejmë në shitore a butiqe,
që të mos marrim epitetin e pacientit...
Pra, për farmacistët ti je pacient edhe
nëse je plotësisht i shëndoshë, edhe
nëse s’ka të bëjë asgjë me asnjë
sëmundje!
Prandaj, sipas farmacistëve, në jemi
shoqëri “e sëmurë”. Një shoqëri që nuk
të pyet kush a je i sëmurë a jo...
Shtrohet pyetja: Kush ishte ai budalla që e shpiku i pari këtë epitet për

Farmacistët fare nuk e ngarkojnë
kokën se a të kanë lënduar që të
quajnë pacient edhe kur nuk je!
Sepse, në Kosovën tonë shtet sovran
dhe i pavarur më e keqja të ndodhë
nëse bëhesh për doktor, kur dihet se
si shkojnë punët në klinikat tona, kur
dihet se për një gastroskopi, bie fjala,
duhet të presësh me javë të tëra, e
të mos flasim për analiza të tjera, ku
mund të presësh në radhë edhe me
muaj...
E, po u shtrive në spital, vajhalli për ty,
do të të humbë vetëbesimi komplet
dhe do të qëndrosh aty derisa një ditë
vjen mjeku dhe të thotë: “Bëhu gati se
po shkon në shtëpi!”.
E, për mjekim privat, puna qëndron
edhe më zi: të rrjepin me para për
çfarëdo analize. E, po pate nevojë
të operohesh, atëherë duhet me e
shtrënguar “rripin” fort, sepse çmimet
janë astronomike...
Prandaj, fjala më e vlefshme në jetë
është: “Mos u bëfsh për mjek!”.
Diturie Haxhaj

Tel: 044301111; Tel 2: 044304000
Cel: 0675444445

Tel: +355 69 258 8889
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Përjetim i hidhur

Jehonën që e doja

e martuan për tim shok!
Jehonën, prej momentit që e pash për herë të parë, e vështroja pa
ndalur dhe brenda meje çdo herë e më shumë rritej një ndjenjë e
fuqishme, edhe pse ajo kishte sjellje të çuditshme: shoqërohej me
djem për të cilët nuk flitej mirë...

Shkova të ndiqja ligjëratën e parë. Pasi
filloi ligjërimi, një vajzë u duk në derë të
sallës së madhe. Dhe, erdhi e u ul pranë
meje. Ishte e bukur. E veshur si zonjushë e
rëndë, elegante. Thjesht, m’i mori mendtë
me të parën...
Por, përveç me bukuri, ajo tërhoqi vëmendjen e të tjerëve edhe me pyetjet që
i bëri profesorit gjatë ligjëratës. E, si për
inati, edhe unë fillova t’i bëja profës pyetje,
që të mos i jepja asaj mundësi të vazhdonte me pyetje të tjera...
Kur përfundoi mësimi, më tha se quhej
Jehonë, se ishte nga Peja dhe m’ua afrua
edhe më afër.
Dhe, në momentin kur u afrua, më vështroi me një buzëqeshje të lehtë, që m’u
dridhen këmbët...
Më pas, një valë e nxehtë ma vështroi trupin, meqë një gjë të tillë nuk e prisja nga
një bukuroshe si ajo...

NË FILLIM
IA MORA INATI!

Në çast, kur pa se më dridheshin duart,
filloi të qeshte, duke u ndjerë krenare
krahas dobësisë sime... Dhe, nga ai mo30 KOSOVARJA

ment, ia mora inati. Nga ai çast vendosa të
mos i flisja, e edhe me shikime ta injoroja
totalisht.
Gjatë javës e pash disa herë Jehonën dhe
ajo, si gjithnjë, nuk ngurronte të qeshte
me të madhe gati pas secilës fjalë që fliste.
Disa herë e vërejta se përpiqej të takonte
vështrimin tim...
Në javën e dytë, sërish erdhi me vonesë në
ligjërata. Kur hyri brenda, si për inati, erdhi
dhe u ul sërish pranë meje...
Mu duk e çuditshme sjellja e saj, por isha
i vendosur t’i jepja një mësim. Megjithatë,
ndjenjat ishin të forta pranë saj, por luftoja
me vetveten. Në çast, filloi të më shikonte
çuditshëm, sa fillova të frikësohesha nga ai
shikim. Pas pak pash se u skuq shumë...

SI NDRYSHOI
GJITHÇKA?

Kur përfundoi ligjërata e asaj dite, ajo
kërkoi të bisedonte me mua. Unë i propozova të shkonim në bibliotekën e fakultetit
dhe atje, kinse jemi duke lexuar, edhe të
bisedonim...
Atje, në bibliotekë, filloi të fliste për jetën e
saj, pastaj m’i bëri disa pyetje që kishin të

bënin me jetën time.
Në fakt, më erdhi keq t’i tregoja se ç’jetë
varfërie kisha karshi saj, që tregonte se
ishte rritur si në përralla.
Megjithatë, nga ajo ditë, filluan të shpeshtoheshin takimet tona... Kështu, edhe nisi
të forcohej diçka ndërmjet nesh.

SI E FEJUAN
ME SHOKUN TIM?

Pas diplomimit tonë filloi të ndryshojë
gjithçka, ndonëse ishim betuar se nuk do
e linim njëri-tjetrin dhe se pas fakultetit do
të martoheshim.
Por, ëndrrat tona përfunduan shpejt, sepse
familja e saj nuk donin të ishte me mua,
varfanjakun e dikurshëm. Nuk donin që
vajza e tyre të ishte me një njeri si unë...
Dhe, të gjitha planet tona u shuan në
ditën kur më thirri në telefon dhe, duke
qarë, më tha se familja e kishin fejuar me
një tjetër, të një rangu të saj. E kishin fejuar
me një biznesmen, që prej kohësh njihej
me familjen e Jehonës.
Por, tek pas martesës së saj mësova se ai
ishte një shok imi i studimeve...
P. B.

‘Turquoise Marina’, shtëpia juaj
pranë varkës, biçikletës dhe plazhit
Turquoise Marina pozicionohet në Hamallaj, në veri të qytetit të Durrësit me një
distancë prej afërsisht 20 km, në Jug me
Rezervat Natyror, në Lindje nëpërmjet
kanalit të Hidrovorit, ndërsa në Perëndim
me detin Adriatik.

Në mënyrë shumë të kujdesshme është
planifikuar sistemi rrugor dhe sistemi i
parkimeve, duke e bërë më të sigurt jetën
e këmbësorëve, dashamirësve të biçikletave dhe duke rregulluar qarkullimin e
makinave.

Turquoise Marina është ndër projektet më
të mëdha, jo vetëm në Shqipëri, por edhe
në rajonin e Ballkanit, me një sipërfaqe
totale prej 350’000m2 (35 ha).

Plani ynë i zhvillimit, në Marinën rezidenciale, ofron menaxhim eficient në shërbimet
bazë si, siguria, mirëmbajtja, administrimi
i rezidencës dhe gjelbërimi e pastrimi i
hapësirave të përbashkëta.

Rezidenca e Risive, sjell për herë të parë
në Shqipëri Marinën Rezidenciale me mbi
200 vendparkime të mjeteve lundruese;
pistën më të gjatë të biçikletave në zonë
prej 3’000 ml korsi biçikletash; një galeri
rëre e cila do të jetë katalizatori kryesor i aktiviteteve rekreative për të gjitha
moshat dhe AQUAPARK-un e zhvilluar
brenda një hapësire banimi.
Projektuar për të qënë e qetë dhe komode
për individët dhe familarët që dëshirojnë
të shijojnë natyrën, aty ku ofrohet siguri,
cilësi e lartë ndërtimi dhe infrastrukturë. Të
gjitha vilat dhe apartamentet kanë akses
të drejtpërdrejtë me detin Adriatik.

• Siguria përfshin sallat e monitorimit,
sistemet e alarmit, CCTV 24/7, kontrollimin
e aksesit të hyrjeve në Rezidencë. Stafi i
kualifikuar me një bashkëpunim rigoroz
me kompaninë më të suksesshme në treg.
• Mirëmbajtja përfshin kujdesin për ujin
e pijshëm, rrymën elektrike, sistemet e
kanalizimit të ujrave të bardha e të zeza,
mirëmbajtjen teknike dhe elektrike.
• Administrimi i rezidencës nga kompania
S&D Invest, duke përfituar kështu nga
eksperienca 14 vjeçare e menaxhimit dhe
bashkëpronësisë.
• Gjelbërimi dhe pastrimi i hapësirave të
përbashkëta por edhe atyre individuale.

Investimi ka në përbërje hapësira të
dedikuara për pishina, Aquapark, Marine
Port, bare, restorante, hapësira shërbimi
në funksion të komunitetit.

Turquoise Marina është investim i kompanisë së ndërtimit dhe zhvillimit të rezidencave në Shqipëri, AGIKONS Sh.P.K, që
operon prej vitesh në tregun vendas dhe

atë ndërkombëtar, në fushën e menaxhimit të pronave dhe menaxhimit turistik.

HAMALLAJ, GJIRI I LALËZIT
Të jetosh nën gjelbërimin e përhershëm
dhe pranë bregdetit shqiptar është parajsa
që keni kërkuar. Bregdeti shqiptar i Adriatikut ka klimë mesdhetare me ndikime të
konsiderueshme detare dhe subtropikale.
Tokat pyjore mbizotërohen kryesisht nga
gjelbërimi i përhershëm.
Ajër i pastruar nga pylli i pishave dhe jodizimi
i detit, sjell për ju zgjedhjen ideale për t’iu
dhuruar një jetesë të qetë, larg zhurmës slarg
zhurmës së përditshme të qyteteve.
Tel: +355 68 409 9082
E-mail: sales@agikons.com

PËR ATA QË BESOJNË: MAGJISTARJA U PËRGJIGJET
ARJA
MAGJIST
hotmail. com

lindjavdekja@

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

s’mund ta përballojë kërkesën.
Mund të kenë shpesh zënka
bashkëshortore për probleme
që, në fakt, e kanë bazën te
mungesa e kushteve që ndërlidhen me ju fëmijët. Ata, sado
që përmbahen para jush, në
fakt, kanë kokëdhembje. Ky
është një shpjegim që mund ta
ndërlidhë këtë realitet.

A do të kenë fat vajzat e
mia?
Jam në hall të madh!
vendit dhe ai ka mbetur mes
E nderuara magjistare, të
E nderuara magjistare,
dy zjarresh, siç thotë populli.
jam në hall të madh. Jam
Pra, ajo që vlen të thuhet është përgjërohem t’më thuash pse
na janë bërë punët rrëmujë
28-vjeçare, nga Ferizaj. E dua se ju ende e keni lidhjen dhe
në shtëpi, aq më shumë kur
një djalë shumë sa kam rënë ajo është shkëndija që mund
në depresion dhe kam hum- ta ndezë një zjarr të tërë dëshi- jam shtatzënë! I kam tri vajza,
por të madhes fati i është lidrash që keni.
bur kuptimin e jetës.
hur dhe tash është 18 vjeçe.
Pse ai po ikë nga unë dhe çka Prandaj, shoh se gjërat mes
Kam problem me të, prandaj
po ndodh me të? A është fati jush kanë mbetur të hapura
dua të di kur do ta ketë fatin.
akoma...
im ai?
Kemi shumë probleme në
Nëse nuk është fati im, të
jetë...
Pse nuk jemi rehat në
lutem, më thuaj ku e kam
A do të kemi jetë të lumtur?
shtëpi?
fatin?
“A. D.”
“Q.” Përshëndetje zonja magjistare, mora guximin t’u shkru- Përgjigje:
Përgjigje:
aj pasi ka kohë që në familjen Jeta është një proces në të cilin
Ajo që të mban me shpresë ta
e mira dhe e keqja janë pjesë e
kesh për vete personin që e do tonë nuk kemi rehati. Dua
saj, sikur është nata dhe dita,
të di a mos kemi diçka në
është se ju keni akoma lidhje
gëzimi e hidhërimi. Për nënën
shtëpi, sepse shpesh ndodh
komunikimi dhe kjo lidhje
që prindërit kanë kokëdhem- është gjë e shëmtuar kur fëmitregon se ai nuk e ka humbje? Prindërit janë të papunë ja është në rrugë të gabuar,
bur ndjenjën ndaj teje, por e
sepse ajo, përveç fjalës që e
dhe ne jemi tre studentë në
kaluara pak a shumë e bën të
thotë, mundet ta shkatërrojë
familje.
pavendosur.
Euforia jote të bashkohesh me
“Pa shifër” një pjesë fizike dhe shpirtërore,
duke mos u pajtuar me fëmiPërgjigje:
të patjetër, ka ndikuar negajën.
tivisht te ai, sepse kjo ka mbjell Problemi është krejtësisht social. Ju jeni tre studentë, të cilët Ne nuk kemi shpirt ta
frikë në shpirtin e tij. Kjo është
paraqesim fëmijën tonë si rast
keni nevojë për financim çdo
njëra anë e medaljonit, por
ana tjetër i takon familjes. Te ai ditë për t’i vijuar studimet. Viti të denoncuar për t’u korrekka ndikim familja dhe roli i saj shkollor për tre studentë është tuar institucionalisht, sepse
kjo do të mendohej krim ndaj
shumë i gjatë për dy prindër
është shumë vendimtar. Ata
fëmijës.
të papunë. Zemra do e xhepi
i ofrojnë rast martese jashtë
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PËR ATA QË BESOJNË: MAGJISTARJA U PËRGJIGJET
Një film i shpërblyer para disa
vitesh kishte personazhe nënë
e djalë dhe në një moment
jete, kur nëna bindet se ai po
shkatërrohet, ajo e denoncon fëmijën e vet, edhe pse
adoleshent dhe e shikon pas
perdes së dhomës së shtëpisë
kur djalin e saj të vetëm ia
merr policia për ta dënuar në
shtëpinë korrektuese.
Megjithatë, ajo mbolli një
shpresë në zemrën e saj: Ta
priste edukimin e të birit, i cili
kur të dilte do të kishte qasje
reale ndaj jetës.
Dhe, më në fund, kur erdhi
dita ta merrte të birin, ajo ishte
nëna më e lumtur. Jo pse u
kompletua si nënë, por se djali
i saj tashmë kishte qasje korrekte ndaj jetës dhe dukurive.
Te ne, zakonisht, ndodh e
kundërta e kësaj që kishte bërë
nëna nga filmi. Sepse, te ne
luftohet për të mos e marrë
zyrtarët ligjorë dhe të sigurisë
shtetërore fëmijën tonë, prandaj kjo dukuri duhet luftuar.
Kur fëmija janë në rrugë të
gabuar normalisht se shtëpia
është rrëmujë...
Por, nuk shoh se do të zgjasë
gjatë kjo gjendje. Vajza do
ta gjejë fatin dhe gjërat do të
ndryshojnë për të mirë, prandaj ta ruash shtatzëninë, me
siguri, ke arsye të gëzohesh me
një djalë që do t’i jep shtëpisë
krah e shpresë.
A do të bashkohem sërish
me burrin?
Jam një zonjë, 25 vjeçe, nënë
e dy fëmijëve, e ndarë nga

burri. Kam qenë e martuar,
por nuk ia kam ditur rëndësinë burrit dhe familjes së tij.
Dua t’më tregosh arsyen e
ndarjes: A kam pasur magji
apo çka tjetër?
Dua të di nëse do të bashkohem sërish me burrin tim,
të cilin e dua ende, ose t’më
thuash se me cilin prind do
të rriten fëmija?
“Pa shifër”
Përgjigje:
Sikur ke thënë: nuk ia ke ditur
rëndësinë burrit dhe familjes
së tij dhe me këtë fjali e ke
pranuar fajësinë. Nuk është
magjia që u ka ndarë e as fajtor burri me familjen e vet.
E, çka ka ndikuar që ti nuk je
sjell mirë apo është nervoza e
shtatzënisë, është tjetër temë,
por gjithsesi problemi që jeni
ndarë je ti.
Sidoqoftë, sado që anën
sociale të mbajtjes së fëmijëve
e cakton institucioni social i
shtetit, fëmija duhet të di kë e
ka prind. Unë nuk shoh se do
të bashkoheni...
Ka kohë që nuk po dukem
mirë!
Përshëndetje zonja magjistare, u kam bërë disa herë
pyetje dhe u falënderoj që
më jeni përgjigjur.
Jam 40 vjeçe, nënën e dy
fëmijëve, jetoj në Prishtinë.
Jam pejane, e punësuar. Kam
pasur probleme me burrë
dhe kemi pasur ndarje, por
falë Zotit dhe ndihmës tënde
jemi ribashkuar dhe jeta po
më ec mirë tash.

PËR LEXUESIT
E DIASPORËS

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

Burri s’ka më xhelozi dhe
sërish po e përjetoj lirinë e
veshjes bukur. Por, e kam një
hall se nuk po dukem si dikur
bukur!
Pse po më ndodh kjo gjë? A
është në pyetje mosha, edhe
pse nuk ndjehem me asgjë e
moshuar?
“Jeta”
Përgjigje:
Një gruaje që të duket e bukur
nuk i mjafton vetëm ana e
jashtme. Dua t’u sugjerojë se
ana e jashtme e bukurisë nuk
është komplete vetëm si e tillë,
por ajo duhet të shoqërohet
edhe me brendinë shpirtërore,
të cilën e reflekton lumturia.
Kur një grua është e lumtur,
ajo duket më shumë tërheqëse
sesa kur është vetëm e bukur.
Dhe, të jesh e pranueshme si
grua në botën njerëzore më
shumë luan rol lumturia sesa
bukuria. Mund të jesh e bukur,
por e palumtur.
Jolumturia reflekton te rrethi
që jep të kuptojë se nuk jeni
e përshtatshme për komunikim. Por, edhe nëse nuk jeni
aq e bukur apo aq e përkryer
e ideale, po të jesh e lumtur
jep potencial për t’u biseduar
dhe për të qenë e pranueshme.
Konkretisht, ty të duhet edhe
elementi i lumturisë që të jesh
edhe e bukur.
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