
Mesele-Anekdota në rrethin tim familjar 
 

March 4 

(Mesele-Anekdota në rrethin tim familjar) 

 

1. NGA BABAI: 

 

E ME TA MARRË KALEMIN NI DITË - ÇKA BAN?!... 

 

Babai im (Zenel Demir Rrahmani - Bunjaku), ndonëse analfabet, mos të më lënë të gënjejnë ata që e kanë 

njohtur, ka qenë Histori dhe një enciklopedi e vogël për atë kohë, shkollën komuniste, në aspektin fetar 

ma parë se në atë kombëtar, nuk e ka dashtë sepse, sipas tij, mbase edhe kishte të drejte: kjo shkollë të 

bën shka, të pa erz e namuz, të pafe e pa kurrëfarë cilësish njerëzore, andaj, rrjedhimisht, vetëm 

detyrimisht, më dërgoi në Klasë të parë. Në vitet e 50-ta shkollë fillore e obligueshme, ishte vetëm cikli i 

iltë (deri në kl. IV). Kur e kreva ciklin e ultë, me gënjeshtra e "çivija", disi e binda se edhe cikli i lartë i 

fillores, me ligj, në ndërkohë është bërë i obligueshëm. 

Anash modestinë, isha nxënësi absolutisht më i miri i çdo brezi, po atij aq i bënte për këtë. Asnjëherë nuk 

më ka ardhur në shkollë, as për mbledhje të prindërve, madje as me pyeste fare për shkollë. Një mbrëmje 

seç mbetëm vetëm unë dhe ai: unë me një roman, ai me tespihë në dorë: 

-Po mirë, bre djalë, a jau msojnë nejfarë zanati, ata farë bir-qena?  

-Jo, o babë, po me shkollë hinë në punë shtetnore e me rrogë të mirë, çka të vyen zanati... 

- He more bir, po ata me kast po ju lankan "sakat": qysh more pa kurrëfarë zanati?! 

-Po puna me laps, nashta është njëfar soj zanati - u përpoqa të nxirresha. 

-Haj kuku për ty e për krejt ata shokë tut: me lap, qysh po i thoni ju kalemit, nuk është punë kjo, bre!!!! Po 

me ta MARRË NI DITË KALEMIN...?! 

-Paj... nuk mujnë me ta marrë dijeninë prej krejes, o babë, nashta ishalla... 

-Eh, ore bir, s"i di ti mirë kto puntë e hyqmetit, po nejse, ishalla del hajr! 

U bë si u bë dhe ia mbusha mendjen disi që ta vazhdoja shkollimin e mesëm. Më 1964, kur isha maturant, 

si aderues i KRÇTK, pazi e futën në burg Adem Demaçin, Teki Dërvishin, Rexhep Elmazin, Beqir Musliun e 

plotë të tjerë, mua, pasi një muaj rresht më malltretoi Obrad Saviçi, operativist i UDB-s, m"u dha dënimi 

më i lart që mund t"i jipej një nxënësi: përjashtim nga të gjitha shkollat pa të drejt regjstrimi në afat të 

pacaktuar... Hallin nuk e kisha aq te vetja se tek babai plak: si t"ia spiegoja këtë që më ngjau.... Desht e pa 

desht, erdha në shtepi dhe ia spiegova. 

-He more bir, të ka thënë ty baba moti: me ta marrë kalemin çka ban? Me e pas msue naj zanat kishe met 

gjallë e kështu, zoti t"nimoftë!... 

 

 

March 5 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I. 2. NGA BABAI: 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/735606359807083?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/735975316436854?stream_ref=10


 

K"TA KO"KA MIRË ME I SHTI DIKUN N"TERR... 

 

Babai im, ndjesë pastë, ishte ndër rapsodët e rrallë të një pjese të madhe të Gollakut. I ka dijtë (dhe i ka 

kënduar, pra) mbi 15 këngë të Ciklit të Kreshnikëve, madje ka pasë këngë të cilat nuk i posedonin as 

"Visaret e Kombit" të Tiranës. I dinte dhe i përmendëte në këngë rreth 2o emra të "3o Agallarëve të 

Judbinës". Pos Mujit, Halilit, Zukë Bajraktarit, Ajkunës e Dylber Angjelinës, i dinte edhe shumë 

personalitete tjera.(Prirjet e mija për vlera shpirtërore, me garanci, i kam të trashëguara nga ai). 

Nejse, nuk kishte gazmend në pjesën e Luginës së Desivojcës e madje edhe në Hashani (Malësia e luginës 

së Bujanocit), ku nuk e ftonin. Në të shumtën, këndonte vetëm (solo), por ndonjëherë e merrte me vete 

edhe vëllain e vet, xhaxhain tim të vogël, që t"ia mbante "zanin e dytë". 

Me një dasëm të madhe në Poliçkë, pas darkës me disa sofra, filloi pjesa "kulturore": këndimi i vëllazërve 

Zenel e Ramiz Bunjaku. Babai im, po edhe xhxxhai i vogli, me trup ishin të shkurtë, babai më i "mbushët" e 

Baci Ramiz ishte edhe i Zajftë. Si gjithëkund, nga ndonjë vrimë e dritareve, apo nëse dasma bëhej jasht, 

nëpër vrima të gardhit, nuset dhe vajzat, e kanë pasë adet që "tinza" të dëgjonin këngët e më shumë t"i 

shihnin "gjallë" këngëtarët.  

Njana nuse po i thot tjetrës: "Uhë, po sa mirë po knojkan, po kah "kllaki" (shtati, trupi, doka) shumë 

hall"lig kokan... " Po, çikë, mirë e ke valla. K"ta koka mirë me i shti diku n"naj terr, e veç me i ngue pa i pa 

hiç..." (Diçka si biçim radioje, që atëherë akoma nuk dihej për to, hahahahah). 
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I. 3. BABAI: 

 

ALLAHILE, A E BITISI HALA ZENELI...?!  

 

Siç e kam përmend edhe ndonjëherë tjetër, babai im ishte rapsod tipik gollakas, dhe rëndomë këndonte 

këngë Kreshnike, Krajina, siç njifeshin në popull, e aso të trimërisë, dhe mund të ju betohem se nuk ka 

pasë këngë të këtij lloji që nuk ia ka dijtë tekstin e melodinë - pra ishte këngëtarë i këngëve epike, e sa 

për ato liriket as donte t'ia dijë: - Ato janë kangë për gra e me defe,e për këta horongopat e ri "pa dizgin". 

Këto këngë prej 300-400 vargjëshesh, kryesisht i këndonte solo, e pa kurrëfarë përcjellje instrumentale, 

dhe rëndomë në një kohëzgjatje prej 3, apo 3 orë e gjsmë. Në midis dhomës këmbëkryq, me dorën e 

djathtë mbështetur te koka, derisa këndonte, as miza nuk dëgjohej në odën përplotë burra. I përcillnin 

burrat bëmat e 30 Agallarëve të Jutbinës: Mujit, Halilit, Zukë Bajraktarit, Hajkunës, Diber Angjelinës dhe 

trimave tjerë, që luftonin një për të gjithë e të gjithë për një. Dëgjohej vetëm nga ndonjë ofshamë e 

ndonjë plaku: "Haj-haj", në pauzat e shkurtëra midis dy vargjeve të këngës, e në momentet emocionuese, 

sipas ngjarjes dhe fabulës, besa shumica sish e atyre me të vjetërve, u shpëtonin edhe lotët. PO ndodhi e 

ndokushi e prishi qetësinë, babai im ishte "sersem" dhe në atë vend e ndalte këngën e atë natë më nuk 

kish bir nane që e bind që ta vazhdojë. 

Nejse, një herë, në një konak në Desivojcë, kishin qëllua edhe do tërstens, sepse Tërstena ishte jo fort larg. 

Derisa po këndonte babai një këso këngë, dhe thuaja ishte dikund kah fundi, erdhi dikush dhe i thirri 

tërstensit, sepse kafshët nuk ishin kthye nga mali, dhe u duhej të dilnin t'i lypnin sepse po mbetën tërë 

natën në mal, vështirë se do të shpëtonte ndonjëra sosh pa e "përla" ujqët. U bë si u bë ashtu tinëz pa e 

prish qetësinë u tërhoqën dhe shkuan, ndërkohë që pas diku nja 20 minutash, edhe këngës i erdhi fundi. 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/736662733034779?stream_ref=10


- Zemra t'knoftë, se beli na k'naqe...! 

- T'lumtë goja, se, vallahi, ma let kisha kositë ni javë ditë, e qe tybe n'kisha mujtë me i angllatisë gjithë ato 

fjalë...- ia priti ni 50-vjeçar rrapaçuk... - dhe kështu komentoheshin ndodhit dhe bëmat e Kreshnikëve deri 

vonë... 

Nejse "xhanëm", pas një jave po takohen njani nga ata tlrstensit me një kusheri bunjaks në pazar në 

Kamenicë, e ky tërstensi, shumë seriozisht po e pyt këtë tjetrin: 

- Allahile, atë Krajinë që ke tue e k'nue Zeneli i juv, a e ka bitis, a hala është tue e "zhagitë"...? 
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

II. 2. AXHA RAMË: 

 

A E KA "KITA" T'VETEN TERI TE QATO KODRAT QATJE...? 

 

Xhaxhai im i madhi, Axha Ramë, ndjesë pastë, meqë 90 për qind ishte i shurdhët, por, iç e kam thënë në 

krye herash, të folurit e kishte normale, thuaja nuk zdirgjej fare "posht" në "rrafsh", dmth në Moravë. Ishte 

punëtor i madh që shoku nuk i gjendej në atë anë. Kur punonte, punonte e kur ulej të hante, vërtetë hante 

sa për 2-3 vetë/ 

Pas LDB, e dinte se ishin ndërrue "Dërzhavat", se në krye3 të saj ishte njëfarë "Kita" (kurrë nuk ia ka dijtë 

emrin Titës), ama asgjë nuk dinte dhe as i interesonte edhe aq se ç'po ndodhte, nëse nuk kishte të bënte 

drejtëpërdrejtë për të. I kryente punët në bujqësi e ato me blegtori, kurrë nuk ndalej, e besa edhe ishte,( 

për dallim nga dy vëllazërit tjerë), i gjatë e korpulent.  

Ua kam thënë këtë tashmë, se kurdo shkonte në mal për të pre e bartë dru, apo pas kafshëve, më merrte 

me vete, përdore... Me një rast, e thirri edhe vaëëin tim Hysin, që ishte 15 vite më i madh se unë. Kur 

dolem të vendi që e quajnë Rrafshet, që në fakt është njëra ndër pikat më të larta të Desivojcës, prej nga 

ishte horizonti i hapur dhe shifeshin kodrinat edhe deri diku brenda Serbisë, përtej kufirit, iu drejtua 

vëllaut:  

- A, bre, "Kabishell" , (përse e quante atë kështu, s'e di): Pa kallxom diçka: athue a e ka "Kita" teri te qato 

kodra qatje, a?... 

Vëllau, që atëbotë ishte njëfarë aktivisti dhe i dinte fortë mirë këto gjëra, iu përgjegj: 

- Po, o axhë, bile i ka edhe nja "dy ditë lavër" përtej qatyne kodrave -(iu kishte afrue te veshi dhe i bërtiste 

ç'munte, që ai ta dëgjojë). 

- Boll paska ba tokë, ai bir qeni, pasha Zotin!... - e sillte kokën xhahai... 
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

II. 6. AXHA RAMË: 

 

... SUN PO M'RROKË HASHAJKA... 

 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/739703566064029?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/741281702572882?stream_ref=10


Kur u koncentronte në ndonjë punë, apo e merrte drejtimin e vetë, vështirë se dekoncentrohej, e meqë as 

dëgjonte, kjo punë bëhej shumë më e vështirë. 

Edhe kur niseshe dikund me te, mezi e zije sepse ecte shumë shpejt. 

E shoqja e tij, DADA, si e kam quajtur, dhe vërtetë nuk jam i sigurtë me tamam si e ka pasur emrin e 

vërtetë, rrëfente: 

- Kur po nisemi te të mit apo diku tjetër musafir, po i kam telashet më të mëdha me ATË, demek, me 

mixhën tan, (se s'i thonte dot në emër kurrë, zatën sikundër edhe të gjitha gratë tjera të Malësisë, dhe jo 

vetëm të saj): 

- Ai po hec shpejtë e po t'hupet krejt, ku me dijtë kah po i qon ment, e mue po më harron krejt, që po i 

shkoja përmas fillimisht nja 10 metra larg. Mirëpo, vendi i keq, pika e malit, e unë nuk po mundi me hec 

me ta, se po e kam edhe ndoni fëmi n'grykë, e kaniherë po mes shumë larg përmas tina. A po kam nevojë 

me pushue, a me e ndërrue fëminë, a për nej nevojë temen (mener me thanë), e ai, hajjjjtttt veç përpara. 

Atëherë, unë, masi edhe me e thirrë, nuk ninte, s'kisha derë tjetër, veç me e gjujtë pëskej me gurë, e kur t'i 

sheh gurët të ndalet e të kthehet e të sheh qi e ka me veti edhe gruen...Kshtu, masi e gjujsha disa herë, e 

vënerojke, e u nalke, e masi e mrrijsha, ia "angllatis'sha, se për ëka e ksiha nalë... 

E kish marrë vesh këtë farë pune dikush nga kusherinjtë e afërmë e po i thonë Axhës: 

- Kemi nije qi Hashajka kur po shkojshi dikun bashk për udhë, po të gjujka me gurë e po të sakatojke!... 

- He-he-he, po m'gjunë, valla, boll mirë e kie, veç, kurrë nuk po munet me m'rrokë... 
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I I I. 3. - BACI RAMIZ: 

 

BABGJYSHI DEMIR: LENE, MOS BANI HAJGARE - RAMIZ MA S'KA!... 

 

Pasi pushoi një troh herë, u shpërla me ujët e pusit të mullirit, Baci Ramiz, siç ishte raskapitur nga rruga e 

gjatë dhe ishte çmallë sadopak me dheun dhe erën e vendlindjes, erdhi ca ne vete. Kusha "mullisi", ia qiti 

kutinë e duhanit dhe e dhezën nga një, po e vçshtronte të ardhurin, si ndonjërin që kishte dalë nga dheu, 

apo kishte pikur nga qielli. Po e vidhte me sy, dhe seç bluante në kokë: "Athue munet me kanë Ai...?! Jaaa, 

bre, moti i ka hup fija... Pa ta ves, se nashta nuk bahet nami...:": 

- Allahile, qe sa kohë po menohna a me t'vet, kush je dhe prej kah po vjen kshtu? 

- A, bash hiç sun po i bjen n'fije se kush muj me kanë, a? A je ti i Filan Fistekit? 

- Po, bash i tina jam, i treti... 

- Po a jeni bre krejt mirë, se çkamos m'ka ra me nije...??? 

- Allahile, pej hyqmetit nuk kemi pasë e nuk kemi qaq zavall, e pej Zotit, Atij i kofshim Falë, çka ardhtë, 

mirë se ardhtë...! - ia ktheu Kusha e me veti "Pasha Zotin munet me kanë bash Ai? 

- Allahile, a mos je ti Baci Ramiz, i axhës Demirit të Rrahmon Demës, qi ke pasë hup diku qatje në Turkije!? 

- e pyti si me ndrojtje Kusha. 

- He more qen bir qeni, po kah t'r N'MEN SE? Valla, n'dash me e ditë, bash qaj jam, kamëkryq.... 

_Kusha t'ju gjuajtë e ta kapi n'grykë, e kështu mbetën një kohë e të dy burrave u dilnin lotët... Përnjëherë, 

si ta kishin pickue bletët, Kusha u nda nga përqafimi, dhe me një turrë të paparë, ia dha shpatijeve të 

Kodrës së Ramës. 

- Ku kështu, Kusha me kaaq axhele...?  

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/744408912260161?stream_ref=10


- Shkova t'i marrë Myzhde Axhës Demir, edhe krejt Mahallës... 

I mbushur frymë, i djersitur e i llagosur, Kusha ia behi në odën e Babjyshit...  

- Hajërli koftë, bre djalë, po çka e ke marrë me gjithë kit axhele kit udhë?! 

- Axha Deeemir, Axha De....mir!!!! Ramizi u kthye, e shnosh e mirë ish...!!! - Mezi e kreu Kusha.... 

- Leee, leeee, allahile, mos ban hajgare me mue: Ramiz ma s'ka... 

E kam hup krejt ymyzin e tina.... 

- Pasha toke e qiell, axha Demir, qe ku e kie si kokrrën e mollës te Mullini i Rrahmanit... - A nashta po do 

me i ik Bakshishit t'myzhdës, nashta... 

- Ajt, edepsëz e dinsëz, kujton ti qi unë koritna për pesë lira t'pshurrta, a?! Veç djalin ta kam shnosh.... Po, 

pa e pa me sytë e mi, nuk i konisi as vetvetes.... 
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I I I. 7. - BACI RAMIZ: 

 

"MOS KURSENI KURGJA, MOS U KORITNI PARA DYNJASË...!" 

 

... Atë mbrëmje, kur mbeti vetëm familja e Demirit Rrahmanit bashk: tre djemë, e shoqja, vajzat dhe dy 

rejat, mbetën deri vonë, jo aqë në bisedë, sa duke u shikuar gjatë Baci Ramiz me të gjithë me rradhë, e 

ata, duke mos mund të çmallen me te. 

- Ngoni k'ha çka po ju thomë: pej ditës nesërme kanë me grratë nga të anët pçr me na përhajrue, e kush 

vjen jasht katunit, nuk guxoni asnja me e lëshue pa bukë. Mish e miell na duhet shumë, se bylmet, po 

m'doket qi plaka ka mledh boll. Ti Ramo, te mullini bluj sa t'munesh, se shyqyr na ka qillue do grunë 

n'hamar, mëshoj edhe kallamoqit....! Ti Zenel, qyre me Ramën e Xhemës, merrnu me mishna.. ka desh e 

dhen, kingja e bile edha (*keca) boll ka dasht zoti kemi. Ju gratë i dini punët e juve: mos t'koritmi me 

gjinë... U morëm vesh, po m'doket, a?! - iu drejtua të gjithëve Gjyshi Demir... 

- Po me ba vaki me u ba shumë vetë meniherë, oda s'i zen, e...? 

- Shyqyr vera , e qe ku e kemi baqen gjanë e gatë: bile nuk ka nevojë me shtrue kurgja se bari u ba si 

qylym. Bile edhe ma mirë se "fllad"... Juve burrnimit do t'ju nimojnë krejt Bunjaktë e edhe juve grave.... 

Kurgja mos kurseni....! E nxorri sahatin pej xhepit e e kqyri: - Çoni e biem pak, se na zuni sabahi!... Besa 

edhe Mizi asht i lodhtë! 

- Valla, sa për mue, sabah e bajmë, se qe tybe, fije të gjumit nuk kam, po nejse... - foli më në fund edhe 

Baci Ramiz. 

U ngritën të gjithë dhe dolën nga oda, e Nëna Plakë, mbeti në këmbë: 

- Po i shtroj Mizit n'odë... 

- Shtromë edhe mue se sonte do t' flej me kit "turqelinë" e ty po ta la shtrojën "thatë" sonte, oj Plakë... - 

qeshi ner mustakë, gjyshi, e Nëna Plakë (kështu rëndomë i quanin gjyshet)... 

- Se shumë valla po m'duhesh, plaasa krej pej inatit, hehehehe..Po qysh s'i le kurrë këto betere edhe ti, ani 

para djalit... - foli ajo, dhe sakaq doli nga oda për të sjellë shtrojë e mbulojë nga çileri...Nga atje bashk me 

njanën Re, i shtruan sakaq dy vende në odën e gjerë.. 

-Hajde, biro, flej e mos i qo ment anej e anej se kjo dynja nuk ka mujtë me u përthekue pej askujt...! - foli 

gjyshi Demir dhe sakaq, sapo e vuri kokën në jastëk, fjeti si qengji.Ndërkaq, Bacit Ramiz, si në ndonjë shirit 

filmik, po i përkujtoheshin të gjitha ngjarjet qëkur para sa e sa vitesh ishte largue me nizamët e mbretit, tël 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/746272505407135?stream_ref=10


gjitha betejat që i kishte bërë, nga të cilat vetëm njëherë kishte dalë i pëagosur jo fort shumë, e deri te 

rrugëtimi i tij që nga Stambolli e në Desivojcë... "Qysh po ta miratojka Zoti venin ku ke le, ku i ke ba hapat 

e parë, ku je rrzue e i ke thye huntë disa herë...!", iu soll nëpër mend Stambolli e Desivojca e "krahasimi" 

midis tyre...Tashmë gjelat e parë ia dhanë zërit duke paralajmëruar ardhjen e afërtë të një dite të re, kohë 

kjo kur e kishte kotur gjumi... 

 

March 25 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I I I. 8. - BACI RAMIZ: "SHEJTANI, KREJT I KISH PRANUE, VEÇ ASKERLLAKIN, JO..." 

 

Gratë tashmë ishin zgjuar heret, edhe Gjyshi Demir, e Bacin Miz e kish kapë një gjumë i rëndë ne do 

ëndërra të rënda. Kjo ndodhte sepse nuk kishte as një orë që e kishte mashtra gjumi. U zgjua pas një 

rrapllimi që pa qëllim e bënë gratë me kapakun e madh që i mbllte shkallët që shpienin për katin 

përdhesë. Çuditërisht, ndjehej i kthejlltë edhe për kaq gjumë. 

Nisën nga të gjitha anët të vijnë edhe burrat dhe granimi i Bunjakëve, sepse e dinin që lajmi tashmë e 

kishte marrë dhenë se ishte kthye gjallë e shëndosh Ramizi i Demirit Rrahmanit t'Bunjakëve të Desivojcës... 

- O, a u çuet e a mun fjetët hiç pej marakit!? - e dha mirëmëngjesin e parë Baci Rrahmani i Jahirit... 

- Po mirë e boll fjetëm xhanëm, po ju a mun batë farë gjumi hiç a jo? 

- Po, more, se gjumë kemi m'u ngi n'atë dynja sa të dojmë... - ia ktehu ky dhe ju drejtue Bacit Ramiz: - Po 

ti a mun u rahatove se m'doket, ishe kanë m'sue me e pasë shtrumin e pamukt n'Stamboll, a mos e kam 

gabim? 

- O m'ka marrë malli me fjetë n'firi, e hiçu pamukit, qi kadal-dale ta pin gjakin, o Baci Rrahman... 

Burrat, të udhëhequr nga Gjyshi, e gratë nga E shoqja, u morrën vesh e i danë punët kush çka ka me ba, 

në mënyrë që musafirët e largët të priten sa ma mirë. 

- Zenel, shko teri te Reka e n'duqan merri nja dy killa kafe e nja dhetë killa sheqer... Allahile, ju krejt çka 

kini xheze e filxhani qi i bini n'odë - porositi prerazi Gjyshi. 

Dhe nuk vonoj shumë e para dreke ia nisën me ardh bija, miqë e dostllarë nga Hashanija, Velegllava, 

Vriçeci, Poliçka, Laqiqi.... U nis mbarë se vinin si turra turra, e u shtrojshin edhe drekë në bashqe, që 

gjendej ngjitas me odën. 

- Shyqyr Zotit që të gëzoi e qi t'paska pshtue gjallë ky djalë e t'paska ardh shnosh e mirë, o Demir...!!! - 

uronte, si ishte rendi, njëri që u printe të tjerëve... 

- Shyqyr bafsh për veti e për krejt familin e fisin tanë, o....! - ua kthente gjyshi... - Po ti, o i biri i Demirit: a 

hoqe shume zahmet e garramet, allahile? 

- Paj, çka me t'thanë o Baci..., si asker i Mretit, ma... Tybeistikfar e larg nesh, krejt punët e kish pas pranue, 

Largqoftë, Shejtani, veç askerllakit nuk kish mujt me i gjimue... - se nashta e xgata pak si shumë se i ri jam 

un me majt vajz e nasihate... - iu duk mos e teproi pak Bacit Ramiz... 

- Jo, more, hiç s'e teprove, se ni i dalën e i hecun, asht sa ni i knushëm, beli vallha!!! Ti tuqishte e din 

exhber, e ma prenë kjo menja e jeme e plakit, qi edhe me i knue ato fare shkrolat e tyne i ke msue, a mos 

e kam dallash...? - foli ni plak i thukt e rrapaçuk... 

- Po, po, i di krej qato qi i the, t'lumtë goja...! - foli sërish Baci Miz, duke drojtur se po shpreh ndonjë 

jomodesti. 

Dhe kështu, deri pas dreke bukur vonë, nuk u ndalën së ardhuri dashamirët, e tanë ditën: qo dreka, shtro 

dreka, besa edhe darka për bijat dhe fëpmijët e tyre që do të qënndronin në "gjini", pak ma gjatë.... 

Kështu, më se një muaj ditë rresht, s'su ndal gazmendi përgëzues... 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/746766865357699?stream_ref=10
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. - 11 - VËLLAZËRIA E DEMIROVITËVE: 

 

ME TA NGJIT PËR FYTI, SHPIRTIN TA NXJERR...! 

 

... Babë Zenelin, kund vendi vend, nuk i zihej, sa në Hogosh, sa në Gjilan, sa në Berivojcë, sa në ndonjë 

fshat tjetër ku kishte dëgjuar se kishte ndonjë familje që po shpërngulej për Turqi, në mos merrte vesh 

diçka më shumë për procedurat e mundshme, mos përfitonte diç nga përvoja e të tjerëve, e veçmas e 

merrte rrugën për Ferizaj,a Bujanoc, pastaj t'i zinte trenat për në Shkup, duke ngarendë pas ati fotografit, i 

cili, sipas pusullës që e kishte lënë në derë, vërtetë nuk kishte të kthyer para tri javësh, siç e kishte 

konfirmuar në atë copë letre në derë, e që këtij iu kishte bërë zët, sepse dukej se ajo ia kishte krejt fajin... 

Ngaqe s'dinte nga t'ia mbante, nga sikleti, kthei deri tek Zyrtari tur i Konsulatës: 

- Selam alejkum, efendi! 

- Alejkum selam, o njera mira! A ja ka daha (ende), qato darlla barlla: shumë temiz e bali (të mira e të 

embëla) ja kan kanë...? - iu kujtua trashalluqit së Babë Zeneli, me një strajcë, ia pat sejll kund nja 2-3 kile, 

para tre-katër muajsh... 

- Jo, ato janë kanë dardha verore, i thojmë na, e dalin t'parat pej pemve kah na, e moti ju ka kapërcye 

vakti... Po me me m 'pasë ra n'men t'kisha pru do tjera fare. ... Allahçe, ere nuk jam ardh dogri pej shpije, 

po pej do miqve... Hajt, se ka vakt, kur t'vi tjetër herë, t'i bije do..- ia kthei Babë Zeneli. 

- A ja ka diçka jeni, a jo, a? - e pyti trashalluçi i cili kishte sharruar i tëri në kolltuk, dhe ta merrte menja se 

s'dio mund të qohet ma pej atyhit. 

- Jo, efendi, unë po pres pej jush mos po ka naj haber t'mirë... 

- A ja jeleshterdise jeni syreta? Ah, jo, sahi, syretxhija n'Sanxhak..., ere nuk ja vjen çabuk, vallha... Hej, 

bela...! 

- Kam ardh me t'ba rixha, n 'tokë e n'qill, a ban me e marë nej syretxhi tjetër, se mos po vonohmi, e po na 

del naj qederr...?! -iu lut Baba. 

- Ta kam kalxue bi qeret...? Ollmaz, ne ollmaz, ollmaz - jahu! Veç qajo syretxhija, ja ka izen e myhyrin 

(vulën) e Dovletit... - tha prerazi. 

- Ama, bash hiç s'ka derë tjetër, a? 

- Jok, joktur, ne konushim ben, ne sylejm ben, be deli Arnavut?! - u nervozua Zyrtari... 

- Mirë, de, mirë, mos u sikletav, se kurgja nuk t'bana, se pasha ni Ahhah, qysh m'u kanë terrue sytë, me ta 

ngjitë për fyti, shpirtin ta nxjerr!  

- tash kryet avull po i qitëte Babë Zenelit, sepse, ndonëse nuk e fliste, kaq merrte vesh, se për nga toni e 

fizionomia e Zyrtarit, ai po e ofendonte atë. 

- Çka po ja nxehesh kaq çok? A po ja dish qi tash çigërërëm polisi, dhe po ta shtin n'haps? 

- Hajt, more, mos ma çaj kryt, se vallahi...! - fare i çartur, doli nga Konsullata turke Babë Zeneli. 

Në atë nervozë, Babë Zeneli, t'ia dha udhëve të Shkupit, e Bit Pazarit, ndërkaq që nëpër kokë i sillesh me 

qindëra mendime: 

" He more djali jem i ngratë: ty Zoti n'Xhenet të pastë çue, po shumë e garrametin na e solle, e, mehesap, 

don me na e çitë hala ma shumë, po krejt k'to punë, i ka n'dorë Tjetër Kush, e na kurgja nuk mujm me 

ndrrue..." - ishte e mbrama që e mendoi Babë Zeneli, dhe u drejtue kah Stacioni i trenit, për ta zënë 

ndonjë lidhje për Bujanoc.... 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/755121054522280?stream_ref=10
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(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. - 12. - VËLLAZNIJA DEMIROVITËT: 

 

ÇARE, M’SA PA DEKË, NUK E PATËM PA U ÇUE... 

 

E tërë familja e Demirovitëve të Bunjakëve të Desivojcës, por jo vetëm ata, ditëve të fundit, ishin në njëfarë 

ankthi: a po mujm me shkue n’Turkije a jo? Kur Po shkohet? Si po shkohet?Ku po shkohet? – ishin pytje që 

ngelnin aty për aty pa përgjigje, sepse vërtetë, asgjë ende nuk ishte e qartë, sepse as koha e as sistemet 

shoqërore as në Mbretërinë e Jugosllavisë, e as në atë të Turqis[, gjirat kurrë nuk ishin “fikse”: sakaq, çdo 

gjë ndërronte, dhe ishte e vështirë edhe t’ia qëlloje, por edhe të planifikoje gjë më heret. 

Babë Zeneli, si i çartur, po shkonte sa te një, sa te një tjetër fshat, kudo që dëgjonte se dikush i kish shti 

“dukumentat” për vesika, se mos merrte vesh ndonjë gjë; në çdo të tretën ditë po shkonte në Shkup, në 

mos e zente diku atë “syretxhinë” e rrotsamës, që kishte shkue e mbet në Sanxhak, tek boshnjakët nevojli, 

gjithashtu, për vesika... 

U përhap lajmi se Berivojca, toptan katundi, të “xhumanë”, kismet po niseshin në “dhën e selametit”.. Në 

mesin e shume njerëzve nga të gjitha anët që ishin tubue atë ditë: miqë, akraba, të njohshëm, ishte edhe 

Babë Zeneli,të cilët për herë të fundit në Xhaminë e fshatit po e falnin Xhumanë, sepse sernët po e 

zaptonin fshatin. Babë Zeneli u përpjek bash me Kryeplakun e Berivojcës dhe u interesua pçr punën e 

vesikave, e ai i rrëfeu se pas shumë e shumë telasheve, disi i kishin rregullue, për secilën familje të madhe, 

ka një vesikë kolektive. 

Po t’i kishin pasë të rregulluara “letrar”, edhe Vëllazërija e Demirovitëve, po në këtë ditë do të niseshin në 

këtë rrugë, po ja që, me punën e syretit, në fakt, çështjen e vdekjes së Sabriut të vogël, gjërat u 

komplikuan kaq shumë sa ni Zot e di , se si do të shthurren.  

- Banja qysh t’mujsh e bjeri punës ma me axhele, se po flitet qi dojnë me e “mshel hudutin”, e jesni as anej 

as knej...! Neve menzi na e dhanë myhyrin në vesika, se hala nuk e dishin a asht çel a asht mshel hala 

huduti... – e këshilloi Kryeplaku i Berivojcës Babë Zenelin, e në fakt, në vend se t’ia shnoshke sado pak 

zemrën e kokën, ai e helmoi edhe më shumë. 

Pasi u “hallallshtis” me krejt burrnimin e Berivojcës, ku as ai ma i 

forti, nuk mbeti pa u ligshte, e pa lëshua ndonjë lot, një sitatë, të cilën as e kishte parë as përjetuar deri 

më atë moment Babë Zeneli, anise ishte bukur në moshë, dhe poashtu ishte njeri që kishte “parë botë me 

sy”. Gratë, edhe ato që ishin në “turnin” që po largoheshin, edhe ato që po mbetëshin këtu, njësoj qanin 

me të madhe, besa edhe me zë, e bashk me to edhe fëmijët, që haber nuk kishin se ç’po ndodhte, as ku 

po shkonin, as kush po shkonte e kush po rrinte... Ishte një vajë, një kujë, një vajtim i fatit të shqiptarëve 

në përgjithësi, që kurrë nuk e patën një “memleqet” të tyrin, ku nuk do kishin nevojë të lëviznin, thuaja, në 

çdo decenie. Burrat ishin dyndur ndër varre e po “hallallshtiseshin” nga të parët e tyre, babë, gjysh, 

katragjysh, stërgjysh... Madje, kjo u vinte më së rëndi berivojcasve: po i braktisnin më të dashurit e tyre të 

të kaluarës, që i kishin si një “rrënjë” të së ardhmes...: 

Kryeplaku, një burrë nga të 70-tat, por i mbajtur akoma shumë mirë, 

Që, nga ngashërimi, mezi i nxirrte fjalët, iu drejtua të parëve të tyre në varreza: 

- O gjinja tonë ma t’dashun! Mos kujtoni qi për pikë të qefit po ju lamë këtu vetë pas qinë e qinë vjetësh? 

Mos kujtoni qi e kemi pej naj salltanati, se k’tu boll mirë e kishim: i kryjshim pun’të qysh na kishi msue ju, 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757121410988911?stream_ref=10


han e dan, qysh ma heret, e kishim një rrnesë koxha t’mirë, besa, po.... – këtu u ndal, mori frymë thellë, 

dhe tashmë me plotë zanin, vazhdoi: - Çare, msa pa dekë, nuk e patëm pa u çue e me i marrë udhët e 

dynjasë, se, o vëllazën: zullumi s’kish skej... Banani hallall për krejt çka bamë e çka nuk bamë, e çka po 

bajmë e nuk po bajmë...! Ishalla “piqemi” apet, bile najkush pej neve, n’ju gjetshim ma k’tu ku jini e ku 

pushoni pej se u kurdis Berivojca! – përfundoi Kryeplaku, në ndërkohë që katër xhanar të Kralit, pak ma 

larg, po banin seri se ç’po bajnë k’ta “shifrarë” në vorre, a me kend po “flasin”, a? Kryeplaku me një si 

gjysmë urdhëri, iu drejtua burrave tjerë, që po ua banin “aminin” e po “knonin” El-Fatiha-në” e fundit: 

- Hajde, po nisemi, burra! Na koftë përhajr kjo udhë e gatë! Ta dini, qi munet me na ba turli-turli vakije... 

Mos u dani, po po shkojmë bashk, ke ku ke, veç bashk t’jemi, se kanë me u munue ere me na da...! Mirë 

metshi o ju ara e male, livadhe e kullosa, prroje e gurra, kulla e shpija e ju vorret tona!... – qenë fjalët e 

fundit të tij, të cilat mezi i përfundoi, sepse edhe atij iu mbushën sytë me lotë... 

Dhe, kështu, Berivojca, me teshë e koteshë, me qerre, kuaj e gomerë, me olluk e çoxhuk, varg e vijë udhës 

drejt Koretinit, u nisën në rrugën e gjatë për në gërxhet e Anadollisë së largët... 

Babë Zeneli, me një “guri” të madh në shpirt, për një kohë mbet me ata të tjerët “që nuk e patën atë fat të 

kurtalisen...” si i ngrirë, dhe ia merrte mendja se këmbët nuk do të mund t’i lëvizte, sikur të burgosurit që 

ia vënë ato prangat e mëdha me ato sferat gjigante të metalta... Më në fund, në gurrën e fshatit, pasi e 

hoqi plisin dhe një shallë mbështjellë skajeve të tij, e lau fytyrën, e pastaj, e futi kokën nën gurrë dhe e 

ndjeu freskun e ujit të ftohtë, që iu bë se po ia shponte kokën deri në tru, që i ishin “hallakatur” fare. 

Ia hoqi kalit strajcën e taxhisë nga qafa e koka, dhe ashtu, si i kalamendur që ishte akoma, u nis për në 

Desivojcë... 

 

April 14 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 13. – VËLLAZËRIJA DEMIROVITËT: 

 

KTO PUNË, N’DORË I KANË ERE AVROPAT... 

 

...I shkallmuar fare fizikisht e psikikisht, diku para mbrëmjes, Babë Zeneli, erdhi në shtëpi. Nënë Metihja, ia 

morri kalin dhe e rehatoi në ahër, ndërsa ai, si me këmbë të plumbta, iu dha shkallëve të odës, ku po e 

prisnin gjyshi dhe vëllazërit “me veshë në krahë”: athua çfarë haberi do t’u sjellë lidhur me shpërnguljen 

për në Turqi, për çka, tashmë këtu e katër-pesë muaj, e kishin nisë “këtë udhë”; e kishin shitur tërë 

pasurinë, me tokë, male, kullosa, livadhe, kafshët e trasha, por edhe blegtorinë e edhe shumicën e dhive; i 

kishin marrë tashmë në formë kapari rreth gjysmën e parave, shumicën e të cilave, tashmë i kishin 

shpenzua rreth rregullimit të dokumenteve, shkuarje ardhjeve në Shkup, dhe ryshfeteve “qatipëve” të 

shumtë të Konsulatës turke, gjoja për “përshpejtimin e procedurave, dhe lehtësimin e marrjes së vesikave”; 

për blerjen e veshmbathjeve të domosdoshme të reja, që të mos shkojnë si “prosnjak” në Memleqetin e 

Islamit... 

- A muj dole, djalem? – iu drejtue gjyshi Babë Zenelin, i cili si u ulë në “të shtrumë”, u mbështet për muri 

me një diskonim, i cili, vërehej, “ashiqare”, se hiç “nuk ishte në të”. 

- Dola kanal, dola, o babë... – u përgjigj shkurtas e prerazi, Babë Zeneli... 

- Ani, a ka naj llaf, a naj sen atje poshtë...? – Pyti sërish gjyshi. 

- Valla, bre babë e vllazni, n’ditë t’sodit m’u ka ftofë kjo dyje: dy kamt n’dhe m’kanë hi... pej dhimtës e 

sikletit. Veç me pasë kanë aty e me pa e me nije kukamën, vajin e vajtimin e grave, lotët e koxha alamet 

burrave me mustaqe, piskamën e f’mijëve, bile ere zanet e gjove t’gjalla; me i pa t’gjalltë kah 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757415570959495?stream_ref=10


hallashtiseshin pej t’dekmëve; me i pa burra e gra tuj u hallashtisë pej arave, livadheve, maleve, kullosave, 

prrojeve e krojeve – gja ma t’ranë nuk kish, Në ditë të sodit e pashë se sa shtirë koka me u da pej 

Memleqetit, e pej vorreve t’parëve... Po ju thamë, kurrë ma shumë n’kit jetë nuk jam ligshtue sa e si sod, e 

kishe bukur ja kam pasë majtë vetit, se jam nifar kijaki (zemërgurë), po m’lshun burmet krejt..Nuk u marrke 

vesh, n’ditë t’sodit, se a ma n’çef ishin ata qi u nisën për venin e muslimanisë, apo ata qi metën n’k’to 

gurina e therra, e me fe tjetër përmi krye... 

- Qaq siklet koka kanë, o bac, a, pash ni Allah? – pyti Baci Ramiz. 

- Belivallha, asniherë nuk e kam nije vetin me zemër ma t’ligsht se sod, veç Allahi e baftë hajr...! 

- Hajt, more, mos ma shurdho bythën ma me ato vajtime, se sot koke ba si grue! A i thu vetit burë, a jo?! 

Let nuk asht me jau kthye shpinën krejt mylkit, venit ku je le e je rritë, ku t’njeh, qysh thojnë, ere guri e ere 

druni, ku ke pi ujë me vjet, e ku i kije krejt t’partë n’dhe, ama, krejt-krejt, ner shka s’rrnohet, bre jahu...! 

- U çue toptan katuni, po thue, a?  

- Po, po : Berivojca u çue me ka krejt, e u nisën pej hudutit... 

- Po, a i kemi pasë shti letrat si bashk për ato farë viska, a qysh po ju thojnë? Pse atyne iu dha iza e neve 

hala jo? Mos e ke ba naj gabim ti diku, se ata, nuk besoj qi bajnë hile, se janë myslimanë e i besojnë Zotit 

e drejt’sisë...? 

- Jo, o babë, guri pa livrit s’e kam lanë, e kurgja për mosdije nuk m’ka shkue, po halli asht te syneti, se në 

to ishte edhe aj, e tash, qysh ju kam kallxue shumë herë, duhet me e ujdisë ere ni syret tjetër, tash pa to... 

Po, aj syretxhija qi e kish izën e Konsullatës, nuk asht hiç n’Shkup, se ka shkue n’Sanxhak, te do Boshnjakë, 

qi ere ata po ikshin për Turki, me jau ba familive ka ni syret, si neve at’herë... Pa u kthye ai pej qati farë 

Sanxhaki, krfarë mymfati nuk ka për neve...  

- Demek, sebep, koka Sabrija, qi Zoti n’lula t’Xhenetit e pastë çue, me ni syret asht, e tash nuk po bajka me 

kanë, e në syretin tjetër nuk do të jetë, se ere ashtu nuk do të munet me kanë...? 

- Bash qashtu asht puna, o babë...! – ia kthei babë Zeneli. 

- O, pasha t’ lumin Allah, atë ditë qi ka dekë, niherë kujtova se don me u b ani kurban për krejt neve, për 

ni udhë ma të marë, po shumë shpejt e tefqirova se ky sabi, do me na u ba prag qi s’kapërcehet katijan... 

- E, knej, jemi met si gusat n’mjegëll: as te hapa as te hupa... 

A pe e dini qi vera veç po shkon e na nuk kemi vyjtë kurgja. Tokën tonë e punuan ata qi e blenë, e sivjet, si 

për inati, bereqeti asht shumë i mirë. Na kanë metë para shpirti veç do dhen e dhi e 2-3 gja t’trasha. Na 

duhet me i ra gurit e drunit e me e marrë at udhë sa ma shpejt, se po m’vjen ere inati pej tjerve tuj 

m’ngucë përditë: “Qysh po ju del Turkija e Dovleti...?! – m’veti ni Ferizi i Tërstenës, sa gati u zuna me to. 

K’tu t’nejtme s’kemi ma, e pat kjo punë. Unë kaq di me thanë! – foli me një zë të lartë, meqë nuk dëgjon, 

Mixha Ramë. 

-Mej, more ti, e mos ma çaj kryt! Lavdi a korija m’bjen mue, mos u bani ju kasavet për at’ punë! Unë e kam 

hallin tonë, se sa për fjalët e tjerëve, bash nuk asht kam ma ninë, se fjaltë e hallkit e birat e gardhit, nuk 

mshelen kurrë... 

- More, asht ere tjetra... Asht myqym me u mshel huduti krejt, e atëherë nime, pej çfarë pasurie qi e 

patëm, do t’jesim për vitra, pasha haktalanë e Zotit! – foli Babë Zeneli me një brengë e shqetësim tashmë 

të hapur. 

- Jo, hebu, kjo punë nuk bullunisë, se Turkija ka ven sa per krejt shqiptarinë e bile i tepron, se e di unë 

mirë kit sen, se e kam hec vet n’kamë pej ni deti në tjetrin det e ka Baba Mret... – foli pak si me ngushëllim 

Baci Ramiz... 

- Kurrë s’i dihet, o Ramiz: k’to punë n’dor’ i kanë ere Avropat, e si kanë veç Mretnitë e Jugosllavisë e aho e 

Turkisë, po i kqyrin k’to hesape ere Mretninit tjera ma t’m’dha si Amerika; Inglizi, Moskovi, Gjermani e 

Taljani – foli tash baba edhe me politikë se i kish dëgjua n’Shkup, do burra të mençurë... Bile, ata thoshin, 

qi Kralevina po do me i përzënë krejt Shiptarët pej Kosove e Makedonije, e me na i marrë vendet tona.  

- O djem, për neve Shiptarve, nuk ia ka nije kurrë kurkujtë, veç Gjermani e Taliani, qi kaniherë ia kanë 

“ngreh veshin” Kralevinës, qi mos me na ngucë neve... Po hiçnu ktyne seneve t’fella se nuk jan’ për neve: 



na n’koftë kësmet po shkojmë n’turqni, e kt’u copa u bafshin, se na shteg qi mujmë me ba gja, jo se jo, se 

kemi met “ni grusht” gjinsh, me ni ven t’ngushtë si n’torishtën e dhenve... Ti Zenel, hece punën sa t’mujsh, 

qi për mos dije mos t’t’na metet gja e sa për tjerat, qysh e ka ba Zoti Hyqëm, qashtu bahet, e na pej ksaj 

l’kure s’un dalim... 

- Po, babë po, tybe, as gjumin gjumë nuk po muj e baj tuj fiqirue qysh me ia lidh “l’meztë” ksaj pune, veç, 

mue m’u ka k’put ymyzi krejt qi do t’mujmë me u nisë n’atë udhë hiç, e ishalla Zoti “nuk bahet me mentë 

e mija” – tha babë Zeneli. 

- Po m’doket qi t’u paska ba zemra si e pulës, bre allçak! – këlthiti gjyshi. – Ti hyzmetin banja teri n’skej, e 

n’u baftë, bahet, e mos u baftë, mos t’bahet. Ni Zot qi na ka jaratisë , do t’na e qel noj derë e do t’na e ban 

naj derman... Po, hajt tash, bani bishtin nepër sobat t’juve, e nesër dita e re – nafaka e re! Zatën, ai i meçmi 

mirë ka thanë: “Sabahi asht ma i meqëm se akshami”...! 

- Bafsh gjumë t’amël, bablok! – i uruan, thuaja në të njëjtën kohë e me një fjalë tre djemtë Babgjyshit 

Demirit të Rrahmanit... 

- Ere ju qashtu, se unë, ka netë qi gjumë n’sy nuk shti’... – ua ktheu Babai i tyre, ndërkaq që këto fjalët e 

fundit sikur i foli veç për veti, se nuk e dëgjoi njeri. 
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I V. - 14. - VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

NA U KA LIDHË DIÇKA NAFAKA “NYJE” 

 

Vëllazëria Demirovitët, veçmas javën e fundit, thuja, nuk ishin në vete: thjesht, burrat ishin bërë si të çartur, 

dhe hakërreheshin në gratë, e së fundi, nga to e “hanin” fëmijët, që, dorën në zemër, thuaja asgjë të 

mbrapshtë nuk bënin. Një ditë, Babë Zeneli, desh e kishte lënë pa shpirt djalin e tij të vetëm, Hysin, vetëm 

se e kishte thye dy kallamoqa shtalba për t’i pjekur në zjarrin e oxhakut, në ish arën e tyre, e që tashti ishte 

e Axhës Rrahman. Kur e kishte shtërngua, dhe më nuk po i duronte të goditurat, Hysi, për t’u “nxjerrë” disi, 

kishte deklarue se vetë Axha Rrahman, i kishte thye e ia kishte dhënë. Ky, duke mos i besua, ta përmblodhi 

https://www.facebook.com/blerim.shabani.16?fref=ufi
https://www.facebook.com/blerim.shabani.16?fref=ufi
https://www.facebook.com/blerim.shabani.16?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757415570959495?comment_id=7159604&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/kalabuli?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757415570959495?comment_id=7160446&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757881980912854?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/blerim.shabani.16?fref=ufi
https://www.facebook.com/kalabuli?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


përpara, duke ia dhënë shtalbat e misrit në dorë Hysit, duke e pyetur: “Ku i ke nukë, kallxoma venin e 

kallamoqin, ku i kie thye, edepsëz xhidi edepsëzi, pej tashti me u msue me hajni, plaçka, oh pa t’i k’putë 

ato durë s’e la...!!!”... Për fat të djalit, që po dridhej i tëri, aty pranë arës me do vjeta, qilloi vetë Axha 

Rrahman: 

“Rrahman, po t’veti diçka e drejtë me m’kallxue: ku i murë ky djalë k’ta dy shtalba t’kallamoçit?!” 

Axha Rrahman ka qenë burrë që nuk ia ke gjetë shokun në k’to anë: shpijanik, i kanëm, Shpi e Madhe, i 

drejtë,i mirë n’shpirtë, xhymert, i urtë e i mençur, menjëherë i “rraplloi nëpër men” si ka mund të kishte 

ndodh, prandaj, me një ton çortues, iu drejtua Babë Zenelit: 

- O i trentë, mos ma ki tushit djalin, se vetë unë me dorën teme i kam thye ata shtalba e ja kam dhanë: pse 

me lakmue thmija? Bile, prit t’i thej edhe do tjerë se nuk asht veç Hysi, po i kini ere roptë e tjerë...! – foli 

Axha Rrahman, dhe aty për aty hyni në arën e rrafshtë me misër mi shpi t’demirovitëve, dhe i theu një 

krah të madh shtalbash, dhe i tha Hysit: “Shko Axhës te shpija e merrja grave nej pështjellak e qiti k’ta 

shtalba, e hiçu k’ti eksiki...!”, ndërkaq, i “çliruar” nga akuza, dhe marrja e fajit të tij nga Axha Rrahmanit, 

Hysi mezi priti të largohet, nga shuplakat e shqelmat e Babë Zenelit, sakaq iku misërishtes, dhe u fut në 

bodrumin (katin e poshtëm) të shtëpisë së madhe familjare... 

- Po qysh do me u plakë me ni palë men, o Zenel? Po a tushkitet  

ni thmi për dy shtalba, që ka dashtë Zoti sivjet kallamoqi u ba si mal, qysh po e sheh? Ka boll për krejt, se 

ërrskin qi na e ka shkrue Ai i Lumi (bëri me dorë në drejtim të qiellit), s’ka sen qi na e nalë. Pasha Zotin qi 

asht nja, me nije qi e ke prek djalin për kit punë, as sot as kurrë, ta dijsh qi me mue prishesh. Gjithëmonë 

ke e mete kryeçungur! – e qortoi Axha Rrahman, babë Zenelin... 

- Po, jam kah tutna qi po m’bahet djali hajlaz, e n’ven t’huj, ku ia bajmë ymyzin me shkue, hallki nuk e 

“lmojnë” si na!... 

- Eh, ajo asht tjetër mesele: veni i huj, adete t’huja, e atje, n’koftë kësmet me shkue, s’un qitni, qysh thojnë 

pleqtë: “Bidat t’ri, n’katun t’vjetër”. Po, allahile, a i kini afrue pun’t hiç a, jo? Do po dalin, e... Qe Berivojca, 

thanë, kanë dalë toptan katuni, me ka krejt ... Ere ju kishe si barabar me ta i kini pasë shti letrat, e...? 

- Po, o Rrahman, qashtu asht qysh po thue, veç neve prag na u ba qaj sabi qi na diç hapasëz e na i ka 

pshtjellue senet bukur shumë, po kam ymyz t’madh, qi i gjinet noj fije ere ksaj guxhme ... 

- E, pse kishe me ju ba prag ni sabi, ty t’kemi pasë lirue me nejt n’pritje t’pameve, e nuk besoj qi ke hup 

shumë vakt për at punë? – u habit Axha Rrahman. Në ndërkohë, Hysi kishte ardh me ni pështjellak, e po 

priste në këmbë, pa guxue të bëjë as “gik”, as “mik”... E vërejti Axha Rrahman, e ia qiti shtalbat n’pshtjellak, 

e mbështoll mirë, dhe e pyti: 

- A muj i qon, o hun’spriholltë, a duhet me t’nimue? 

- Jo, jo, se i qoj vet, e Zoti ta shtoftë bereqetin, o Axha Rrahman! 

- e kapi pshtjellakin që ishte bërë goxha i rëndë, dhe u largue, Hysi... 

- Ku i patëm fjal’t: pun’t janë ma fell, o Rrahman, po kjo asht ni mesele e gatë... 

- Ishalla asht me hajr, e kryhen k’to punë ma letë se t’kujtojsh, veç me vakt e kam pasë tefqirue, qi deka pa 

pasë kurrfarë sebepi e Sabrisë, nuk asht shej i mirë. Zoti, atij ja shkrujti me hi n’vorre k’tu te Lama e 

Kosumit, e jo në ato farë “pustinat” e venit t’huj... Sikur Zoti na e çoi nifarë haberi, e çfarë haberi do t’jet ai, 

e presim e e shofim... Ishalla u kanë ni haber i hajrit, Zotit i kofshim falë! – e përmbylli muhabetin Axha 

Rrahman, se edhe vjetat ishin daktisë pikë e pesë kulloses e disa bukur shumë iu kishin afrue arave të 

mbjellave e bashqeve. 

Gratë, në çdo dy javë, gjyshi i dërgonte në “gjini” të tyre për t’u hallallshtisë me prindërit dhe familjet e 

tyre, sepse, kurrë nuk i dihet, kur vjen “arzuhalli”, e duhet me u nisë mrena ditës apo natës. Mirëpo, meqë 

dita e nisjes që nuk mund ta dinte as Mulla Smajli, që ishte boll i dijtur. Këto dyjavëshe, u zgjatën bukur 

shumë, tashmë ishin kositur livadhet e utrinat, ishin korrë drithërat e bardha, e edhe misri tashmë ishte 

bërë “ikajl” për t’u korrë – e Demirovitëve iu kish “lidhë nafaka nyje”...  

 

- Pse nuk u afruet kush teri te Tyrbja e Dazhnicës, me këqyrë mos po na thot gja Shehlerja për kit farë 



punën tonë qi ka met si “magari n’lloq” ? – ju tha Babgjysh Demiri djemëve... 

- Paj, tybja koftë, o babë, ajo kurgja nuk mundet me na nimue, se puna asht te syretxhija , saherë me ju 

thanë – guxoi paksa ta ngrit zërin Babë Zeneli. 

- More qen, bre, kujt i ngërmohesh ti? – u çue në gjunjë Babgjyshi  

- A e dini qi krejt kit punë e baj pishman unë edhe bile nuk m’kërset hiç...?! 

- Sabër! Pa kadale, babë, mos u nxeni, tash kur duhet me kanë krejt me ni fjalë...! Kur kemi prit qikaq 

shumë, presim edhe pak e kqyrim çka po na thojnë ata bir qena qatipa t’Shkupit... – foli me zë të lartë Baci 

Ramë, sepse kur bërtiti babagjyshi, ai e dëgjoi paksa më mirë. 

- Vallha, m’ka l’shue sabri krejt, se kryt po m’vlon: knej krejt mallin çka e patëm e shitëm; knej gjysa e 

pareve gati u harxhu’n ; knej hallki po “dalin” e neve na u ka “mshel” diçka nafaka; knej inati pej hallkit – 

jaaa, veç jam n’shybe qi ni ditë ka me m’vlue kryt mrena... – foli si jasht vetes Babgjyshi Demiri. 

- Mos ma zin për t’madhe, o babë, se ere unë, ere Rama, ere Ramizi, qato siklete i kemi, po pej l’kurës nuk 

po i dilka...! – foli tash me një zë më tepër zhgënjyes se sa lutës, Babë Zeneli. 

- Ramiz, çu, shiloje kalin, e drejtë e n’Dazhnicë te Tyrbja e vete çka po t’thot Shehlerja për kit punë? Kallxoi 

pikë e për pe, e ajo nashta na e jep naj xhevap! Hajt shpejto! – foli urdhëroi Babgjyshi. 

Baci Ramiz, u çue në këmbë, dhe si i zënë në një faj të madh, foli me zë të butë: 

- O babë, haj tybe, ne ditsha as ku i bjen Dazhnica, as ku asht Tyrbja, as ajo farë Shehlerja... 

- T’hytë, jazëk t’koftë: e ke hecë ni dyje ven teri në atë farë Jemeni, me t’cillin na e çajshe kryt, e nuk po e 

ditke ku asht Dazhnica?! Sen ma t’let nuk ka: i bjen këtu, te Mullini i Babxhysh Rrahmanit, Te Xhamija 

n’Rekë, kah Dinoviit n’Laqiç, te Dyçani i Elezit, Dragocit, n’Poliçkë, e aty e vet dikan, kah i bjen udha për 

Dazhnicë, e atje e vet dikon se ku asht Tyrbja, e kaq punë kije: ti n’kam nuk po shkon, kaluer do t’jesh...! 

Tybeistikfarë, turli ahmaki, paska pasë asker Baba Mret... Tonaj thoshin, jo pse e hupi luftën... Ku mos me e 

hup, me k’si nizam’sh qi nuk dinë me e gjetën i katun n’kojshillak... Haj-haj...Shko shpejt e mos u habit me 

gjin udhës, po drejt atje e temas... 

-Ani Babo, shkova? – tha dhe doli nga oda Baci Ramiz, e pas tij, mezi pritën të dalin edhe Babë Zeneli e 

Baci Ramë. 
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I V. – 15 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

QYSH PO THOT GAZETA: SOD KOKA MSHEL HUDUTI  

 

Me këngën e knojsëve të parë, ende “terrë toka”, Babë Zeneli, i përcjellur nga Nënë Metihja deri te Laura e 

oborrit, kaluar u nisë tatëpjetë rrugës së Bujanocit, për ta lënë kalin në një ahër të madh të një Iva, me të 

cilin kishte allësh-verëshe kaherë, e ai vetë e zu trenin Beograd-Shkup, që ndalonte vetëm për aqë sa 

zbritnin e hipnin udhëtarët eventualë.  

Pasi hipi në “pampur”,siç e quanin tashmë ende pa u përcakta për ndonjë vend në ndonjë kupe ku kishte 

vende të lira, treni, pasi e lëshoi një fishkëllimë të gjatë, u nis. Në një kupe po i sheh do njerëz goxha në 

moshë, që në bazë të veshjes, por edhe të folmes, i njohi që janë shqiptarë. Pak ma larg tyre, një burrë me 

mustakë e sheshir, i veshur “allafrënga”, po e lexonte njëfarë gazete... 

- Ju ngjatëjeta , o burra! – i përshëndeti babë Zeneli, i ndalur në derën e kupesë së madhe, të njërit nga 

vagonat e paktë që kishte ky mjet udhëtimi në shina.. 

- Tu ngatë! – e përshëndeti njëri si më i vjetri nga ta. 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/758502434184142?stream_ref=10


- Besoj, paskeni ven ere për mue, a po m’begenisni për udhtar? 

- Ven tek ka sa t’dush, e ti, mirë se t’ka pru Zoti! –iu drejtue po ai zë.  

- A, jeni, si jeni? – u përshëndet përdore me nja katër burra, që 

vërehej se ishin të Moravicës, edhe sipas gjuhës. 

- “Zdravo gospodine”! – ju drejtua atij që po lexonte. Ai, me një gjentilencë, vetëm u përkulë me kokë në 

shenjë të përshëndetjes. 

- Mirë, ka dashtë Allahi, po ty, kah t’patëm, allahile? 

- I Gollakit jam, gati qaqe pej “gardhit t’shkavit”... – ua ktheu Babai. 

- Po, xhanëm ti burri, qi je i Gollakit e mora vesh meniherë, po bash pi cillit ven? 

- Desivojc, jam... 

- Qi, qi, qi: pi Desivojcit, a? Po, zaten, n’at’ anë Desivojca gjith’ u kanë n’za, si me gjin odasajbi, si me burra 

trima, si me mualim t’knushëm. 

A je Shkodriq a Bunjak? 

- Bunjak, jami ni hise e Shkodriq – dy, se qashtu kur e kishin pas ble venin pej ni Beglereshe turke 

t’Nobërdës, Bunjaku ish kanë ni, e Shkodriqsi – dy vllazni, allah ti biler, para tre-katërqin vjetve... – po e 

mbante muhabetin Babë Zeneli... 

- Allahile, qish asht ni Nezir Shkodriqi, ni Rrahman Bunjaku, ni Mulla Smjali, ni Shaban Xhikolli, a s’pe di 

mirë... 

- Zhigolli - e korrigjoi baba 

- Po, t’preksha për shnet, bash qashtu. Besa edhe ni Hiseni i Dinit, m’doket ai shkon me Laqiq, po qati 

ngat jeni, ni Aziz Surdulli?... 

- Po, mirë, gjallë, shnosh e t’fortë, hala janë t’tanët... Po pash din e iman: kah po i njihshe kejt ata burra t’ 

asaj ane, he burrë?! – e pyti Babë Zeneli, jo pa habi. 

- He, more burrë, se “po ta harroj emnin”... 

- Zenel, m’thojnë... 

- Eh, ti lum’ Zeneli (e bajsh me ner emnin!), qysh mos me i ngjoftë, qi sa bukën e kam hangër te ta, se tetë 

vjet, jam kanë gjanar i serpit, në Gjanarm’rin e Desivojcës... Veç, burra t’çartun ka ajo anë: a e din ti qi ni 

Shefkija i Halitit, me ni Xhavit Padinën, na kanë hi llos 12 xhanarëve tej na shtinë mrena Xhanar’mrisë, masi 

na banë “pestil”, as “tërt”, as “mërt”, nuk guxoj me ba Komandiri shka. Bile qaj Shefkija, u ba sebep, e u 

mshel kejt Xhanar’mria, se ish kanë “zhalitë” teri n’Beligrad... 

- Po t’kahit ju k’shtu, pashë haktalenë!? – i pyti Baba për t’i ik ndonjë situate të palakueshme, sepse 

Shefkija, Pejoll ishte, por nip i Bunjakëve. I kujtohej kjo ngjarje shumë mirë...  

- Pi Gjergjecit, jemi t’katërt... – foli për herë të parë një rrapaçuk... 

- Kini pas ere ju do trima dikur, qi veç dy veta, i kanë ba karshillak, njëfarë Çaushit me katëdhetë zapti..  

- Kanë dekë , aj soj i trimave te na, motiiiiiiii.... E kah ju s’pe di valla... 

- Paj, s’po na ngucin bash shumë, veç na i kanë shti “pykat”, do dove me dal n’Turkije, e... 

- Po be, edhe kah na shumë janë shkrue te hoxha, e na hala po kujtohmi, tibe...! 

- Po ju, për ku, ksht’u, kysmet, n’baftë me e ditë? 

- Me ni darsum, jemi t’thirrun, te dhanrri, me ni katun jo shumë larg Shkupit... 

- Po ty, çfarë zavalli t’shtini me e marrë gjithë kit udhë, o Desivocs? – e pyti njëri më i riu nga ta... 

- O, jam tue u gjurishtisë mas do letrave për me i ba vesikat e me dalë n’Turkije, kishe... Në këtë moment, 

për një çast, e ngriti kokën përtej gazetës, dhe me vëmendje e vështroi Babë Zenelin. ai “gospodini”... 

- Hajërli koftë ishalla, po kur e kini menjen me u nisë, xhanëm? 

- Veç ni Zot e di, se unë haj tybe, ne difsha.M’u kanë kurthurue pun’të, e disi, ssi ajo guxhma qi i vnohet 

bigës te z’g’jedha kijve. 

- Ishalla Zoti t’i x’gidhë ato neje t’lamshit e tfilloni sa ma shpejt, se po flitet kah na se k’to ditë, veç sa s’u 

mshel huduti...! 

Këto, fjalët e fundit, sikur e shpërgjumën atë zotëriun, i cili pasi e la gazetën mënjanë, iu drejtua këtyre: 



- Od danas, granica je zatvorena, nema vishe... ni tamo... ni amo... Evo, tako pishe i u novinama... foli ai 

zotëriu serb, duke e tregue edhe artikullin në gazetë... 

(Ai, në fakt, sipas asaj qi kishte lexua aty për aty në gazetë, njoftonte, që nga kjo ditë, ishte mbyllur kufiri, 

dhe nuk ka më kalim as andej, as këndej...). 

Babë Zeneli, që e kuptonte fort mirë serbishten sepse i kishte fshatrat serbe, thuaja fqinje të para përtej 

“gardhit...”, duke e kuptua këtë njoftim kaq të hidhur, ju drejtue: 

- A moguçe, kazhesh... Huduti Zatvoren... Nemoj, zhiv ti Boga! 

- Boga mi, krsta i posta, istina je!... Evo, tu pishe... iu përgjigj me be e rr’fe në gjuhën e tij... (“Për Zotin, 

Kryqin dhe Agjërimin, e vërtetë është! Ja këtu, në gazetë, shkruan...”) 

Babë Zenelit, si mbeti fytyra sa një e fëmijës, e kapluan djersët, dhe zemra donte t’i dilte nga vendi... 

- Takoj, nije pravo, takoj ni Bog ne kazhe!!! – iu drejtua atij zotërisë serb. (“Kështu s’është e drejtë, kështu 

nuk e thot as Zoti!!!”) – thua se tërë fajet ia kishte ai farë “rrotsame pispillani qi din me knue gazeta”. 

- Shta se sekirash, komshi, opet qe da se otfori rranica posle nekoliko mesesi ili godina, i içiqesh tamo gde 

si naumio... – e ngushëlloi ai. (“Pse po mërzitesh, kojshi, kufiri sërish do të hapet pas disa muajve, apo 

viteve, dhe ti do të shkosh, atje ku ia ke mësy...”) 

- Hajt, mos ma çaj kryt mo! Ihaaaaa: kam vakt unë me prit me muj e vjet kur t!i piket Hyqmit me i qel 

hudutet... – ia kthej shqip Babë Zeneli, që tashmë nuk ishte në vete. 

Zotëriu serb, u bë që nuk kuptoi gjë, dhe u kthye në tjetrën anë dhe e morri sërish gazetën dhe me te, 

duke lexue, e mbuloi fare surratin... Sakaq, ehe treni hyri në Shkup e u ndal në stacionin kryesor. Të gjithë 

u çuan dhe po i mbledhnin plaçkat për të dalë, ndërsa Babë Zeneli, kishte ngel i mpirë, thuaja e kishin 

gozhdua për bangën e madhe të drunjtë të kupesë së vagonit. I duhej të dilte, po ku ta “thente kryet”... 

Njëfarë shprese, në mos ai zotëriu serb, e kishte gënjye, apo, thjesht, kishte bërë shaka me të, e mbante 

akoma, si ni pe i hollë, që veç sa nuk është këputur... U çue edhe ai e u përzie me njerëzit që rëndomë 

gjithnjë kishte përplot në stacion: dikush duke pritur e diksu duke udhëtuar, e dikush për të përcjellur, e 

tjerët, sehirxhinjë... 

 

 

 

17 prill 

 

I V. – 16 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

VRAMË N’KOFSH BURRË, PO T’SHAMËN E T’RAMËN S’TA DUROJ 

... Babë Zeneli, vetë i katërdhjeti, iu afrua një kroi dhe pasi e “lëshoi” ujët, piu kaq shumë, saqë ta merr 

mendja se e kishte ngrënë hiç ma pak se një dash të pjekur... Shpërlau edhe fytyrën, e pasi e zbuloi dhe 

kokën nga plisi, i “ra” disa herë me shuplakë të lagështë me ujët e freskët. Dhe, kushedi se sa do të merrej 

me atë ujë të kroit, po të mos e “zgjonte” një zë fëmije: 

- Çiçko, je si li si zavrshill?! (Maq.: “Axho, a e kreve, më...?!”) 

- Aha,... Aha! – ia ktheu Babë Zeneli dhe u mënjanua për t’u fshi 

pak me një shervete, që e bartëte gjithnjë mbështjell për beli, o “thatë”, o me diçka... 

“ Po tash, kah me e “thye kryt”? Kah me ia majt? Veç me shkue e  

me u myt n’qit Maravën e madhe të ktyne, “vërdër” a qysh po i thojshin? Qe ere kjoja, mehesap, na 

“gjeti”...” – po mendonte me kaq sa kishte nerva Bab[ Zeneli, aty, në tollovinë e njerëzve, që si disa 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/758502434184142?stream_ref=10


buburreca të kuq: do vrap andej, do turr këndej... “ Krejt dikah po ia majnë, se e dinë se ku janë nisë, po 

unë...?! Po, unë – kah?! Kah?!” – s’e kishte kontrollue veten, e këtë pytje e kishte bërë me një zë të lartë, si 

të ishte te Prroni i Zharrit, e jo mjedis Shkupit... 

- Sho ti je, be çolloveçe? Kazall illi pitall lli veshto?! – ( “Ç’ke, o burrë? The (kërkova), apo the diçka!?”) iu 

drejtua një grua maqedonase, Babë Zenelit... 

- Kuj? Jas? Ne, ne, nishto, nishto...! – (“Kush? Unë? Jo, jo, asgjë asgjë...!”) sikur u përmend nga një si gjumë 

ky, ndërsa gruaja, e vështroi edhe njëherë me pretekst, dhe u nis për dikah... 

“Mlidhe vetin, o Zenel Bunjaku, e mos u hup! Hajt, se, mas mrami, qysh ta kemi t’shkrume, qashtu bahet... 

Ni Zot e din: unë hyzmetin ja kam ba k’saj pune, kurgja për mukajet a mosdije, nuk na ka shkue...Po, 

t’shkoj teri aj barkaqoki i Hyqmit t’turkit, ta marrë vesh tamomile, qysh janë senet. Pa t’kthena udhës, ere 

te syretxhija sa për me e pa.” 

Punëtorinë e fotografit e gjeti të hapur, e edhe mjeshtri ishte aty. 

Puna e marë, mjshtër! A paske ardh pej atij rrotsame Sanxhaki, a? 

- Po, diqysh, si shumë m’u vanove, bre byrazel!... A e dishe qi m’ke lanë pingale, e sebepi jot qysh po 

doket, unë me famili po jes pa “dal”!? – iu drejtue Babë Zeneli, bukur ngërmueshëm fotografit... 

- Po, qashtu m’bullunisi hesapi, se n’Sanxhak kish pas shumë shpijat e familijat me i qit n’syret, shumë ven 

i mall, shumë katuna, shumë njera... Çka me ja ba? Çashtu ja paske pasë kismetat, e tjetra hera, qe besa e 

mue, kam me t’i jeleshterisë syretat, demek, resëmat, fala, hiç pa pare....! 

- Jo, s’ka ma tjetra herë, se ere unë, besën ta dhash: qi s’u ba me “dal” ksaj here, ma kurrë as kryt nuk e 

kthej kah ajo rrotnone Turkije!... – foli babë Zeneli me nervozë... 

- Tash ja ka kanë vonë për krejta: Hyqymetat e Serbit e te Turkit e kanë mshel hudutin, se apet ja kisha all 

e ta kisha b ani syret familjes.... 

- A asht sahi kjo puna e msheljes hudutit, a? Kallxom drejt! 

- Valla, boll po ma vjen keqa, po sahi mutllaka asht. – foli si në faj mjeshtri. 

- Metash me shnet, o karafil, veç ta dish, qi ni gjak borxh ma kije...? 

- Po unë ta kallxova qysh ka kanë puna, aman...! 

- Kallxoja n’paq çka e n’paq kujna e jo mue, bre teveqel!!! – foli Babë Zeneli, para se ta rrapllonte deren 

mas vetes. 

Në Konsullatën turke, në vend të atij barkaqokit, e gjet njëfarë zgatarrani si ni lëmezë e sanës. 

- Ja ka kry kejt ... Ja ka kapandis hudutat Hyqymeti. – iu përgjigj hiç pa e pyt Babë Zeneli, sepse tashmë në 

Konsulatë e kishin parë disa herë, dhe pakashumë e dinin problemin e tij. 

- Po mirë, bre birthivi, po a çelen ma frik apet hudutat? 

- Aa, kjo ja ka kanë puna qi nuk ja kallxohet se asht jasak. Janë sene 

t’fella t’Hyçmetit... – u ngërdhesh gjoja me njëfarë “autoriteti” të lartë, zgjatani. 

- O, t’pshurrsha pun’t e fella t’ Hyçmetit, bre depsëz!!!... – iu vërsul zgjatanit Babë Zeneli. 

- Se nga dolën katër zapti të uniformuar e me armë, dhe e kapën Babë Zenelin, njëri në kacafytje e sipër, e 

goditi pa qëllim në stomak, ndërsa një që me gjasë ishte kryesori i tyre, foli: 

- Allah belani versën: deli Arnavut, xhidi!!! 

- Ta kini menën në krye, e kqyrni mirë qysh po sillni, se pasha haktalanë e Zotit, nja 200 bura të familjes 

Bunjake, për mue e jepin kryt!!! Vrajëm, n’kofsh burë, po mos shaj, se t’ramën e t’shamën, s’un ta duroj, e 

kurrë nuk e kini hallall! 

Ai kryezaptiu i foli diçka në gjuhën turqishte ati zgjataranit, e ky përktheu: 

- Nuk po ja shan ty, po ja thot kjo efendija, e edhe ajo e mshumja ishte jangllash... Kjo zotnija po ja thot qi 

na turqit e ju arnautët ja kemi kanë vllazni, mysliman të dyja... 

- Kishe për qato, kam ardh qe pesë-gjashtë muj e ni palë vesika s’un i nreqa... 

E sa për vllazën, edhe nuk jemi bash, po ni fe na lidh, e kurgja tjetër, po nejse... – foli Babë Zeneli, tash kur 

zaptit e kishin lëshua e po i qëndronin afër, dhe iu drejtue atij zgjatanit: 

- N’kofsh nej farë turxhimani i tij, thuj qeshtu qysh po t’tham: M’lshoni, thuj, e t’shkoj mas halleve të mija, 



se kryt s’pe di se ku e kam, se pasha Allahin që asht nja e nuk bahet dy: me mirë m’vrani, se veç n’hifshi 

n’bira t’minit, se tybe n’kofsha gjallë, pa ju gjetë e me jau “hjek flamëm”, se la...! Kshtu thuj ktij zotnisë, 

pikë për pikë! – po shkumbonte Babë Zeneli... 

Zgjatani, i foli diçka bukur gjatë atij kryezaptisë, e pastaj, njeriu në uniformë, ia kthei por diçka por shumë 

më shkurtë. 

- Turkija ja ka kanë një Hyqymet i madh e ka insaf, për qata, kjo zotnija po ja thot qi je lirime me shkue 

kah t’ja dush, veç mos me ja ba ma çederra... 

- Gjit shindi.. Ej sadile!... – po ia bën me dorë kryezabiti, Babë Zenelit. 

Babë Zeneli, doli nga Konzullata, e në derë u ndal: 

- Ishalla kur ma sytë nuk jav shoh e kurrë mos e shkelsha kit derë!... - dhe doli në Qarshi, e u drejtue kah, 

stacioni i trenit... 

 

April 18 
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I V . – 17 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

DON ME NA DALË ”DARDHË UKERE” KJO PUNA E TURKISË...  

 

... Atë ditë që e kish nisë Babgjyshi Bacin Ramiz te Shehlerja në Dazhnicë, Axha Ramë e Gjyshi po 

pritshin në odë, ndërkaq që s’u zihej vendi vend, sepse nuk e kishin as Babë Zenelin, që ish në 

Shkup... 

- Pa piqma, bre Ramë ere ni kafe, se m’u ka ba goja pelim diçka!... = ia priti Babgjyshi me zë të lartë të 

birit, i cili mezi po e dëgjonte. 

- O babë, une s’po pritoj, po ta dish qi pej se jemi çue n’sabah, kjo 

asht e gjashta, mos po t’ban zarar naj kah? .... 

- Jo, djalem, hiç ti mos u ban kasavet për atë punë, se sa kafen e kam rrotue n’jetë, kalemi s’e kap, e qe ku 

tek jam pidpidak gjallë se gjallë, kakurek...  

- Ani, ani: qysh t’tdush e qysh t’thush, veç thash.... 

- Se çka u ba me k’ta djem: as Zeneli e as Ramizi, kurkun, ju hupi fija, si shurra e pulës... M’i fali Zoti tre 

noksana: njani- qytyk; tjetri – ahmak, e tjetri (këtu e uli zërin) – top kah veshët, veç ni Allah i rujtë, se 

asnjani, as për pykë t’sajit nuk vyjnë... – e tha këtë me zemër të plastë Babgjyshi, ndonëse në ndërdije e 

dinte që nuk ishte ashtu siç thoshte... 

- Mos fole gjo, o babë, se k’to fjaltë e funit s’un i angllatisa hiç?... 

- Jo, biro, jo – kurgjo, kam nisë me fol vetmeveti, po m’doket... ¬– e gënjeu të birin Babgjyshi, ndërkaq që 

“doli” aty ku po i “dhimbke” edhe atij:  

- Hajde, ky i madhi, ka pasë udhë të gatë, jo neper pampura, jo neper “çekallnica”, besa edhe Shkupi, boll 

larg asht pej ktuhit; po ky i vogli, ku met se...!? Boll e porosita mos të zamullitet me hallk udhës, po, tybja 

koftë, qysh e njof unë ato, ai ku me e ditë kah ia ka majtë, n’Sotllar, N’Kranidell, n’Marocë, n’ Hogosh, n’ 

Gjyrishec, Gmicë a Lisockë!... Allah ti biler?... Po, ahmaki, n’kamë nuk asht, kaluer ma... Qe ku asht 

Dazhnica, bre, s’ke n’anë t’dyjesë!... Po aj ka ditë me ardh, kamë, pej Stamolli... po, ku me e ditë: i ka ardh 

inati me e vetë kanë, e t’ia ka grah n’menje t’veten, ku me e ditë kah? 

- O babë, mos e ngarko qaq shumë Ramizin, se nuk i ka ra me u gjurushtisë me k’to pun’t tona; niherë 

çobanë e masanej meniherë, ster stemez, asker i Mretit, e atje mi 15 vjet, e nuk ka pasë munci m’i mcue as 

k’to venet tona, se për ma i meçum, s’e kije n’kejt nahijen e Gollakit... – po e mbronte të vëllanë e vet më 
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të vogël se ai... 

- Po, qysh ma zen t’meçum ni njeri qi e din se na po e presim e mujm ere me u ba marak për ta, e besa, 

nuk po m’pritet se çka do t’i ket thonë ajo Shehlerja, se ajo asht shumë e kanme, i ka dal zani në kejt 

Gollakin, e besa shumë nevojli, ere pej Marave, ia msyjnë Tyrb’s saj... – po tefqironte babagjyshi, duke e 

gjerbuar kafenë me një lezet të posaçëm, karakteristik, vetëm për atë.  

Dielli tashmë ia kish dhënë lamtumirën mesditës dhe ishte drejtuar nga Perendimi, kur ngadalë, duke e 

hapur derën e odës, Nënë Metihja, u ndal aty, dhe me një zë të mekur, po i drejtohej Babgjyshit:  

- A t’jau bimë pak bukë se dreka ka kapërcye bukur moti? 

- Po, kujna ashtu, oj bi: as po e sheh se veç unë e Rama, si dy cunga, kemi met gogluç n’odë...? 

- Uuu, tybeistikfarë, larg koftë pej ktuhit: po ju bie juve diçka, e ata kur t’vinë, ja bajmë diqysh ere me ta!? 

- Oj, bi jo, u, jo se jo, e ti Ramë, qi je untë, bir poshtë te oxhaki e ha buk e mos dro uni, se unë me gjithë 

k’to kafe, bile menja nuk m’shkon se muj e përcjellë nej kashore teposhtë...!  

- Ani, babë, ani: qysh t’thush!...- dhe u tërhoq pahetueshëm nga oda, Nënë Metihja, gjithnjë me shpinë 

nga jasht... 

- Vall’ha, u po bi e po ha se u, pa “yshym” s’muj hiç... – bëri shaka Axha Ramë në llogari të vet...  

“Don me na dalë “dardhë ukere” kjo puna e t’shkumes për Turki, qysh po ma “kap” kjo rradakja jeme... 

Gjithë ky garamet, gjithë kjo e hecme, gjithë kjo hallakamë, malli i shitun, gjysa e pareve t’hargjume mas 

letrave e teshave e koteshave për robtë e shpisë, inati pi hallkit... Koka kanë ai dakik i praptë qysh po 

doket, kur e ngulëm menen veç na pej kejt Mahallës tonë t’Bunjakëve, po ere të vllaznive tjera, për me e 

l’shue kit memleqet e me e marrë ni udhë qi s’e dishim se ku po shojmë. Si doket, sebepi i kejt ksaj pune, 

asht ai sabija qi diç pa prit e pa kujtue, qi, i Lumi Zot na e çoi si ni haber... U ba kurban sabija për kejt neve, 

qi me nejt k’tu ku e kanë nisë gjallimin babëgjysh, katragjysh e stërgjysh, stër-stërgjysh.... kushedi kurë, 

para tre-katërqin vjetësh... Janë sene t’fella k’to, q imun i di veç ni Allah, i kofshim falë...” – po rezonante pa 

zë Babëgjyshi, ndërkaq siç ishte ashtu i mbështetur, e drejtoi trupin dhe e vendosi kokën n[ një jastëk që e 

kishte prapa shpine, dhe sakaq njëherë u kot, e mëpastaj, në odë që nga jasht dëgjohej gërhitja e tij. Nuk 

kishte flejt, kushedisa kohë dhe e kishte mund më në fund një 
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I V. – 18 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

“DOJSHI ME SHKUE KEJT, E MUE ME M’LANË VETËM, A?...” 

 

... Babgjyshi, që u shtri në odë, pa vetëdije, e kishte zënë një gjumë i rëndë, sepse, thuaja kishte muaj që 

nuk bënte gjumë të rehatshëm netëve... Kushedi pas sa kohe që i kishte mbyll sytë u përfshi nga një 

ëndërr: “... Kishe i dukej se ishin nisur diku me tesh e koteshë, me ulluk e çoxhuk e tërë familja e 

Demirovitëve, e me ta, herë i bëhej se ishin edhe disa bija tashmë të martuara, herë, jo. .. Ecën e ecën një 

copë tzë madhe rruge kishe me lule anash e me kroje me ujë akull në çdo njëqind-dyqind metra... Skej 

udhës, sikur ish nifarë akçihane dhe e tërë ajo pjesë e njerëzve sikur, hynën mrena se u doli përpara në 

gjelltor barkmadh, e me nifarë kapuçi të hollë e të gjatë në kokë... Këta kishe hinën e hangrën mirë e mirë, 

se të gjitha të mirat i kishin, “pej qorbe e deri n’tatli”, e kur deshti gjyshi me u hallakatë e me e pague, 

kishe ai farë barkmadhi i tha :” Jo, k’to falë i kini pej Babës Mret, atij ju shtoftë jeta, veç ju pastë ba mirë...!”, 

“Euuuu?! – u habit Babgjyshi, po Baba Mret nime po do me dalë qashtu qysh na kanë thanë hoxhallarët 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/760128464021539?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf


tonë...” ... Ni fëmijë, që Babgjyshi asesi nuk mund ia shifte fytyrën, u sillke nepër udhëtarë: sa e shifshe në 

krye t’kollonës, sa n’fun t’saj, sa hupke diku krejt për disa çaste, e sërish shfaqej, iu kishe ba sile ta dinte se 

cili ishte sepse nipat e mesat i njihte shumë mirë... 

.... Ec, e ec, e ec, e me ni rast, në rrugë përpara i dual një diçka që e bëri të çmeritej: një kanjon i thellë, një 

si gërrellë pa hesap, e i gjerë nja 200 metra – që anë tej e prente udhën përgjysmë si me ndonjë sopatë 

gjigande, e as në të majtë e as në të djathtë, nuk i dukej kund fundi... Sakaq ai fëmija që endej sa andej sa 

këndej gjatë rrugës, vazhdoi drejt e ashtu në hava, pa asgjë përfundi, e kapërceu atë farë honi, dhe qeshte 

me të madhe... Kur çka me pa: ai, tybeistikfa, ish vetë Sabrija qi ka dekë qe katër, a pesë muajë, a...? 

“Dojshi me shkue kejt e mue me m’lanë vetëm, a?.... E, vallha, nuk keni me shkue as ju kurrkun, se unë jau 

kam marue kit farë rovine t’madhe n’udhë, e sun kapërceni katijan...!” - tha e t’i ra anej e knej atij farë 

prroni t’madh... Ere, tevona, m’u afrue mue: qysh be gjysh deshtët k’tahën me ma ba?Hajde hajde une, ni 

sabi, po i kini babë e babagjysh në vorret te Lama e Kosumit, ere dojshi me na e kthye shpinën e ma na i 

përbuzë ere vorret hallki?... (Një rrapëllimë e derës diku, ia nxorri gjumin Babgjyshit, që ishte bër qull nga 

djersët, u mbështet pak në krah, e hoqi plisin lidhun me shervete anash, e po i dukej se po i avullonte kryt 

nga sikleti i asaj ëndërre kaq të rëndë e akuzuese që kishte parë...) 

- A njeve! Birma ni knatë me ujë e ni legen!... A po ninë...!!! – i dha zërit Babgjyshi, sakaq, në vend të të 

shoqes, gjyshës, në dhomë hyri Dada: 

- A ti, kofshe: pedma, bre Hashajkë, në knatë me ujë e ni legen...! 

- A për avdes, a...? – pyti Dada. 

- Bjermi t’thash, se don me m’dalë flaka, çfarë avdesi??? 

Dada, s’e bëri më fjalën dy, po doli, dhe sakaq u kthye me ni knatë plot ujë kroni dhe një legen të madh të 

drunjtë.  

- Pa çitëm qety n’maje t’kresë se po dojnë me m’u kallë trutë, oj bijë...? Dada, ia ktheu me kujdes kënatën 

në kokën e përkulur mbi legen:  

- Valla, don me qitë kejve n’shtrumë, kjo e ngrondreqin Turkije, tybeistikfarë...! Po, mos i jep veti kaq siklet 

se po t’kap naj hastallak... Qe, ere Metihja s’asht diçka hiç mirë... – foli si pishmanas Dada, se iu duk që e 

teproi pak me “nasihate” , as kur s’ishte momenti, as për sa i përkiste statusit të saj, si Reja para Vjehrrit... 

- Po, ato, çka e kapën nepër bark...?  

- S’ka faj e ngrata, i “shkoi” djali si drita, pa prit e pa kujtue, si mos me kanë... 

- Ah, po, Sabrija na e ka k’putë zemrën kejve... Bile, sa kesh tuj fjetë... – deshi të tregonte ëndërrën, por 

nuk ia morri mendja ta zgjasë muhabetin me gra ni alamet burri, andaj, ia lypi një shervete t’paqtë m’i fshi 

kokë e fytyrë e gjoks... Ajo doli, dhe u kthye sakaq me një shervete lara-lara, e morri legenin e kënatën 

thuaja të zbraztë, e doli nga oda... 

“ Subhan’Allah: kah s’t’çojnë anrrat...?! Ky nipi jem, rahmet i pastë shpirti, bukur do isharete po na i përcjell 

pej aty ku asht, pasha Haktalanë e Zotit! –“Dojshi me shkue kejt, e mue me m’lanë vetë, a? “... Vallha nuk 

kini me shkue as ju kurrkund...! “ “Jav kam marue rovinën...”, nuk janë hiç habere t’mira, veç nashta, gjumi i 

ditës, e ment veç te ajo ngrandreçe Turki, e te ky nip, e ku me e ditë...?! Anrrat, her dalin, herë s’dalin – e 

ma shumë s’dalin, ishalla!...” u përmend paksa Babgjyshi, e krejt kishte harruar, se dy djemtë: të madhin e 

të voglin i kish “për udhë”... 

- A njeve, mori, heeej! – e lëshoi zërin Babgjyshi. 

Në derë u duk nënë Metihja, dhe me duar të lidhura përpara kah beli, iu drejtue Vjehrrit: 

- A mos thirre gjo, o babë, a veç m’banën veshtë? 

- A erdhën djemtë, hala? 

- Ramiz-Aga, poshtë asht te oxhaki, e Ai - hala nuk ka ardh... 

- A paska ditë me ardhë, a? Pa thirrma k’tu, at teveqel! 

- Ani babë, meniherë e thërras Ramiz-Agën! –bëri të del... 

- Oj bi, njeva qi ishe diçka pa çef! Ku po ankon? 



- Qetu ner bri, n’nishk kaniherë po ma ze frymën dhimta... 

- Ruje veten oj bi, e mos i jep vetit kaq kasavet? Pasha tokë e qill, na u ka dhimtë kejtve Sabrija, po qaq 

ymër shkurtë koka kanë. E di qi ty ma shumë t’ka djeg n’shpyrtë, se evladë, mo, po ban gajret. T’xhumanë 

do t’i thom hoxhës le t’ia knon nej jasin... Çka me ba: Zoti jep, Zoti ere mer, po apet jep: ju hala keni vakt, 

xhanëm. Mos e sëkëlldis veten se hem për ty asht keq, hem për Ato nuk asht mirë! – e këshilloi Babgjyshi, 

ndërsa akoma ishte nën përshtypjen e ëndrrës që e kishte parë pak më heret. 

- Jo, babë, jo: s’kam çka me bo, veç zhig po m’jet qi shkoi ashtu “tap-rrap”, me mall t’babës vet, po edhe 

k’to janë jazitë e Zotit... Tash vjen Ramiz-Aga... – tha Nënë Metihja, dhe doli për dere e jasht. 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Shemsi Maliqi and 9 others like this. 

•  

Syla Emini Zarbincé Nese dikush do te merret ndonjihere me te folmen e kesaj pjese te Gollakut,te ky rrefim qe me siguri 

eshte Roman do ta gjej burimin e sakt dhe te pashterun...nese Xoxa ka lene gjurme ne te folmen e jugut te Lumi i vdekure,ketu 

eshte gurra gjuhesore e te folmes sé kesaj ane... 

 

 

April 20 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 19 – VËLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

...E KINI NI MALLKIM, QI NUK JU LEN ASNI HAP ME E BA... 

 

... Nënë Metihja, i zbiti shkallët dhe “ra” poshtë në katin përdhesë (podrum, siç e quanin), ku, 

buzë oxhakut, po ngrohej Baci Ramiz... 

- Ramiz-Aga, baba ish que pej gjumit e po t’thirrë me axhele nalt! 

- Hëh, koka çue, a? Tash ia nis insintaki: jo ku mete, jo ku u vonove, jo kah shkove, jo çka të tha 

Shehlerja – amaaa... – u ngrit me mërzi Baci_Ramiz dhe u ngjit shkallëve përpjetë, që përmes një korridori 

të gjatë, të shpienin deri tek oda. E hapi ngadalë derën e odës, dhe u ulë në të shtruar përballë Babgjyshit. 

- Erdhe, Ramiz, a? 

- Po, babë, kam ardhë gati qe nja dy sahat, po m’thanë se t’kish kotë pak gjumi e thash mos me ta prish...  

- Po, mirë, bre birë, hajde po thue qi ke ardh para nashta nja dy sahat’ve, po allahile, ti n’Ngillan s’ke, po n’ 

Dazhnicë: qe ku tek asht, dy tre turra t’kalit? 

- Tybe, be babë, bollë mirë shkova e nuk u zamullita kërkun tuj shkue anej, po tuj u kthye, baci Zit i 

Poliçk’ve, m’nali bukur shumë me ja knue ni letër qi ju kishte ardh pej Misiri, ku i kishin do t’vet, Allah ti 

biler kur kokan kanë dalë, e letra e bame truq, e bukur moti e ardhme, e me nifarë shkrimi, si me kamë, 

me do shkrabla, qi mezi e denedisa, e hupa bajagi do kohë... Besa, më nali për drekë, e katijan nuk ke sen 

me më l’shue me u nisë... Shumë selam ki pej tij e pej meshkujve tjerë...! 

- Alejkum selam! Ziti, si vetë si me djem, besa, shokët nuk u gjinën, shpi e kanme e shpijanike, u kanë hon 

e don... I kofsh hallall atina se valla keq ishe da me mue, me gjithë kit t’vonume, po nejse xhanëm, a e 

gjete Tyrben e Shehleren aty?!.. – mezi po priste të dilte në temën kryesore gjyshi. 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=760128464021539&profile_id=100000731766638&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/shemahh
https://www.facebook.com/browse/likes?id=760128464021539&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/syla.zarbince?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/760814453952940?stream_ref=10
https://www.facebook.com/syla.zarbince?fref=ufi


- Po, po, let ish kanë, meniherë e gjeta... 

- Ani?!?... 

- Tybe, o babë, n’koftë me i besue ni Shehlerje, senet boll buçuk i kishim... 

- Qysh s’i besohet, bre dinsëz, qi pej tana anve t’Gollakit e besa ere t’Maravës, i vijnë aty për hallet e veta... 

Po, si t’nisesh pa idikat, si ti, ashiqare nuk i provojnë senet!... Po, çka t’tha, xhanëm, e mos ma çaj kryt!? 

- I çeli dofarë librash, qi i majke si fshehtë pej meje, e qiti do ujë me ni kalanicë, karshi nifarë pasqyre, qi e 

kish kthye kah veti: knojke diçka nëpër dhamë, me do tespi t’gata, neper të cilat m’përbiroi tri herë, e 

m’shtini me ju sjell tri herë ere nifarë vorri qi ish mrena, e ma s’mrami m’veti: 

“A mos e kini pasë ni dekë ma frikë n’famili?...”  

“Po” – i thash,  

“Ni sabi tri vjeç para nja katër-pesë-gjashtë mujve...”  

“Paski pasë me e marrë ni udhë t’gatë, mehesapç...?” – më veti ajo.  

“Po” – i thash – 

“Kismet ja bajmë menjen me shkue n’Turki k’to ditë, veç sa t’na bahen vesikat: po kah p’e din ti?” – u 

habita unë.  

- Hëh, e tevona...?! – iu drejtue me padurim, gjyshi, të birit, sepse iu dukte se disi po e “tjerrke” shumë 

“hollë”... 

“A jam a s’jam Shehlere unë: si mos t’i di unë këto punë, kushi ka me i ditë?!”... – m’u ngërmua... “Zoti e 

baftë hajër, po k’tu senet nuk po m’dalin hiç sagllamë... K’tu po m’del se e kini nifarë si pragi t’nalt’... nifarë 

si zidi... Sikur jeni hi me ni gropë t’madhe t’fellë, në nifarë rrethi pa kurrfarë shteki kah dilet... Qe, k’tu po 

m’del edhe ai sabia, qi po jau ban kit gropë t’madhe... Burrë i mirë, un’ kejt-kejt, po me rrejt nuk rrej se 

rrena asht haram, e e kam ni Zot qi m’ban azap n’ditën e dekës: Qysh po m’dalin mue kejt senet: ju n’atë 

udhë nuk po i bjen qi kini me u nisë as tash as kurrë... E kini ni mallkim qi nuk ju len as ni hap me e ba...”  

“A, bash veç qashtu qysh po thue ti, do t’bahet, a?!” – u sikletava unë se kejt udhtë na i mshelke.  

“Po” – tha - “Qeshtu po thot falli...” 

- E, tevona, tevona.... a???? – Pyste gjyshi tashti thuaja jasht vetes. 

- Valla, babë, falma kabahatin n’paqa gabue, veç, s’un u durova pa i thanë, asaj gërxhulke: 

“ N’paqim met n’fall tanin, a dalim a nuk dalim n’Turkije, bash n’fall t’dhefsha!” – i thash, dhe dole për dere 

e përjashta.  

“Ani, ani, shaj ti, veç ta dish qi ahti i jem ka me t’zanë ty e kejt familinë tane” – e njeva qi m’tha se derën e 

pata lanë qelë... 

- Kaq pata unë, e tash jam n’insaf tanë – e përmbylli rrëfimin e tij Baci Ramiz, tashmë i bërë qull nga 

djersët... 

- More, qetu mirë paske punue: botha e në gërxhulke, me na i drejtue e me na i shtremue punët e udhët! 

Anasana sitimja, niherë! Hë!!! – u shfry babagjyshi, ndërsa Bacit Ramiz i erdhi qehrja, se i kish mbet fytyra 

sa një pesëlirëshe... 

 

 

 

April 21 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 20 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/761354553898930?stream_ref=10


...KURRË MA MOS TA TEFQIROJMË KIT PUNËN E TURKISË... 

 

... - Nashta, niherë për niherë nuk po t’duhna gjo, e do të shkojsha me pushue pak...? – iu drejtua 

si me drojë babait Baci Ramiz... 

- Jo, xhanëm, s’ki çka m’vyn as ti as kurrkush, se jam ba vetë i katërdheti...! Hëh! E bija e qenit, 

“kini ni mallkim qi s’ju le as kamën me e livrit...” – po shkumbonte babagjyshi, në fjalët e fallin e Shehleres. 

- Unë po shkoj... – foli me të vogël Baci Ramiz. 

- Hajt, more, thee qafën, a hala k’tu koke, a...!? 

Baci Ramiz ashtu pahetueshëm, u ngrit, dhe pa zhurmë e hapi dhe e mbylli pas vetes derën e odës. 

“More, ajo farë haxhuzke, n’at’ t’veten, ere munet me pasë mirë. Asht ni dishka qi na u ka b ani sebet i 

madh, qi na u kanë pshtjellë kaq shumë senet... Po çka munet me kanë qajo “dishka”, athue?! A?! Jooo, 

more?!” – po mundohej disi ta gjej “çelësin” e të gjitha telasheve... Gjithkah i shkonin mentë. Mirëpo, 

kurrqysh nuk mund t’ia gjente “fillin e penit të lamshit”, që ishte pleksur si mos më zi... 

“ A munet me kanë, ai farë karashmaki, i atij t’parit tonë, me atë kaprollin...!? Jo, hebu, se shumë moti u 

kanë ajo, sa nuk e man men kurrkush, e ishalla, nuk asht përcjell teri te na...!?” – po mëdyshej gjyshi... 

“Ncuk...! Jo, jo! Se ajo asht për dishka kejt tjetër, e jo për k’to punë qi i kemi nisë na...”  

“Ku me e ditë, hiç nuk dihet se kurë e mjell, dikush i fisit e kur e ku binë...” – e përmbylli gjyshi, me bindje 

se njëfarë ndodhie në formë maxhije në një të kaluar të largët e që përcillej deri tek brezat aktualë, nuk 

kishte të bënte pikërisht për këtë farë “pragi” që është bërë e kurrqysh nuk po ecnin punët sipas një 

rrjedhe sadopak normale... 

“More, n’dash me e ditë: ashtu-k’shtu, ajo udhë për Turkije, m’u ka ba ma bajat e m’u ka mërzitë, e u ba 

s’su ba: punë e madhe. Zatën, kurrkush tjetër pej Bunjakëve nuk e pat as e ka menen me u “l’kunë” pej 

ktuhit, po s’e di se qysh na u mush menja veç neve, açik pej tjerve me e marrë at udhë qi njeri s’e di as ku 

e nis e ku e bitis...” -sikur e ngushëlloi vetveten babagjyshi: 

“Funi i funit, pej ksaj l’kure s’dilet... Qysh ta ketë ba jazi Zoti, qashtu bahet, po na veç sekelldismi 

badihava...” – e përmbylli, dhe i morri takrravatet e takëmit të kafesë dhe e vendosi xhezven mbi prush, 

për t’i pjekë vetes një kafe sade, që ta kthjellonte sadopak. 

... Në ndërkohë, pas perëndimit të diellit përtej majës së Cipelit të Komanit, ia arriti, nga Shkupi, edhe Babë 

Zeneli, i lodhur, i rraskapitur dhe i ronitur fare... Së pari ndali në bodrum te oxhaku, pasi e rehatoi adopak 

kalin e lodhur...  

- Baba asht nalt?... – pyeti kot nasikoti, ai gratë, ndonëse e dinte, se askund tjetër as që do mund të ishte i 

ati. 

- Po, aty asht, nuk ka livrit gjithë ditën... – i tha e jëma. 

Sikur mos t’i mjaftonin brengat, hallet e problemet që po ia shtrëngonin zemrën, por tashti, të gjitha këto, 

duhej “raportuar” dhe të jepte llogari për çdo veprim apo mos veprim të dijë në situata të caktuara. Pasi e 

“shtjerri” një konxhë me ujë kroi, ia mësyu me mjaftë përtesë shkallëve përpjetë... Babin e gjeti ulur 

këmbëkryq afër oxhakut, duke e gjerbue me kërrname e lezet një kafe, që e kishte pjekur vetë për qejfin e 

tij në prushin e zjarrit përherë të ndezur. 

- T’baftë mirë, o babë!... 

- T’mira paq... o bir! A muj erdhe, a vyjte gjo, a...? – e pyeti të birin, ndonëse, nga fizionomia që ia kishte 

marrë fytyrën të birit, e dinte paraprakisht të dhënën se, si gjithherë, as ksaj here, nuk ka bërë asgjë.. 

- S’po di se shka me t’thanë, babë.... – dhe pasi u përbi niherë e mirë e morri frymë thellë, u ulë në gjunjë 

përballë tij, dhe me një zë që u mundua t’i jetë sa më normal, por i doli bukur i trishtë, iu drejtua të atit: 

- Na shnosh, o babë, se pej ksaj pune, ksi heri nuk doli kurgjo... Ish kanë mshel huduti pesë ditë masi 

dolën Berivojctë... – Neve na vanoi qajfarë syretxhija i rrotnanës, puna e Sadrisë me ata t’hyçmetit 

t’Turkisë: “jo me to, jo tash duhet pa to”, dhe na zamutlliti punën... Zot, mos um shti n’xhynah, veç sebepi i 

kejt k’tij karashmaki po del me kanë Sabria, jem qi “shkoi”ashtu pa prit e pa kujtue... Kjo punë ashiqare 



sahi e topi s’e lun...” – foli krejt çka deshi të thoshte Babë Zeneli, e Babgjyshi as ishte aty me “men”...se ku 

po “lundronte” a “fluturonte”... 

- Ah, po, po, bash qashtu asht – sikur u zgjua Babgjyshi... – E kam ditë kit punë: ni sabi u ba kurban për 

kejt neve, se, ku ta di’shë, nashta asht ky ni dakik i hajrit... Kurrë nuk i dihet. Me ni dovë, bile thuhet: 

“...Hajri hi, ve sherri hi...”, qi i bjen, hajri e sherri, qari e zarari – vllazën... – sikur e qetësoi sitatën gjyshi, dhe 

se si ia pa dorën, Babë Zenelit, që po e mbante dorën kah burku përskaj lukthit, dhe se si ia “përvodhi” 

disa shenja dhembjeje në fytyrë, ndonëse ai këtë e fshehte aq sa mundej. – Po ti, mos je dishka pa qef?! 

- Jo, o babë, jo fort: desh u myta me ata t’hyqmetit t’turkit: nifar kathadrani, ma qiti tamlin përmi p’shesh, 

ere i bana hyxhym, po m’dolën para nja katër zapitë, e njani, tue dasht me më kapë, pahiri m’ra pak 

n’bark... 

- Ani, qysh u dave me ta ma s’mrami, a t’tushkitën shumë, t’shtinë n’haps? 

- Jo vall’ha, s’e kam për lavd, po kur ju thash qi mi 200 veta t’fisit e japin shpirtin për mue, e ju gjajnë ku 

ketë e ku s’ketë e do t’jau farojnë edhe thitë, ere shpinë, n’hava jau qoj, ata, u morrën vesh nermet vetit 

diçka n’guhën e tyne, e m’lshunë: jo “tërta”-“vërta”, turkt e shiptart kishe jemi vllazni e ku ta di, veç 

m’lshun me qaq... 

- More mirë koka ba, se kanë mujt me t’shti n’hapsane e mos me e pa dritën me sy ma... Hiçu tyne, be, leje 

kit punë kejt, kurrë mo mos ta fiqirojmë kit punën e Turkisë... Shko, ha diçka e shko e bjerë e flej e nesër 

shohim qysh po ja bajmë kejt ksaj pune. K’shtu e paska pas ba jazi Ai i Lumi, me hesap, i kofshim falë! 

 

 

22 prill 

I V. - 21 - VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

A THU: SA DO T’NA KET KUSHTU KEJT KJO ZAVËRZLLAMË? 

 

... Atë natë, thuaja asnjëri nga burrat e Vëllazërisë Demirovitët, nuk bëri gjumë të rehatshëm, madje, edhe nëse 

“e kishin m’shel sadopak ndoj sy”, ishte ky një ankth e ëndrra të trishta e rrëqethëse, nga më të ndryshmet. Po 

kështu edhe graria nuk mund të “lëshoheshin” në gjumë të thellë, siç u ndodhte rëndom, por edhe fëmijët disi 

ishin “çapraisë” fare, dhe, si asnjëherë më parë, “hanin” dajak për pak, për të mos thënë, për hiç gjë. Madje, 

edhe qentë angullinin tërë natës, që më parë u ngjante atyre të ujqërve se sa e qenve, e, edhe gjedhët, nga ana 

e tyre, sikur pëllisnin në një mënyrë krejt ndryshe se herëve të tjera... 

Ishte kjo krejt pikërisht kështu, apo secilit, në mënyrën e vet, u dukej se në shtëpinë e rreth shtëpisë së Demir 

Rrahman Demës së Bunjakëve...?! ... Dhe, vërtetë, “mos koftë kush në l’kurën e zotit të shtëpisë”: tërë pasurinë 

stërgjyshore, “krejt mylkin”, kishe, për t’u shpërngulë, si shumëkush, në atë kohë, dhe, besa, jo vetëm në atë 

kohë, për në Turqi... Para pesë-gjashtë muajsh, pasi e patën vendosur me djemtë, Gjysh Demiri, e përhapi fjalën 

nëpër kusherinjë, se “mylkin” e ka n’pazar, se, kismet, po shpërngulej për në Turqi... Kusherinjtë, kush 

“demagogjikisht”, kush për të vërteti, po përpiqeshin ta bindin që “ni vlla, mos ta hupin, se po jav “kput ni krah”, 

se askush tjetër nuk do ta ndiqte rrugën e tij “për n’shkretina t’Anadollisë”, e llokopendra të ngjashme, mirëpo, 

kokëfortësia e Gjyshit, ishte e prerë: “Ja kam m’sy asaj udhe, e le t’del ku t’del...”... 

- Ti di, o Demir, qysh thojnë: vetë niqin vetë e ban qysh di vet, veç, nime pa na dhimesh se po na doket si me u 

shkoq ni gjymtyrë i trupit...- foli Bajrami i Shabanit... 

- A, bash t’u ka ba menja çykë me u nisë, kysmet, a? – e pyeti shul e shqip, i vllai, Alia?  

- Po, Ali, n’e pastë ba Zoti jazi, po kysmet... 

- Hajërli koftë, de!... Ishalla asht ni dakik i hajrit!.. Pej ksaj ane t’Gollakit, ti po e nisë i pari, e ishalla, me kamë 

t’marë! – foli “prajshëm” Axha Ali...  



- Po sa e ka pazarin kejt mylki yt, o Demir? – pyeti Bushati, veç sa me e b ani “llaf”, se ai nuk kishte “kaçik” të 

shtonte pasurinë e vetë, edhe ashtu mjaftë “të hollë”... 

- Po, ta kqyrim, o Bushat, sa t’jen me nasip... Ju kejt e dini kah i bjen mylki jem. Pej Klisyre e kejt kurrizi i 

Llukarcës e deri te Udha e Tërstenës, asht e jamja, masanej, hisja e malit Prroni i Zharrit, masanej, hisja e Mullnit 

t’Babës... Veç qeky rrafshi rreth shpisë, kun n’Desivojcë tokë ma t’mirë s’ka: ta ban grunin si kokërr orizi... Çka 

me ju folë: po ju e dini secilën pllamë të tokës teme sa ere unë vetë... 

- Qyrni burra! – foli – Axha Rrahmani i Jahirit, na asnjani nuk kemi kaq takat me e ble kejt kit mylk të Demirit veç 

njani, po na po e dajmë, be vlla: dikush shpijën me yrtin e rrafshtë rreth saj; dikush Lugin e Madh deri n’Klisyrë, 

dikush Malin me hise t’Mullnit, e kshtu me ren... 

- Ti, nime, nuk ja dhe fijatin, sa e ka pazarin e funit kejt mylki yt? – pyeti prerazi, Shabani i Najramit. 

- Paj, une po i thamë nandhetë lira t’dukatit, e.... 

- Jo, shtejtë: kur u ble kejt Desivojca, thojnë ka kushtue treqin lira, e ti gati n’hise t’tretë... Çka ashtu shumë, 

shumë asht, belivallha! Folni, burra: a s’asht qashtu? – foli Haziri. 

U ba si u ba: një pjesë e bleu axha Rrahman, ni pjesë Bajrami i Shabanit, e ni tjetër, Dalipi i Nezirit. “Toptan”, 

Gjyshi Demir nuk u da i pakënaqur me çmimin e përgjithshëm prej tetëdhjetë lirash turke të arit, që për atë 

kohë, ishte goxha ni shumë e mirë e vlerës monetare. U morrën vesh që gjysmën e parave të pazarit të prerë, 

secili ta jepte gjatë javës, sepse nevojitshin para për ecjen e punëve rreth “letrave” për Vesika. Ashtu edhe 

ndodhi: Çemeri i Babë Zenelit, bukur u rëndua në peshë nga lirat turke.... 

.... Këtë po e mendonin secili nga burrat, secili në shtrojën e vet, gjatë natës, se si do t’i bëhet halli me blerësit e 

pasurisë: do duhej llogaritur pjesa e harxhuar e parave, dhe për aq, do të “humbnin”: tokë, arë, livadh, kullosë, 

mal, hise t’mullinit... A do të hasnin në mirëkuptim me kushërinjtë me të cilin ishin në pazar me “mylkin”? 

Përpiqeshin t’ia qëllonin për sa ari e hektarë, për sa konopë, tokë e mal do ishin ma të “shkurtë”, më të 

“rrudhur”? 

Me këso mendimesh e përllogaritjesh në kokë, e “kishin ba sabah”, Gjyshi, Babë Zeneli, Baci Ramë, pos Bacit-

Ramiz, i cili, as përzihej, as pyetej gjë për këto punë... As gratë e tyre, nuk ishin bërë rehat tërë natën. 

Burrat, e mbledhur në odë, secili më i mufatur në fytyrë nga pagjumësia, pa bërë vërr me gojë, i zunë vendet e 

tyre, pasi që secili iu drejtonte të atit me ni: 

- A muj u qove, a fjete nej trohë, o babë...? e ai ua ktheu të treve me ni “harç”: 

- Pak, vall’ha, krejt pak, se krejt nata m’ka shkue tuj tefqirue: a thu sa do t’na ket kushtue kejt kjo zavërzllamë? 

 

April 23 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V . – 22 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

...KEMI MET, AS ME K’TUHEN, AS ME TURKINË... 

 

... Babgjyshi dhe tre djemtë, ishin ngritur mamurshëm, dhe e ndienin vetën si t’i kishte rrah 

dikush me stupc, e kishin ulur tokën në ornamentet e çilimit në shtrojë, thuaja aty po e kërkonin 

ndonjë zgjidhje, ndonjë rrugëdalje sa më pa “zarare” për këtë farë pune... 

- O djemë, u pa kjo punë: ma t’shkume n’atë farë Turkije, nuk asht sen – janë mshelë udhtë e hudutet, e 

knej, na kemi shitë kejt t’gjalltë me mylk e kejt shka patëm, e kemi metë, tuj pasë pasë tana t’mirat, me 

kurgja, ting-tangall përfije...  

- Teri dje, u deshke me ja menue asaj udhe, e sot e mas: qysh me metë gjallë k’tu, ku na kanë rrune 

babagjysh, katragjysh, stërgjysh e stërstërgjysh... Po qysh me ja ba se?!...Kemi met as me k’tuhen, as me 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/762373903796995?stream_ref=10


Turkinë...? Besa, edhe një hamle e lirave janë harxhit nëpër qatiphane t’Turkisë n’Shkup, e anej e knej... 

Kishe boll me hallaallak e kemi pasë kit ajllëk, po qikit “hise” na e “hangër”, Zot mos m’shti n’xhynah, 

koftlargi... – foli, si ma i madhi, besa edhe më i “involvuari” në këto punë, Babë Zeneli.  

- E kam ditë unë qi pej ksaj pune s’ka mymfatë, po nuk dojsha me u përzie... – po bërtiste me të madhe, 

Axha Ramë. 

- Vall’ha, ma mirë se une, asnjani s’i kini ditë k’to pun’t e Turkisë, se e kam heç at virane, në zhdo pllamë, 

po nuk dojsha unë me jau përzie hesapet, masi e pash qi ishi kanë nxe keq tan’t... – foli si në faj Baci 

Ramiz. 

- Hajde, mos m’shurdhoni mo: tash krejt e “paski ditë”, kishe... E, kur t’thehet kerri, gjinën shumë udhë... 

Leni tash k’to: ke çka ke, taksiratë e pask’mi pasë kit garamet e siklet... Ku me e ditë se kur e kush e ka 

“mjellë”, e na tash po e “korrim”... More, kur asht fjala te e korrmja: a e dini qi vjeshta po vjen veç e na 

kurgja t’mjellme nuk kemi se e shitëm me ka kejt? As bukën s’e kemi për robë e as yshyr për qeto pak gjo 

qi na kanë metë... As farë turshije, as farë peme... 

- Hajt, o babë, se zine qi kejt na i shkatërroi breshni a na i qoi uji, po çka me ba me mylkin qi e kemi shitë; 

diqysh duhet me ia lidhë krytë? 

- Po, na me t’hujt, nuk kemi ba pazarë: me kusheritë ma t’ngatë ma... Shumë, maj ymyz qi na dalin burra e 

për qaq pare sa i kemi harxhit, me jau lanë ka ni copë tokë, livadh, mal, kullosë, e për hallin tjetër qi nuk e 

kanë pague hala, me na met neve bile diçka pej mylkut... S’kemi çka me ba: s’u ba mirë – me gjetë mirë... 

- Besoj qi qaq hanë llaf, se nuk e banëm na kit farë zavërzllame për kërrname, po për nifarë nevoje. E 

nisëm, po s’na heci: gjin jemi e merrmi vesh diqysh, kam ymyz... – foli Babgjyshi, sikur donte ta inkurajonte 

vetveten, se t’i bindte djemtë... 

- Ke qysh ke, ra kjo rrotsame Turki e neva tash e mas do t’na jepet e prapta: do t’na përgjysohet gjithë ky 

mall qi e patëm... Ani, henez, kur, herdo-kurdo t’vjen dakiki me u da, se s’jetohet tanë vaktin bashk, qysh 

janë da, tek e funit, ere Pejgamerët, e na duhet ere neve me e ba k’tahën. Ka me na ra “hise” ka ni “kulaç” 

kejt i vogël, veç Zoti e baftë haj’r... – foli Axha Ramë, kaq të madhe sa kumbëlloi jo veç oda po e tërë 

shtëpia... 

- Ahuuu, po larg shkove, o djalem: na hala s’pe dimë qysh do t’dahmi me kta me t’cill’të e kemi pazarin e 

çeltë e kti i shkojka menja te e damja... Hajt, fushë, hajt....! - u nxe ere gjyshi dhe po me atë zë të lartë ju 

drejtue t’birit... 

- Un’ veç dert kajta, se tybe, as menja atje nuk m’ka shkue kah po kujton ti, o babë... – foli tash më qetë 

Axha Ramë. 

- Nejse, se nuk asht vakti tash me i da mexhet, as me u nxe na nermjet veti po hajde ta tefqirojmë, qysh 

po ja bajmë me “pazarxhi”? – foli qetë Babë Zeneli. 

- Nashta po flas budallaki: po a t’ka met ere naj lirë pej atyne qi jau patëm marë ktyne...?- pyti si me 

gjysmë kureshtje gjyshi. 

- Paj, shka me ju thanë o babë e v’llazni: tridhetë m’i patën dhanë, e pej tyne pes’m’dhet kanë shkue mas 

harxhimeve,e pesëmbëdhjetë lira qe ku i kam – foli Babë Zeneli, dhe aty për aty nga beli e hoqi çemerin e 

ia qiti babës së tij: - Pasha Allahin, kurgja pçr veti nuk kam harxhit, edhe ni simit ‘ne paça ble, s’e kam lanë 

pa jau pru ka nja ere kejt robie tjerë t’shpisë: se ma shumë bukën mrume me djath, e ka m bajt me 

shervete pçr mjdisi, kahdo qi kam shkue... – u “shfajsue” Babë Zeneli... 

- Lej ato fjalë, o bac, se na t’njohim...! – foli Baci Ramiz. 

- Po ty, pirolla t’koftë , o ‘Nel: belivallha qe pesç_gjashtë muj poshtë e përpjetë, Tasjan e Shkup, Bujanoc e 

Shup, jo syretxhija, jo qatipat e Turkit, qi s’e livritin dorën as kamën... Besa na ranë do harxhime ere për 

Sabrinë e babës: boll e sa t’dush t’paskan metë... E tash, mu ka mush menja ere ma shumë qi ma let ja 

bajmë ere me Rrahmanin, Shabanin e Dalipin...- foli më me entuziazëm Babgjyshi, dhe sikur iu çel fytyra 

pak...  

- Hajt, se ni Zot qi na ka falë, nuk na i mshel tana udhtë, ishalla - foli, apet, Baci Ramiz... 

- Po, pra! Ti Ramiz, shko e thirri kejt burrat e Mahallës Bunjakëve! Mos e xgat shumë muhabetin, veç thuju: 



“Baba po ju thirrë n’kani kafe pasdarke sonte!” – A more vesh? Asni fjalë për “sebepin”!!! 

- Ani, babë: hiç pa gajle! – u përgjigj Baci Ramiz dhe sakaq doli menjëherë nga oda, që ta qonte në vend 

urdhërin e Babgjyshit. 

 

 

 

 

April 25 · Edited 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V . – 24 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

PO M’DHIMNI QI JU SHTINA LLUGAVE ME KIT RROTNANE TURKI... 

 

... Kaherë nuk ishin bashkë e “tubë” krejt familja e Demir Rrahman Demë Bunjakut, kur Dada u hyre 

në odç, deri te dera e u tha: 

- Silla asht gati: me jau pru k’tu, a po bjeni posht te oxhaki? 

- Qe po vimë poshtë, se moti nuk kemi hangër k’shtu bashk... – foli Babgjyshi... – Çonu, djem!... – 

dhe vetë u ngrit i pari nga oda dhe ia mbajti nga dera e odës, e pas tij, Babë Zeneli, Axha Ramë e 

Baci Ramiz... 

- Çka na kini gatue, oj Hashajkë? – iu drejtua Dadës, Babgjyshi, sapo, i zbriti shkallët, e ra posht dhe 

u ul me ni shkam në ballë t’oxhakut. 

- Çka ka qillue, o babë: po tana t’mirat, ej... 

- Hej, ty tana t’mirat t’gjetshin, oj bi, qi kurrë s’e ban kjamet...! – e uroi Gjyshi Demir Dadën, e cila, 

dinte të sillej, ndryshe para të tjerëve e ndryshe para të shoqit. Sakaq, e shoqja dhe tri rejat, e 

mbushën “tervesen” me bylmetëra, turshia qi kishin met hala pej dimnit, e një tavë e madhe gjellë 

me patate, ndërsa në një valanicë më të madhe e më të gjerë, me kaçikat përpjetë e me “shpinë” 

për ene, e kishin pjekë veç. Kejt entë e dheut, e edhe do të tjera të bakrit, si dhe lugët e drunjta, të 

cilat, veç Baba Zeneli, që dinte t’i bënte të holla fare e të lëmuara nga druri i arrës, qershisë, ja 

krekcit, e mbushën “tervesën” (sofrën), dhe nja dhjetë-pesëmbëdhjetë bukë mas dore, njëra mbi 

tjetrën, gratë i kishin lanë afër Babgjyshit, i cili, si e donte rendi, si Zot shtëpie, do t’ua ndante secilit 

copa-copa... Axha Ramë, kur deshi babagjyshi t’ia jepte një copë sa të tjerëve, iu drejtua: 

- O babë, mue lema t’tanë, se tybe edhe nja e “rrotoj”, brli...! 

- Vallha, bre Ramë, nime i hesë je kanë gjithmonë, po ere punës kurrë nuk i ki ba hile... Hallall 

t’koftë! 

Hanin qetë, e vetëm lugët që u dëgjonin kur u lenin në tervesë, ngase Babgjyshi, e veçmas Babë 

Zeneli, nuk preferonin që të flitet deri sa hahet buka, sepse është xhynah pej bukës, besa edhe 

mund të të shkonte ushqimi keq dhe të ta zinte frymën... “Shkijet e kanë zanat: kur hajnë qatëher[ e 

shtrojnë muhabetin ma t’miri, e “obroki” ju zgjatë edhe me sahat të tanë...” – shpesh e thoshte këtë 

babë Zeneli... “E shtyjnë kashoren me raki e sharap (verë) ata bir qena...” – shtonte... 

- A ka metë naj trohë tllallë dikah, se sivjet boll holl e kemi pasë punën kah bulmetet? – pyti 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/763867676980951
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/763867676980951
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts


Babgjyshi, pasi e kishin përfundue drekën. 

- Gjinet, ere do, sa për “ilaç”, o babë... – foli Nënë Metihja. 

- More, teri tash, e kemi shty diqysh, me t’tana, po tanena, qysh ja bajmë, se...? – foli me pretekst 

Dada. 

- Po kukubajka qi m’je ba ere ti k’to ditë, ooo...! – iu ngërmua Axha Ramë të shoqes, që ia nisi me 

majtë “nasihat”, ani, para burrave... 

- Mos u nxej, Ramë, hiç, se, ere pse janë gra t’fisit, kejtve na bjen me u zie me ni kazan. S’ka faj 

gruja qi bahet marak, se ere punën e kemi me u ba marak kejt, veç, me emër t’Zotit: Ai qi na ka falë, 

Ai na e banë nej çare, e e kapërcejmë ere kit zavall. Për çata na tash, si kurrë ma përpara, duhet me 

kanë n’razi, ere sebepi i familisë, ere sebepi i inatit pej hallkit!... 

Le ta dinë ere k’to, qi, pej se maj men pçr veti, pun’tç ma n’nuçuk s’i kemi pasë kurrë: e veç bashk, 

do ta shtyjmë qysh t’mujmë e masanej, qysh t’na e ketë ba Zoti jazi...! 

- S’kemi çka i përzijmë gratë n’kto punë, o babë: ku na, ere k’to! Se me nisë e me i lanë k’to me 

pleqnue, mos vetë për neve, vallha!...” – foli Babë Zeneli, bukur me mllef. 

- Jo, more, jo, se k’to na n’mexhlis nuk po i qesim, veç asht 

mirë ere kto me e ditë se sa asht sahati, a po merrë vesh e po ngo nena!? – bukur me nervozë, foli 

Babgjyshi. 

- Jo, xhanëm, taman puna: na e dimë secilla se ku e kemi venin! – foli Dada. – Ju i dini këto punë 

ma s’miri, se na nuk dimë me ja “pre vadën arës ma larg”... – pak e ironizoi muhabetin Dada. 

- A p’e mshel ma at “kaçep” se, fener babës, boll hangre t’flliqtë me to, a ta mshela unë, pasha 

rizenë e Zotit...?! – u nxe n’hekra Axha Ramë. Dada, pa e ba ma as “gik”, as “mik”, i kapi do enë të 

zbrasta nga “tervesa” e doli për dere e në oborr. Edhe gjyshja e edhe rejat tjera, me nga ndonjë enë 

në dorë, poashtu përjashta 

- Mos u gutë Ramë, se ere grave, si neve, u ka ardh kjo punë teri n’maje t’hunës e mujnë me “rrshit” 

najherë... 

- Babë, falma kabahatin, se para teje nuk u desht me i thanë do fjalë, po, vallha, Zeneli, mirë e pat: 

me jau lshue frenin, k’to ja nisin me pleqnue e s’qiten n’kry! 

- Ani, o birë, se tash, po m’doket se janë çoroditë ere pulat e knusi n’oborrë, ere qeni tanë natën po 

uluron si uk, ere gjaja e trashë, tanë natën tuj pallë, e le ma na, gjinja e gjallë: jemi ba krejt si tel 

çitelie qi pak me e shtrëngue ma tepër, ja me i ra ma rrmisht me gishta, kputet...Une, ma, si thojnë: 

ni kamë mi dhe e tjetren ner dhe, po, po m’dhimni ju qi ju shtina llugave me kit rrotnane Turki, e qe 

çka ju bana... Po, nuk pata faj, pasha haktalanë, se nuk i njihni ju mirë k’ta bir qena shkije, Sa t’mirë 

doken para sysh, po me ju ardh n’dorë, t’bajnë lakna-lakna, t’prekin ku t’dhemë ma s’shumti: n’erz e 

namuz, n’gra e thmi... Për qata, besa, ere tue ju besue do hoxhallar’ve, qi atje asht veç me kanë 

xhenet për s’gjalli, u bana ikajl me u shitë e me dalë ku s’e dishim as ku do t’dalim... Besa, ere ky 

sabia i Zenelit, qi m’u ka dhimtë n’shpirtë, qe ku na u ba prag, mos me mujt me e kapërcye. Po, 

shnosh: kur nuk i dihet ku asht hajri e ku sherri e zarari; nashta ban vaki qi u ba ma mirë qi s’un 

dolëm hiç... Veç kejt mylkin e gjysmomë, e tash duhet me i dhanë ere ma shumë zor e me met 

gjallë’!... – e përmbylli “ekspozenë” e tij Babgjyshi, me një zë fare të mekur, të cilin, deri atë ditë, nuk 

ishin mësue me e dëgjue. 

 

 



  



 

April 26 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 25 - VËLLAZNIA DEMIROVITËT: 

 

...TI PAZAR ME SHKIJE T’TËRSTENËS S’KI BA, PO ME VËLLAZNI... 

 

.... Pas këtyre fjalëve të të et, vëllazërit Zeneli, Rama e Ramizi, fillimisht mbetën “pa tekst”, sepse 

kurrë nuk e kishin dëgjuar Zotshpijën të fliste në këtë mënyrë të ligështuar, dhe, mbase, për herë të 

parë, që të treve, iu dhimbs... 

- Mos e ngarko veten me gjithë ato barrë, o babë, se në kejt kit punë, kemi hise, faj e lavd 

t’barabartë tantë... Kur na u dokke qi po na bjen ma mirë, kejt shujtëm e u pajtuem me e marrë atë 

udhë, e tash, kur bostani na bani kungull, fajet po do me i marrë kejt për veti.... 

- Vallha, veç njani mos me u pasë ba razi, kjo punë, s’ish nisë hiç e asnjani s’e kishim shti me zor 

tjetrin! – foli, si zakonisht, me za ma t’nalt Axha Ramë, e tue e nie Dada që ishte tue punue diçka 

n’oborr, erdhi deri në derë, e iu drejtua të shoqit: 

- A mos m’thirre gjo, a veç m’banë veshtë...? 

- Hajt, bre thee qafën: kurgja s’po m’vynë, hajt kshyri pun’të tua?! 

- Ani, ani, se m’u dokt... – foli Dada dhe doli sërish n’oborr. 

- Mos i bërtit grus birgajrihak, se nuk asht mirë: ajo tuj dashtë me t’nejt gati, e ti... 

- Hiçu saj, babë, Allahile!... 

- Ku i patëm fjal’të, babë: n’dash me ditë, ti nuk je kabahati hiç për kit punë... Po, Allahçe, nashta me 

i pasë vetë gratë, ato me çef t’vetin s’kishin lujtë pej k’ti trolli, sebepi i opçinave t’veta, po kush po jau 

pshosh atyne qefin, xhanëm! – foli Baci Ramiz. 

- Po, a e kini tefqirue hiç kit punë, qi , ere me u konisë ata me t’cillët jemi n’pazar, qysh asht ma 

s’miri për neve, e treta, në mos gjysa e mylkut ka me na shkue hupsa?! Nime Zeneli, hallall i koftë, 

boll me “domaçinllëk” paska vyjtë, ere veç pesëmëdhetë lira i kish harxhitë... Ato pesëmëdhetë tjerat 

po jau kthejmë , se nuk kemi kah i “bajmë” ato lira tash me jau kthye të tanat toptan... Për qato lira, 

qi i kemi harxhit, kanë me kqyrë me na e “shkoqë” ka naj “copë” sa ma t’madhe të tokës tonë, se ata 

“na kanë në dorë neve, e jo na ata”... Dihet, puna e “pishmanit”, marrja e “kaparit”, janë sene qi ka 

telashe... Na, duhet me e majt punën “ngreh e mos k’put”: as me i lanë me na shkelë shumë, as me i 

shkelë na ata... Duhet me e gjetë nejfatë mjdisi qi nuk do të jetë shumë i keq as për neve, as për 

“pazarxhitë” – ua dha djemëve edhe një pjesë të “ekspozesë” se vetë Gjyshi Demir... 

- Jo, babë, jo, s’bahet llafi k’tu as për gjysën, as për t’tretën, se për ka pesë lira ven, do të marrin pej 

mylkit tonë, as ma pak, as ma shumë... Kusheri jemi e besoj qi do të mirremi vesh si asht me nasip 

kejt kjo punë...! – foli Axha Ramë, që vërtetë ishte “nëna e tokës”... 

- Qashtu asht, o Ramë, e qashtu kish me kanë, sikur t’ishim hala n’pazar t’parë, po mos po nisin me 

çitë kërrname, e qat’herë, mujmë me u ba hora e Allahit... – foli qetë Babë Zeneli. 

- Jo, more, nuk vjen puna teri aty, se Rrahmani ma asht kejt i joni, po ere dy Nezirovitë, janë burra qi 

s’jua gjanë shoqin...! - tha Babgjyshi Demir.... 

Në këto fjalë, jasht u dëgjua zëri i Nënë Metihes: 

- Hajde, Ali Aga, e mirë se na erdhe...! 
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- A janë burrat ksajde, se për prezore kqyra, n’odë s’ish kurrkush?!... – foli në oborr, tue u 

përshëndet me gratë. 

- Jo, tybe, o Ali Aga qaty meten te oxhaki, pej se kemi hangër sillë...- foli Hashajka... 

- A, mos a kush, ej...!? – pa lëvizur vendit pyeti Babgjyshi, ndërsa tre vëllaznit, u halakatën. 

- Ali Aga, asht, o babë, po a ta përcjell kah oda a po e shtimë qetu ku jini? – ia dha Nusja e Bacit 

Ramiz. 

- Po, aj jabanxhi nuk asht: le t’vinë k’tu poshtë...!  

Sakaq, në derë u duk Axha Ali, njani pej vllazënve 

t’ Babgjyshit: 

- A jini ksajde, o ju Demirtë? A hala, nuk u nisët për Turkije, a? Se, boll kini pas shitë nifarë “qallëmi”, 

qysh i thojnë shehri...? Po, a jeni, a si jeni, a? 

- Mirë ka dashtë Zoti, o Axha Ali, po ti qysh je: a mun po mahesh e a jeni krejt shnosh? – ia kthei 

Babë Zeneli. 

- Shumë me kunxha i ki fjal’të, o Ali, po masi na u ba puna qashtu, kanë drejtë kejt me kesh me 

neve, e ere vllavi jem, ma s’pari... Pas jemi ba me hi n’gojë t’hallkit, e dyjeja me e “shpërla gojën” me 

neve, ma, qaq...! 

- Hajt de se u mahita, hajgare hesapi e ti mos m’prej zarar meniherë...! 

- Jo, xhanëm, jo, se s’ki faj ti, po fajin e kemi vetë: qi s’e trusshim bishtin, si kejt ju e me nejt k’tu han 

e don me shkije! Deshtëm me ju ik niherë e përgjith’monë, po nuk ke kysmet, e kunër kysmetit, 

kurgja nuk po u bajke... – foli paksa me mllef, Gjyshi. 

- Po hë de, he nama e zezë e hangërt, se nuk krisi kjameti, ia msytë, nuk u ba, kurgja kurrkujt...- foli 

me një zë të hollë, por paksa metalik, Axha Ali...  

- Po puna e pazarit qi e kemi ba, qi e kemi marrë koxha nifarë kapari, që po vjen vjeshta, e na kemi 

metë pa asnjë krane n’oborr, gati pa fije milli n’maxhe, pa yshym për gjo, besa edhe pa “bukë” për 

roptë e gjallë t’shpijes, e pa tana t’mirat qi i bjen vera e vjeshta?! “... nuk krisi kiameti...”, !kurgja 

kurrkujt...” – po t’doken ty k’to sene, a? 

- Ahuuuu, Demir, bre: po ti Pazar me shkijet e Tërstenës s’ki ba, po me vëllazën tu. Hanë llaf, e i 

gjinet nej çare ere ksaj pune!... Besa, pak mylk e hupni, po s’u ba mirë, me gjetë mirë...! Ere për 

senet tjera të megjallit sa për qit dimën qi po vjen, ka dasht Zoti, boll Bunjakë jemi, e ere bereqeti 

sivjet shyqyr, ashtë i mirë, e jau nimojmë për teri n’Shingjergj, e pej aty, qysh t’jau ket çkrue Allahi... 

A ka kjo shpi hala nej tellall, a nej kafe, a? – e përmbylli fjalën Axha Ali. 

- Ti e din qi pa kafe nuk kam met kurrë ere kur u kanë ma s’shtrejti... Po, a po i pimë qetu, a po dalim 

nalt n’odë? – pyeti Babgjyshi. 

- More, s’po ja huçim hiç qeti veni se boll mirë e ki ti kit podrum... Se, qysh m’u kanë çorrue sytë për 

ni kafe, edhe n’maje t’kresë e kisha pi... – bëri shaka Axha Ali. 

- Oj, Hashajkë!... – bëri zë Gjyshi. 

Sakaq hyri brenda Dada: 

- A mos m’thirre diçka, o babë...? 

- Po, babës: dil teri n’odë e bjere takëmin e kafës poshtë e pjeknaj ka ni kafe! 

- Bjeri veç dy zheze e dy filxhana, se na nuk po dojmë! – foli Babë Zeneli edhe në emër të dy 

vëllazërve tjerë.  

- Për ju dy t’mdhajtë, s’di çka ju thomë, e Ramizit, me e pi kafën, i del bishti... – bëri shaka Axha Ali... 

- Ban ti hajgare, ban, po vjen dakiki qi ki me m’u lutë e nuk t’i knoj letrat e mikit qi po t’vinë pej 



Edrenes... – ia kthei aty për aty, Baci Ramiz, i cili, bashk me dy vëllaznit, dolën nga brendësia e katit 

përdhesë të shtëpisë së madhe të Demir Rrahman Demë Bunjakut... 

 

 

 

April 27 · Edited 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V : - 26 – VLLAZNIA DEMIROVITËT: 

 

O ZOT, P’SHTOMË MOS T’KORITNA PEJ T’KAJTMES...! 

 

... Pasi i pinë kafetë me lezet, siç kanë ditë dikur ta bëjnë këtë më të vjetrit: me njëfarë kërrname e 

“taraqillaki”, me do “hëëëëërrrrrpppp-e” të gjata, e kadal për kadale, tue ia ndihmue edhe me ndonjë 

cigare të pështjellur me duhan “kaçak”, të cilin, në mënyrë klandestine e konsumonin, sepse, po t’u 

gjet veç një kuti duan, nga gjandarët e rreptë serbë, gjobiteshe rëndë, pos me të holla edhe me të 

rrahura – Baci Ali, u que e pa lypë “izë”, siç ishte zakoni, sepse konsiderohej si njeri i shtëpisë, u nis 

kah dera e podrumit:  

- Ejvallah, niherë, o Demir, e mos i shtini vetes siklet shumë shumë për kit punë, si kejt, me emër të 

Zotit, kanë me u rregullue, qysh të jetë me nasip... ! 

- Po rrimë krejt n’darkë, se sonte, ashtu-k’shtu, t’bjen me kanë k’tu: bile, qysh po ma kapë kjo 

rradakja jeme, bile ti je sonte dyreki i krejt këtij muhabeti e ksaj pune...! 

- Jaaa, sa për darkë, Zoti ju dhashtë bereqet, se ka met me e përvlue do kaçamak ajo Hashajka, 

reja jeme, e belivallha, si ajo, mos t’rrehet asni grue ner Bunjakë qi din me i qillue qaq t’shishëm.! E, 

sa për masdarke, k’tu m’kie e do t’vi pak ma heret qi ta bajmë nifarë dymeni, qysh po ja bajmë kjo 

ana e jonë... 

- Puna e kaçimakit valla t’past falë, se sonte jo për t’shkue ti për darkë te shpija... Vallha, n’kaçimak 

t’Fatimes, s’e kisha lanë pa ardh ere unë: m’thirre, s’um thirre, po qe ban qi si kam renet as senet ksi 

hovi... 

Tue dalë te dera, Axha Ali, iu drejtue Babgjyshit:  

- Ju, runu, e msoj ere djemtë, mos t’turren si mazi para pelës, e urtë e butë, se unë e kam fjalën 

sonte, e nuk do t’ju la shumë-shumë me majt vajz...Hajt, e mrama me hajr...! 

- T’umtë goja, o Ali – ishalla! - e përcolli të vëllain e vet Demiri, e vet u nis kah oda. Pasi Hyri në odë, 

të cilën, në ndërkohë gratë e kishin “krahue”, ajrosë e pastrue, e nxorri sahatin “Sergisuff” nga xhepi, 

i jelekut, dhe, pasi e vërejti se deri n’akshamë kish ere gati tre “sahat” e “fiu”, u shtri pak të pushojë. 

Fjalët e të vëllait Alisë, po ere të djemëve, që i thanë sot, bukur shumë ja shtuan shpresat se, qe, si 

qe kjo punë, do të rregullohet si asht ma së drejti, me “ymyt t’Zotit”!... Deshi e provoi ta bëjë “një sy 

gjumë”, por lloj-lloj mendimesh tue iu sjellur nëpër kokë, nuk e lenin ta vente trurin në “off”... Iu bë se 

ato mure tç odës do ta përbinin, dhe sakaq, doli në oborr, e kapërceu laurën e doli n’lamë, nën hijen 

e një dardheje dupolevke që sapo ishte rritur të bënte frutat e para... Pasi e ndezi aty një cigare, u 

nis rrafshit, kah ni Dardha ujce, ku përfundonte pjesa e rrafshtë e tokës e niste një rrëpinë thuaja e 
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zhveshur, me nga një pemë tek tuk në të, e që, pasi e kapërcente njëfarë monopati vështrimi 

përfundonte në një pjesë livadhi paksa më të sheshtë, në anën e djathtë të të cilit, ishte një burim i 

ujit shumë të ftohtë. “Q’e do: uji i mirë e i ftoftë, po larg, shumë largë e teposhtëze e përpjetëve e 

madhe për ta bartur atë në knata t’dheut, që i blenin në pazarin e Ngillanit” – mendoi, ashtu, pa 

lidhje Babgjyshi, e më vete shtoi”: “Mirë qi na ka qillue ai ujë e Hashajka po mbjell baqe me tana 

t’mirat. Rama ia ka thurrë me ni avli të naltë, qi as zhabat mos me mujtë me e kapërcye nëpër to, e 

po na ban me turshia për tanë dimnin: bile ere po teprojnë... Me e kqyrë hollë-hollë, tybe, boll 

t’vyshme e t’kanme i kemi gratë. Qyre ti: k’tu e atje poshtë, e atje poshtë e k’tu, shpirti me t’dalë, 

Hashajka, po nashti ere tjerat, se nuk po i di k’to pun’të e grave, e hecin niher n’sabah heret, e niher 

n’aksham, pak pa u terrue... E, masanej, ku janë ere pun’të tjera, rreth maxhes, rreth paçllakit, rreth 

thmive, neper kejt punët e neve burrave: menëve zarar, po nashti, kshtu jau ka shkrue Ai i lumi, i 

kofshim falë!...” – u habit Demir Rrahman Demë Bunjaku, që asnjëherë as që i kishte shkue mendja 

për këto sene, e që, në këto momente po i silleshin neper krye.  

Në fakt, e zu veten ngushtë Demiri, sepse të gjitha këto rezonime për ngarkesat e grave, i kishte si 

një kamuflim të asaj tjetrës, “ma të Madhes”, që e priste sonte.... “ Hahahaha, qeshi vetmeveti 

Demiri, badihava, qerpitë nuk marohen pej zallit, e k’saj “ikje” pej Krejes së punës, s’i thonë gjo 

tjetër, veç, me’ner – laj mut me shurrë...!” “... S’pe di mirë: qajo copa e baqes ere e ujit, a ju shitë 

at’herë Shabanit t’Bajramit, a Rrahmanit?... Nejse se Rama i dinë me pllamë kujt çka i kishin ba 

pazar. Ke qysh ke, n’koftë lazëm, baqën kurrqysh nuk banë me e dhanë. Bile me mujtë me e da nej 

“dizgë” toke pej Klisyrës, me mal, me baqe, e teri te copa ma e madhe qi na jetë neve... Kurrqysh 

qatë copë ven nuk banë me e lshue dores se mesim ere pa baqe, ere pa kurgja shka e ban 

baqja!...”  

“Ohaaaaa, po kryt don me m’u da përgjysmë pej dhimtës: n’k’so siklete, n’k’to vjet i bana, e nuk jam 

kanë kurrë...! O, Zot p’shtomë mos t’koritna pej t’kajtmes...!” – thuja klithi përbrenda Babgjysh 

Demiri... 

Nga këto mendime të vështira, nga alternativat: mjedis drejtësisë e dëshirës, mjedis burrërisë e 

korisë, mjedis ruajtjes së autoritetit që e gëzonte në tërë Nahinë e Gollakut, dhe ronitjes së tij si një 

“stog” fieri që e qon furtuna e madhe – Babgjysh, Demir Rrahman, Demë Bunjakun e përmendi një 

zë burri: 

- A paske dalë pak n’teferig, a n’tevdil hava, o Axhë Demir? !– ishte ky Zymeri i Dinit të Dinovitëve... 

Po, si t’kam, he skele!? – u morën n’grykë kushërinjtë... 

- Vallha, skele kesh kur kesh, o Zymer, se m’doket po i vjen puna me ra n’fun t’pusit...” – foli 

Babgjyshi çuditërisht, qetas. 

- Hajt, mos i jep vetit zavall, o kushë, se e kam nije pej t’moçëmve qi thojshi: “Ai qi u kanë për ni 

kohë ma t’gatë i kanëm, vyjnë katërshet vjet me ra e me u ba fukare...”, e thojnë ere tjetrën: 

“Katunari pa i kapërcye katërshet vjet, nuk munet me u ba shehërli...”? 

- Ishalla begenisin qato faslla me kit punën tonë, po hiç nuk janë renet, po m’doket, O Zymer... foli 

Babgjyshi, e meqë i ra në mend që nuk e kishte pytë për roptë, e pyeti kushën firadem-firade, e 

kusha, iu përgjegjës se kejt janë “n’varg”... 

- Po hajde shkojmë mrena n’odë e me ka ni kafe, na shkon muhabeti pak ma mirë, a çka po thue...!? 

- Valla, t’lumtë goja se beli fjalë ma t’mirë e ma “t’amël”, s’ke mujt me folë... 

Dy kushërinjtë, krah për krahu, pasi i ranë rrafshit rreth shpijes, përfunduan në odën e Babgjyshit... 



 

April 28 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 27 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

PAQIN FAQËN E BARDHË: KSI BURRASH ASHT SHTIRË ME GJETË 

 

... Pasi i pinë kafetë me muhabete, alla-llokopendra, Demiri i Rrahmanit dhe Zymeri i Dinit, në 

ndërkohë erdhën në odë edhe djemtë e Babgjyshit: Babë Zeneli, Axha Ramë e Baci Ramiz... 

Pasi e shikoi sahatin e xhepit, Babgjyshi, pyeti djemtë, veç sa për të thënë ndoj fjalë: 

- A dini gjo: a na ka ba kush hazër nej kashore bukë për darkë, a jo, se ere k’to gratë tona, diçka 

sikur e kanë “l’shue fronitn”, ama bash kejt...? 

- Nashta, “plaka jote” – se k’to tonat hala janë kah e majnë “brazën drejtë” - foli Babë Zeneli, me 

shaka... 

- Ishalla, be djemtë e mi, se mue veç çefi m’marohet, e “nuset” e juve, mos i “ngjitni me ni z’g’jedhë” 

me “plakën” teme, e nanën e juve, se veç çka t’hini n’xhynah, ta dini...! – ia kthei edhe Gjyshi, me të 

njëjtën “monedhë” Babë Zenelit. 

- Vallha, hiç mos u ban marak o babë, se tybe, nona teri frik, e ere sot, hala bile, të trijat i “manë n’n’i 

kuk”- iu “zgjidh” gjuha edhe Bacit Ramiz... 

- More, po get, hala nuk po ju njofin mirë se çfarë karapidika jini, se tybe, mall nuk ju kishin ba juve, 

çfarë gra t’zojat e t’sojit qi i kini...! – iu bashkëngjitë njëfarë atmosfere pakashumë relaksuese që nisi, 

ndonëse e dinte se e gjithë kjo, mund t’ishte “një erë e lehtë para furtunës...”. 

Në ato fjalë, në derë u dokën të katër gratë e Demirovitëve, e para e Zoja e shpisë, Gjyshja e të 

tjerat me rradhë: Nënë Metihja, Dada, e Nusja e Bacit Ramiz, dhe pas përshëndetjes së zakonshme: 

pyetje e përgjigje nga tri herë secila me rradhë se si ishin gratë e Dinoviqe, dhe po e njëjta përgjigje, 

secilës që ia kthei Zymeri, e ashtu, me ni “harç” i pyeti të të katërtat se si i kishin burrat e fëmijët, 

gratë u tërhoqën, e Dada, ngeli në derë: 

- Darka asht gati. A ta bijmë tash meniherë? 

Valla hiç mos i “xgatni taravitë”, po binaj tash menihere se diça uni....! – foli, pa teklif kusha... Dhe, 

sakaq, meqë ishin të katërtat, njana me ni ibrik e me ni legen iu qiti t’i pastrojnë duartë, tjera e shtroi 

sofrën, tjetra i shpërndau lugët e kalanicat me bylmetna e turshi, e Dada duke e mbajtur me kujdes, 

po e bartëte një tavë të madhe mbushur pasul, rreshkur në zjarr. Sakaq, ishte çdogjë gati... 

 

- Tonoj, hala po ju gjoni behani k’tyne grave, a? A, e patë, si drugëzat, pasha t’lumin Zot! Rrrap-rrap-

rrrap!!! E, qe kejt senet n’ven... 

- Pse, a mos po na marrin neper gojë, o Zymer Aga? – pyeti Gjyshja me mahi... 

- Jaaa, shpirti m’duhet: Demiri jo, e k’ta tje’rtë, po qesin kokla... 

- Axha Zymer, pashë Zotin mos na i shti verrat me gra, se bahmi telashe masanej... – foli Babë 

Zeneli, pas fjalëve të të cilit qeshën të gjithë, dhe, tue i fry lugëve, se pasuli në tavë, i rreshkur 

n’oxhak, munet ma ta djegë qiellzën e gojës, e nisën darkën. Gratë, njëra pas tjerës, dolën prej odës 

e brenda mbeti vetëm Dada, e cila rëndomë ia dinte më së miri rendin “tervesës”... 

- Ju lumshin durtë, se, beli, kajmak e paski ba. Hallal ju koftë! 
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- T’bëftë mirë, o Aga Zymer! Ere ju bash hiç s’po na dilni: s’e maj men kur na e ke shkel pragin 

herën e funit?! – u përgjigj Dada, që bukur dinte “llaf”. 

- Haj tybe, pak s’po na bjen e ma shumë për n’asgja, se rrena asht haram... Ho sod, ho nesër, e 

ditët po shkojnë e jeta po kapërcen, e veç ni ditë kur “ta zamë veshin”... Munohu i gjalli, natë e ditë, 

veç me ba sa ma shumë mylk, e çka po merrë me veti n’atë dyje: dy metra ven, një copë çefin e nja 

dhetë drrasa... Kaq....  

- O Ramë!!! (Axha Ramë u kthye kah Babgjyshi me gojën plotë): A u ngive, maa...! ? 

- Po, Babë, ere nja dy kashore, e e bitisa... 

- Ani, n’mujsh pak ma shpejt se veç çka s’kanë nisë me ardh kusheritë...!!  

Dada, tashme kishte nise e po i mblidhte kalanicat e më pastaj erdhi edhe Nënë Metihja, e Nusja e 

bacit Ramiz, dhe nisën t’i bartnin enët, e së fundmi, edhe Axha Ramë, i kreu edhe “qato dy kashata”, 

dhe u que edhe “tërvesa”, i ranë fshisë shpejtë e shpejtë dhe qitën me i la durtë, ndërsa Dada u 

rrinte me një peshqir në[ dorë që t’i thanin duartë. Hala pa u kthye në vendet e tyre n’odë: nga jasht 

u dëgjua një zë: 

- O Demir! A jeni ksajde, more?! – u dëgjua zëri i Dalipit.  

- O, hajde, bujrun! Po, more k’tu jemi... – doli nga oda Baci Ramiz dhe pas tij hyrën Nezirovit Dalipi e 

Shabani... 

- Selam alejkum! Si jeni burra! – përshëndeti Dalipi 

Alejkum Selam, ve Rahmetullah! Mirë se erdhët, e mirë se ju ka pru Zoti! 

- O, i Zoti i Shpisë! – u dëgjua zëri i Axhes Ali, i cili hyri bashk Bacin Rrahman...  

Dhe, kështu, një nga një e dy nga dy e tre nga tre, u mbush oda e Babxhyshit me kusherinjtë 

Bunjakë... 

- Si jeni o kushë, se tybe, juve Dinoviqe, boll po na bjen me i ra qasajde, po veç do thmi me gjo qi po 

i zatetmi e po i vesim, sa me marrë vesh qysh jeni e a jeni kejt “n’varg”! - foli Dalipi. 

- Mirë jemi sivjet, besa ere bereqetin mirë e kemi se i mori nifarë ejami qi bukur moti s’e majmë 

n’men: na e ruftë Zoti se boll po droj që mas k’tij zhegi, po na i kërset naj, mozomakeq “kokrre” e na 

shkon huç kejt vera... 

- Valla, hiç keq nuk e kije se me e pa qysh u terrue “burg” gryka e Velegllavës e ajo e Tërstenës, boll 

asht n’telhyqe me na u ba naj zarar, veç, n’hamar t’Zotit e kemi qitë e ai din me e rujtë e din ere me 

na e “tferravë”...! – foli Bajrami i Shabanit. 

- More, ajo çka u shkrue me kapërcye qesajde (e tregoi me dorë gabzherrin), s’ka sen qi e nal...? – 

foli Baci Rrahman, në këto llafe, një krismë e thekshme e një rrufeje që u duk se goditi diku fare afër. 

E vuri në heshtje odën përplot burra. Baci Ramiz doli shpejt për dere të odës e në xhezënti, e pas 

pak u kthye, me fytyrë të zverdhur... 

- Vallha, ni fërfllazë kaq e madhe moti nuk u kanë, i lakojke drujt e arrave n’baqe deri n’tokë. 

- Mo, bre: po krejt sanën e kam në kerr pa e shprazë e kejt ma ban viran: vallahi unë nuk muj pa u 

çue e me kqyrë a mos muj e shti diqysh mrena me kije – foli Shabani i Bajramit, e pasi ishte ngrit në 

gjunjë, iu drejtue Babgjyshit: 

- O Demir, a po don drejt me t’kallxue, bash shyqyr qi u mshel qaj hudutë e qi po metni k’tu bashk 

me neve. Sa për mue, qysh ta bani menasip, tybe n’jau prisha, e izën se u çova.!! – ia bëri Bajrami i 

Shabanit të Neziroviqe e u nis të del për dere... 

- Pa pritëm ere mue se tybe do gjo hala nuk kenë kthye pej malit e me bo me met nejnjo, jetë idare e 

ukit... – O Demir, o burra: ta dijsh qi nashta juve ju ka prish kejt dymeni qi s’un shkutë n’atë farë 



Turkije, po ta dijsh, qi ban vaki qi u ba ma mirë, se ni krah na e kishi thye... Allahile, kit punë mos e 

leni për netra hiç: po qysh ta sheh me nasip Axha Ali, as unë nuk ja prishi për atë copën e hisen 

teme...- e izën e tymirmeç, o Demir!! 

- More, iza pej Zotit, e ishalla kjo farë zallamahie pushon, e juve Zoti ju nimoftë e ju baftë mos me ja 

ditë fillin mallit e mylkut, se n’natë t’sontit, m’kini çlirue...! – e në këto fjaltë e fundit Babgjyshi u 

ligshte dhe i ranë nja dy pika loti. 

- Demir, bre, ty t’kemi ditë si njeri t’fortë e me zemër guri, po ti koke ligshte keq, he mozomakeq!!! – 

e qortoi Bajrami i Shabanit: Hajt e mo um zamullit ma shumë, se shivi n’tokë, veç çka s’ja ka nisë...! 

– u morrën n’grykë. 

- Po qysh nuk na la rusat ky mot i lig, bile ka ni kafe ta kishim pi, si gjinja, po dolët k’shtu si qoba’të 

?! - n’xhezënti u tha baba. 

- Hajt se ishalla kit natë po e kapërcejmë pa noj zarar, dashtë Zoti, e kemi vakt e do t’pimë ere kafe, 

për ni përhajrim qi s’po bahni turqeli...!!! – dhe, me nga një thes t’dhint n’kokë, që me kohë ua kishte 

përgatitë Baci Ramiz, vëllaznit Nezirovitë, u turrën nepër terrë kah prroni i Zeqirit, për të arritë sa më 

shpejtë nëpër shtëpitë e tyre që i kishin menjëherë matan Përronit, afër njani tjetrit.. 

- Paçin faqën e bardhë, se belivallha, k’si burrash, asht bukur shtirë me gjetë! – tha Zymeri i Dinit... 

- More, as unë tybe ni paqa renet hiç me nejt, se, ju po m’i dini puntë, shpija veç n’gra, e besa n’skej 

t’malit, e po m’duhet ere mue me u çue... Allahile, qysh ta pleqnoni ti Baci Ali e ti Zymer, qashtu le 

t’mesin ere për mue... Kur, nuk e banë asni llaf, Nezirovit qi janë nja dy katramëz ma larg se unë, 

mue m’jetë veç me ba “Amin!”, e ti vlla, mirë se po metesh me neve se na Bunjaktë ere për n ithmi 

ma shumë jemi iftijaçli.. 

Izën, e mos u tarashkatni hiç se shkova... – tha Baci Rrahman dhe u murrë n’grykë me Babgjyshin e 

t’u turrë përpjetë kah shtëpija buzë malit... 

 

 

 

April 30 · Edited 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 28 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

NA DUHET BURRNINË ME E KTHYE ME BURRNI... 

 

Ndërkaq që në këto momente dramatike për Vëllazërinë Demirovitët, kur, për shkak të një 

paralajmërimi të një moti të ligë, nuk ia dolën as t’iu shprehin falënderim të përzemërtë atyre me të 

cilin para pesë-gjashtë muaj më parë e kishin bërë pazar tërë pasurinë, dhe tashti, për arsyera 

objektive po i bëhej “pishman” tërë këtij transaksioni – bashk me “kryet e punës”, u ngritën, dhe sa 

më shpejt ngarendën secili nga shtëpitë e tyre, edhe Bunjakët tjerë. Në odë mbetën vetëm 

Demirovitët dhe dy “dorëzanat”: Zymeri i Dinit e Aliu i Rrahman Demës, të cilëve vëllazërit: Bajrami e 

Dalipi, sikundër edhe Rrahman Jahir Rrahmani, ua kishin lënë në dorë që, qysh të “jenë me nasip”, 

ta rregullojnë e “pleqnojnë” këtë kontest, besa, jo edhe aq të lehtë. 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/766564663377919
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/766564663377919
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts


- Vallha, ere unë u desht me u çue, se veç Hashajka me atë sabi asht vetëm në shpi, po m’i “lidhën 

kamtë” këta “pazarxhi”... S’kam çka me i ba vallha, n’koftë e shkrume me ma shkatrrue kejt “verën” e 

sivjetme, hallal i koftë!...- tha Axha Ali.  

- Mos u banë marak ti hiç për kit punë, se i çova t’tre djemtë kah ti, e çka t’bvyjnë, për herë nejse, 

aty janë...- i tha Babgjyshi. 

- Eh, tash m’shnoshe, o v’lla, e mos t’rri tanë kohën si n’therra! – foli i gëzuar Axha Ali. 

Në ndërkohë bubullimat dhe vetëtimat e ndiçnin njëra tjetrën, secila me e fuqishme se tjetra, por, 

ende asnjë pikë shiu nga qielli nuk kishte pikë në këtë pjesë. Ishte një erë e fortë që drunjtë thuaja 

kurorat ia lakonin thuaja deri në tokë, dhe një pluhur i madh nga thatësia që kishte marrë një kohë 

bukur të gjatë. 

- Ishalla, Zoti nuk na damton shumë! (I ra në mend se ai në fakt, nuk kishte tash për tash, asgjë të 

veten, sepse tashmë e kishte tëhuajsuar duke e shitur, as kishte farë të lashtash të mbjlla, dhe kjo 

“nuk NA damton”, ju duk pak një fjalë “bajate”, por nuk e shtjelloi më gjatë, sepse kjo gjë tashmë 

nënkuptohej). Prandaj, “gjuha shkoi ku dhemb dhëmbi”: 

- More, e ditsha se pazar kisha ba me gjinë tonë, e i njifsha si burra që s’un ua gjanë shokin, po beli 

që kit punë, ashtu, hajt, jau lanë me e drejtue veç ju dyve, nuk ma ka marrë menja kurrë...! 

- Eh, more kushë: bash pse na e lanë kaq letë n’dorë kit punë jo ere kaq t’letë, na duhet burrnin me 

e kthye me burrni, dhe me e da hesapin qysh t’jenë me nasip, e qysh asht ma s’drejti. Unë qeshtu di, 

qeshtu punoj, o Demir! – foli Zymeri i Dinit. 

- Vallha kushë, qashtu qysh the, asni pikë nuk munë me ja hjek as me ja shtue: boll na kanë 

ngushtue, e na e kanë ngarkue me ni barrë shumë t’ranë, veç ishalla, Zoti na i drejton mentë e puntë 

e kejt k’to sene me i da qysh asht ma s’drejti. Nuk due qi mjedis vllaznive me metë hatri ja menja e 

keqe se na dy ja dhamë krahin Demirit, jo, po, ja dhanë Rrahmanit dhe Neziroviqe... Qaq sa dimë, 

drejt do t’punojmë... 

Pa e përfundue mirë fjalën e fundit, një krismë e fortë rrufeje, që u duk se e lëvizi edhe shtëpinë, e 

mbuloi tërë dhomën, ndërkaq një ndriçim i fortë si një blic gjigand, e ndriçoi tërë dhomën, që jepte të 

kuptohej se do të ketë gjuajtur e goditur ndonjë objekt, jo fort larg Somurit. 

- SubhanAllah! 

- Lai lai Ilallah! 

- Allah, n’dorë tane! – u dëgjuan lutjet e tre burrave, ndërsa djemtë e Babgjyshit, tashmë kaherë 

kishin dalë jashtë të mbuluar ne kokë me nga një thes të dhintë, për të vërejtë se ç’po ndodhte... 

- Ksaj here, diku gjujti, e ku, veç ni Zot e di, tash për tash! – foli Axha Ali 

- Ishalla në noj lis a pemë...! – uroi Zymeri... 

- Valla, reja nuk gjunë n’hitha, as n’qenefe, po ne sene të nalta... Zot runa!... – foli Babgjyshi...  

- Po, ku qilloj bash sonte me e ba Zoti kjamet, qi ka muj qi nuk ka ra shi i madh as u kanë ni mot 

qikaq i lig, se...?! – foli Babgjyshi, bukur me një sëkëlldi. 

- Hë, de: veç sa me na u lenë ne dyve kjo “kile”...?! – foli Axha Ali, duke aludue edhe në Zymerin... 

- Shuni kusherij, e mos hini n’xhynah, se k’to punë nuk janë n’dorën tonë: tjetërkush e di kur, ku e 

qysh ia ban...! – ua tërhoqi vërejtjen Zymeri i Dinit. 

- Ta pimë ka ni kafe se na u ka ba goja pelim...! – foli Gjyshi, dhe e mori takëmin që e kishe me 

njëfarë dollapi, bash afër oxhakut në të majtë, i mbuluar me një “çevre” të çëndisur , e zbuloi dhe i 

morri tri xhezve, sheqerin dhe kafenë, që i mbante në dofarë bludash të drunjta, dhe pasi ua qiti 

kafenë e sheqerin e nevojshëm, i vendosi ato në prushin e oxhakut, dhe mbeti të kujdesej për to. 



- Valla shpi e madhe je, o Demir: gjithmonë je kanë taraçi i kafes, bile ere at’herë kur gjinja pjekshin 

për bukë, ti s’e ke pasë nalë kurrë, foli Axha Ali. 

- Qysh nuk na qilloj naj djalë ma i ri, po ty po t’duhet me u baravatë me ato kafe? – e ankoi Zymeri i 

Dinit. 

- Jaaa, qit punë nuk ja la kërkujtë, se ky asht teraçillak, e për pak ia prish dymenin: ja ma shumë 

kafe, jo ma pak sheqer, jo n’kta e jo n’ata filxhana! K’shtu, ja kam marë dorën ksaj pune e nuk e 

begenisi hyzmetin e kurrkujt, bellivallha!  

- E ku ke fjala te teraçillaki, m’ka pasë met qysh heret, e ma, nuk zini besë ju, po pa bukë ere muj 

me nejt e nuk ma ninë hiç e pa kit virane, nuk muj hiç, se m’doket qi dishka po m’livrit n’krye, e kur e 

pi kafen bahna saksalem. 

Ende, pa vlue kafetë mirë, në derë hyri Babë Zeneli, i mbushur frymë... 

- Shka po na kallon, o Nel, qysh janë hesapet jasht...?! – pyeti plot kërshëri Axha Ali. 

- Tash sa ja nisi ni shi i imtë e me frymë, e reja, po m’doket e gjujti atë çarrin e madh të Ramadanit 

t’Sadikovitëve, e qysh thanë e kish da përgjysmë, si copën e drunit t’kubës me sakicë... Isharetet 

janë që mos me pasë noj shi t’ madh, e pale bakallëm...Ere furtuna qi ke shumë e madhe, ka nisë 

me u nal e me u rahatue, e po doket qi naj garamet i madh, pritet të ketë shkue kah kika e Poliçka 

se çanej, asht ni terrim i madh...- raportoi Babë Zeneli. 

- Tuh, po çarr i vjetër e i madh u kanë, me mrizue treqin dhenë ner to, e po m’u dhimka shumë, valla 

n’koftë e t’nimete kejt kjo qi po thot Neli... Po, anej, ani, shyqyr qi nuk ka qillue mozallah n’shpi 

t’dikuj, se për lisa e çarra kemi boll, xhanëm....!– foli Axha Ali. 

- Po Rama e Mizi, ku metën? = e pyeti Babgjyshi. 

- Ju thash le t’rrinë të Axha Ali se, thash, mos po tuten thmija... 

- Mirë ja paske ba. – i tha baba. 

Në ndërkohë, babagjyshi i zbrazi xhezvet në do filxhana të hollë e të bardhë si bora, dhe 

“hëëëëëëërrrrrp-et” e gjata, në treshe, si në ndonjë garë, e mbushën qetësinë e odës... 

- Sonte, për sonte, vllah nuk jam i Zoti asni fije me menue e me da drejtësi, po e lamë nesër ditën, 

ere ja qesim konopin k’tyne seneve! – foli Zymeri, e të po atij mendimi ishin edhe Babgjyshi, edhe 

Axha Ali. 

- Po, xhanëm, se nuk asht punë bash me axhele: po masi na e lanë si burrat n’dorë, ere na duhet kit 

punë me e qitë n’skej me faqe sa ma të bardhë... – tha Zymeri. 

- Topi s’e lun! – u pajtue edhe Axha Ali. - Unë, tash me u çue e me shkue me fjetë te shpija...! – tha. 

- Jo, xhanëm, s’ki pse shkon, atje kokan djemtë e Demirit. 

- Jaaa, Sonte po e bajmë, kësmet sabah qetu gullumuq bashk – foli Babgjyshi. 

- Hajërli koftë, se as unë qe tyne n’jav prisha! – tha Axha Ali. 

  



 

May 2 

(Mesele=Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 29 - VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

...DO ZOTI E NUK NA E QON POSHT’ MUNIN E KEJT NI VERE... 

 

... Kishte kaluar një “copë” e mirë e natës, e Babgjyshi Demiri, Zymeri i Dinit dhe Axha Ali, po e 

“survejonin” situatën atmosferike: erërat e forta, bubullimat, rrufetë e thekshme dhe vetëtimat që ua 

ndritnin odën e ua “bënin sabah”, si dhe një shi që, fillimisht kishte filluar me një erë bukur të 

fuqishme, gjë kjo që vërehej, nga pikat që i goditnin dritaret e ngushta të qelqta të odës, ndonëse ajo 

ishte e mbrojtun me një strehë diku kah tri-katër metra të gjanë, por që më vonë, moti sikur u 

qetësua dhe nisi një shi i “prajshëm”, asish ëfarë mës së shumëti e pëlqejnë të gjitha të mbjellat, 

sepse, po të bine me rrebeshe të mëdha, ujët as ka “kohë” të depërtojë thellë në tokën e rreshkur, 

por vetëm në rrëke do t’u suleshin çdogjëje që u del përpara, meqë shumica dërmuese e arave, 

bashqeve e kopshtijeve, ishin në pjerrina, që anonin kah Përroni i Zeqirit, përkatësisht, përroskat e 

mëdha Mazhica e Klisyra për ta fryrë Rekën e Desivojcës, që nëpër rrafshina, vërshonte të mbjella, 

livadhe e kullosa deri në dalje tç pjesëve të Vriçesit, në të djathtë e Laqiqit e Sotllarit, pçr të 

vazhduar tutje në pjesën e rrafshta të fshatrave të Moravës e deri në derdhje në Moravë, afër fshatit 

Kurminjan. Dhe në këtë ndërkohë, tre burtat tashmë i kishin pi, së paku nga 5 kafe, disa me boll 

sheqer e Babgjyshi, thuaja, sade, me krejt pak sheqer “veç sa me thanë”... 

- A u rahatue pak ky mot, a veç po m’doket...? – pyeti Zymeri dy kushërinjtë e pranishëm. 

- Niher për niherë, ma mirë s’bahet se po bjen ni shi i imtë e i rehatshëm... – foli Babë Zeneli, që 

ishte ndër të vetmit që hynte e dilte, me një thesë të dhintë në kokë. 

- Ishalla do Zoti e nuk na e qon posht kejt munin e ni vere!... – tha Mixha Ali. 

- Unë, sa për sivjet jam “rahat”, as kam gja t’mjellun, as pres gjo me korrë, se, niherë për niherë, as 

ni pllamë toke s’asht e jemja, po, pasha qit natë, e mos e pritsha sabahin, ma shumë po mërzitna 

për kejt Bunjaktë, për kejt Desivojctë e për kejt kit Nahi, se t’ish konë veç puna e t’mjellave t’mija...! – 

u përbetua Babgjyshi, sepse iu duk se mos e nisi “dallash” muhabetin: “Demek, k’ta me kujtue, qi 

mue s’po m’kërset, mener me thanë, se unë temen nuk kam kurgja t’mjellme, e t’tjerëve u ba çka u 

ba, qysh t’jau ket shkrue Zoti...!” – iu soll nëpër kokë Babgjyshit, se e dinte, që te Bunjaktë, e në 

Desivojcë, në tërësi, “kimja dahej ere n’katër vene për s’gati”, e secilës fjalë i vehej kandari preciz si 

ai i “altënxhisë n’Ngillan”. 

- Leje at muhabet, o Demir se kejt kejt n’kofsh, tamahqar nuk je kanë kurrë e asniherë nuk e ki ba 

kabull njersçn e hujë...? – tha Zymeri i Dinit... 

- A, bre, thash, se njeri për pak rr’shet e besa munet me u “llomitë”... – e përmbylli Babgjyshi. 

- Allahile, athue, qysh po i “dalim n’kry k’saj “muhaçeme”, qi na e lanë “si kam’të e arushës n’dorë”, o 

Zymer? – foli Axha Ali. 

- Leje, xhanëm sonte, n’it kjamet, mos t’ui himë ere k’tij garameti n’kit vakt t’natës...! – iu drejtue 

kategorik Zymeri Axhës Ali. - Demir, sa u ba çaj sahat, pash ni Zot? 

Gjyshi, nga xhepi i vogël i jelekut e nxorri sahatin, ia çeli kapakin dhe e shikoi: - Tre e nizet, 

allafrënga... 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/767576899943362
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/767576899943362


- Nashti ere qeky mot ishalla po prahet e valla, Demir, me pasë kush me na shtrue, e kishim ba ka ni 

sy gjumë, n’na lafshin murmurimat e reja-t. 

- Po, more, kur t’doni, jam unë k’tu sa për çikaç punë, ere pse nuk um ban vaki shumë shpesh...! – 

bëri shaka Babë Zeneli, dhe sakaq i hapi yklykët dhe nga aty i nxorri tre qarqafa e tre jorgana, dhe 

sakaq, në anën tjetër të lirë të “shtrumit” të odës, në një largësi prej nga një metre, i shtroi tri vende... 

- Po, ti, çka po lyp k’tu me neve: çou e shko te “plaka” se asht tuj t’prit e e ki venin e nxetë?! – iu 

drejtua me shaka Zymeri Babgjyshit... 

- Allahile, mos ma çaj krytë, po bir qaty e flej pak se neser besa kini shumë punë! Unë ku bie, asht 

puna jeme: n’shpinë teme tek jam (niherë për niherë)... Po çka ban “plaka” jote qi nuk e din as ku 

t’ka zanë sonte ky garamet, se kjo e jemja bile e din qi jam k’u n’odë? – ia kthei me të njëjtën 

“monedhë” shakanë kushës, Babgjyshi. 

- U msue ajo me mue, o Demir, s’e ka sefte... – qeshi Zymeri i Dinit. 

- Po de po, se ti veç nepër dyje t’ka shkue jeta, o Zymer, e unë vallha rrallë veç teri te do nipa te 

Rukoctë e të Klaiqtë e Ngillanit, e hiç ma larg vallha... – foli seriozisht Babgjyshi. 

- N’ju vyftë ujë, qe ku e kini bakallin me bardak në prezore! – foli Babë Zeneli. 

- A mos po delni n’aptes’hane me e deshën ej shokë a me e derdh naj ujë, t’ju përcjell me fener? 

- Vallha, mirë e kie: gjithë ajo kafe, na u ka ba barki tupan... – tha Axha Ali. 

- Ani, veç po e bajmë me nifarë reni, a...? – foli Zymeri. 

- Po more, se mue hala janë kah ma majnë mirë “burmet”... – qeshi Mixha Ali. 

- Shyqyr, o kushë, bile ty mos ta “baj gajlen”...- foli Zymeri i Dinit, dhe ndërkohë, babë Zeneli ia hodhi 

në kokë një thes t’dhintë, dhe, me një fener të ndezur, i priu të dilte pej odes. 

Në ndërkohë, në “aptes’hane”për punë t’vet doli edhe Axh Ali 

e së fundmi, edhe Babgjyshi. Babë Zeneli, i mbuloi, e i refehatoi : “A t’jauv la ni llamë kallë se asht ni 

terr i madh? – e pyeti më shumë të et, se tjerët/ 

- Jo, more, se vetimat sonte po naj bashin sabah! – tha Zymeri. 

- Bafshi ni gjumë t’amël! - u uroi natë të mirë Babë Zeneli, i fiku të tri llamat dhe doli nga oda... 
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KYSMET SOD PO JA LIDHIM KRYT KSAJ PUNE, ISHALLA ME HAJR 

 

... Me murmurima, bubullima, vetëtima e shkreptima të ndojherëshme të “blicit” të rrufeve, por 

gjithnjë me një shi, pakashumë të prajshëm, kaloi edhe ajo natë në odën e Demirit Rrahman Demës 

sl Bunjakëve, dhe përgjithësisht në tërë Desivojcën. 

Të tre burrat që ishin shtrirë në odë, madje, sapo e vunë kokën në jastëqe, si qengja i zu një gjumë i 

rëndë, dhe e gjithë ajo katrahurë zallamahie që po ndodhte jashtë, sikur i përkundte. Fundja, 
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malësorë kishin lind e rritë dhe burrërua në këtë copë të nënqiellit të një pjese të Gollakut, dhe 

s’ishte për ta kjo hera e parë, që po përballeshin me të tilla teke të motit të verës.  

Diku, para mëngjesit, pushuan bubullimat, vetëtimat e shkreptimat e rrufeve, e ishte ndalur së 

reshuri tashmë edhe shiu, dhe i tërë ai kiamet nuk kishte lënë prapa ndonjë hata, siç dinte të 

ndodhte në këso situatash: ose breshëri t’ua shkatërronte çdogjë që me mund e kishin mbjell e 

përkujdesur për ato të mbjella, ose shiu i rrëmbyeshëm e i madh që di të reshë këtu “si me knatë”, 

t’ua bartte me bereqet e me dhe në përroska e përrenj, sepse toka këtu, në pjerrina pak më të 

mëdha, çfarë zaten edhe është shumica e arave të punës këndej, është shumë “e hollë“, thuaja sa 

një lartësi e një shuplake të dorës mbajtur vertikalisht, e nën te ishte një pjesë masive e ngurtë 

gurore e shkriftë, si në formë të rrugëve të shtruara me asfalt – tokë, që me kohë ishte kategorizuar 

në ato të bonitetit të klasit të VI-të, apo VII-të... 

Në ndërkohë, nga shtëpia e Axhës Ali, ishin kthyer Axha Ramë e Baci Ramiz, e Babë Zeneli kaherë 

ishte zgjuar, ndërkaq që granimi kaherë i kishin kryer punët e tyre të mëngjesit. 

Ngadal, duke u përpjekur që mos të bënte ndonjë zhurmë të beftë, e cila do t’i trembte burrat që 

akoma ishin në gjumë, Babë Zeneli, e hapi ngadalë derën e odës, dhe, sado që këtë e bëri kaq me 

kujdes, Zymeri i Dinit, e ngriti kokën nga jastëku:  

- A kokshi çue, o Zenel, a? A thue sa me kanë sahati? – e pyeti ai Babë Zenelin. 

Baba, duke e nxjerr orën e xhepit, lidhur me një zinxhir të sermit, ende pa e hap dhe shikue se 

ç’kohë ishte, iu drejtue Zymerit Dinit: 

- Po, more, po a mun banët nej sy gjumë hiç, pashë Zotin, n’kit farë xhurulltie t’natës promshme? 

- Vallha, tybeistikfarë, si me m’pasë ba kush naj mxhi, a me m’i pasë mshel sy e veshë me pamuk: 

nuk zen besë, qi unë kam fjetë si n’ujë. Me hesap, ere k’ta dy nuk janë nie gjallë tanë natën, nejse, 

“tanë natën” ere nuk i bijke, se vonë kemi ra shumë, mas sahatit dy a tre t’natës. Po, nejse xhanëm, 

po allahile, çka po m’kallxon: a pshtoj nej sen pej bereqetit e t’mjellmeve pej gjithë asaj heçame? – 

pyeti me kërshërinë më të madhe Zymeri, derisa po vishej e rregullohej pak mas ati gjumi “t’dekës”, 

qysh i tha edhe ai vetë. 

- Me ta thanë t’drejtën, hiç ma mirë s’kemi mujt me kapërcye. Ne mymçym, ni çarr i madh në rrafshin 

e Bacit Ramadan, u “gjujtë” pej rejës e e ka ça, emri i Allahit, përgjysmë; diku diku, janë shpërthye 

brazat e vadat nepër ara, po nuk asht ba zarar i madh, se mas tanë asaj valakame , kur pritej nej shi 

i rreptë, a mozomakeq edhe me kokrra, deshti Zoti, ere e rahatoi motin, e ka ra ni shi i prajshëm e i 

ka knaqë kallamoqet, e baqet; besa ere bari u kanë tha e gjoja nuk kishin as çka me kullotë. – iu 

përgjegjës Baba, ashtu telegrafikisht, Zymerit Dinit. 

Në ndërkohë, tashmë mamurshëm, u zgjuan edhe Babgjyshi e Axha Ali. 

- A u çutë, e a mun e banët nej kashore gjumë, o Axha Ali? – i dëshiroi “mirëmëngjesin” Baba, atij e 

Babgjyshit, me një “harç”.  

- More, si shkijet kur pijnë raki shumë e i zen pija e flejnë si t’coftë, çashtu kam fjetë unë e tybe as 

kam nije murmurima, as reja! – tha Mixha Ali, e menjëherë u interesua për shtëpinë e vetë: - Po 

Rama e Ramizi a u kthinë? Çka janë senet Zenel, pashë ni Allah? – pyeti bukur me shqetësim , të 

cilin mundohej ta fshihte, gjoja “mue nuk m’ha palla se çka bohet”. 

- Po, janë kthye: krejt senet mirë janë: gjoja ishin kanë vanue pak, po u kishin pasë dalë përpara k’ta 

dy, e tjetër, nej zarar i madh nuk t’u ka bo. Veç, çato brazë qi e mledhin ujin e qi i kishe qit n’sokak 

t’Tërstenës, bukur shumë na e kishin damtue shpatin tonë, se uji nuk kish ven kah shkon sokakit, e 

derjtë e n’ara tonat, demek qi janë kanë, a kanë me kanë, a s’po di se qysh po jetë puna e k’tij 



pazari. Tjera herë asht mirë me i que kah Prroni i Zeqirit ja kah Lama e Kosumit e n’atë gërrellën e 

fellë e teposhtë n’Klisyrë, se qeshtu qysh i kishe ba sivjet, dije qi kejt ujtë e arave tua, po bike ksaj 

shpatinës e masanej ere në Rrafshin tonë; qy, unë apet ”Rrafshin tonë”!? Nejse, ke e kujna ke, nuk 

banë me i ba zarar tanit kur ki munësi me e nreqë kit punë! – foli Babë Zeneli, me një ton paska më 

të ngritur, dhe e vërejti vështrimin qortues të Babgjyshit, po fjala e dalë prej “nizetekatër dham’ve”, 

s’kthehej mbrapshtë, sepse tashmë i ra në mend se kishte hyrë shumë thellë me Axhën e vet, tue e 

pasë Babën që i rregullon këto sende, dhe nuk ishin punë të tija këto...  

- Valla, s’kam se çka i baj kërkuj, se nuk kam faj unë qi m’ka qillue mylki përmi t’juvin, e ujit t’Allahit, 

unë s’kam çka i baj: ato përpjetë nuk muj e kthej! Boll, kishe jam munue me i drejtue braztë e vadat 

n’sokak, po tash nashta as sokaki kur t’jenë shi i madh, nuk munet me e përbi kejt ujtë e nashta ere 

po kapërcejka ere n’hisen e juve, qi kurrë s’um ka shkue menja q imun me ba vaki kjo punë... E 

shohim bashk me Demrin kit punë e ja gjojmë nej çare, xhanëm, veç shnosh kofshim! – e përmbylli 

Axha Ali bukur me “sersemllak”, ndonëse mundohej që këtë ta fshehte, sepse nuk i vinte mirë nga 

kushëriri i Dinoviqe. 

- Mej ti djalo, se nuk janë punë tuat k’to! Pej kurit, ti, tuj kanë gjallë unë, e merë zotshpillakin, e i 

shtin hun’të ven e pa ven? – u nxe Babgjyshi, ndërsa, Babë Zeneli, tue u dridhë nga nervoza, por 

edhe nga keqardhja nga i ati, që “ia morri pahën”, edhe para tjerëve, u përgjigj: 

- Jo, o Babë, Zoti mos e thaftë: po nime ish shtirë me e pa bereqetin tanë kah ta përlanë ujët e 

mledhun t’tjetrit, se me atë të Madhin, i kofshin falë, nuk muj shtyhemi...  

- Pa, kadale Demir, mos u gut, se qysh po e marë vesh unë, n’koftë qeshtu qysh po thot Zeneli, 

vallahi me t’drejtë t’Zotit e ka...! Ere ti Ali banja, bre v’lla diqysh e ktheji ato brazë e vada kulluse 

tjetër kah e jo n’sokak se sokaki ashtë i rrafshtë e nuk ta banë ujin as anej as knej... BV’llavit e 

kojshisë me i ba dam e zarar, qaq keq bahesh azap n’atë dyje, ka thanë Mulla Smajli... 

- Ju sod m’çitët n’muhaçeme, po nasht! Veç ni sen muj me jav thanë: n’e paça ba diçka me hile, Zoti 

mos um laftë me u çue pej k’ti veni! E kqyrim ni ditë kanal për kadale e ja bajmë diqysh do kanella 

pak ma t’fella e i përcjelli ja kah P’rroni i Zeqirit, ja kah ajo gërrella përtej Lamës Kasumit, ngat 

Klaiqve... – tha tashmë, paksa më i qetësuar, Axha Ali. 

- Hajt, thuju le t’na binë naj kafjall, e sa për kitë punë qi m’del përpara, si mazhi para pelës, flasim 

kur t’jemi veç na dytë, e mos t’i mërzitim akusheritë...! – iu kërcënua Babë Zenelit, Babgjyshi, 

tashmë sadopak i qetësuar. 

- Gabim je, Demir: për kit punë, unë me kanë n’ven tanin, nuk e kisha tushkit djalin hiç, se si mos 

t’msohet pej sodit me e rujtë mallin, i shkon neper kamë. Pasha Zotin, qe ku e kije ere kushën, po 

asni fjalë poshtë nuk muj ja qitshe Nelit, sa për qit punë e qit hesap!...- i foli prerazi Zymeri Dinit 

Babgjyshit. 

- Allahçe, ere nuk pat shumë faj, se nime, Ali, banja diqysh qatyne brazve se po ma qon kejt 

t’mjellmën n’Përrue t’Zeqirit ujët, sa të brazve t’mija, qaq, ere atyne t’kejt mylkut tanë, qi po turren 

n’kit shpatin skej shpisë... Po, unë e kam fjalën tjetër kun: bishti i tij, unë k’tu e hala gjallë e me kqyrë 

para meje me i nrejtue senet, s’e lo, sa t’um livrit edhe veç ni damar! 

Në ato fjalë, u hap dera e odës, e katër gratë e Demiroviqe, masi ju folën përdore Zymerit e Alisë, e 

masi nga nja tri here i pyetën për gratë e fëmijët e tyre, “ceremonial” ky që zgjati thuaja nja dhjetë 

minuta, sakaq, njëra me ibrik e legen në duar e me ni peshkir n’krah, ju qiti burrave t’i pastrojnë 

duartë; tjetra e solli tervesen, e tjerat do voe t’zime, do djath, ni tavë qumështë të ngrohtë, bukë të 

nxehta mrume, dhe u tërhoqën, ndërkaq Baci Ramiz, mbeti që t’u shërbejë ç’ishte  



- O Ramiz, a e ka ne e rrxue përtokë shumë elbin e theknën qajo farë furtune? – pyeti Axha Ali, 

mjedis dy ka 

- Jo, o Axhë, shyqyrë hië nuk e ka ne, po get kërcelli i fortë e i ka dajanisë... – foli me krenari Baci 

Ramiz, kishe “ere unë po di dishka...”, ndonëse këtë “kërcelli i fortë” e kishte dëgjua sot nga i vëllai 

Axha Ramë. 

- Masi t’ham buk, kysmet po ja nisim, e pe e kryjmë qat punë qi na e lanë në dorë Rrahmani e t’bit e 

Nezirit! – foli Zymeri. – Ere sa lira the se t’kanë met pej kaparit qi t kanë dhanë, o Demir! – iu drejtua 

Babgjyshit. 

- Ka dhetë na i ka pasë dhanë secili, po bajnë tridhetë; pesçmdhetë “i ka hangër uki” mas vesikave e 

syretxhisë, t’shkumeve e t’ardhmeve, e m’the e t’thash, e pesëmëdhetë i kemi... 

- S’ki çka i banë, t’kisha thanë, qato pesëmdhetë, mos i përmen hiç e për ka dhetë lira t’dukatit, po ja 

u dajmë ka ni copë livadh, kullosë a ere naj skej are diku. Se ato lira qi t’paskan “teprue”, t’vyjnë me 

metë gjallë diqysh, se vjeshta veç çka s’ka ardhë, e ti nuk ki t’mjellme asni pllamë kun. Unë qeshtu 

po menoj, e ty, apet qysh ta marrtë menja!? – bukur me mençuri e kishte mendue Zymeri Dinit. 

- Valla, mirë e ka, Demiro: nime t’naçetet bukur ni copë ven pej mylkut, po s’u ba mirë, me gjketë ma 

mirë? – Tha Axha Ali. 

- More, kjo qi ka me na vyjtë sivjet secila lirë sa “ni guri mullini”, po, po m’shkon shumë tokë “hupsa”, 

o Zymer e ti vllavi jem. Lirat harxhohen, e malli ma s’kthehet... Po, apet, ma mirë koka qashtu qysh 

po m’msoni ju. Hajërli koftë: ju dajani ka ni copë livadh, kullosë, malë, a nej skej are diku për ka 

dhetë lira t’dukatit, e neve, qysh t’na i ketë shkrue Zoti? – e përmbylli Babgjyshi. 

- Hajt, se djemtë i kie t’zotë, e e bajnë mallin apet, veç shnosh kofshin! Ali, kysmet sod po ja lidhim 

kryt kësaj pune, e ishalla me hajër!...- i vuri "kapak" muhabetit, Zymeri i Dinit. 
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... Me murmurima, bubullima, vetëtima e shkreptima të ndojherëshme të “blicit” të rrufeve, por 

gjithnjë me një shi, pakashumë të prajshëm, kaloi edhe ajo natë në odën e Demirit Rrahman Demës 

sl Bunjakëve, dhe përgjithësisht në tërë Desivojcën. 

Të tre burrat që ishin shtrirë në odë, madje, sapo e vunë kokën në jastëqe, si qengja i zu një gjumë i 

rëndë, dhe e gjithë ajo katrahurë zallamahie që po ndodhte jashtë, sikur i përkundte. Fundja, 

malësorë kishin lind e rritë dhe burrërua në këtë copë të nënqiellit të një pjese të Gollakut, dhe 

s’ishte për ta kjo hera e parë, që po përballeshin me të tilla teke të motit të verës.  

Diku, para mëngjesit, pushuan bubullimat, vetëtimat e shkreptimat e rrufeve, e ishte ndalur së 

reshuri tashmë edhe shiu, dhe i tërë ai kiamet nuk kishte lënë prapa ndonjë hata, siç dinte të 

ndodhte në këso situatash: ose breshëri t’ua shkatërronte çdogjë që me mund e kishin mbjell e 
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përkujdesur për ato të mbjella, ose shiu i rrëmbyeshëm e i madh që di të reshë këtu “si me knatë”, 

t’ua bartte me bereqet e me dhe në përroska e përrenj, sepse toka këtu, në pjerrina pak më të 

mëdha, çfarë zaten edhe është shumica e arave të punës këndej, është shumë “e hollë“, thuaja sa 

një lartësi e një shuplake të dorës mbajtur vertikalisht, e nën te ishte një pjesë masive e ngurtë 

gurore e shkriftë, si në formë të rrugëve të shtruara me asfalt – tokë, që me kohë ishte kategorizuar 

në ato të bonitetit të klasit të VI-të, apo VII-të... 

Në ndërkohë, nga shtëpia e Axhës Ali, ishin kthyer Axha Ramë e Baci Ramiz, e Babë Zeneli kaherë 

ishte zgjuar, ndërkaq që granimi kaherë i kishin kryer punët e tyre të mëngjesit. 

Ngadal, duke u përpjekur që mos të bënte ndonjë zhurmë të beftë, e cila do t’i trembte burrat që 

akoma ishin në gjumë, Babë Zeneli, e hapi ngadalë derën e odës, dhe, sado që këtë e bëri kaq me 

kujdes, Zymeri i Dinit, e ngriti kokën nga jastëku:  

- A kokshi çue, o Zenel, a? A thue sa me kanë sahati? – e pyeti ai Babë Zenelin. 

Baba, duke e nxjerr orën e xhepit, lidhur me një zinxhir të sermit, ende pa e hap dhe shikue se 

ç’kohë ishte, iu drejtue Zymerit Dinit: 

- Po, more, po a mun banët nej sy gjumë hiç, pashë Zotin, n’kit farë xhurulltie t’natës promshme? 

- Vallha, tybeistikfarë, si me m’pasë ba kush naj mxhi, a me m’i pasë mshel sy e veshë me pamuk: 

nuk zen besë, qi unë kam fjetë si n’ujë. Me hesap, ere k’ta dy nuk janë nie gjallë tanë natën, nejse, 

“tanë natën” ere nuk i bijke, se vonë kemi ra shumë, mas sahatit dy a tre t’natës. Po, nejse xhanëm, 

po allahile, çka po m’kallxon: a pshtoj nej sen pej bereqetit e t’mjellmeve pej gjithë asaj heçame? – 

pyeti me kërshërinë më të madhe Zymeri, derisa po vishej e rregullohej pak mas ati gjumi “t’dekës”, 

qysh i tha edhe ai vetë. 

- Me ta thanë t’drejtën, hiç ma mirë s’kemi mujt me kapërcye. Ne mymçym, ni çarr i madh në rrafshin 

e Bacit Ramadan, u “gjujtë” pej rejës e e ka ça, emri i Allahit, përgjysmë; diku diku, janë shpërthye 

brazat e vadat nepër ara, po nuk asht ba zarar i madh, se mas tanë asaj valakame , kur pritej nej shi 

i rreptë, a mozomakeq edhe me kokrra, deshti Zoti, ere e rahatoi motin, e ka ra ni shi i prajshëm e i 

ka knaqë kallamoqet, e baqet; besa ere bari u kanë tha e gjoja nuk kishin as çka me kullotë. – iu 

përgjegjës Baba, ashtu telegrafikisht, Zymerit Dinit. 

Në ndërkohë, tashmë mamurshëm, u zgjuan edhe Babgjyshi e Axha Ali. 

- A u çutë, e a mun e banët nej kashore gjumë, o Axha Ali? – i dëshiroi “mirëmëngjesin” Baba, atij e 

Babgjyshit, me një “harç”.  

- More, si shkijet kur pijnë raki shumë e i zen pija e flejnë si t’coftë, çashtu kam fjetë unë e tybe as 

kam nije murmurima, as reja! – tha Mixha Ali, e menjëherë u interesua për shtëpinë e vetë: - Po 

Rama e Ramizi a u kthinë? Çka janë senet Zenel, pashë ni Allah? – pyeti bukur me shqetësim , të 

cilin mundohej ta fshihte, gjoja “mue nuk m’ha palla se çka bohet”. 

- Po, janë kthye: krejt senet mirë janë: gjoja ishin kanë vanue pak, po u kishin pasë dalë përpara k’ta 

dy, e tjetër, nej zarar i madh nuk t’u ka bo. Veç, çato brazë qi e mledhin ujin e qi i kishe qit n’sokak 

t’Tërstenës, bukur shumë na e kishin damtue shpatin tonë, se uji nuk kish ven kah shkon sokakit, e 

derjtë e n’ara tonat, demek qi janë kanë, a kanë me kanë, a s’po di se qysh po jetë puna e k’tij 

pazari. Tjera herë asht mirë me i que kah Prroni i Zeqirit ja kah Lama e Kosumit e n’atë gërrellën e 

fellë e teposhtë n’Klisyrë, se qeshtu qysh i kishe ba sivjet, dije qi kejt ujtë e arave tua, po bike ksaj 

shpatinës e masanej ere në Rrafshin tonë; qy, unë apet ”Rrafshin tonë”!? Nejse, ke e kujna ke, nuk 

banë me i ba zarar tanit kur ki munësi me e nreqë kit punë! – foli Babë Zeneli, me një ton paska më 

të ngritur, dhe e vërejti vështrimin qortues të Babgjyshit, po fjala e dalë prej “nizetekatër dham’ve”, 



s’kthehej mbrapshtë, sepse tashmë i ra në mend se kishte hyrë shumë thellë me Axhën e vet, tue e 

pasë Babën që i rregullon këto sende, dhe nuk ishin punë të tija këto...  

- Valla, s’kam se çka i baj kërkuj, se nuk kam faj unë qi m’ka qillue mylki përmi t’juvin, e ujit t’Allahit, 

unë s’kam çka i baj: ato përpjetë nuk muj e kthej! Boll, kishe jam munue me i drejtue braztë e vadat 

n’sokak, po tash nashta as sokaki kur t’jenë shi i madh, nuk munet me e përbi kejt ujtë e nashta ere 

po kapërcejka ere n’hisen e juve, qi kurrë s’um ka shkue menja q imun me ba vaki kjo punë... E 

shohim bashk me Demrin kit punë e ja gjojmë nej çare, xhanëm, veç shnosh kofshim! – e përmbylli 

Axha Ali bukur me “sersemllak”, ndonëse mundohej që këtë ta fshehte, sepse nuk i vinte mirë nga 

kushëriri i Dinoviqe. 

- Mej ti djalo, se nuk janë punë tuat k’to! Pej kurit, ti, tuj kanë gjallë unë, e merë zotshpillakin, e i 

shtin hun’të ven e pa ven? – u nxe Babgjyshi, ndërsa, Babë Zeneli, tue u dridhë nga nervoza, por 

edhe nga keqardhja nga i ati, që “ia morri pahën”, edhe para tjerëve, u përgjigj: 

- Jo, o Babë, Zoti mos e thaftë: po nime ish shtirë me e pa bereqetin tanë kah ta përlanë ujët e 

mledhun t’tjetrit, se me atë të Madhin, i kofshin falë, nuk muj shtyhemi...  

- Pa, kadale Demir, mos u gut, se qysh po e marë vesh unë, n’koftë qeshtu qysh po thot Zeneli, 

vallahi me t’drejtë t’Zotit e ka...! Ere ti Ali banja, bre v’lla diqysh e ktheji ato brazë e vada kulluse 

tjetër kah e jo n’sokak se sokaki ashtë i rrafshtë e nuk ta banë ujin as anej as knej... BV’llavit e 

kojshisë me i ba dam e zarar, qaq keq bahesh azap n’atë dyje, ka thanë Mulla Smajli... 

- Ju sod m’çitët n’muhaçeme, po nasht! Veç ni sen muj me jav thanë: n’e paça ba diçka me hile, Zoti 

mos um laftë me u çue pej k’ti veni! E kqyrim ni ditë kanal për kadale e ja bajmë diqysh do kanella 

pak ma t’fella e i përcjelli ja kah P’rroni i Zeqirit, ja kah ajo gërrella përtej Lamës Kasumit, ngat 

Klaiqve... – tha tashmë, paksa më i qetësuar, Axha Ali. 

- Hajt, thuju le t’na binë naj kafjall, e sa për kitë punë qi m’del përpara, si mazhi para pelës, flasim 

kur t’jemi veç na dytë, e mos t’i mërzitim akusheritë...! – iu kërcënua Babë Zenelit, Babgjyshi, 

tashmë sadopak i qetësuar. 

- Gabim je, Demir: për kit punë, unë me kanë n’ven tanin, nuk e kisha tushkit djalin hiç, se si mos 

t’msohet pej sodit me e rujtë mallin, i shkon neper kamë. Pasha Zotin, qe ku e kije ere kushën, po 

asni fjalë poshtë nuk muj ja qitshe Nelit, sa për qit punë e qit hesap!...- i foli prerazi Zymeri Dinit 

Babgjyshit. 

- Allahçe, ere nuk pat shumë faj, se nime, Ali, banja diqysh qatyne brazve se po ma qon kejt 

t’mjellmën n’Përrue t’Zeqirit ujët, sa të brazve t’mija, qaq, ere atyne t’kejt mylkut tanë, qi po turren 

n’kit shpatin skej shpisë... Po, unë e kam fjalën tjetër kun: bishti i tij, unë k’tu e hala gjallë e me kqyrë 

para meje me i nrejtue senet, s’e lo, sa t’um livrit edhe veç ni damar! 

Në ato fjalë, u hap dera e odës, e katër gratë e Demiroviqe, masi ju folën përdore Zymerit e Alisë, e 

masi nga nja tri here i pyetën për gratë e fëmijët e tyre, “ceremonial” ky që zgjati thuaja nja dhjetë 

minuta, sakaq, njëra me ibrik e legen në duar e me ni peshkir n’krah, ju qiti burrave t’i pastrojnë 

duartë; tjetra e solli tervesen, e tjerat do voe t’zime, do djath, ni tavë qumështë të ngrohtë, bukë të 

nxehta mrume, dhe u tërhoqën, ndërkaq Baci Ramiz, mbeti që t’u shërbejë ç’ishte  

- O Ramiz, a e ka ne e rrxue përtokë shumë elbin e theknën qajo farë furtune? – pyeti Axha Ali, 

mjedis dy ka 

- Jo, o Axhë, shyqyrë hië nuk e ka ne, po get kërcelli i fortë e i ka dajanisë... – foli me krenari Baci 

Ramiz, kishe “ere unë po di dishka...”, ndonëse këtë “kërcelli i fortë” e kishte dëgjua sot nga i vëllai 

Axha Ramë. 



- Masi t’ham buk, kysmet po ja nisim, e pe e kryjmë qat punë qi na e lanë në dorë Rrahmani e t’bit e 

Nezirit! – foli Zymeri. – Ere sa lira the se t’kanë met pej kaparit qi t kanë dhanë, o Demir! – iu drejtua 

Babgjyshit. 

- Ka dhetë na i ka pasë dhanë secili, po bajnë tridhetë; pesçmdhetë “i ka hangër uki” mas vesikave e 

syretxhisë, t’shkumeve e t’ardhmeve, e m’the e t’thash, e pesëmëdhetë i kemi... 

- S’ki çka i banë, t’kisha thanë, qato pesëmdhetë, mos i përmen hiç e për ka dhetë lira t’dukatit, po ja 

u dajmë ka ni copë livadh, kullosë a ere naj skej are diku. Se ato lira qi t’paskan “teprue”, t’vyjnë me 

metë gjallë diqysh, se vjeshta veç çka s’ka ardhë, e ti nuk ki t’mjellme asni pllamë kun. Unë qeshtu 

po menoj, e ty, apet qysh ta marrtë menja!? – bukur me mençuri e kishte mendue Zymeri Dinit. 

- Valla, mirë e ka, Demiro: nime t’naçetet bukur ni copë ven pej mylkut, po s’u ba mirë, me gjketë ma 

mirë? – Tha Axha Ali. 

- More, kjo qi ka me na vyjtë sivjet secila lirë sa “ni guri mullini”, po, po m’shkon shumë tokë “hupsa”, 

o Zymer e ti vllavi jem. Lirat harxhohen, e malli ma s’kthehet... Po, apet, ma mirë koka qashtu qysh 

po m’msoni ju. Hajërli koftë: ju dajani ka ni copë livadh, kullosë, malë, a nej skej are diku për ka 

dhetë lira t’dukatit, e neve, qysh t’na i ketë shkrue Zoti? – e përmbylli Babgjyshi. 

- Hajt, se djemtë i kie t’zotë, e e bajnë mallin apet, veç shnosh kofshin! Ali, kysmet sod po ja lidhim 

kryt kësaj pune, e ishalla me hajër!...- i vuri "kapak" muhabetit, Zymeri i Dinit. 

 

Hasan Bunjaku 
May 4 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 31 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

NUK MUJ ME ARDH M’E PA KAH PO M’SHKALLMOHET MYLKI... 

 

... Pasi e hëngrën kaftjallin, i lanë duart, dhe e ndezën nga një cigare, Zymeri Dinit e Axha Ali, po 

përgatiteshin që sot, qoftë nevoja tërë ditën e deri në mbrëmje vonë, si të jenë kësmet t’jua ndanin 

pjesën e paluajtshmërive, atyre që e kishin bërë Pazar tërë pasurinë e Demirit të Rrahman Demës, 

sepse “ai po u çojke e po shkojke toptan me ka kejt për Turkije...”, por që, meqë i dolën pengesa me 

rregullimin e “vesikave”, e në ndërkohë u “mshel huduti”, atëherë t’jau ndajnë një pjesë që do t’u 

takonte për aq kapar sa kishin dhënë, nga dhjetë lira të arit, secili... 

- Cilli pej djemve kish mujt me na u deshtë n’kto pun’të e të dames tokës, o Demir? – pyeti Zymeri 

Dinit. 

- Rama, veç aj e din secillën pllamë t’mylkit tonë, se aj ma shumë vetë e besa ere me gra, ma 

shumë u “baravatë” me kejt k’to punë... – iu përgjigj Babgjyshi. 

- Ani, pra, thirrmani Ramën, e ere Ramizin se na vyjnë gjinë me ba matjen me konopë. – foli Axha 

Ali. Në ndërkohë, sakaq në odë ia behën edhe tre djemtë e Babgjyshit: Babë Zeneli, Axha Ramë e 

Baci Ramiz.  

- Ramë, a t’gjinet kun naj konop, sa ma i gatë se na kish kry punë shumë? – e pyeti Zymeri i Dinit, 

me një zë bukur të lartë e duke e përcjellë pyetjen edhe me gjeste, që ta kuptonte Axha... 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/768590889841963


- Asht nja qaty, qi e lidhim sanën ja kashtën kur e bajmë pjetposhtë – u përgjigj Axha Ramë. 

- Eh, bash çasi na vyn, e gjoje ere nej tërrakop! – e përkujtoi Axha Ali. 

- Hajde, na koftë përhajër, e ishalla nuk i himë n’hak asnjanës palë! Çu Ali, se na zuni dreka! – u 

ngrit në gjunjë Zymeri i Dinit.  

- Nalnu burra veç nja dy fjalë t’jau thomë: Allahile, dane hesapin qysh t’jetë me nasip. Secilën 

pëllamë t’tokës vone n’kanar e dane drejt, se gjinja jau lanë n’dorë, rizalilah... Sa t’na jetë, le t’na jetë 

mylk hallall se ndryshe, nuk i shihet hajri, pasha haktalanë e Zotit! Hiç mos gaboni qi terezia me 

anue as kah unë, as kah ata. E, juve, ere atyne Zoti jau baftë bejan! Shtirë koka boll me ia hjek ere 

veç nip llamë mylkut, se, pasha kit ditë t’sodit, po m’doket qi sa t’hiqet (e duhet sterstemez me e 

hjek) nej copë livadhi, mali, kullose, a toke e bukës, po m’doket, si me m’u hjekë mue nej copë e 

trupit: nej kamë a dorë... Po, ndryshe, nuk ka derë tjetër. Juve Zoti jav pagoftë se unë, niherë për 

niherë, nuk kam kaçik, vallha... – u ligështua bukur shumë Babgjyshi, qysh, nuk ishin mësue me e 

pa djemtë e tij asnjëherë. 

- Demir, bre!? Maju, he burrë, se sa t’jemi gjallë, çka s’na denetisë Ai i Madhi. Shyqyr Zotit, djemtë i 

kije, vetë hala po mahesh boll mirë, ere robtë tjerë, qysh po marrë vesh, mirë e shnosh i kije. N’dash 

me e ditë hiç mos t’dhimet nej skej are, nej copë livadhi a kullose, a nej konop mali: boll e kije qi 

mete kl’tu me kejt neve vllazninë e me katunartë tjerë, se sa me u përplasë ku me e ditë ku 

n’shkretina t’Anadollit! – i dha zemër Zymeri, e ndërkaq, gjatë tërë kohës, Mixha Ali, duke pohua e 

miratua me kokë, sikur u binte “vulë” çdo fjale të tij. 

- More, n’daçi me e ditë, me ksi hovën, m’u ka gërditë Turkija kejt, he mos ja njefsha emnin, se u ba 

sebep, ere djalin sabi ma mori hiç pa exhel!... – pohoi edhe Babë Zeneli. 

- Mos e ngarko veten me xhynahe, Zenelo, se kejt k’to janë jazi të Zotit! – ia tërhoqi vërejtjen Mixha 

Ali... 

- S’ban me i ra moh vullnetit t’Atij, qi asht Nja e s’bahet dy kurrë! Po hajde çohmi se kemi bukur 

shumë punë sod. Demir, po ti, a nuk po vjen me neve hiç, a? 

- Vllazën ju paça, mos m’ngucni ma tanena: se nuk muj vi me juve e me e pa kah po m’shkallmohet 

mylki, e ju, qysh ju porosita: pash ni Zot, pleqnone kit punë qysh t’jen ma s’miri, ere për neve ere për 

ata!... Hajt, Zoti ju nimoftë e jav dhaftë menën e marë! 

- Amin!! – thuaja, me një gojë folën Zymeri e Axha Ali, dhe dolën nga oda. 

- Ramiz, gjoje e merre me veti nej ballti, se na vynë me i pre do shtaga t’gata t’drejta t’thanës, e ti 

Ramo, mos e harro konopin e tërrakopin! – po i udhëzonin, herë njani e herë tjetri Axhën Ramë e 

Bacin Ramiz. 

- Nuk besoj qi ju vyj ere unë, se ku asht Rama, si me kanë kejt na, e po rri n’shpi me babën, si t’um 

jepni izë...! – u arsyetue Babë Zeneli. 

- Mue s’ka çka m’vynë kurrkush, e për ato, ti di, n’dash shko n’dash rri...! – ia kthei tç birit të madh, 

Babgjyshi. 

- Ani, se po dalë pak teri te miqtë n’Tyxhec, se moti nuk jam kanë, tuj u enë mas k’tyne pun’ëve t’pa 

punë... – sikur i kërkoi leje Gjyshit. 

- Udha e marë t’koftë, e selam i ban shumë Zymer Kurtit...! – i tha çartaqejfas Babgjyshi të birit. 

- Alejkum selam! – e morri përshëndetjen Babë Zeneli dhe doli nga oda. 

“O, Allah, po me çkamos m’provove n’kit dyje. Besa, me folë kah del shpirti, ere unë pak vetë u kam 

pri do seneve, jo fortë t’mara për kit shpi, po marre, shyqyr Zotit, nuk kam ba. Nashta e kam teprue 

pak me qit rrotnane kafe, qi m’meti n’bisht, e besa, pej qat’hershit, malli nisi me u pakue, se krejt 



Prushicat e deri te livadhet n’Mazhicë, n’bisht t’xhezës e n’filxhan t’bardhë, i bana rrush e kumlla, po, 

nuk mushke shumë hesap at’herë, se Babë Rrahmani, Zoti e pastë rahatue n’xhenet, na pat lanë 

boll tokë, livadhe, kullosa, mal, e besa ere mulli me dy jaza: ere me ujë t’Mazhicës ere me ato 

t’Klisyrës... Besa qajo copa e epërme e Prushicës gjithçmon na bajke telashe me kojshitë e Padinës, 

se n’vakt nuk i kishin pas da qysh duhet mehet, po, ke qysh ke, për çat copë bukur t’madhe toke pej 

nalti e teri te Mullini i Binagve, i kam fajet vetë: jav pakova hiset djem’ve, e tash, qe na ra ere kjo... 

Me ba me i fiqirue fell k’to sene, njerit veç me i dal ment pej kreje, po pej ksaj l’kure nuk dilet: çka u 

ba, nuk ç’bahet ma. Verç badihava i shtin njeri siklet vetit. Insani, po gabojke, de, nashta ere i 

shtymë pej Shkoftlargit e Iprronit... Insan pa behane, nuk ka, se veç Ai i Lumi asht pa shibla...” – e 

përmbylli “debatin” me ndërgjegjen e tij, Babgjyshi... “Mrena, s’po m’rrihet, e as me dalë, s’kam kah 

dalë, veç me ja majtë ere unë dika. Po, tybe: bile qetash meniherë po dal pak kah Zhigolltë, se 

Shabanin moti s’e kam pa...” – i mblodhi takrravatet: kutinë e fakfonit me duhan, unorin, brincakin e 

eshkën, çibukin e çehlibarit, e të tonat, i shtini në shokë, dhe doli nga oda: 

- A njeve! – thirri bukur me za të lartë me të dalë nga oda.  

- O-hoja, a mos thirre, mos pot vyj dishka? – u përgjegjës dhe e pyeti në të njëjtën kohë Gjyshja. 

- Banje bukën gati për ata katër: Zymerin, Alinë e kta dy tontë, se Zeneli, nashta p’e dini ka shkue 

kah miqtë n’Tyxhec, e unë du me dalë pak kah Zhigolltë, e s’ma merrë menja qi kthena për sillë! 

More vesh? 

- Po, po, t’koftë udha e marë e selam grave! 

- Alejkumselam! – ia kthei të shoqes, dhe masi u shtërngue, u nis Përronit Zeqirit teposhtë, dhe 

humbi kah Kroi i Demiroviqe. 

Në ndërkohë, Zymeri i Dinit e Axha Ali, me Axhën Ramë e Bacin Ramiz, me konopin e gatë, me do 

shtaga të trasha e të drejta, bukur të gjata, pasi po e merrnin drejtimin, dhe përcaktonin gjatësitë me 

konopë, i venin mehet e reja, me do gurë që fillimisht ua groponin vendin e vetëm majën po jua lenin 

jasht, meqë sërish i mbulonin anash. Sipas hesapit të tyre, Ajetit e Shabanit të Neziroviqe, si dhe 

Rrahmanit të Jahirit të Rrahman Demës, po ia shkëputnin nga një copë të mirë, apo ndonjë “dizgë” a 

“rryp” toke, kullose, livadhi, apo edhe mali, në vlerë prej nga dhjetë lira të arit, secilit. 

 

 

7 maj 

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

 

I V. – 32 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

 

KUSH PO I VETË, ATA NA E KANË LANË NEVE N’DORË KIT PUNË 

 

... Derisa Babë Zeneli ishte tashmë në Shahhiq, tek miqtë e dyfishtë: e kishte motrën, (Hallën 

Fatime) të martuar për ndonjë nga djemtë e Mon Shahiqit, ndërsa , bashkëshortën (e parë) e kishte 

njërën nga bijat e këtij burri të njohur të kësaj ane; e Babgjyshi kishte ra pak deri tek Zhigolltë, në 

fakt tek Shabani, një burrë i mençur, besa edhe “i knushëm”, andaj po e bënte rolin e Ezanxhisë në 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/770501572984228


Xhaminë e Desibvojcës, kur ishte imam Mulla Smajli i Jakupëve të Shkodrajve – Zymeri i Dinit e 

Axha Ali, të ndihmuar nga vëllazërit: Axha Ramë e Baci Ramiz, me të madhe po bënin llogaritë, se 

sa kujt e çka t’i ndahej secilit nga tre blerësit, për një vlerë të nga 10 Lirave të Dukatit, që tashmë i 

kishin dhënë kapar: Shabanit e Ajetit të Nezir Plakit, përkatësisht, Rrahmanit të Jahirit të Rrahman 

Demës... 

- Cillën hise, o Ramë, e patën goditë Djemtë e Nezirit?! – po e pyeste me zë të lartë Zymeri Axhën, 

në mënyrë që ta dëgjonte e të mos kishte nevojë ta përsëriste për së dyti me ndonjë zë që do të 

dëgjohej edhe në Prushica e Padinë. 

- Pej, qetu, fundarave, me atë ledinën e kullosës e çka përlanë teri n’Klisyrë, me mal e livadh 

n’Rekë, teri te Prroni i Zeqirit e teri te Lugi i Madh, e ni hise të Lugit e ka pas ba Pazar Baci 

Rrahman! 

- Ku asht qetu dikun n’Lug t’Madh, nifarë kroni e ku e mjellshi baqen? – pyeti prap Zymeri i Dinit. 

- Qe bash qaty ku po doken do shelnje. – u përgjigj Axha Ali. 

- Eh, qaty, ni rryp livadhi fundrave, me pak tokë, e ni dizgë mal teri n’ Klisyrë, e në rekë edhe nej 

copë livadh, po jau dajmë Demirovitëve, bash mjedis copës mylkut t’Rrahmanit e të Nezirovitëve. – 

foli Zymeri, e pastaj për t’u përgjigjur vetë: 

- A po jav rrokë radakja, pse bash qashtu po duhet me e shti si pykë kit rryp toke të zotshpijes? 

Ahhhh??? Se, ere Nezirovitët, ere Rrahmani kanë kroje e baqe n’troje t’veta, e ky ujë nuk ka çka ju 

vyn as njanit e as tjetrit, as për me pi as për baqe, se ju bjen shumë larg shpijave, a Demirovitët 

tjetër rrjedhë t’ujit nuk kanë e besa as baqen nuk kanë ku e kurdisin.... Qe, pse, po duhet me ja ba 

qeshtu... A je i pajtimit ere ti Ali? 

- Paj tybe, mue s’ma kish pre menja hiç për punën e ujit e të baçës, po ty mirë qi t’paska rrapllue... – 

foli sinqerisht, Axha Ali. 

- Besoj qi ere ata na konisin, e nuk ju jetë syni te kjo dizgë toke. N’son t’funit, kush po i vetë: ata vetë 

na e lanë n’dorë kit punë, e as na nuk po dojmë me i hi n’hak asnjanës parë. – e përmbylli këtë 

“kapitull” Zymeri. 

- Ramiz, pej n’fun t’shpatit t’Lugit Madh, qasaj “putinkës”, për s’gjani, merri shtagat e gata, e ti Ramo 

konopin, ere matne qat farë ligajën kejt, qi ta dimë, ka sa p’e i bjen secilit! - i urdhëroi dy vëllazërit 

Zymeri. Baci Ramiz përpara me shkopinjë të thanës, pasi i nguli tërthorë në një vijë të drejtë, e Axha 

Ramë, pas tij me një konop të gjatë, duke kaluar nga shkopi në shkop, po e maste, sa konopë ven 

paska për së gjati. Baci Ramiz po shënonte diçka me nifarë “tebeshiri” në njëfarë “defteri” që i bante 

në xhepa të një “lurke” të gjerë, të cilën se kah e kish “pejdah”... 

- Hë, Ramiz “mualimi”, çka po t’thojnë ato “shkrolat” tua: sa konopë ven, po i bjen me kanë k’shtu 

për s’gjami? 

Baci Ramiz, pasi shënoi disa numra arabë, me një siguri të plotë, tha: 

- Qekjo copë qi e matëm për s’gjoni, i ka dymdhetë konopë. N’e dafshim n’tri hise, po i bjen, ka katër 

konopë secilit. – tha ai. 

- Paj, qe tybe, vetë me pasë deshtë me na dalë qeshtu, nuk na kish dalë: qy sa mirë, ka katër 

konopë. – foli Axha Ali 

- Tash, hini ere niherë konop, e në secilën katër konopë, ngulne ka ni guri: qe qaty skej qasaj 

gërrelle paska boll gurë! Nisjani pej anës shmajtë! Sërish i përdorën ato purtekat dhe konopin dhe 

kur u bën nga skaji i përroskës katër konopë, aty Axha Ramë me tërrakop e hapi një gropë, Baci 

Ramiz e solli një guri të përshtatshëm, e vendosën, dhe e mbuluan skajeve me dhe, duke e lënë një 



të katërtën e majës së gurit, zbular. 

- Qekjo hise – e Rrahmanit. - tha Zymeri – Ja paftë hajrin! Shkruje qaty Ramiz! 

- Qitash, teri n’Klisyrë, duhet me i matë ka katër konopë, për z’gati. – foli Axha Ali. 

Ashtu edhe vepruan, pastaj, nga pjesa e Axhës Rrahman, katër konoptë tjerë, ku po i bindte edhe 

kroi e baqja, iu ndanë Demirit, e tutje, pas katër konopëve, Nezirovitëve, të cilëve u takonte, edhe 

pjesa, që nga mexhja me pjesën e Demirovitëve e deri në Klisyrë e tek Përroi i Zeqirit, për njëzet lirat 

e dukatit.  

Po kështu, me këtë parim, e ndanë edhe pjesën tjetër që ua merrte mendja se ia vlente për t’ia 

përmbushur secilit hakun e dhjetë dukatëve të dhëmë kaherë si avans (kapar). Ndanë në tërësi të 

veçuara kullosa, livadhe, male, tokë e punueshme, në mënyrë që pjesa që po u ngelte Demirovitëve 

ta kishte një tërësi integrale e pa “pyka” në mes. Kur i kryen thuaja mbi nëntëdhjetepesë për qind të 

punëve, Zymeri i Dinit dhe Axha Ali u ulën tek kroi, u freskuan mirë e mirë, dhe aty nën hije të pishës 

e ndezën nga një cigare duhan “kaçak”, në ndërkohë që Bacin Ramiz e kishte dërgue Axha Ramë te 

shtëpia në mënyrë që të kuptonte nëse ishte dreka gati. Ende nuk i kishin thithë mirë cigaret kur 

Baci Ramiz, që nga buza e Rrafshit, në krye të Lugit të Madh, tek një dardhë ujëse, po i bënte zë 

Axhës Ali: 

- O Axha Ali: hajeni ngjitnu kanal dale e ta hamë ka ni kashore drekë! 

- Vallha, qysh jemi lodhë, kur haber ma t’mirë s’kishe mujtë me na dhanë, o Ramiz “tefterlia”! – ia 

ktheu Axha Ali. 

- Shuj se bash Ramizi, me qat “tefter” na ka vyjtë sod shumë. Paj nashta , kshtu me baski n’zallë, 

diqysh me “rabusha” ia kishim ba diqysh, veç ai me ato farë “shkrolash” shumë shpejt na e qitke 

hesapin... E, s’u kanë budall Sulltani e Dovleti , se me qesi gjin e ka majtë pesëqind vjet ni dyje ven. 

– foli Zymeri, tek ishin ngritur dhe ngadalë po ngjiteshin shpatit të rrçpijëshëm të Lugit të Madh. 

- More, e kish majtë edhe klaq vjet tjera, po i hini murtati, jo turqit e ri, jo Sulltan Hamiti, jo turli bir 

qeni, tuj ja shti hilen me do imama t’Rusisë qi ishin kanë hileçarë, e i erdhi funi, - tha, i mbushur 

frymë Axha Ali. Tona ere Qemall Ataturki, po thojnë, po don me e kthy Turkinë knej kah Perenon e 

jo kah Len dilli, anej kah asht ere Qabja. 

- S’e di valla, për neve s’u ba mirë kurrë, edhe n’vaktin ma t’mirë t’turkit, n’Ngillan, kanë sunue 

Menkoviqtë, shkije tuj kanë, e neve kishe qi ishim n’islam, nuk dojshin me na pa me sy kajmekamat 

e hamamat tjerë – foli Zymeri i Dinit, teksa dolën n[ Rrafsh prej ku dukej shtçpija dhe u dhanë 

këmbëve me shpejtë, duke i lënë llafet e Sulltanatit e Dovletit.... 

 

  



 
 
Hasan Bunjaku 
May 8 ·  

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

I V. – 33 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

ISHALLA NUK KEMI HI N’HAK E N’XHYNAH ME NAJ KAN’... 

.... Sapo, arritën tek shtëpia, tashmë katër gratë e Demirovitëve, e kishin shtruar sofrën, në mesin e 
të cilës, sakaq u vendos një tavë e madhe gjellë dhe djath, e nga ndonjë spec apo patlixhan turshi 
që kishin mbetë që nga dimri, ndërkaq që ta dijnë burrat në tervesë që mos të mendojnë se vetëm 
kaq kishin për sillë, Dada e la me një vend të dukshëm një tepsi të madhe me një pite të trashë: 
- Hani kadal, e ju baftë mirë, se e paskmi ere ni tepsi qetu... – foli Axha Ramë, dhe shtoi, me shpoti: 
- Vallha, kur e pashë veç qatë tavë, boll e madhe asht, po tybe, s’e di a m’kish dal veç mue, e thash, 
ku na paska koritë Zoti me k’to gra, po - jo, jo, nom t’sojit na kanë qillue... 
- Vallha, ti e kie hallal kat me kat kejt çka han, se punën qi e ban, don edhe me knë i yshyshëm mirë 
– foli Axha Ali, ndërsa Zymeri për ta mbështetë mendimin e tij, tuke e mbërtypur një copë të madhe 
pite që e kishte mbështjellë për shuplake, nxorri një zë paksa si të ngjirur: 
- Tybe, n’krejt Gollakin e ma larg me lyp, punëtor si Ramën, bile s’ta ke gjetë, veç n’ Vllasë n’u gjett 
naj shka... 
- Qy-qy, ti kishe po m’livdon e knej po m’krahazon me kaura t’përtej Gardhit t’Shkavit! – gjoja u 
hidhërua Axha Ramë, duke folur me një zë nga i cili kumbëllonte shpija. 
- Vallha, rrimë shtemtë e flasim drejtë: i dimë boll mirë se çfarë katilash janë e sa e sa herë jemi ik 
herë anej e herë knej pej tyne, e besa ere jemi vra e pre me ta, po ni sen e kanë t’mirë bir-qenat: 
janë t’vyjshëm, e nuk e kursejnë munin as djersen për tokën e mallin e vet. – tha Zymeri tue e 
mushë lugën e tretë radhazi në një tjetër tavë me tllallë. 
- Kah del fjala, del ere shpirti, thojnë, po qe tybe, o Zymer, mirë fole, Isha ni verë me kositë te 
Dragutini e, n’atë temen, boll i grahsha kosës, se nime punës nuk ia shti hilen, ani ma n’hak 
t’shkavit, hiç se hiç, po kam qef me e ba mirë. Ish kanë nal, i biri i shkinës e m’kish venerue: 
- Grahi pak ma shpejt qasaj kose, o Alija, se ky bari asht, nuk asht grunë e nej drill i barllë e me u 
shkunë...! – më tha si për mahi ai, po mue m’erdhën ranë ato fjalë: 
- Jo, unë muj, paleçvale, me i grahë shumë ma shpejt, po kishe po due sa ma ngat tokës e mos me 
ta lanë gjysën, si arën sernishtë, o Drago’! – po i thamë. 
- Ti, nashta ere mirë ja kije, o Alija, po, dita e mirë e veres duhet me u “koristatë” sa ma shumë, se 
janë sene qi nuk presin: ja nisë nesër pasnesër nej shi, e ma zen kejt zdërvajtë sanën e as s’un e 
mledhi ashtu se “m’digjet” e kalbet, e m’shkon poshtë, kshtuqi nuk kemi shumë vakt për shumë 
shumë dyzen, po me krye punë sa ma shpejt, me e lanë nja dy ditë le ta terë dilli e masanej me e ba 
voza e stoga. – m’tha ai rrotnane, fener grave! – ia miratoi me një rrëfenjë paksa më të gjatë 
mendimin Axha Ali, Zymrit Dinit. 
- Hehe, për çata, kur po na vanohet pranvera e neve na vanohet gjithmonë, po jesim pa yshym 
t’gjove, e veç te Aj, po bajmë çare: mos  
kurgjo, pa ju gjetë, bile, hiç-hiç, nja dy stogje t’m’dha kashtë pa naçetë hiç edhe n’pikë t’Aligjynit, nuk 
ban vaki... – e vulosi mendimin e tij, Zymeri. 
- Po de po, punojnë, për qato ere kanë, po, me kohë, ere vetë Krali i tyne, jav ka da venet ma t’mira, 
tokën ma t’fortë, livadhet me t’mdha e ma t’gjana, e do vene shpat ku u kanë as ja nisin bile me i 
punue hiç po i lanë me kullotë gjaja tanë veres. – tha Alija... 
- E t’partë tonë, erdhën e i blenë k’to farë grrella e shpate me therra... Heej, treqin lira t’dukatit u ble 
pej nifarë Beglereshe t’Nobërdës, qi i kish pasë met miraz pej babës, ky ven. Allahçe me punë krahi 
tërrakopi e kazme ere na e bamë pak tokë t’punës, po q’e do: rrallë naj njani qi e banë bukën teri 
n’Shingjergj, e pej Shingjergjit teri n’elb t’parë, pra teri “n’buk’ t’re”, gati ere dy muj... – foli Zymeri i 
Dinit. 
- E, hë de!? Knej, ni dyje ven me e punue, e anej, kur po vjen vakti me i mledh t’mjellmet: gati qit 
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farë – gjajë farë. U dal fillit ere toka ma, besa boll po e plehnojmë, po nuk po ka ku zen ven as plehi, 
se toka e rrallë, e shkriftë, tevona, nuk shkon as ni shplakë n’do vene, e del guri i rrafshtë, as dhe 
ma nuk i ka metë ksaj tokës tonë boll.- foli Axha Ali. – Po, ke qysh ke, po duhet me e punue kit 
virane toke, se asht xhynah ere pej Allahit me metë batall; besa ere inati i hallkit, e me marë vera e 
mirë e e marë, apet po na “paguhet” haki teri dikun. Çka me bo?! Çit ven na e lanë t’partë, n’qit ven 
po duhet me kqyrë me metë gjallë diqysh. – shtoi Ai. 
- Zoti ju dhashtë bereqet, se beli kemi hangër sod... Kokshmi kanë lodhë, me hesap? – uroi Zymeri 
Dinit. 
- Allah fale e Zoti jau shtoftë bereqetin! – shtoi edhe Axha Ali. – Besoj, qi ere juve, me ymyz t’Zotit, 
apet po ju jetë boll mylk, qysh kemi kujtue... Nime, po ju naçetet pak, po çka me ba: qashtu e paski 
pasë t’shkrume. Zatën, çari e zarari, n’kit dyje t’rrejshme, janë v’llazën. – tha me njëfarë ngushëllimi 
Axha Ali.  
- Çka na ka met hala pa da, o Ramë? – pyeti me të madhe, Zymeri. 
- Veç Mali te Prroni i Zharrit, mos paça gabue dikun... – u përgjigj Axha Ramë, dhe sikur i ra n’men 
ere diçka: - Ere, ajo hisja te Mullini jonë... 
- Belivallha, unë jam i menimit pej ktuhit, me ju thanë, secili e dani n’katër konopë ven Malin e 
Prronit t’Zharrit, e mos t’munohmi me dalë atje hiç! A? A e kam mirë? – foli me bindje Axha Ali. 
- More, boll mirë e kije, po qashtu po ja bajmë ere për livadhin te mullini. Nashta djemëve t’Nezirit po 
i bjen me ja lanë kejt hisen e malit te Prroni i Zharrit, e Rrahmanit, një copë pak ma e gjallë te 
livadhi? Ah?! Qysh po thue ti Ali? Besa: t’i vesim niherë ere v’llaznit e Demirovit’ve: 
- Po ju, qysh po thoni ju? – iu drejtua Axhës Ramë e Bacit Ramiz, ai. 
Baci Ramiz vetëm i rrudhi krahët: 
- Valla mue n’mujshi mos um përzini hiç n’kto punë se tybe, n’disha çka me ju thanë. Qe ku e kini 
Ramën, ky gjithmonë asht marë me k’to punët e tokës e t’gjove... – foli Baci Ramiz. 
- Eh, mem pasë vetë mue n’vakt, nuk kish ba vaki hiç me i hi k’tij garameti, po nejse, tash na zuni 
rrota e mramë t’parën, hin[m n’horë e duhet me lujtë qysh t’i bjen tupanit magjupi... Mirë asht teri 
k’tu: ma drejtë s’ka mujt me u da kjo punë, e ere për malin e ere për livadhin, besa mirë e kini. – e 
tha t’veten, Axha Ramë.  
- Ramo, çka u ba, nuk çbahet mo, ere ment me na dalë pej kreje... Lene tash ato, a u deshtë a s’u 
deshtë a çysh u deshtë: po po e kqyrim hesapin e sodit e te natanë?!... – i tha Axha Ali, Axhës 
Ramë.  
- Hajërli koftë pra, e krymë ere kit punë, e ishalla, nuk kemi hi n’xhynah dikun me naj kanë, se ata, 
rizalilah, na e lanë n’dorë....  
- Vallahi, jo qi e kam v’lla pej babe e nane Demirin, po tybe as ni xere nuk kam k’qyrë me jan majtë 
anën, e kujtoj, qi me dije, n’hak t’asnjanit nuk jemi se kurrkujna as sa qon miza n’krah, nuk ja kemi 
anue...! 
- Nxirre, Ramiz, qatrarë tefteri e qat tebeshiri e qiti n’vena t’vet kejt qeto qi i damë sod: shtine aty ere 
malin e Prronit t’Zharrit e ere livadhin te mullini. – i tha Zymeri Bacit Miz. Ai e nxorri pej xhepit t’lurkës 
e diçka shënoi dhe e mbylli njëfarë bllok-notesi që kushedi kah e kishte pejdah sa kishte punue në 
depo te ai Zotëria në Stamboll. 
- Çka i kije hesapet për netra, Ali, se duhet me i thirrë të tri palët e me jav kallëxue hesapin dhe hiset 
kah jav kemi da për ka dhetë lira t’dukatit. – e pyeti Zymeri, Axhën. 
- Paj, ere pa punë nuk jam, se vakt vere, e unë ma i vetën, po çka me ba, i himë k’saj pune e p’e 
qesim teri n’skej. Masi e mytëm qenin, p’e qesi m ere n’prrue, i thojnë k’saj pune. – miratoi Axha Ali. 
- At’herë, Ramiz, shkoju sonte kah akshami djemëve t’Nezir Plakit e ere Rrahmanit, e thuju që nesër 
mas kafjallit, le t’doken teri te oda e Demirit! Kaç punë, e mos qel gojën e me folë kurgjo qysh i kemi 
da hesapet, se kjo punë asht e jona! Ashtu?! – i tha Bacit, Zymeri. 
- Hiç pa gajle. Unë jam kanë asker i Mretit e di me i rujtë t’fshehtat. – i siguroi Baci Ramiz. 
- At’herë, Ramë, izën, se po shkojmë pak kah shpijat sonte, se ere plakat na janë mërzitë, e nesër, 
me sabah, mas kafjallit, thuj Demirit, na kije k’tu neve, ere Nezirovit e Rrahmanin. – u quan n’gjunjë 
Zymeri, e Axha Ali. 
- Iza pej Zotit, po pse nuk po bujmë ere sonte, e nesër masi t’i kryjmë puntë, kishi mujtë me shkue?! 
- Ja, bereqatversën, se ja qikaq ja boll... 
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U ngritën u “shtërnguan”, dhe dolën nga oda Zymeri i Dinit, që ia dha Llukarcës teposhtë, e Axha Ali, 
përpjetë skaj gardhit për tek shtëpitë e tyre... 
Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi and 9 others like this. 
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Hasan Bunjaku 
May 9 · Edited ·  

(Mesele_-Anekdota nga rrethi im familjar) 

I V. – 34 – VËLAZËRIA DEMIROVITËT: 

SHYQYR, QI ERE NA BUNJAK’TË METËM BASHK, PA NAÇETË!... 

... Atë mëngjes të hershëm të gjyësmgushtit, familja e Demirovitëve, ishin ngritur heret; djemtë e 
Demirit: Zeneli, Rama e Ramizi, po e pastronin dhe ajrosnin odën; gratë i kishin hy oborrit me do 
rrëmeta, do fshesa të mëdha e gjithnjë paraprakisht, pasi e kishin stërpikë me stërkala uji që të mos 
ngrisin pluhur, sikundër që i kishin mushë shumicën e knatave me t’llallë, se n’atë vapë që pritej të 
bëhej, përdorej në vend të ujit të rëndomtë... 
Ende, duke qenë derë e dritare të hapura të odës, u dëgjua një zë nga jasht: 
- O, Demir! A jeni çue hala, more a jo? – ishte Zymeri Dinit, i cili që nga Dinovit n’Laçiç, ia kishte 
behë i pari. 
- O, hajde bujrum e mirë se t’ka pru Zoti! Po, more po, je çue ti e pej Llaçiçi ke mrri e na k’tu n’shpinë 
tone, mo... 
- Jungjatëjeta, burra! – përshëndeti, - A muj u çuet e a muj fjetët hiç? 
- Po, more, boll fjetëm se krejt Ahiretin n’gjumë kemi me e que! – foli Babgjyshi, dhe vazhdoi: - A muj 
u çove, e a muj dole, se, qysh mora vesh pej djemve, dje kishi punue bukur shumë, jo mat anej, jo 
mat knej, jo teposhtë, jo përpjetë, jo terthorëza - qaq, mo...!? 
- Paj, pasha natën e vorrit, bollë garramete m’kanë ra n’shpinë n’kit jetë, veç punë ma t’shtirë se k’to, 
asniherë nuk kam pasë: knej m’u dhimbshi ju, knej, besa, ere ata se gjinja i kishin “tha” ka dhetë lira 
t’dukatit me vakt, k’shtuqi, me Alinë e bashk me djemtë e tu, po m’doket qi ia kemi lidhë krytë bash 
nom k’ti hesapi. Haj tybe, s’ka pasë pare qi m’kish shti n’kit horë, po, hatri, asht ma i madh se topuzi, 
i thojnë ni fjale! –foli Zymeri Dinit. 
- Tybe, unë s’kam qysh ju dal hakit, veç Allahi jav pagoftë, se di çka asht me hi e me da tokë. Bile, 
qaq ma shtirë e kini pasë qi hiç pa ju bas yni “vërrt”, jav lanë n’dorë kejt kit gajle, e kur ata, ja banë 
ashtu, unë ma s’kisha se çka flasë se unë niherë për niherë, pa birgajrihak, po jam n’faj, se pizhmani 
s’u da kurrë pa naj telashe...- tha me gjithë zemër, Babgjyshi. 
- Hajt, more, nasht: hoçëm pak zahmet, po pse g’zohet njeri qi e ka naj t’vetin: na borxh ja kemi njani 
tjetrit, xhanëm: sot te ti, nesër, ku ta di, te unë... N’dash me e ditë t’drejtën se kah del fjala, del ere 
shpirti: (në fjalën e fundit të Zymerit, u dëgjua jasht një zë burri paksa i hollë: 
- O Demir-o! A jeni ksajde, more? – ishte Axha Ali. 
- O, hajde, bujrum, o Ali, e mirë se erdhe! – ia njofti zërin vëllait të vetë Babgjyshi. 
- Qy-qy: ti a para meje pej poshtit, a? Ev! – iu drejtue Zymerit, Axha Ali. 
- Ti me mue s’un shtyhesh, o Ali, jooooo... Zahere, qi te ti e besa ere k’tu, jeni n’rreze t’dillit, e dilni 
niherë e nxehni mirë e mirë n’rreze t’sabahit, e henez, heeej vonë, ia nisni me vyjtë kishe dishka. 
Veç me Ramën nuk muj i “ngas pelat”, se për punë, asht si azhder,e se sa për juve, ani për ty 
Ramiz; jo pasha Zotin, se dallash e pata me Mizin, se mos t’ish kanë aj me dofarë teftere e do 
tebeshira me naj ba hesap bukur shpejt, na patëm me metë dy-tri ditë tuj ba shkrabla me rabusha e 
me thupra n’zallë.... – se ma prejte fjalën qi kesh tue fol kur thurre ti: “Ku meta, bre, se m’doli 
mensh? 
- ... Kah del fjala, del ere shpirti... – foli Baci Ramiz. 
- Qe, bre v’lla; s’ka shaka me njeri t’knushëm, se kanë thanë, ni alim, banë sa kejt ni alem i nej veni 
– tha me entuziazëm Zymeri Dinit, ndërsa Bacit Ramiz, iu “vizatue” një mirakëndje në fytyrë... - ... 
Eh, qysh kesh tuj thanë: drejt me t’kallxue, o Demir, kur kam nije hej heret se po dojnë me ju 
pshtjellue pu’ntë rreth vesikave, sebepi i qatij s’bije t’Zenelit qi nroi jetë “tap-rrap”, me do syreta e 
vesika, vetmeveti pata thanë: “Ishalla bahet sebep qaj sabi e nuk mujnë me dalë hiç n’Turkije, se 
dejve dashamirëve, na u dhimbshi more, se na e shkurtofshi ni krah – k’shtuqi kur u murë vesh 
taman se nuk po bahet me shkue atje n’atë fare Anadollie, m’u ka pasë ba qefi shumë... Ti nashta 
ere idhnohesh, o Demir, po vallahi ty n’t’rrejsha, atë t’lumin s’un e rrej, bile shumë m’u ka ba qefi...- e 
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shfryu dufin Zymeri i Dinit. 
- More, ere na ju kemi pasë pikë kejt qi mos me e marë atë udhë qi as e din kah t’qon, as a t’kthen 
ma najhere – po k’tij sllavit tem kryeqykë, ju kish pikë, de ju kish pikë... Po, a p’e shehni, jazit e zotit, 
nuk koka kanë kysmet me shkue e me pi ujë n’buxhilla t’Turkisë, po uj’të e ftoftë t’kronit te Prroni i 
Zeqirit. – shtoi edhe Mixha Ali. 
Në këto fjalë, thuaja përnjëherë erdhën edhe dy djemtë e Neziroviqe, e Rrahmani i Jahirit: 
- O i Zoti i shpisë! – u dëgjua një zë bariton burri. Ishte Dalipi. 
- O, hoja! Hajde, mirë se erdhët! 
- Mirë se ju gjetëm burra! Si je Zymer, a jeni kejt ju Dinovitë, qatje n’qat stroherë: verës fllad e dimnit 
ma vokt pak se nuk ju përlan fryma si neve n’kito skrepa. – foli Dalipi. 
- Çka me bo: qashtu na u ka çkrue heret. Po, a jeni mirë me ata meshkuj... a qysh po e kapërceni, 
a? – pyeti Zymeri  
- Mirë ka deshtë Zoti teri n’kit dakik, po tgekërlitmi qeshtu... – foli Shabani.  
- Po ti Ali, si je, me ata robë e me hesape? – iu drejtua Mixhës Shabani. 
- Paj, mirë, more, bash mir: besa ere qeky shi qi na ra e qi na tuti niherë aj mot i shtirë, i ka ardh 
kallamoqeve, baqeve e besa ere barit, si melhem për varrë. 
- Vallha, boll na ka shashtrisë atë ditë, qi u mlodhëm kishe për qit farë pune, e na u desht me nga sa 
ma shpejt te shpijat. – foli Dalipi. 
- Po ti, o Rrahman, a mun po i vjen rreth gjithë atij mylki veç me thmi? 
- Bereqatversën, teri tash bash mirë e ma tanoj, pale bakallëm... – foli Baci Rrahman. 
- Po, a hoqët shumë zahmet ju dy, se tybe, koxha jav kemi ngarkue ni barrë t’ranë n’shpinë, po me 
hallallak, ishalla. 
- More, me hallallak, po se po, veç pa naj qitë ka ni sillë t’mirë t’katër paltë, nuk keni pshtue, beli! 
- A asht qashtu , Ali? 
- Vallha, topi i Allamanit, se lun...! – tha tue qeshë Mixhqa Ali. 
- More, pak punë asht ajo: ni vegsh t’madh pasul e buk t’kallamojtë, e qe u krye puna. – qeshi 
Shabani.  
- Boll e kemi të tantë qi hesapin na e ke da qysh duhet, e tybe, qato dhetë lira t’pshurrta, me ner me 
thanë, t’dukatit, nuk po m’dhuimën hiç, veç qi na met k’tu Demiri e nuk na hupi atje n’anë t’dyjesë, 
tek len dilli – foli Shabani. 
- Paj, n’at tonën, sa ditëm e qysh ditëm, ja kemi lidj kryt diqysh, tybe n’e kini rren: si për veti. Me dije, 
n’hak s’i kemi hi kurrkujt e pa dije, ku me e ditë. Na inxhilera s’jemi asnja e as kemi n’kit anën tonë, 
po punën e bamë qashtu qysh na e perv radakja: qe, krejt hesapin, jav kallon Ramizi, qi i ka kejt 
t’shenjume me nifarë defteri. Pa hajt, Ramiz, kalxojav pllanin tonë! – iu drejtue Bacit, Zymeri. 
Baci Ramiz, firade-firade jav angllatisi punën që e kishin ba, me matje e me arsyetime: niher n’fun 
arav e Lugin e Madh, e sa për Livadhin te Mullini e Malin te Prroni i Zharrit, e la me ua sqarue Axha 
Ali, ja Zymeri i Dinit. Vëllazërit Dalipi e Shabani, po e vështrojnë njëri tjetrin, dhe në fytyrat e tyre 
verehej haptazi një ndjenjë e një ndarje të drejtë, sikundër edhe Baci Rrahman, n[ nd[kohë që 
Babgjyshi i kishte vënë në prushin e oxhakut nja katër xhezve kafeje. 
- Pednaj ka ni taz ujë, o Ramë! – i tha Axha Ali, ndërsa mezi u dëgjua një trokimë e lehtë në derë. 
Doli Axha Ramë dhe sakaq u kthye me ni knatë e me nja tre tasa t’thatë t’aluminit.  
- Kush asht për ujë? – pyeti Axha Ramë, ngapak me një mendim dykuptimësh. 
- Qeky, mehesap, koka ba për ujë, se ku me e ditë shfarë çederri ka ba natën... – bani me gisht kah 
Axha Ali, Dalipi, duke qeshur me nëntekst. 
- More, qysh jam kanë i lodhtë pramë, edhe hyritë e dhjesë me i pas pasë kurxha nuk m’kishin 
vyjtë... – e pranoi shakanë Mixha Ali, i cili, pasi e mori gotën e ujit dhe piu deri në gjysmë, iu drejtue 
të pranishmëve: 
- Pasha qit ujë, qi mos m’u gjetë as n’sahat t’dekës e as për xhenaze, jo qi e kam v’lla, po qe tybe, 
për sa ni fije floke nuk kemi shtyrë me ja nimue, po kemi punue qysh asht ma s’drejti! – u përbetua 
Axha Ali. 
- Leee, Ali: mos ja nxirr bishtin, ere ti tash! Na me kanë qi nuk ju kishim zanë besë, nuk jav kishim 
lanë n’dorë gjithë kit havale, e mos banë be kaq ranë se e dimë e t’njofim se nuk jemi t’sodit! – bukur 
me një zë paksa më të lartë foli Shabani. 
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- N’daçi me e ditë, ere vetë na me i pas hi ksaj pune, ma mirë s’un e kishim ujdisë, pasha kit ditë 
t’sodit!...- foli Dalipi. 
- Na ka met pa da ere mali te Prroni i Zharrit! Na menuem me e da n’katër konopë, se secillit, me i ra 
ka ni hise, pra, n’katër vene... 
- Po, mirë, e Demirit, a e keni fiqirue hiç: a po i metet nej trohë mal hiç? - foli Dalipi duke e vështrua 
me pretekst edhe Shabanin. 
- Jo vallha, veç qajo dizga pej putinkës Tërstenës e teri n’Klisyrë, po pak gjo asht ajo... Çka me bo? 
- Hiset e neve dyve, i kofshin Demirit, e ishalla me t’shnosh! Shka thue ti v’llavi jem? – iu drejtua 
Shabanit, Dalipi. 
- Ere une, i qasaj menje jam, vallahi! – tha Shabani. 
- He, juve Zoti jav shnosh mylkin e bereqetin, se beli ju kam ditë qi jeni t’mirë, po qi jeni kaq burra 
t’drejtë – beli tash po e di! – foli Zymeri Dinit, e shtoi: 
- Po, hise, a kini ju nezirovit n’mulli t’Rrahmanit Demës? 
- Jo, hise nuk kemi, po kurrë nuk na e kanë nalë me blue n’to. – tha Dalipi. 
- At’herë, për hatër t’qati mali, po ju bjen me pasë hise ere ju n’kit mulli. A? Qysh, po thue ti Demir? 
- K’tyne Zoti jav shtoftë idaren, se valla n’çat mene jam kanë ere unë: le ta dinë qi kanë hise ere k’ta 
n’mulli. 
- Ju e paqi faqen e bardhë! – ju drejtue Axha Ali Neziroviqe, pastaj iu drejtua Bacit Rrahman: 
- Po ti Rrahman, nuk e fole asni fjalë: a je me nim ene me neve a jo? Besa ty pak t’kemi shkel se 
nuk na vijke ndryshe, po po kqwyrim e po e ndreqim me livadhin te mullini. Dy konopë rreth mullinit, 
po i bjen me kanë t’Demirit, e kejt livadhi tjetër, po t’bjen ty, ere po i barazojmë e po i bajmë “penë 
kijet” – foli Axha Ali. 
- Qysh t’thoni, burra, une konisi qysh t’mirrni vesh ju, se tokë e tokë m’ka dhanë Zoti boll e menxi po 
i dal rreth me e punue. Qysh po m’doket mue, mirë i paski pleqnue k’to sene ju “mexhlisi”... – foli me 
të qeshura Axha Rrahman. - Ah, po se desh harrova: ere unë po ja la Demirit hisen teme t’malit te 
Prroni i Zharrit. Shyqyr qi ere na Bunjak’të metëm bashk pa naçetë! – uroi me gjithë zemër Baci 
Rrahman, dhe sikur iu mushën syt me lot. 
Në ndërkohë u bënë ere kafet, e baci Ramiz, jau zbrazi nëpër filxhana. Para se të fillonin t’i pinin me 
kërrname kafetë, burtat: ma së pari Zymeri Dinit, Pastaj Dalipi e Shabani, Axha Ali e Baci Rrahman u 
ngritën në këmbë dhe u morrën ngrykë me Babgjyshin krejt me renë, tue i lypë secili secilit hallallin.  
- Hallall ju koftë kusheri, se nime nuk e paskna ditë se me kam rrune pej se jam le, se m’kini dalë 
burra, e përtej burrave.E Paqi faqen e bardhë, dhe Zoti jav shtoftë bereqetin e idaren, e ju ruajtë 
familitë pej t’kqijave, se me ditën e sodit, ani pse m’u naçet mylki, se qashtu kenë pun’të, unë jam 
shlirue, si me e pasë hjekë ni barrë t’ranë pej vetit. Besën po jav jap qi sa t’jam gjallë ma nuk ja 
msyjë kërkaçit, se shko kah t’shkojsh, me Desivojcë s’ka....! – foli bukur i ligështuar nnë zë 
Babgjyshi. 
- E gzofsh kat me katë, o Demir, kit mylk, e ishalla, 
Me djemë e nipa! 
Kafetë, tashmë ishin gadi, nga një filxhan para secilit, pos djemëve të Babgjyshit; Babë Zenelit, 
Axhës Ramë e Bacit Miz. 
“Hëëëëërp-hërrpeeeeeeeet..." e burrave me buzë në filxhana, e mbushën qetësinë e odës së 
Babgjyshit Demirit të Rrahmanit të Demës së Bunjakëve, i cili, definitivisht e këputi ymyzin e 
shpërnguljes për Turqi, njëherë e përgjithmonë. 
Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ukshin Zajmi and 4 others like this. 
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te menqur shum solidar te gjymert e zemer gjan po ndahet toka me konopa me hapa me qindra e qindra metra 
neper kodra e neper prroje ku askun nuk mund me u nda e barabart por burrave te mdhej asnjenit nuk i bani syri 
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verr e mu ankue une ma pak e aj ma shum po me te marun ngryk e me hallallak i zhidhin punet si asht mase miri 
per fat te keq sod kso njerz nuk egzistojn vetem 10 centimetra nese ja shtyn murin e oborrit ndokuj bahen gjaqet. 
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Hasan Bunjaku 
May 10 · Edited ·  

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

I V. – 35- VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

NIME KINI KALLXUE BURRNI, E, BESA ERE DIJE E DREJT'SI... 

... Pasi u pinë kafetë, e pas disa bisedave e shakave me “kunxha” njëri me tjetrin, e pas një kohë, 
edhe freskimi me t’llallë të “zbutur” pak me ujë të ftohtë, sepse ashtu i “patrazuar”, ishte paksa 
shumë i thartë: mbetje nga “tredhja” e qumështit në “t’pi”, për t’iu nxjerrë tëlyeni – Dalipi, iu drejtue 
Babgjyshit: 
- Izën, o Demir, se u çumë!? 
- More, iza pej Zotit, e banmani hallall; po, rrimë, nashta na e bajnë ere nej troh kaftjall! 
- Zoti t’dhashtë breqet, po nuk po kemi vakt, se ditë vere e na presin shumë punë – iu përgjigj Dalipi. 
- Banaj hallall ere ju dy: Zymer e Ali, se tybe boll punë ju kemi qitë, po çka me ba: dikush u deshke 
me i hi k’tij garrameti! – foli Shabani. 
- ‘Sha Zotën, kurdo qi t’na banë vaki me u da vllaznia, ju dyve, e bashk me juve ere kit tefterxhinë e 
Demirit, nuk po ju “ndrrojmë” mo, se po i kryjshi pu’ntë, qysh asht ma s’miri... – foli Dalipi, pak për 
mahi e pak për njëmend... 
- Vallha, pardon i koftë atij kush munet ma me na shti n’ksi sikleti! A s’asht qashtu, Ali? - foli Zymeri, 
- Po ksi here na zutë si shpejtë e shpejtë atë natën e motit t’ligë, se mo – jaaaaa, vazgeç, bre v’lla! – 
tha ai. 
- Jo, more, po kush asht budallë me shti therrë n’kamë t’shnosh: haj tybe?! – foli Axha Ali. 
- Valla, hajgarja-hajgare, po nime: Zoti mos ju ngushtoftë kurrë, se nime kini kallxue burrni, e, besa 
ere dije e drejt’si... – foli Baci Rrahman. 
- Po vallha, se rrim[ shtrembë e flasim drejtë: unë për veti, kejt pasurinë e Demirit me ma pasë 
dhanë, nuk kisha guxue me i hi kurrë k’saj pune, katijan! – foli Shabani... 
- Pra, burra: u çumë, e ti Demir, ma s’pari shyqyr qi s’ish kanë kysmet me livritë hiç pej Mahallës, e, 
nime, pak t’u kanë shkoqë do copa, anej knej, po zemrën e tokës e t’mylkit nuk ta paskan prekë, e qi 
paskan pasë punue qysh e do puna, po e gzofsh kit hise qi t’ka met e t’ka met bollë more, n’dasht 
Zoti, se tokë e tokë kemi me u ngi se kurgja me veti n’atë dyje s’kemi me marë, veç ka nja dy metra 
ven – ishalla t’del e t’tepron! – foli Dalipi, pasi tashmë ishte que e po dilnin me rradhë pas tij, për t’i 
përcjellë pos Babgjyshit e djemëve: Babë Zenelit, Axhës Ramë e Bacit Ramiz, edhe Zymeri e Axha 
Ali.  
Kur dolën n’koridorin para odës, Dalipi, masi u përshëndet me Demirovitët, iu drejtua më shumë me 
gjeste se sa me fjalë të kursyera: 
- Ju Zymer, Ali e Rrahman, a po nalni pak se i kam nja dy-tri fjalë me juve?! 
- Hajërli koftë, veç ma n’mujshi me na shti n’qesi zavërzllame, ma mirë ma bafshi! – foli Zymeri i 
Dinit, dhe sakaq, u kthye disa hapa prapa, bashk me Axhën Ali e Bacin Rrahman: - Izën, Demir, se 
ere na u çumë me çit harç, e zoti t’dhashtë bereqet, e banaj hallall! – u përshëndet Zymeri i Dinit me 
Babgjyshin, pastaj edhe me të tre bijtë e tij... 
- Hallall kat me kat, e na duhet me jau lypë juve hallallakin se keni hjek keq valla, veç Zoti jav 
pagoftë, ishalla! 
- Hallall ollsun! – ia kthei Axha Ali. – Borxh ja kemi njani tjetrit. Pasi u përshëndetën edhe me Bacin 
Rrahman, Demirovitët hyrën në odë ndërsa, sapo dolin përtej laurës së avlisë së oborrit, në një 
sheshtinë të vogël rrethuar me fieri të lartë, u “shtruan” në barin e butë, të pesë burrat. 
- Për hajër na koftë kejt kjo punë, o babë! - iu drejtua Babgjyshit Babë Zeneli, e pas tij, ngrykë me të 
e nermjet vete u morrën edhe Axha Ramë e Baci Ramiz. - Po m’doket qi nuk na ra shumë keq, u 
kofshim falë Neziroviqe e Rrahmanit... Aj, me folë kah del shpirti, na u pakue pak mylki, po qashtu e 
paskmi pasë kësmet, e qysh thojnë, s’u ba mirë, me gjetë dishka ere ma mirë... Topi kupi: shumë 
mirë u damë n’kejt kit farë hallakate qi na bullunisi.... – uroi e ngushëlloi Babgjyshin, në të njëjtën 
kohë, Babë Zeneli... 
- More, thuj, shyqyr qi p’shtum’ pa u ba horrë ner veti, se gjinja nuk kishin faj hiç: ai qi i bjen pishman 
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e pagun kaparin dyfish me Kanun... Boll tokë na ka metë, n’kofshi t’zotë me e punue e me i nejtë 
gati me pleh e me lavër e ugare, na banë idare boll, kujtoj, veç shnosh t’jemi. Paj, pasha t’Lumin Zot, 
pej se i kemi pasë nisë k’to punë, s’e di qysh m’metën met n’kry, e tash, po m’doket qi e kam hjek ni 
barrë t’ranë niqin killash pej shpine... Zoti i rujtë t’tanë, besa ere Zymerin e Dinit se ky, Alija, v’lla ma! 
Po, m’doxh dishka, qajo fjala e ishareti qi jau bani Dalipi ktyne tjer’ve: athue munet me “pjellë” naj 
sen...? – foli me një brengë dhe fytyrë goxha të shqetësuar Babgjyshi. – Se, gjinja, kaniherë janë si 
llastiki, xgaten e shkurtohen, qysh t’ju vynë e kur t’ju vynë... Po, jooooo, xhan[m, se asnja pej tyne 
nuk asht i atij soji – mozallah, bre, po ere unë kam nisë me u lezue e nuk po i xa ma besë kërkuj, e 
kjo asht gabim i madh, qi munet me m’koritë dikun e najkah! – e përmbylli tue tërfëllue Babgjyshi. 
- Jo, o babë, qetu nime, me m’fal, po gabim e kije gjith’ ditën: ku me e ditë çfarë punësh ka me ta 
Dalipi, se me neve, bile as menja nuk m’shkon qi e kanë, bile hiç. Sa për atë punë, qysh i njoh unë 
kejt qata v’llazën e kusheri, hiç mos u sëkëlldis. Ata çka patën, e thanë ere e banë e e konisën 
t’tanë!  
- More, bir’, nashta qashtu asht po kush me ma hjek vesvesen mue, se.. 
- Për at punë, unë po ta hjek me “strug”, hiç mos i shti ma vetit gajle, o babë! Në këto fjalë, u hap 
dera e odës, dhe në derë u ndal Dada: 
- A me jav pru qetu, a po vini poshtë me e hangër pak kafjall, se u robtutë me qeto punë... 
- Hajt, oj bi se po vimë poshtë, se ere u pimë ma qetu n’shtrumë tanë ditën!... 
- Ti kqyri pun’të e tua e mos u përzij shumë shumë n’punë t’neve burrave, ma mirë t’bjen, po 
t’thomë!... – ushtoi zëri i Axhës Ramë në odë, e masi e vërejti një vështrim qortues të të atit, e uli 
kokën, ndërsa Dada, pa e folë as një fjalë, doli ngadalë për dere e temas. 
- Ti Ramë, e as ju tjertë, mos i tushkitni grat’ venë e pa ven, se ere ato i kanë sikletet e veta: besa qe 
pesë-gjashtë muj, as k’tu as n’Turki. S’na kanë faj gratë, qi “r’shasim” na burrat kaniherë si thive 
n’akëll, qi i thojnë ni fjale, se ere ato po mërziten për “opçina” t’vetat, e po dojnë me e ditë se ku po 
ju jesin ere thmija! Tybe, kto tonat, asni fjalë nuk na e kanë ba e nuk na e kanë prish dymenin qi e 
kishim për Turki, se diku n’Tugjec, a Zajçec, ni grue si ka marë vesh qi kejt familja e burrit po 
shkojnë n’Turki, i ka thirrë v’llaznit e u da tuj i lanë katër thmi. – i çortoi e edhe i këshilloi djemtë e 
tij... 
- Nejse, çonu po e hajmë kapak bukë e po pushojmë sot, se boll kemi nejt “vjerrtë”! - tha Babgjyshi, 
u ngrit i pari, dhe pas tij, me rradhë edhe Babë Zeneli, Axha Ramë e Baci Ramiz, u nisën shkallëve 
teposhtë për bodrum, duke kërcëllue dërrasat e trasha të shkallëve nën peshën e këmbëve të tyre... 
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Hasan Bunjaku po, NIPÇE, PËR HERË TË PARË PO BËHEN PUBLIKE KËTO FRAGMENTE, JANË "TAZE" 
SAPO TË DALA NGA MBAMENDJA DHE IMAGJINATA IME. flm PËR PËLQIME E SUGJERIME. SHNET, 
NIPÇE! 
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Hasan Bunjaku 
May 11 · Edited ·  

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

I V. – 36 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

KEJT FAJET I KA QAJO TURKI, QI MOS JA NJEFSHA EMNIN!... 

... Derisa familja e Babgjyshit Demirit Rrahman Demë Bunjakut, ishin shtrue n’sofër e po e hanin 
kafjallin e zakonshëm të çdoditshëm, në atë sheshinën e vogël në firishte, në të dalë nga laura e 
avlisë së oborrit të shtëpisë së tyre: Zymeri Dinit, Dalipi e Shabani të Nezirovitëve, Axha Ali e Baci 
Rrahman, po i qanin hallet tejet praktike, e për momentin e kohën, edhe tejet pragmatike: “Mirë u ba 
që kejt kjo punë u krye qysh asht ma s’miri, po kishin “pjellë” edhe mjaftë probleme tjera, si pasojë e 
rrjedhojë e “shkuarjes”, në fakt “mosshkuarjes në Turqi” të familjes së Demirit Rrahmanit Bunjakëve, 
kushëririt të tyre, pra”: 
- Qi mos me e xgatë shumë shumë, se nashta as u nalëm në venin e as në vaktin e duhën, po masi 
jemi k’tu bashk, e tefqirova, ta çajmë ni hall jo ere aq t’vogël t’kusherinit tonë Demirit: vera po 
kapërcen e vjen vjeshta, e masanej nuk vanon kha kah na shumë as dimni, e ata, nuk kanë shka ka 
dhanë Zoti para shpirtit, se, tuj kujtue qi po “kurtalisen” qatje n’Turkije, k’tu n’tokën e shitën, nuk janë 
munue hiç oër s’gjalli, se nuk punohet n’tokën qi e ki shitë e besa ju qi e patët ba Pazar, nuk e latë 
shkret, po e mollët, kshtuqi ata, u ba mirë shumë qi metën k’tu, po a ja kini menue nejherë se qysh e 
kapërcejnë dimnin e svjemë pa idare për gjin e pa yshym për gjo, nime s’kanë shumë, po qato qi i 
kanë, dojnë me hangër e s’kanë as ni xerre sanë, as tallë, as kashtë, as dushk; e mos t’flasim për 
idare për gjinë, sa po i bjen me kanë: Demiri me plakën, djemtë me gratë, po bajnë tetë, Zeneli ere 
dy thmi, Rama ere katër, e Ramizi niherë për niherë veç nja, me ni hesap temin, po bajnë 
katërmëdhetë, jo, po pesëmëdhetë, po bajkan; pesëmëdhetë gojë, Shmitër-Shingjergj, nuk janë pak, 
a...? – e eksploroi përnjëherë brengën që e kishte menduar kaherë Zymeri Dinit... 
- Qashtu asht, Pasha Zotin; po qysh nuk um paska shkue menja qi nuk kanë mledh as pemë, as 
oshaf me terë pej kullave, e pej dardhave e mollave, as baçe për turshia, besa nuk kanë as bylmet 
n’fllanik: s’ka ma siklet se koshat e hamajtë shpraztë, kacat e shprazta, fllaniki e çarraniki ting-
tangall, e mo, nuk kanë se çka me bo...- tha Dalipi. 
- Ish kanë mirë qi sivjet me jav nimue diqysh qi ta kapërcejnë qit dimën e masanej, ja menojnë vetë 
se tre djemë boll t’zot i ka, veç Rama, ban sa pesë vetë, e kanë me vyjtë... – foli Shabani. 
- Për çato, ere ju nala, e banmani hallall, se thash, keq na ka met ky kusheri sivjet: i ranë shumë 
garramete k’saj vere e kejt fajin e ka qajo Turki, qi mos ja njefsha emnin! – foli Zymeri Dinit. 
- Mue ere Rrahmanit na bjen hise mas shumti e shka t’mujmë me ba gajret, nuk kemi me u kursye, e 
besoj qi do t’na nimojnë ere tjerët, se dashamiri e vllavi për kit ditë i vyn secillit se n’tatli, i gjon kejt... 
– u bë i gjallë edhe Axha Ali. 
- Mue mos m’kurseni për kurgjo, se kam gjo boll, besa ere yshym për to, po, e kam ymyz, qi n’e rujtë 
Zoti, ere bereqet kam me pasë boll e ka me m’teprue...! 
- Për mos me e xgatë, a ja bajmë k’shtu: unë po i mledh n’odë teme kejt Dinovitët e ere dashamirët 
tjerë shpijanika t’Laçiçit; ti Dalip, n’odën e juve – kejt mëhallën e juve; unë do t’ju qoj fjalë sod ere 
Mahallës Zhigoll’ve, e ere Shkodrajve t’Padinës, e ju Nezirovitët, qonja naj fjalë ere Shkodrajve 
t’Komonit, le të mledhin Zotshpijanikët nëpër oda e me jav ça kit hall, e kush t’munet shka t’munet e 
me shka t’munet me naj nimue k’si here. Qonju fjalë qi i kemi porositë na me emën, kush t’mun me 
ba rahmet. 
- Ni sen mos ta qesim pej menes: kejt kit “mexhlis” qi e bamë, e qi kemi me i ba n’kejt Mahallat, nuk 
ban me i ditë hiç Demirovitët, se nuk ban! Ma mirë asht me e marë vesh masi t’i majmë ato mledhi, 
se ngushtohet Demiri. – porositi Zymeri 
- Po, po, mirë e kije, k’ta (bani me dorë nga shtëpia e Babgjyshit), nuk ban me ditë përpara hiç 
kurxha. Heeee, kush u kanë Demiri i Rrahman Demës, qi tybe punët, si ai, ma mirë s’i ka pasë dikur 
asnjoni pej neve Bunjakëve, po a p’e shihni qysh vijnë kaniherë punët: qati Demiri tash po duhet me 
ja nimue me dalë n’Shingjergj; kjo dynja shkallë-shkallë, herë teposhtë, herë përpjetë. Për qata, 
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masi t’mirrmi vesh neper ledhi , shkon dikush pej neve e i kallxojmë kanal për kadale, qi mos ta 
merrë prap, qi po i japim si sadakë, se i vjen ranë, po diqysh me ja mush menjen qi qashtu kish me 
ba ere ai, me i pas ba vaki jo ati, po kujdo tjetër n’katun. – foli Shabani. 
- Qeshtu, pra, kush me shka e sa t’munet, me naj gjo, me naj saj a kerrë me duj kallamboqi, pasul, 
kompir, yshyr për gjo, naj qyp me tlynë... ju ma p’e dini se çka i vyn ni shpije me pesëmëdhetë frymë 
gjinësh pçr ni dimën gjashtë mujsh e fiu... – foli Zymeri Dinit: - E, po çohmi se metçm e na zuni dreka 
k’tu n’firi si hajdutë a kaçakë! - e përmbylli, Ai. 
- Hajt na koftë për hajër ere kjo punë qi t’paska ra n’men me vakt ty o Zymeri Dinit, foli Shabani. – 
Pra, u morrëm vesh, po m’doket, veç Demirovitëtëve, asni fjalë tash për tash! – e përmbylli Ai.  
Pesë burrat, pasi u përshëndetetn tue e marrë njani tjetrin n’grykë, e tue i que selam meshkujve të 
njani tjetrit, u ngritën nga sheshtina midis firishtës jo fort larg odës së Demirit, dhe Axha Ali e Baci 
Rrahmani ia dhanë përpjetë, ndërsa Nezirovit e Zymeri i Hajdinit – rrugës së ngushtë të pjerrtë të 
Kronit, kah Përroni i Zeqirit e tutje kah Hazirovit. Kur u afruan tek shpija e Nezirovitëve, dy vëllazërit, 
e kapn për dy krahësh Zymerin dhe pa e pyet hiç, e futën në odën e tyre. 
- O, Allahile, l’shomni se niqin punë i kam lanë pa krye! – rezistoi Zymeri, po vëllaznit nuk ia vunë 
veshin fare: 
- Hajt, hebu, se i gjalli i kryn kejt, veç shnosh! – i tha Dalipi. 
- Ta hamë ni trohë kaftjallë se jemi ba rryp pej duhanit, e masanej, shko! 
- Hajt, pra, se me dy vetë nuk muj shtyhna unë! Zoti ju dhasht bereqet gjithmonë! – u përgjigj 
Zymeri, duke u rehatue në odën e Neziroviqe. 
Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 11 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 13 · Edited ·  

(Mesele-Anekdota nga rrethi im familjar) 

I V. – 37 – VËLLAZËRIA DEMIROVITËT: 

TASH, SI KURRË MA HERET, NA VYN NI RAZI MA E MADHE 

... Ndërsa Zymeri i Dinit, Axha Ali, Dalipi e Shabani i Nezirovite e Baci Rrahman, e kryen një 
marrëveshje , dhe u shpërndanë, secili pas punëve, apo detyrave të veta – Demirovitët në katin 
përdhesë, pranë oxhakut të shpisë po e hanin kaftjallin, përditë e më të “hollë” sepse nga ato pak 
gjedhë që i kishin vetëm njëra nga lopët mjelej sepse njëra ishte barsë e tjetra shterpë, kështuqë 
gratë i “thenin gishtërinjtë” përditë e më shumë, sepse qumështi sa e kishin, nuk iu dilte madje 
vetëm për fëmijët e më të vegjlit: 
- A s’gjinet kun naj trohë djathë, se pa to nuk po shkojka hiç kaftjalli? – iu drejtue të shoqes 
Babgjyshi, mirëpo, ajo vetëm bëni me buzë e kokë se nuk kishte, Nënë Metihja vetëm i rrudhi 
krahët, Nusja e Bacit Ramiz, nuk u dha fare, ndërsa Dada, u përgjigj: 
- Jo, vallha, babë, nuk kemi e frik kemi me metë bash pa kurgja hiç, se boll patëm... Heej, qe pesë-
gjashtë muj vec me dy-tri lopë, e veç njana e hajrit...Ta dini: tana senet janë sosë, hamari e koshi i 
kallamboqit, e ere fllaniki kanë metë ting-tangall... Ni ditë, s’kemi me pasë as ëka me shtrue n’sofër, 
bile as bukë e krypë! – foli bukur me të nxetë Dada, që “jozyrtarisht”, ishte zojëshpije për maxhe e 
bylmete... 
- T’hu po pis milet e kukubajka qi ishe kanë; t’kish pasë falë Zoti veç me kukatë: s’ka kta s’ka ato, 
s’asht kjo s’asht ajo, kryt ma çave, e i kofsh falë Babës se nryshe e “ma im kishe blue” ti, po nejse...! 
– i bërtiti bukur fortë Axha Ramë të shoqes dhe u çue pej sofrës e doli jasht fare. 
- Veç mos t’ju nijë ma qi përlahni, hiç! A nijtë? Ngoni mirë kha shka po ju thomë: tash si kurrë ma 
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heret, na vynë ni razi e madhe mjedis nesh se i kemi pak pun’të ngushtë, po kam ymyz, qi shpejt 
kemi me u que n’kam!... A po merrë vesh, apo ngo nena: qetu p’e flasim e qetu le t’mesin, juve 
grave po ju drejtona tash, na kanë metë ere pak lira pej kaparit t’tokës, e blejmë more shka t’na 
vyjnë...! Ev, ev ev....! – foli Babgjyshi bukur “tërsëna”. 
- Mirë e ka Baba: veç mos kukatni, mos e njellni e mjellni skamjen, se hala n’qat derexhe nuk jemi 
ra, do t’hjekim pak, se qashtu e paskmi pasë t’shkrume pej t’lumit Zot, po do t’kurtalismi sa t’ja nisim 
me punue kysmet tash pej vjeshte e tanej.... – foli bukur qetë Babë Zeneli. 
- Po, pra, ti Zenel, merre ere Ramizin me vete, merrni dy kualt e mbanja kah shehri: n’bijanoc, a 
Ngillan, e vetni gratë besa ere burrat se çka vynë për bile ni muj, e bleni se kjo shpi nuk guxon me 
met tangall, se nuk asht e shkretë, po shyqyrë plot tervesa.  
- Po vallha, bre babë, se mirë e kije: mos t’mesim muhasere na gratë për në kashore sen... – foli 
Dada. 
- Ti Hashajkë, dil ere pak te Aliovit, Rrahmanovit, a Sadikovitë e lyp uha çka t’vyn për nja dy ditë, sa 
t’na i bijnë senet pej shehrit k’ta dy! Mos t’vinë marre: uha lypjav me fjalë qi kemi me jav kthye 
nashta mrena ksaj jave... – iu drejtue Babgjyshi Dadës. 
- Ani babë, se s’kemi tjetër derë: pa çare për zor t’madh e kemi: iha, sa e sa herë kanë ardh k’tu e 
kanë lypë uha tana qato shpi, ere Hazirovit e Muratovit, bile... – iu përgjigj Dada. 
- Me e pasë çue Ramën te Nezirovit, mos naj jepin uha ni thes kallamoq, e le ta qon e le ta blujnë te 
mullini, e sa për sene tjera, ja menoj unë! – foli Babë Zeneli. 
- Po mirë e ka Neli, e kam umyzin qi nuk um kthejnë thatë Nezirovit – tha Axha Ramë. 
- O Zenel, pa kafe e pa shiqer po gabon e po me m’lan, besa ere pa duhan, e sa për senet tjera, 
merru vesh me gratë!... 
- A n’kit çesat, ere kafe e shiqer, po thue o babë, a?! – foli gjysmë për mahi e gjysmë përnjëmend 
Babë Zeneli. 
- Qy, çesat, thot, e din ti boll mirë qi pa bukë muj me nejt ere ka nizet e katër sahat e pa kafe s’un rri 
as dy sahat. I kam lanë n’rabush t’duqanxhisë kejt Prushicat e teri në Rek’ t’Klisyrës, kur u kanë ere 
ma çesat, e le tash! Ani me thanë dyjeja: kish marue me ka kejt Demiri, as kafe e shiqer nuk po jju 
gjoke ma n’shpi!! Paj, Pasha Dinë e Imanë, mos um shtini se i baj rrush e kulla ere qato 
pesëmëdhetë lira, e s’um dhimen as sa ni tym i cigares! – tashmë doli nga vetja Babgjyshi. 
- Lee, bre babë se nuk e pata për nime: u mahita, se ku t’lamë ty pa teraçillak, ehe kejt me u fikë, po 
me u koritë jo. Sa t’kemi, kemi, e kur t’mos kemi, qysh t’na e ket shkrue Ai i Madhi! 
- Qyre shka po ju thomë: (iu drejtua të tre dje mëve Babgjyshi) Hajgare-hajgare po hajgarja asht gjys 
e t’nimete... S’ka ma hajgare me mue!!! A morrët vesh??? 
- Po, o babë po: po ku guxojmë me ba hajgare na me ty, se?!... – foli Babë Zeneli. 
- Eh, veç – ta dini!... – e nxorri dufin Babgjyshi.  
- Ti e din qi na ty s’ta prishim kurrë! A ta kemi prish nejherë teri tash? – e zgjati Baba Nel. 
- Jo, pra, po ku me e ditë: kanal-kadale, jo Baba u plakë, jo ka nisë me u lezue, jo u ligshte... Dine ni 
sen: unë jam qaj i vjetri, e nuk due me fol dyjeja: “Tash nuk po e ngojshin ma djemtë Demirin e 
Rrahman Demës Bunjakëve, se dishka asaj familje iu ka prish dymeni e nuk janë bash n’terezi, 
sebepi qi nuk mujtën me dal n’Turki...” – e sa ta çelin gojën, hec e mshili kejt birat e gardhit tevona!  
- Jo, o babë, për atë punë, mos e prish hiç timin e duhanit, se i kanëm je kanë i kanëm ki me metë! – 
foli edhe Axha Ramë. 
- Hajde, Allah nimo, shko bre Miz e veti gratë se çka ju vyn qi hiç nuk ban pa to, e çkruj me qat 
tebeshir a kalem a shka e kije n’qat tefterë s’e tybe kur t’bijmë “poshtë” na përzihen senet e gjysën i 
harrojmë!... – i tha Baba Bacit. 
- N’shkofshi kah Ngillani, mos e leni bil për ka nja pesë minuta pa u kthye kah Beqa e Shabani 
t’Rukocve, e te Ibra, Ahmeti e vllaznit tjerë t’Klajiq’ve , e kallxoju qi udhën për Turki nuk do ta marrin 
ma kurrë n’e pastë ba Zoti Kysmet , se boll g’zohen se të dyja partë nuk janë kanë n’razi me livrit na 
pej k’tij memleqeti! – e porositi Babë Zenelin Babgjyshi. 
- Ani, se me emër t’Zotit s’e la pa u kthye pak kah të dy shpijat: - ia ktheu Baba Nel. 
- Ksi hovi, ksaj vere, thuju atyne nipave t’Rukoc’ve, qi nuk kanë ku na vinë e ne pastë ba zoti emër, 
n’verën tjetër, bujkun, qysh vishin gjith’monë, me çeze e me granim e... 
- Ani babë, ere pse e dinë kejt punën qysh asht! – ia përkujtoi Baba, gjyshit. 



Babgjyshi, me këto fjalë, u çue e u nis kah oda, e Babë Zeneli, u nis kah ahri i kuqalëve që t’i 
përgatiste, e t’u merrte ndoj taxhi me vete, në ndërkohë që Baci Ramiz, po u gjyrystiske me gratë 
sepse sa e përmendin ndonjë gjë, iu binte në mend se mbase ishte një “lluks” i tepërtë për këtë kohë 
e moment, kështuqë, sapo e shkruante ndonjë “artikill”, sçrish e fshinte, derisa edhe ai e përmbylli 
listën e kërkesave të grave. 
Tamam i bën gadi kuajt, dhe sapo donin të niseshin, Babës Zenel, iu kujtua se çemeri i lirave ishte 
te Babgjyshi, dhe i zbriti kalit, dhe shkoi deri në odë te Babgjyshi: 
- O Babë, na përpak kem tuj u nisë “n’mal pa sakicë”: a po na e jep nej lirë për pazare? 
- Auh, po more, po mirë t’u paska kujtue si nime paski pasë me ba udhë badihava. – foli Babgjyshi 
dhe e nxorri çemerin dhe ia dha dy lira t’dukatit babë Zenelit. – Te Beqa ‘theni” se ai jav banë hesap 
ma shtrenjtë,! – e porositi Babën Nel, Babgjyshi. Babgjyshi u shtri të pushonte pak ndërsa, Dada doli 
te Alijovit, e Babë Zeneli e Baci Ramiz te Somuri e takuan Axhën Ramë, me ni thes drith n’krah, të 
cilin e ngarkuan disi në kalin e bacit Miz dhe të tre vëllazërit, djemtë e Demirit Rrahman Demës, ia 
dhanë tatëpjetës kah mulliri, ku do ta lenin thesin me misër, të huazuar te Nezirovit nga Axha Ramë, 
e vet do t’ia mbanin kah Gjilani. 

 

 

  



Fjalë të urta 
 

 

Hasan Bunjaku 

February 25 

PO JETOVE ME NDER, VËSHTIRË SE DO TË KESHË PASURI 

PO JETOVE PËR PASURI, VËSHTIRË SE DO TË KESHË NDER... 

 

March 1 · Edited 

FAJIN NUK E KA SOPATA QË E PRET MALIN, 

PO E KA VET MALI QË IA FALI BISHTIN ASAJ. 

 

March 4 

ASHT KOLLAJ ME KANË XHYMER ME MALL T"BABËS, PO BANU XHYMER ME MALLIN TANË QË E KE FITE 

ME NJERSË.... 

 

March 18 

SHUMËÇKA DO MUND TË KESH - ME PASURINË, 

ME ASGJË NUK DO MUND TA BLESH LUMTURINË... 

 

March 20 

JETA ËSHTË PËRPLOT KURTHE E SFIDA, DUHET QENË 

PËRHERË TË PËRGATITUR PËR ÇDO TË PAPRITUR... 

 

March 30 

PAS ÇDO LUFTE - "DALIN" MBI DHJETË HERË MË SHUMË "LUFTËTARË TRIMA" TË PAQENË FARE, E TË 

CILËT RRAHIN GJOKS MË FORT SE LUFTËTARËT E VËRTETË, DHE, RRJEDHIMISHT, JANË PROFITERËT MË TË 

MËDHENJË PAS ÇLIRIMIT TË VENDIT... 

 

March 31 
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SA TË JENI NË MOSHËN PRODUKTIVE, PUNONI AG E TERR: 

MOS LEJONI QË NJË DITË KUR TË MOS JENI TË AFTË: 

TË JU PYSË PLEQËRIA, 

KU TË MBETI RINIA...? 

 

April 5 

SHOK ËSHTË LEHTË T'I THUASH DIKUJ, 

POR ËSHTË VËSHTIRË TA MBASH, SE.. 

 

April 8 

KURRË MOS PROVO T'I JAPËSH ARI, 

ATIJ QË S'E DI AS Ç'ËSHTË HEKURI... 

 

April 10 · Edited 

PARTNERIN QË E KE ËNDRRUAR NË MOSHËN E ADOLESHENCËS 

NUK DO MUND TA GËDHENDËTE MADJE, AS LEONARDO DA VINÇI... 

MË VONË DO TË PAJTOHESH ME VETËM 25 % TË TË GJITHË ASAJ... 

 

April 11 

KRAHAS HAXHIT, ZIJARETI (VIZITA) FAMILJARËVE, AKRABAVE E MIQËVE, ËSHTË VEPRA MË E MIRË E KËSAJ 

JETE TË NJERIUT. 

 

April 13 

FEMRA EXTRA E BUKUR, ËSHTË SI NJË KAPUCHINO E MIRË: 

SAPO T'IA MARRËSH ME LUGË SHLLAGUN, PËRFUNDI MBETET 

NJËFARË BUÇKURISHI, PA NDONJË SHIJE, AS KAFE, AS MAKIATO. 

 

April 14 

KURRË MOS I MERRË GJËRAT SI ABSOLUTE: 

E MIRA NUK ËSHTË GJITHËHERË AQ E MIRË, 

AS E KEQJA NUK ËSHTË GJITHËHERË AQ E KEQE 

- SIÇ NA DUKEN NË TË SHUMTËN E RASTEVE NË JETË. 

 

April 16 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/752060198161699?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/753633294671056?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/754907574543628?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/755499487817770?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/756533371047715?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757098964324489?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/757098964324489?stream_ref=10


KUSH MBJELLË FRYMË - 

DO T'KORRË FURTUNË. 

 

 

17 prill 

DËRRASAT E SKENËS SË TEATRIT JANË VËRTETË TË MAGJISHME, 

PO SHKELE NJËHERË E MIRË NË TO,NUK U NDAHESH DOT KURRË. 

 

 

Hasan Bunjaku 

April 21 

NË KËTË JETË TË SHKURTË E TË MIRË QË NA ËSHTË DHURRUAR: 

FRIKACAKËT VDESIN ME QINDËRA HERË E TRIMI VETËM NJËHERË. 

 

April 20 · Edited 

NJERËZORE E DIALEKTIKE ËSHTË GJAKIMI I SECILIT NJERI, 

TË NGRITET NË MAJAT MË TË LARTA NË LËMIN PËRKATËS. 

 

POR RËNIET EVENTUALE NGA ATO LARTËSI MARRAMENDËSE 

SHKAKTOJNË PASOJA, PO KAQ FATALE PËR PRETENDENTIN. 

 

April 19 · Edited 

MIRË ËSHTË QË T'U HUAZOSH PARA MIQËVE NË NEVOJË, 

MIRËPO, TA DIJSH MIRË SE KUJT, SEPSE TË VJEN PUNA 

T'I THËRRASËSH VETËS: "IK SEVAP SE TË ZURI XHYNAH!I" 

• Nuhi Matoshi E forte! 

April 19 at 9:23am · Like · 1 

•  
Hasan Bunjaku O NUHË, KËSAJ POPULLI I THOTË EDHE NDRYSHE: "JEP ME DORË, E LYPË ME KAMË", OSE TJETRA: "PO DESHTE 

TË BËHSH LYPËS I PARAVE TUA, JEPI BORXH GJITHËKUJ!" 

April 19 at 11:17am · Edited · Unlike · 2 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/758793327488386?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/761025603931825?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/760432173991168?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/759810640719988?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/nuhi.matoshi.568?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/759810640719988?comment_id=7170165&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/browse/likes?id=759850160716036
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/759810640719988?comment_id=7170284&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/browse/likes?id=759887277378991
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


•  
Nuhi Matoshi E vertet o Hasan! 

April 20 at 4:16am · Like · 1 

 

April 23 · Edited 

NË MOSHËN TIME, KAM PASUR NJË MORI MIQËSH, 

POR, MIK MA TË MIRË SE LIBRIN NUK PATA KURRË. 

 

Hasan Bunjaku 
May 13 ·  

KOPRRACIA E TEPËRUAR ËSHTË VES VËRTETË SHUMË I SHËMTUAR, SADO QË TË 
KURSESH DO TË DALË NDONJË DËM I PAPARASHIKUAR. 

 

Hasan Bunjaku 
May 12 · Edited ·  

KURRË NË JETË MOS I NGARKO VETES MISIONE TË PAMUNDËSHME! 
SEPSE, ME PLANET TUA MUND TA BËSH TË QESHË EDHE VETË ZOTI. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/nuhi.matoshi.568?fref=ufi
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/759810640719988?comment_id=7171808&offset=0&total_comments=3
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/browse/likes?id=760318394002546
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/762178003816585?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/773775705990148
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/773025172731868
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/nuhi.matoshi.568?fref=ufi


ANEKDOTA 
 

February 20 

VJEHRRIA PO LYPSHIN... 

Kishte pasë ardh nusja s;pari nga familja e burrit e te të vetët. Nëna si nëna më, që për çdogj[ brengoset, 

po e pyeste të bijen:  

Qysh po e kapërcen n, shpi të hujë, oj bijë, a çfarë i kishe vjehhrinë, a... 

_ Valla bre nanë, vjehrria po lypshin q... nënën: Vjehrrit ia rrasi nermjet kambëve mangallin (tangarin* me 

prush, e ai sapo ta dredh ndonjë cigare, me drejtohet: 

"Oj nuse, pedma (ama* një gacë ta kalli cigaren! (a mangalli para hunëve plot me prush*" 

"Hëh, po vjehrra?" 

"Vjehrra, a? Kur ungjmi n;sofër me hangër bukë, secilit ia afroj ngat venit ku ungjen nga një kënatë të 

vogël (kanxhë*. Hala pa ia nisë mirë me hangër, asaj i nihet zani: 

"Nuse, pedma ni taz ujë!" , e ujin mener e ka nga bythës/ 

Qe për çka po lypshin q... nënën të dy pleqtë... Edhe burri e kish ni adet të keq po ato, nuk po muj me ta 

kallxue... 

 

March 2 

NUK A MIRË ME KANË MRENA.... 

 

Tek po e çonte xhemati një rahmetli në vorre, për në atë dynja, një habdall iu kish pikë hoxhës: 

- Aga Hoxhë, po të ves e po lypi ni xhevapë pej teje: a ban me shkue përpara tabutit *arkivolit) të 

xhenazës? 

_Po ne me lazëm me shkue ti veç krejtëve para tabutit të xhenauës... 

_ Jo, po po due me e ditë... _ ishte këmbëngulës ky herifi... 

_Pa leje at muhabet, allahile.....! 

_Po anash, demek në krah të djathtë a tëshmajtë të tabutit a banë me shkue? _ iu kish ntekë këtij farë 

teveçelit. 

Hoxha, pasi tashmë e kishte hup durimin, ia ktheii: 

_ More, mirë asht, banë mas, anash, n"dash në të djathtë, n"dash në të shmajt, ndash përpara , veç nuk a 

mirë me kanë mrena tabutit.... 

 

March 3 

O, S"JAM UNË AI QI PO KUJTON....! 

 

Njani i Limanëve të Shurdhanit të Karadakut, masi e kish mbjell me drith t"bardhë, në vjeshtën e vonë, një 

arë të madhe në një farë shpati jo fort të vogël, ia rregulloi edhe do brazë kulluese të tërthorta 

(diagonale), në mënyrë që kur të bien shira të mëdha, mos ta dëmtojnë pjesën tjetër të mbjellur. 

Midis arës i kishte krye këto brazë (kanalthe) kulluese, mirëpo skaj arës që kufizohej me një pyll të dendur, 

ishte duke rregullua kanalet. Ishte ni mot i ftoftë e ky, për mos me nirthtë, ishte mbuluar i tëri me një 

lëkurë dashi të regjur e të tharë. Duke qenë ashtu i përkulur, duke punuar me shat, vërtetë i përngjante 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/729414527092933?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/734641693236883?stream_ref=10
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5/posts/735049759862743?stream_ref=10


një dashi të majëm. Përnjëherë, duke pandehur vërtetë se është ndonjë dash, një ujk ishte afua tinza dhe 

t"iu kishte vërsulë këtij të Limanve, dhe kur i kishte mbetur vetëm lëkura në gojë ujkut, dhe ky shurdhansi 

tashti u vërejt se është njeri, ujku i "shashtisur" u largua ca ma larg se ky "tajksiratlija", poashtu i 

"shashtisur", po i thot ujkut: 

_ O, nuk jam ai q"i po kujton, bre! Nuk jam dashi... 

Ujku i largua e ky u kthye në shpi me gjysë shpirti. 

 

  



Artikuj-recensione 
 

"AGMIA" revistë letrare-kulturore 

April 5 

Hasan BUNJAKU 

 

NJË VEPËR MARGARITARËSH ME VLERË TË PAQMUESHME 

 

(Mbresë rreth librit “Thesare të Paharruara” të Haki Bunjakut, botuar nga Shtëpia Botuese BEQIR MUSLIU, 

prill 2014) 

 

Haki N. Bunjaku, si njëri nga shkollarët e brezit të dytë të pjesës më lindore të kufinjëve të tashëm të 

rrudhur të vendit tonë, Desivojcës, fshat ky kodrinor-malor, që, diku kah vitet e 60-ta, kishte më shumë të 

shkolluar se ndonjë fshat anamoravas shumë më i madh e me kushte gjeografike shumë më të volitshme 

për arsimim – tashmë, nuk është i panjohur për proveniencën arsimore-kulturore, e besa edhe politike... 

Ndonëse katrahurat e jetës dhe stuhitë e pareshtura që vinin nga “Veriu i acartë”, i qëndruan në thembra, 

që kur, me njëqind andralla, e kreu ciklin e lartë të fillores, e veçmas gjatë shkollimit të mesëm, e më vonë 

dhe gjatë punës me nxënës, e të cilat e detyruan, që nga profesori, të bëhej “gastarbajter”, për të bërë në 

mërgim punë fare të padenja për një intelektual e atdhetar të një kalibri tillë – Hakiun asnjëherë nuk e 

përkulën këto uragane, dhe asnjëherë nuk zu në thua, asnjëherë nuk u rrëzua, por qëndroi stoikisht në 

këmbë e jetën e kaloi vertikalisht. 

Edhe pse, përbrenda shpirtit të tij, që heret, rrinte galuc një ind krijues, një inspirim prej letrari, ai me 

veprën e parë me poezi , “Ndrydhje malli”, lexuesve iu prezentua më 2012, në botim të SHB “Faik Konica”, 

dhe me librin me anekdota “Mëlmesë për bisedë”, të cilat u pritën shumë mirë nga dashamirësit e këtyre 

dy zhanreve të krijimtarisë autoriale, e me ndihmesë të madhe nga krijimtaria jonë burimore. Hakiu, 

tashmë, që ishte “shleisë”, në FCB, jo rrallë paraqitej e paraqitet edhe me poezi, e edhe me anekdota e 

rrëfime të shkurta popullore, duke na paralajmëruar se po përgatiste edhe një vepër me këto krijime nga 

thesari ynë shekullor. 

Dhe, vërtetë, këto ditë, na habiti fare me një vëllim tashmë voluminoz prej mëse 22 tabakësh shtypi me 

anekdota e tregime spirituoze popullore – “Thesare të Paharruara” (nga miniera e folklorit). Dhe, të 

befason puna përkushtuese e autorit, i cili, mbase për një jetë mesatare njeriu, ia ka dalë t’i tubojë jo më 

pak se 328 margaritarë me vlerë të paçmueshme. Vetë atributi “... të Paharruara”, më vete përmban një 

binom të pakontestueshëm, e të gjetur me invencion: vlera që nuk harrohen kurrë për shkak të peshës që 

mbartin, por edhe: perla që janë mbajtur në mbamendjen e autorit, ndryshe shumica syresh, me kohë do 

të shlyheshin si të tilla. Duke jetuar për një kohë të gjatë (ndonëse me ndërprerje e intermexo bukur të 

shpeshta) në ato vise kodrinore malore, Haki Bunjaku ia del t’i shënojë saktë edhe “akterët” , personazhet 

e rrëfenjëzave të tija, madje duke i ilustruar ato në të shumtën e rasteve, edhe me data të sakta të 

kohëndodhjeve.  

Duke iu përmbajtur metodologjisë tashmë të trasuar të të shkruarit e këtyre “copëzave” të arta të minierës 

së pashtershme të folklorit tonë; duke i ikur përsëritjeve e motërzimeve të mundshme; duke iu shmangur, 

në të shumtën e rasteve gjuhës vulgare (me të cilën lidhen thuaja mbi 80 % e këtij lloji të krijimtarisë 

gojore, edhe ndër ne shqiptarët), duke i “zbutur” me eufemizma, shprehjet e tilla, autori duke bërë një 

punë shumë të mbarë intelektuale; duke iu përmbajtur, në mënyrë korrekte, të folmes së personazheve, e 

në pjesën shpjeguese duke përdorë një gjuhë shumë të pranueshme, do të thoja, për të gjitha shtresat e 

recepientëve – autori na sjell vërtetë një material sa sasior, aq edhe cilësor. 

https://www.facebook.com/pages/AGMIA-revist%C3%AB-letrare-kulturore/282976205075566?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726794950693687&set=a.285220751517778.70808.282976205075566&type=1&stream_ref=10


Krahas të qeshurës së shfrenuar që sjellin (si anekdotat: “Oh, vraje zot, po kaq pak...” (19), “Uka e uki me ni 

bunar” (20); “Hajt Tomë Toma i nanës...” (114), “I kanë zanë birat...” (124), “S’kanë faj se kta tanët po i 

gërzhitin...” (308), e me dhjetëra e dhjetëra të tjera); alegorisë së hollë; sarkazmit fshikullues; ironisë 

therrëse, dhe origjinalitetit të materies, Hakiu bën një punë të mbarë edhe në mbrojtjen dhe ruajtjen e 

këtij thesari të begatshëm të kulturës shpirtërore të kësaj pjese të Gollakut, sepse, mbase, është më së 

paku i eksploruar nga Instituti Albanologjik... Dhe, po dijtën të rrëfehen si duhet, në kohën dhe vendin e 

duhur, këto anekdota e rrëfenja, vërtetë do ta jenë një “mëlmesë” e pazëvendësueshme për muhabet, në 

të kundërtën, mund të sjellin edhe “fesate”... Si ilustrim, po e sjellim një rrëfenjë të shkurtër: Ishin dy shokë, 

njëri nga të cilët ishte tregues virtuoz i anekdotave, ndërsa ky tjetri, haberin nuk ia kishte kësaj “pune”. 

“Pash Zotin, pse s’po m’i m’son edhe mu si shok qi m’kije do qesi “llokopendra” e të kallxoj edhe unë si 

ti!...” – iu drejtua ky i dyti shokut të vet. “Po nuk ka shumë problem: unë t’i kallxoj e t’i m’soj, po ti tybe 

n’jau dijsh vendin e kohën ku e kur duhet me i kallxue, e të shkojnë poshtë e veç gjinja t’idhnohen... A po 

e sheh, masë pari ktyne ti po ju thue “llokopendra” e janë, pra sene shumë të vyshme...” – ia kthei ky tjetri. 

ahallën tonë, si t’lenë f’mija, lenë me “betere”, nuk thuhet kot për Lagjën e Bunjakëve, por edhe për tërë 

Desivojcën e edhe atë Rekë të saj me fshatrat përreth... Secilës fjalë (fjali), ia lypin e ia gjejnë ndonjë 

“bisht”... Kjo dëshmon se popullata e kësaj treve është tejet spirituoze e përplot humor të mirë, andaj, 

anekdotat, si askund, lindin si kërpudhat pas shiut. E vetmja mënyrë që të gjallojnë ato, është që të 

shënohen, sepse gjithkush nuk e ka mbamendjen kaq të kthjelltë si Haki Bunjaku, i cili, me “Thesare të 

Paharruara”, vërtetë na sjell një vepër me vlerë shumëdimensionale , si për vlerën e folklorit burimor të 

kësaj ane të trojeve tona etnike, ashtu edhe për audiencën e gjerë dashamirësish të humorit të mirë, 

veçmas në këto kohë kur shumicës së popullatës, i është bërë jeta “skëterrë”. 

Andaj, autorit, i cili, besoj asnjë orë “nuk rri rehat”, i dëshirojmë vullnet të mirë, shëndet, dhe inspirim, që 

të na sjell edhe në të ardhmen poezi e vepra të kësaj natyre. 

 

  



Hasan BunjakuPOEZI LIRIKE 

Hasan Bunjaku: 

DASHURIA SI LAJTMOTIV ESTETIK I NJË SHPIRTI  
REBELUES 

• Një impresion për përmbledhjen e poezieve të Fehmi Korçës - “Përtej poleve të jetës” 
- Në njëvjetorin e ndërrimit jetë të autorit (1969-2013)  
Fehmi Korça, i cili, dashamirësve të fjalës së bukur artistike, nuk u ëahtë një emër i panjohur, sepse, pas 

Përmbledhjes së parë të pozive – “Nuk jam larg”, edituar më 2011, veçmas tri-katër vitet e fundit, ishte tejet produktiv 
në sferën e të vargëruarit, dhe të të botuarit të një sërë poezishë veçmas, postuar në Facebook-un e tij, por edhe në 
ndonjë të përditëshme, apo revistë periodike shqiptare – e të cilin, vdekja e hershme, si një tufan të rrëmbyeshëm, ia 
ndërpreu turrin pikërisht kur tashmë arti i të shkruarit, i ishte bërë, thuaja, obsesion – pas librit të parë, i cili u prit fort 
mirë nga recipientët, por edhe njohësit më eminentë të kësaj branshe, këto ditë, doli me përmbledhjen e dytë, 
ndonëse të papërfunduar, që e kishte përgatitur për të gjallë të tij, titulluar “Përtej poleve të jetës”...  
Ndonëse, përmbledhja e poezive “Përtej poleve të jetës”, do të dilte edhe më e kompletuar, e gjithsesi, edhe më e 
vëllimshme, po ta përgatiste për shtyp autori vetë, mirëpo, ja që këtë nuk ia lejoi vdekja e hershme fare tinëzare, 
megjithatë, ajo, si për nga mbarështimi i lëndës, renditjes së saj, sikundër edhe anës teknike, mund të thuhet se nuk i 
mungon gjë. Nga këto 75 poezi, shpërfaqet i tërë talenti, dhe niveli letrar i një krijuesi tashmë të pjekur, meqë synon 
vetë majat e vlerave estetike, të krijimtarisë sonë poetike. Vetë Fehmiu, edhe me këtë rast, na dëshmon se 
aktualisht, poezinë së zhanër letrar, madje si asnjëherë më parë, e lërojnë një numër i konsideruar krijuesish, si 

askund tjetër në Evropë, por edhe në Ballkan, sa e si tek ne shqiptarët. Fehmiu, mbase edhe më heret do ta ketë 
zbulua në vetëveteën këtë dhunti, që jo gjithkujt i jipet, dhe ajo që vërehet tek ky krijues, fatmjerisht, jetëshkurtër, 
është gradacioni ngritës në diagramin krijues të tij, qoftë në thellimin e motivimeve e preokupimeve tematike, qoftë në 
thellimin e nocioneve e credove artistike, duke dalë çdo herë me vargje më të kultivuara se në poezinë paraprake. 
Dashuria si kategori universale, është në fakt lajtmotiv, i cili, si një pe i kuq, e tejshkon tërë poezinë e krijuesit Fehmi 
Korçës, e cila bën që e tërë poetika e tij të jetë, sa origjinale, aq edhe e mëvetësishme; sa kombëtare, aq edhe 
altruiste; sa humane, aq edhe etike... Dhe, krahas dashurisë ndaj partneres jetësore, kjo dashuri e këtij shpirti krijues 
rebelues, ka të bëjë edhe ndaj të afërmve, pragut të shtëpisë së vjetër, prindërve, lagjes e fshatit të lindjes, dhe 
përgjithësisht, vendlindjes si Mëmë e At-dhe, që përmes vargjeve që shprehin mall të pashuar të gurbetqarit ndaj 
ndaj çdogjëje të vendlindjes, prej sendeve më triviale e deri tek çështjet kruciale që kanë të bëjnë me bashkëvendësit 
dhe shtetin e Kosovës, e përmes personazheve emblematikë të historisë sonë të lavdishme, që nga Gjergj Kastrioti – 
Skënderbeu, pëmes vëllazërve Gërvalla, Kadri Zekës, Ukshin Hotit, dr. Fehmi Aganit, Ibrahim Uruqit, Bekim Fehmiut 

e një seri të heronjve të Luftërave të fundit Çlirimtare të trojeve shqiptare në Kosovë, Kosovën Lindore e në Iliridë. – 
që shpreh tërë dashurinë dhe pietetin ndaj çështjes atdhetare. 
Pra, pikërisht në këtë trini ideo-artistik, Fehmi Korça, do ta mbështesë tërë potencialin e preokupimit tematik: 
Dashurinë, si ndjesi shpirtërore e çdo qenie njerëzore; dashuria, në formë malli të mërgimtarit ndaj çdo gjëje të 
kaluar, gjerat sendet dhe njerëzit e tij të vendlindjes, dhe – dashuria, në formë pieteti e respekti të lartë ndaj çështjes 
madhore kombëtare. Mbi këtë trinom e superstrukturon poetikën e tij, autori, i cili, me një varg të lirë, pa ngarkesa të 
mëdha figurash stilistike, tropesh e simbolesh; me poezi që nuk bien erë parfumi, make up-i, pispillosje: pa stoli dhe 
“xingla-mingla”, jep mesazhe të fuqishme, me një gjuhë të pastër, me figura të gjetura mirë, me fjalë të kursyera e 
porosi të mirëfillta – duke bërë kështu që poetika e tij të komunikojë shlirshëm e aq këndshëm si tek ata me gusto e 
kërkesa më të mëdha ndaj fjalës së shkruar artistike, ashtu edhe tek një shtresë më e gjerë e lexuesve të të gjitha 
kategorive sociale e shkallëve të shkollimit.  
Fehmiu, sa është një shpirt i furishëm e rebeles ndaj çdo gjëje të “zezë” në shoqërinë shqiptare, aq është edhe një 

shpirt subtil e skofiar në momentet e mallit të furishëm, që e përcjell madje edhe në ëndrra; kur u drejtohet më të 
dashurve të vet, familjarëve, miqve e mikeshave – duke rrezatuar kështu një energji pozitive. Si një sogjetar i rryer, ai 
pikasë çdo gjë rreth vetes, në rrethin e në botën në të cilën jeton, dhe duke u përpjekur që sadopak t’i “drejtojë” 
gjërat, shpreh një gamë të tërë ndjesishë, sa në formë lutëse, sa në formë mllefi ndaj fenomeneve e sociale e 
shkaktarëve të tyre: 
“... Dua ta shoh botën me sytë e nënës, 
dua që jetës t’i jap kuptim me ndjesinë e saj...” (”Me sytë e nënës”), ose: 
“...Kur fryn murlani,  
ii zog i mekur shtegtari, 
në kujtesë më vjen  
djepi e sofra 
pragu i vjetër i shtëpisë...” (“Murlani”), 

Por, autori, kurrë s’e pranon se është i shkyçur nga vendlindja, se në mërgrim nuk vajti me vetëdashje, apo për 
ndonjë luks, por thjesht, sepse ishte i shtyrë ta bënte këtë, porse, një ditë patjetër do të kthehet për fare në 
vendlindje, sepse: “... Jam si degët e dushkut/ prap filizat e rinj i çel/ se rrënjët i kam thellë/ nën këtë dhe...” (“Era”), 
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“... Se fruti i këputur/ diku nga trungu/ kthehet dhe mbjell farë...” (“Stinët”), fundi i fundit: “... Çdo fillim e ka një mbarim/ 
kur njëra derë mbyllet/ tjetra hapet sërish! Nga e para do të trokas/ e do të thërras: / Mirëmëngjesi jetë, në dheun 
tim...” (”Murlani i jetës”), sepse: “... Atdheu qenka lindja dhe perëndimi/ Unë biri i tij, kam shumë mall...”, e “... Nëse 
malli më kaplon/ e di cilën derë do trokas...” (“Nëse”). 
Një frymëzim i aty për atyshëm, ashtu si i vijnë vargjet, ashtu edhe i qet në letër, Fehmiu, madje, pa i “krehur” 
mëtutje, pa i “herrur” fare, andaj vjershërimi i tij është aq i natyrshëm, aq i paimponueshëm, aq i rëndomtë, thuaja, 
tashmë kaherë bashkëjeton me vargjet e këtij autori, sadopak aderues i këtij zhanri të të shkruarit artsitik qoftë: 

“... Lindja jote 
e rilind shpirtin 
si ninulla e djepit, 
si toka në pranverë, 
që lind e rritë jetë...” (“Vargu im”); 
ose: 
“...Ku po e endim pëlhurën e jetës së re? 
pa harruar kush ishim 
e kush jemi për këtë dhe...” (“Rrënjë të pleksura në kohë...”) 
ose: 
“... Të gjithë ikën,  
mbetëm si qyqe në degë. 

Jemi apo ishim?...” (“Jemi ne”) 

Edhe në poezitë përkushtuese, personaliteteve atdhetare, martirëve, dëshmorëve e heronjve të kombit, kurdo ia dl që 
t’i ik antonimit narrativ, krijon vargje shumë të qëndrueshme e me vlerë të lartë estetike: 
”... Merre këtë gur!/ mos e kthe në ogurzi/ dhe ndërto një urë!/ Aty ku njeriu lind njeri./ .... (“Kalendari në gur”), e 
veçmas “...Pusho në qetësi, Odiseu ynë! / prej hirit tënd, do zgjohet legjenda/ Se nuk shterron Lumbardhi, jo!...” 
(“Lumbardhi”), kushtuar aktorit më të madh shqiptar, Bekim Fehmiut; apo, :”... Të lindi kjo tokë,/ tribun lirie,/ U bëre 
Orë Historie/ spektër drite...” (“Orë Historie”), kushtuar dëshmorit, Ibrahim Uruqit. 
Një pjesë të mirë të poezive të Fehmi Korcës, që i janë përkushtuar dashurisë së mirëfilltë, janë me vargje tejet të 
matura mirë e që e ruajnë drejtpeshimin etik dhe atë estetik, pa erotikë e porno-përshkrime, por si një proces dhe 
kategori utilitare jetësore, që poashtu ndërthurren e miksohen me ato dy postulatet tjera: malli për vendlindje e Atdhe, 
dhe atdhedashuria si palcë e qenies së këtij krijuesi jetëshkurtër. Si në poezitë: “Pa ty”, “Përjetësisht”, “Portreti yt”, 
“Rilindja poetike”, “Era”, “Titulli”, “Hesht” e ndonjë tjetër: 

“...Pa ty/ e zbrazët është jeta/ ndihem i huaj në kockat e mia...” , ose “...Nurmrekullia ime/të gjithin më pushton/ kur 
me qirinj tëndezur/presim agimin/ thurrim ëndrrat e jetës...” ; “...Dashuria është e bekuar/ kështu do të jetë deri në 
amshim./ Ngase.../ Ti je portreti im...”, apo, “ ...Aty ku lind jeta/Lind edhe vargu/dashuria lëshon/ rrënjë thellësisht...”, 
por, edhe: “Jeta qenka një uragan/po bëhu pishtar i dashurisë/mos ta shuajë asnjë murlan./ Dashuria është bekim i 
Perëndisë...”, sikundër edhe: “... Hesht!!!/Sonte dua vetëm/të rrahurat e zemrës t’i ndij...”, për ta përmbyllur me 
vargjet kaq sinjifikative: “... Dashuria për njeriun/ është tempulli që e kërkoj...” 
Një tufan, një uragan, a një vullkan, e përmbushë përbrenda, por edhe gjithandej rreth tij poetin Fehmi Korça, poetin 
e një shpirti të parehatueshëm e madje edhe jo rrallë, edhe rebeles, vjershtorin e një akribie solide estetike, me 
elemente edhe meditative, refleksive, andaj, dhembja për ikjen e tij të hershme në amshim, bëhet më e madhe, 
sepse do kishim një krijues reprezentativ letrar. Madje, mbase mund të jetë kjo vetëm një përshtypje imja personale, 
që Fehmi Korça, sikur e parandjente këtë ikje fizike kaq të beftë në pakshim, sepse, poezitë më të shumëta e do të 
thoja më të mira i shkroi asaj pranvere e vere, para se të ndërronte jetë.  

“ Të shkruash poezi, është ndjesi. Por kur e do poezinë, është një mrekulli.” – do të shkruajë ai një meditim personal 
në “murin” e profilit të Facebookut të tij, një diçka – sikur ishte një porosi, mesazh a një testament, i poetit, i cili u 
“dogj” në mallin e tij për vendlindje, për postulatet etike të një njeriu përplot energji pozitive, koncepte këto që me të 
madhe i shprehu përmes vargjeve të tij, që në fakt, ishin e mbetën një pasqyrë e një zemre e shpirti të çiltërt, siç qe 
fare i sinqertë edhe në poetikën e tij, pa të cilën letërsia jonë, gjithsesi do të jetë më e mangët, siç do ta ndjejnë 
mungesën e tij, lexuesit, që i deshi aq shumë, miqtë, familja e ngushtë dhe ajo e gjerë Korça, gjithandej trojeve tona 
etnike. 
Poezia e tij, sikundër edhe kujtimi për poetin Fehmi Korça, do të jenë të përjetëshme, e ai, u preftë në tokën amë të 
Kosovës, që e adhuroi kaq fort  
Hasan BUNJAKU 
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Persiatje rreth Ciklit të poezive të Edona Halitit: ME NDJENJËN E MËKATIT TË PATHËNË , publikuar në revistën 
letrare = kulturore ( virtuale), AGMIA 
 
DASHURIA E DLIRË SI LAJTMOTIV EKSKLUZIV I NJË AUTOREJE TË RE 
 
Nga Hasan BUNJAKU 
 
Poetja e re, Edona Haliti, që në Përmbledhjen e parë “Buzëqeshi dritës” (2013), e veçmas Përmbledhjes së Dytë të 
saj – “Merrmë me nisjen”, tashmë dëshmoi se kemi të bëjmë me një talente të lindur në lëmin e lirikës poetike, të 
mbëltuar edhe me një imagjinatë kaq të bujshme, vokacion estetik kaq të thellë dhe preokupime tematike e motivime 
fare të ndjeshme të moshës së saj akoma njomake, me një gamë të gjerë nocionesh ideo-artistike, që tash me një 

ngulmë të pashoq dhe me një poetikë kaq të thellë, jep të kuptohet se ia ka dalë të arrijë në rradhën e letrarëve 
tashmë me një bagazh shumë më të gjatë edhe përvojash jetësore, e edhe të të vargëruarit poetik, e veçmas atyre të 
sojit të saj, femrave krijuese, pra, e të cilat, një kohë të gjatë, për shkak të paragjykimeve dhe mentaliteteve 
prapanike e orientale, e kishin si tabu të pashkruar, por të nënkuptuar kaq lehtë, të shkruanin për preokupimet e tyre 
mbase edhe ekzistencialiste: mallin për dashurinë e pajetuar, apo të papërjetuar, për të gjitha nuancat e saja 
përnxitëse e ngashënjyese, ndërkaq që, me një sukses fare të përgjysmuar krijuesit e gjinisë më të “fortë” 
përpiqeshin që t’i shtjellonin këto tematika, paçka se nuk e njihnin në fakt shpirtin e femrës. Pikërisht, Edona Haliti, 
tashmë pa kurrëfare prangosje të ndjesive, krahas nja dy-tri krijueseve të tjera tonat, i then të gjitha pengesat e 
paragjykimet që mbretëronin tash e sa kohë shkruhet poezia edhe ndër ne shqiptarët e edhe nga ato pak femra 
krijuese, sepse, kjo krijuese, tashmë i shpërfaq të gjitha ndjenjat, qofshin ato edhe më ezoterike haptazi, pa hezituar 
fare, duke e bërë tashë credon e saj krijuese dashurinë si lajtmotiv thuaja ekskluziv në krijimtarinë e saj tashmë të 
begatshme, siç veproi, zatën, edhe në dy përmbledhjet e para, edhe në këtë cikël prej shtatë poezishë, postuar kohë 

më parë në këtë rrjet social, nën titullin e përbashkët “Me ndjenjen e mëkatit të pathënë”, me poezitë: “Ta vrasësh 
çdo muzg”, “Larg vjeshtave tua”, “Mos më duaj më pak se dje”, “Për marshin e netëve që nisen kah ti”, “Kur një epsh 
shiu do më puth flokët”, “Dallimi mes meje e teje”, dhe, “Përtej çdo ëndrre”, të cilat, secila veç e veç, por edhe si 
tërësi e numrit maxhik SHTATË, e plasojnë do të thoja, tërë vlimin në shpirtin e saj, qoftë imagjinativ, qoftë edhe 
konkret, për një dashuri të virgjër, të pastër, të dlirë, thuaja platonike, me vargje që dalin nga palca e shpirtit të një të 
reje, për kategorinë më të rëndësishme, jo vetëm të moshës dhe jetës së saj, dashurinë, e cila të bën të jetosh, por 
edhe të vdesësh, po qe nevoja për një ndjesi, e cila vetëm mund të përjetohet, por jo edhe deri në fund as të rrëfehet 
as të shkruhet me tamam, sepse nuk ka fjalë që e përshkruajnë, lumturinë, e vuajtjet, kënaqësitë e mallin kur nuk e 
ke më të dashurin në çdo sekondë, në çdo frymëmarrje, në çdo rrahje e tik-take të zemrës, gjë kjo, që në kushtet në 
të cilat jetojmë, thuaja të paktë janë çiftet që gjatë tërë kohës janë bashkë, sepse, dinamika e jetës, i shtynë njerëzit 
të jenë larg njëri tjetrit, për një kohë fare të shkurtër, apo diç më të gjatë, sepse, fundja njësoj është, mungesa e 
partnerit, zatën, nuk matet as me minuta, as me miligramë, as me milimetra... 

Me një morfologji e sintaksë, do të thoja paksa specifike, veçanti kjo e Edonës, me rasat inverse të emrave, dhe 
mënyrat e foljeve, veçmas dativi, rrjedhori e lokativi; pjesorja e lidhorja, të përdorura, pakashumë si në stilin e 
bardëve të letërsisë klasike antike, me një leksik kaq të begatshëm, gjë kjo që dëshmon për nivelin intelektual të 
autores, e cila, pos që shkruan shumë, kaq e kushedisafish më tepër i lexon edhe literaturat e krijimtarinë e të 
tjerëve, por, do të thoja, çuditërisht, pa u ndikuar nga askush, krijon një stil të vetin fare origjinal: 
“... Pres dritares që hapet veç netëve 
Të vrasësh çdo muzg që bie syve tanë 
Puthjes së lagur ngjizur për buzët e hënës 
T’ia lësh në duar pritjen 
Të përpëlitesh mes kamxhikëve të zjarrtë 
Detit tim...” 
... në të cilat vargje, vërehet një lloj inversioni sintaksor i të shprehurit poetik, që këtë e bën si është më së miri 

autorja, njësoj sikundër edhe në vargjet: 
“...Të më prekësh me përcëllima që ndizen 
Poreve të lëkurës sime 
Dua...” 
... me ç’rast, cilido poet tjetër, do e thonte, pakashumë me një të shprehur sintaksor fare tjetër, si në rastin kur rasa 
gjinore, konvertohet me atë emrore, në vargjet: 
“... S’dua të bëhem dashnore dimri 
As ty s’të lë në duar të vjeshtës 
Ta dish...”, 
... sepse: “...Ne njësoj duhemi...”. 
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Në këtë cikël prej shtatë poezishë, Edona, edhe mëtej e thellon indin e saj të lindur poetik, me vargje kaq të 
fuqishme, siç shkruanin, zatën kolegët e saja, në do kohë të vështira, me figuracione stilistike, si metafora, simboli, 
versifikacioni, parabola, inversioni, eksklamacioni e të ngjashme, si në vargjet: 
“... Sonte vrite heshtjen 
I dashur 
Që ta bekoj edhe pritjen për ty...”, ose: 
“...Me pritje po kurorëzohet ëndrra 

Hëna përpiu veten...”, apo: “...Mureve shenjtët flasin përmes figurave...”, gjegjësisht, vargu: “...Stinës së dikuj borxh ia 
ke...”. 
Autorja, të habit me figuracionin poetik, të gjetur mirë, me metafora kaq të qëlluara: 
“...Premtimet tua i lexoj të shkruara 
Brenda sirtarit që më rrah në krahëror 
Ende...”, për të vazhduar, aty më poshtë apo diku në tjetër poezi: 
“... Për të shqiptuar lutjen që kurrë s’e bëra...”, sepse: 
“...Nga sonte vetëm heshtja është e jona...”, dhe: “...Kur të jetë përpirë gjithëçka pos kujtimeve/ Do ta ndezim nga një 
qiri...”. 
Krijuesja, në këtë cikël, është përplot pritje, heshtje, kujtime, dimra, dhe sidomos vjeshta, si stinë kur thuaja vdes 
çdogjë, pra edhe dashuria, e dimri që të futë datën e acartë në shpirtin përvëlues... Edhe disa momente si lecka të 
mbetura nga një dashuri, më parë e paqenë, se e përjetuar, më parë e gjakuar se sa e sendërtuar, në fakt na bindin 

se autorja nuk e merrë dashurinë si një veprim domosdo erotik, apo përjetim ezoterik, por thjesht si një inspirim, 
madje do të thoja kaq imagjinativ, se sa konkret, me një të dashur të ëndërruar, që do duhej të ishte në jetën e saj 
por që nuk është, megjithatë; andaj edhe titulli i ciklit “Me ndjenjën e mëkatit të pathënë”, mbase më parë do i 
përshtatej titulli “Me ndjenjën e mëkatit të pabërë”, mbase të ëndërruar, por të parealizuar, por, të paramenduar se si 
do mund të ishte apo ndodhte në realitet... Dashuria e parealizuar, e gjymtuar me mungesën e përhershme të të 
dashurit, si kreacion imagjinativ, për frikën se një ditë do t’i ik, se do ta lë në kujtimet dhe copëzat dhe ciflat e ngelura 
nga ndonjë përjetim i rrallë dashuror; droja për vetën sa edhe për të adhuruarin, apo preferuarin e saj, për Princin që 
ishte apo do të shfaqet domosdo një ditë, për frikën së nuk do të jetë e dashur si më parë, me ç’rast, nuk kërkon që 
të jetë e dashur më shumë, por jo edhe më pak se dje, me një ndjenjë të pasigurisë në partnerin, i cili këtu në 
imagjinatën krijuese të Edonës, na del si sipëror, paksa prepotent e mbase edhe ngapak edhe narcisoid e egocentrik, 
por asessi – ekscentrik, gjëra këto, të cila, për moshën tashmë madhore që ka, edhe do ishte normale të ndodhnin, 
siç u ndodhin zatën të gjitha moshatareve të saja, por, i dashuri i saj, patjetër duhet të jetë specifik, i veçantë, për aq 

sa është e veçantë edhe zemra e zhuritur e saj, karshi një ferplay që e dëshiron në këto marrëdhënie kaq subtile e 
sublime, kaq ndjesore e pokaq stresuese e brengosëse, për ditën dhe natën e ardhshme, sepse, ajo fare mirë e di se 
jeta nuk është një shteg i shtruar shtruar me dafine, por ka madje shumë më tepër gjemba që e përcëllojnë shpirtin e 
saj aq të sinqertë, aq skofiar, andaj, edhe dashurinë nuk e merrë si një lojë ku shfryhen epshet aty për aty dhe 
mëpastaj, u bë ç’u bë, por, më parë si një postukat të lartë përjetimi sa më fisnik, me sa më pak andralla e kravata, 
ndonëse, si ndjesi kaq sublime, ajo jogjithëherë është ideale, por me një sërë hallesh të qena e të paqena, shpifëse e 
ziliqare, smirëzeza e ogurkëqija, të liga e perfide, të cilave, autorja përpiqet t’jua ve një digë, një pendë të lartë, pëtej 
së cilës nuk do mund të depërtonin këto ligësi të krijuara nga vetë njeriu, kundër njeriut, pra kundër vetvetes. Ja, këto 
janë preokupimet estetike mbi të cilat, si mbi një bazament, si një pult dhe themel të fuqishëm, e mbindërton 
vokacionin letrar kjo krijuese, e cila, që sot, rradhitet ndër më të fuqishmet e më origjinalet e letërsisë sonë të 
pasluftës, së viteve 1999, dhe të këtij fillimshekulli, në të cilin, poezia, si krijimtari kaq e ndjeshme letrare, thuaja 
është në zhdukje e sipër, sepse motivet të cilat i shtyejnë autorët të mirren me to, thuaja janë shterrur, para 

teknologjisë së re industriale por edhe mediatike dhe asosh shpirtërore, sepse tashmë është një kohë e dominimit të 
materiales së thatë kundrejt shpirtërores humane e ezoterike; në Europën e “civilizuar”, madje muza Eutherpa, ajo e 
poezisë, pra, tashmë, thuaja është në grahmat e fundit, e poezia e mirëfilltë dhe kjo muzë, tashmë është akoma 
gjallë, madje do thoja, në kulmin e saj në shtetet e Ballkanit, e veçmas tek ne shqiptarët, të cilëve, për arsyera 
tashmë të njohura, akoma nuk na ka kapërthyer virusi i biznesit, sepse shumica dërmuese, mezi mbijeton, gjë kjo e 
cila e determinon edhe të të shkruarit të këtij lloji më të vështirin letrar, por edhe motivimet, inspirimet dhe frymëzimet, 
janë të bollshme... 
Sido që të jetë, poetja Edona Haliti, edhe me këtë Cikël të ri poetik prej këtyre shtatë krijimeve, dëshmon një 
gradacion në ngritje, një termometër me “zhivë” që është në rrugë të arritjeve të “temperaturave” më të larta të 
mundshme të “zjarrmisë” krijuese të saj; që çdo poezi e re, dita më ditë, është edhe më e qëndrueshme estetikisht, 
që kemi të bëjmë me një letrare të lindur e që, po vazhdoi kështu, e nuk e shoh përse nuk do të vazhdonte, të 
kultivojë këtë zhanër krijues, do ia arrij edhe vetë kulmit të Olimpit e Panteonit të letërsisë mbarëkombëtare, dhe jo 

vetëm të saj, për çka e përgëzojmë dhe e inkurajojmë në këtë drejtim... 

 — with Enver Halili, Kushtrim Ymeri, Hajdin Morina, Dorentina Rexhepaj, Sabit Rrustemi, Edonë Haliti, Shpresa 
Muharremi, Blerina S. Sallahu, Hasan Bunjaku, Bujar Salihu and Gonë Muharremi. 

Ridvan Bunjaku 
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Edonë Haliti Unë ndjehem vërtetë e nderuar kur poezia ime ka tërhequr vëmendjen edhe të z. Hasan Bunjaku për të 
cilin gëzoj respekt të madh, e kam cekur se poezia që shkruaj është një përsiatje kohe, është thjeshtë një ndjenjë që 
gjenë motivimin në gjëra qoftë edhe nga më të thjeshtat e kërkon të çliroj vetën, asgjë më shumë! Por ndihem vërtetë 

e lumtur që ky grumbull refleksionesh shpirti që nuk pretendon titullin e "poetës'", megjithatë pritet mirë, që nga 
lexuesit e deri te njerzit më të afirmuar të Letrave Shqipe! 
Falenderime dhe Mirënjohje për ju z. Hasan Bunjaku, për gjithë vëmendjen që i ke kushtuar vargut tim, dhe për këtë 
vlerësim që erdhi si befasia më e këndëshme sot!  
Pafund Respekte nga ana ime! 
 
Mirënjohje dhe z. Sabit Rrustemi që mbështet në vazhdimësi poezinë time dhe boton çdo shkrim, vlerësim- analizë 
që ka të bëjë me të! 

July 7 at 9:05pm · Edited · Unlike · 5 
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"AGMIA" revistë letrare-kulturore 

 

Hasan Bunjaku  
 
RRETH POEZISË SË EDONA HALITIT 
 
EDONA HALITI, SI KRIJUESE E MIRËFILLTË, TASHMË E KA TRASUAR RRUGËN DREJT VETË KULMEVE TË 
POEZISË SONË, DHE Ç'SHTË MË E RËNDËSISHMJA TË PËRMENDET, ËSHTË FAKTI SE AJO ME VITET E 
SAJA EDHE ËSHTË PJEKUR VETË SI PERSONALITET, POR EDHE POEZINË E SAJ ,ME NJË GRADACION TË 

DUKSHËM, E KA NË NGRITJE, NË BAROMETRIN E LABORATORIUMIT TË SAJ, NGA NA DALIN RRESHTA 
E VARGJE KAQ TË ARRIRA, SA E BËJNË STROFËN E VETË POEZINË NJË LAPIDAR TË NDJESIVE KAQ TË 
FUQISHME, KAQ THELLËSISHT TË KONCIPUARA, MADJE DO THOJA, JO EDHE PËR LEXUESIN E 
RËNDOMTË, AQ AKCEPTUESE, SEPSE DUHET TË KESH NJË KULTURË TË GJERË TË NJOHËSIT TË KËSAJ 
"ZEJE", TË LASHTË QË NGA ANTIKITETI E DERI MË SOT, SI FORMA MË SUBTILE E TË SHPREHURIT TË TË 
EMOCIONEVE, EDHE ATË, FARE TË PAKAMUFLUARA, POR THJESHTË PIKËRISHT ASHTU SI I VIJNË NË 
MOMENTIN KUR VIE INSPIRIMI DHE NUK TË LE TË QETË, DUKE NA FALUR KËSHTU, BASHK ME POEZINË, 
EDHE NJË PJESË, E JORRALLË, MBASE EDHE TËRË SHPIRTIN E SAJ, ENDE NJOMAK, PA KURRËFARË 
SKRUPULLASH, PA KURRËFARË LIMITESH E DIGASH FRENUESE, SEPSE, PO TA BËNTE KËTË, ATËHERË, 
ÇDO GJË DO DILTE FARE E PAQENË, FARE ARTIFICIALE, DHE FALSO, GJITHËNJË SIPAS AUTORES, SIÇ 
NDODH, ZATËN EDHE ME POEZINË E POSTUAR KËTU NGA VEPRA E SAJ E SAPO BOTUAR "MERRMË ME 
NNISJEN", ME TITULL "HYJNI E QIELLIT TIM", ME Ç'RAST, PERSONIT IMAGJINAR, APO KONKRET, I THURRË 

ELOZHE E ODE PËR VETITË DHE CILËSITË E TIJ PERFEKTE, QË NGA DUARTË QË SHËMBËLLEJNË NË ATO 
TË NDONJË MAXHISTARI; SYTË QË "SHPËRTHEJNË EDHE DIELLIN"; BUZËT QË "E PËRVËLOJNË EDHE 
HËNËN"; FJALËT QË "SHPOJNË VRIMA ZEMRAVE..." TË ZAPTUARA; DHE AI VETË, SI NJË QENIE HYJNORE, 
QË, PA KURRËFARE REZERVASH, APO HEZITIMI, IA KUMTON NË MËNYRËN ME TË LARTË TË MUNDËSHME 
ARTISTIKISHT, ME NUANCA TË NDJESIVE TË THELLA E FARE TË SINQERTA TË KËSAJ TË REJE, TË CILËN 
DUHET MBAJIUR NË MEND, SEPSE, PO VAZHDOI ME KËTË TEMPO, E ME KËTË PROSPERIM KAQ TË 
SHPEJTË, PA KURRËFARË DILEMASH, UNË ME QENIEN TIME INTELEKTUALE, GARANTOJ SE DO TË KEMI 
NJËRËN NDËR POETET MË TË NJOHURA NË LETËRSINË MBARËKOMBËTARE. EDONA, ME NJË SENS TË 
POSAÇËM, TË "REZERVUAR" VETËM PËR VERBIN E SAJ KRIJUES, KAPËRTHEN NË TË NJËJTËN KOHË NJË 
GAMË KAQ TË GJERË NOCIONESH E SHPREHJESH IMAGJINATIVE, SA, PASI TA LEXOSH, ME VEMENDJE TË 
PËRQËNDRUAR ÇFARËDO POEZIE TË SAJ, NDJEHESH I PËRMBUSHUR PËRPLOT NJË IMAZH, SA 
KËNDËSJELLËS, POKAQ EDHE RELAKSUES, SEPSE, POEZIA E LUAN PIKËRISHT KËTË FUNKSION, PËR 

DALLIM NGA NARRACIONI E RETORIKA E KRIJIMTARISË PROZODIKE; DHE KJO NDODH, SEPSE POTJA, 
GJEN FORMA, VIZIONE E NDJESI TË SOFISTIKUARA TË ARTIT KONTEMPORAN: AVANGARD E MODERN, 
DUKE PËRDORUR, NË RASTIN E KËSAJ POEZIE NË SHQYRTIM, VERSIFIKACIONIN, DHE, NË VEND TË 
KOMPARACIONIT, INVERSIONIN, DUKE E BËRË THJESHT, TË PAKRAHASUESHËM HEROIN E SAJ POETIK, 
AS ME DIELLIN, AS ME HËNËN, AS ME ASNJË TJETËR QË ME FJALËT BËNË MAGJIKËN E JETËS DHE ME 
QENIEN E TIJ, AI MUND TË KRAHASOHET, ME TË DREJTË, SIPAS AUTORES, VETËM ME NJË HYJNI. 
NDËRSA TEK KRIJUESET TJERA, DOMINON NJË ZYMTËSI, NJË MALL, NJË DËSHPËRIM E NGASHËRIM PËR 
DASHURITË E HUMBURA, DHE E SHPREHIN TËRË MLLEFIN DHE INATIN NDAJ ISH_ËVE TË TYRE, DUKE E 
PEËRJETUAR KAQ RËNDË TRADHËTINË DHE LËNJEN PAS DORE, APO BRAKTISJEN FARE NGA TO, 
AUTORJA E "HYJNI E QIELLIT TIM", PËRKUNDRAZI, SHPREH TËRË ADMIRIMIN QË KA PËR ATË "TË 
TASHMIN", DHE ËSHTË KRENARE, SEPSE E KA NJË "SHPIRT BINJAK", ME TË GJITHA CILËSITË QË MUND T'I 
KETË NJË I RI I SOTËM, SEPSE, Ç'ËSHTË E DREJTA, TË RINJTË SOT JANË "LAZDRUAR" BUKUR FORT, 

PIKËRISHT, PSE AI, APO ATA, DIJNË T'I KAMUFLOJNË NDJESITË, DHE I KEQPËRDORIN NDJESITË E 
SHPREHURA HAPUR NGA GJINIA ME BUKUR, QË NUK ISHTE PRAKTIKË DERI NË FUNDSHEKULLIN E 
SAPOSHKUAR, POR KJO FARE NUK E BRENGOSË, MADJE FARE NUK I BËHET VONË, QË "ATË QË E KA NË 
GUSHË TA QETË PËRFUSHË" (SI DO TA THONTE POPULLI), MBASE EDHE PËR SHKAK TË NJË VETËBESIMI 
QË TASHMË E KA KRIJUAR NË VETËVETEN, NË MENTALITETIN DHE KARAKTERIN E SAJ, SI NJË E RE QË, 
SINQERITETIN E DO PËR SINQERITET, QË NDJESITË, T'I KTHEHEN ME NDJESI PA HILE. aJO ÇKA ËSHTË 
EDHE NJË CILËSI QË DO VEÇUAR PËR POEZINË E KËSAJ AUTOREJE, PADYSHIM ËSHTË E DHËNA SE NUK 
MËTON FARE TA "PISPILLOS" VARGUN, STROFËN E AKËCILËN, POEZI, POR TË JIPET PËRSHTYPJA SE 
NJASHTU SI I VIJNË INSPIRIMET, TË TILLA NA I SERVON "NGA DORA E PARË", "TAZE", SI DO T'I QUANTE 
NDOKUSHI, DHE KJO E BËNË QË KRIJIMET E EDONËS TË DALIN FARE TË PAPRANGOSURA ME PUTHITJE 
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VARGJESH ME METRIKA E RIMA QË, DOMOSDO DO T'IA FRENONIN IMAGJINATËN, SEPSE, ZATËN, KUR 
BËRTHAMA, THELBI, NUK SAKRIFIKOHET PËR JASHTËSINË, PËRMBAJTJA PËR FORMËN, GJË KJO QË E 
BËN KAQ TË FUQISHME AKRIBINË E SAJ, DHE POEZINË NË TËRËSI. pËR TË GJITHA KËTO QË U THANË 
NGA NJË PËRSHTYPJE E PARË, NGA NJË E LEXUAR ME NJË FRYMË, UNË E PËRGËZOJ EDONA HALITIN 
PËR KËTË RRUGË QË TASHME E KA SHTRUAR FARE BUKUR, DUKE "IA QITË SHTRESËN E PARË", PËR TA 
BETONUAR EDHE MË FUQISHËM DITË E PËRDITË, SEPSE, AS DO LEJOJË, AS ËSHTË NË NATYRËN E SAJ, 
AS NË DHUNTINË E LINDUR, E PASTAJ TË KULTIVUAR KAQ MJESHTRISHT, QË PAS "PRODUKTEVE" KAQ 

CILËSORE, TË "BIE MË POSHTË", PËR ÇKA, MBASE ME NJË PROFECI (EDHE) TË TEPRUAR PAKSA, PRES 

QË TË ARRIJË NË VETË "OLYMPIN" E VARGËRIMIT SHQIP... 

 — with Shpresa Muharremi, Lindita Doda, Enver Halili, Labinot Haliti, Dorentina Rexhepaj,Edona Haliti, Edonë 

Haliti, Hasan Bunjaku, Zejnepe Alili-Rexhepi, Bujar Salihu, Hasan Bunjaku and Arta Haliti. 

Ridvan Bunjaku 
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•  

• You, Hetem Arifi, Ramadan Mehmeti, Ahmet Murati and 126 others like this. 

• 1 share 

•  

Ibrahim Berjashi PO ti shkruaj me germa te vogla, more Hasan! 

June 7 at 4:38pm · Like 

•  

Enver Halili Kjo është poete e ardhmëries së kombit tonë dhe nuk kemi çka dyshojmë për të ardhmën e saj, siq 

thuani ju vlersues i librit të saj, Sepse si njeriu si poeti shkon duke u përsosur, e jo duke ngecur.! 

June 7 at 8:48pm · Edited · Like · 3 

•  

Haki Bunjaku Hasan,e paske djeg krej dhe unë mbasi nuk e kam lexuar veprën e kësaj poeteje në 
përspektivë,demosdo më duhet të pajtohem me konstatimin tënd.Ti ke aftësi të rrala në këte praktikë të kulzurës.Po 

me tu ntek ndryshe e shtie gjallë në dhe.Të përgëzoj që paske pasë disponim të veçantë pozitiv! 

June 8 at 9:06pm · Like · 1 
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Hasan Bunjaku 
June 24 · Edited ·  

LETËR MIKUT, OSE ESE PËR HESHTJEN E ZJARRTË 

N D R I Q I M E: 

(Në tetëmbëdhjetëvjetorin e vdekjes së letrarit të shquar shqiptar, Beqir Musliut) 

LETËR MIKU TIM, HASAN BUNJAKUT 
(Njeriu është pishtar i dritës së vet të errët...) 

Po të shkruaj, në këtë moment, kur më së paku jam i aftë të të shkruaj letër; por po të shkruaj në atë 
mënyrë siç Jam në këtë moment, nëpër të gjitha koncepcionet, travajet dhe gjendjen shpirtërore në 
të cilën jam në këto orë të vona të pagjumësisë sime të sëmura: Kjo le të mbetet vetëm pjesë e 
heshtjes. Një. Nuk dua që tani të sheshoj tërë këtë heshtje. Le të mbetet pra heshtje e zjarrtë . 
Sepse njeriu nuk është vetëm ai që është por në të ka dorë edhe diçka e instinktit, ndoshta diçka 
reflekset dhe mendimet, gjithçka një mekanizëm motorik apo diç tjetër... por ajo çka është kryesore 
njeriu nuk është vetëm ky që është: mbetet shumëçka në të e pazbërthyer, e pazbuluar, e 
panjohur... pra le të mbetet edhe kjo letër në këtë ngjyrë: le të merr me vete gjithçka, por të mos 
thotë asgjë, ose vetëm një pjesë të heshtjes e cila është e kallshme në mua apo në sendet që më 
rrethojnë, sepse njeriu përsëri është pishtar i dritës së vet të errtë që e sheh në majën e majës, kah 
e cila gjithmonë drejtohet, njeriu – poet i natyrës dhe i dialektikës së farës së vet, prandaj për këtë 
dilemë që është në proporcion të natyrës dhe dialektikës së njeriut si qenie që luftëton kundër kësaj 
natyre apo dhune e cila është e paevitueshme në të: krijohet vetvetiu fuqia e njeriut, ndërsa njeriu 
përsëri mbetet në atë nivel me të gjitha gjërat që e rrethojnë, kurse fuqia shpie lart, aq lart sa njeriu 
më vonë nuk mundet që ta mbërrijë. krejt këto nuk janë vetëm përshtypje, por një diçka që u jep 
inercion gjërave që kanë fuqi, invencion atyre që jetohen dhe preken, butësi, atyre që therin, dhe sa 
bukur tani kisha për t’i shti në gji edhe ato therra që i kam urrejtur dikur, por që kanë qenë të bukura, 
të buta dhe të dashura, që kanë qenë të mijat. Nga krejt kjo që krijova mbet vetëm heshtja. Po. 
Heshtja e zjarrtë. Unë do të këndoj atë që në fëmijërinë time me netët pa gjumë, me sëmundjen time 
dhe sëmundjen e saj: ajo më krijoi sëmundjen që ta dua këtë, unë ja dhashë sëmundjen time që të 
më dojë, prandaj kështu në heshtje krijuam këtë dialektikë që është në proporcion me vetë kërkesën 
tonë, e kërkesa jonë është prapë më e madhe se sa patëm rastin t’i japim ose të na japë ajo neve, 
prandaj kurrgjë më të madhe as që kemi pritur nga ajo, ajo na ka dhënë vetveten, heshtjen edhe kur 
kemi qenë në vetmi edhe kur jemi zhytur në atë amulli që nuk kemi ditur të dalim sikur nëpër 
sezamet e përrallave. Krejt kjo tani të bëhet se është një lojë, një letër më pak në ciklin e letrave: 
“Letrat me miqët” e cila po më varet në qafën time të lëvarur, në liqenin e pagjumësisë që po 
ndërton lundërza që enden nëpër oqeane dhe detra që i përbijnë në të gjitha gjërat që më rrethojnë 
dhe ato që janë në mua – bashkë me mua, prandaj asgjë mos lyp gjer sa nuk mundesh t’i japësh 
asaj që i lyp, sepse në këtë kohë të jetosh është bërë një ligj i natyrës i cili nuk duron parime dhe 
dialektikë; ndërsa njeriu dialektikën e krijoi bashkë me veten, prandaj po them botërisht se njeriu e 
krijoi njeriun. Mund të mos pajtohen as filozofët, as të urtit, pasi nuk pandeh të bëhem as filozof e as 
i urtë, sepse gjaku im që është i murosur nëpër trëndafilat e nënlëkurës nuk e lejon këtë, sepse ai 
është tepër i shqetësuar se sa e kam vetë dialektikën e njeriut. Prandaj, sonte nuk më prin as 
dëshira për fuqinë e mbinjeriut, por fuqia e njeriut; atij njeriu që shëtit nëpër bulevardet e çdo qyteti 
dhe rrugica fshati i cili shikon gjethet se si bijnë se si kremtohet vjeshta, paturpësitë, se si fshijnë 
vjeshtën, e atë vjeshtë që kishte mundur të mos vijë, por që ajo është ligji i natyrës – vjen pa e ftuar, 
edhe pse poetët e ftojnë ajo vjen edhe sikur të mos e ftonin ata, por me këtë tragjikë – kurrë jo! 
Tragjikën ia krijojnë, ajo nuk ka tragjikë. Filozofë koprracë, heshtni! Sonte nuk ka filozofi, por vetëm 
dëshira për të hyrë, për të dalë, për të jetuar – jashtë këtyre ligjeve! Nuk durohen më ligjet që t’ia 
pengojnë fuqinë njeriut. Jo, nuk jam për një fuqi mitike, e as s’them se besoj në atë të Niçës: të 
Zarathustrës, por besoj se vëlla e kam Zarathustrën dhe ulkojën. Nga Zarathustra mësova se njeriu 
duhet të kthehet kah njeriu që të lind njeriu, nëse do edhe mbinjeriu, dhe nga ulkoja egërsinë, që të 
përqëndrohem në egërsinë që i mban shpellat, fushat, arat si dhe malet, bjeshkët e të gjitha që 
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njeriu u frikohet. Edhe unë frikohem, por frikohem edhe me veten. i frikohem vetes, sepse ajo është 
shumë më e madhe se të gjitha fuqitë që munden edhe ta shkatërrojnë botën, por bota nuk 
shkatërrohet. Vetëm i krijohet tragjika të cilën e ndajnë njerëzit ndër vete, ndërsa ata njerëz nuk 
duan që me atë tragjikë të ngrohen, sikur unë sonte kur në një letër mundohem ta fusë tërë tragjikën 
time e cila është më e madhe se sa unë prandaj gota kur mbushet don të zbrazet, hej, o vetmi, nëse 
asnjëri nuk është në dhomën time, atëherë nuk jam as unë, këtu vetëm hija ime po që më mban, 
vetëm ajo po luan me mua, po don të më tallë, o ju hije që përqeshni botën, krijoni tragjeditë, luani 
Jagon, Otheluan, Hamletin, Mbretin Edip, Antigonëm, Orestin apo Danten – mësoni se edhe njerëzit 
e vegjël kan krijuar madhështinë që e keni marrë vetem nga ata që kanë qenë të ‘’mëdhenj’’ vetëm 
në emra, në ngjyra, apo … prandaj sonte po ndiej më së tepërmi, më shumë se kurrë jam Njeri 
prandaj të gjithë njerëzit tjerë janë me mua,pra po bindem se dhoma ime sonte është plot njerëz,pse 
jam unë, kur jam unë – dhoma ime është plot njerëz,njerëz që i dua. E njerëzit krijojnë edhe 
dialektikën e tyre që të luftojnë kundër natyrës. Do të fitojnë, ki besim. II (Ka edhe asi që duhet të 
vdesin për të lindur për së dyti…) Nëse i nevojitet botës akoma zjarri, ne do t’i ndezim duart tona, 
sepse me to lehtë ndërtohet përsëri bota. Porse nëse ne do të ndizemi lë marrin vetëm gjurmët tona 
dhe atë njeriun që e lamë të na zëvëndësojë mbi tokë sepse vetëm kështu do të mundim për të ia 
shtuar farën njeriut parahistorik, pse nuk është e rëndësishme se çka po ndodh, e rëndësishme 
është se po ndodh dhe çdo ndodhje tjetër është edhe një ndodhi më e re të cilën do ta përcaktojmë 
nesër: kur do të jemi me njerëz,më sende, më lule…Vetëm lulet do t’i shpëtojmë nga udhëtimi të 
cilin do ta përfundojmë një ditë kur të krijohemi në njerëz. Përsëri më mban diçka e kohës që ka 
sharruar në mua, më mban sepse mjaft më e kam mbajtur gjer më tani sepse vetëm në këtë mënyrë 
jemi ata që jemi sepse në përjashtime tjera nuk do të mundnim as të qeshim as të qajmë në 
mënyrën të cilën e kemi bërë dikur në fëmijëri apo më herët, sepse nuk jemi penduar për lindjen, 
çdo lindje ka qenë vetëm një vdekje më solemne prandaj iu kemi gëzuar lindjes – të vetmit në botë, 
sepse krejt bota nuk është në një emër, krejt njerëzit nuk janë njerëz, ka aty edhe asi që duhet të 
vdesin për të lindur për së dyti, e kjo nuk është vetëm detyra por edhe dënim. Prandaj nuk kemi pse 
të vdesim kur kemi lindur. Kjo nuk përkon ndoshta me filozofinë që duhet të përkrahë bota, por 
prapëseprapë është filozofi ndoshta e kësaj nate, vetëm e kësaj. Nëse është vetëm e kësaj nate unë 
do të jem krenar dhe i lumtur. Krejt bota nuk ka një filozofi, ndërsa mendimet sonte e krijojnë vetëm 
atë: filozofinë e njeriut. Filozofia e njeriut është shumë e madhe se e tërë botës, ajo është më e 
pastër, më e drejtë, më e dashur dhe më e madhe. Unë besoj në këtë filozofi, prandaj nuk ka përse 
të heshtësh, por me të vërtet ti je heshtje, sikur unë edhe në këtë dhomë ku po ndërtojmë jetën që 
duhet të ishte edhe vdekja jonë – në këtë heshtje të një nate që është e zjarrtë. Mu njashtu si 
heshtja. Heshtja e zjarrtë. Unë i dua heshtjet, të thashë, vetëm atëherë kur janë të zjarrta. Ndërsa 
heshtjet e zbehta nuk i dua, ato më frikësojnë, më tmerrojnë, në to e shoh veten të vogël, kerthi, i 
humbur e gjithçka e ndiej veten, vetëm e vetëm që të mundem t’u ik këtyre përsëri i shtrëngoj 
grushtat, i bie dikujt, ndoshta nattës, shaj pështyj dikë, ndoshta përsëri natën këndoj dikë, ndoshta 
përsëri natën… dhe kështu po krijohet vetvetiu kjo dramë për natën e zezë kur i shkrova një miku që 
nuk është e është në këtë natë (Unë jam i dobët vetëm nga tepërsia e fuqisë!) Po e ndaj natën, një 
pjesë është e imja, pjesa tjetër e tija dhe tani këto dy pjesë po i bashkojmë në një, në një fuqi, dy 
grushta në një dhe përsëri po i bijmë malit që s’bëzan (Migjeni) apo natës dhe do ta bëjmë copë e 
grimë, kështu do të jemi të lirë të shikohemi, të flasim, të qajmë të këndojmë, të thërrasin njëri tjetrin, 
të krijojnë botën, ashtu siç kemi ëndërruar dikur në fëmijëri apo diç tjetër, për të gjitha këto këndojmë 
e qajmë, të heshtim dhe të flasim. E përsëri do ta dashurojmë heshtjen e zjarrtë, atë heshtje që nuk 
do të jetë vetëm heshtje. Do të jetë akull, ujë bore, e shumë trajta të tjera siç është vetëm bota e 
infektuar nga njeriu apo njeriu nga bota. Këto nuk kanë rëndësi. Por mëso vetëm një gjë: Unë jam i 
dobët vetëm nga tepërsia e fuqisë! P.S. (Eh, Beqiri- përherë ndjell një tragjikë në vete…) Ndoshta 
nuk ka nevojë të komentohet i gjithë ky përjetim kur mora të përgjigjem në dy letrat tua që i mora 
(një letër dhe një panoramë). Sepse, për çdo ditë kam pasur ndërmend të të shkruaj, e nuk kam 
mundur, më ka munduar mu kjo gjë që prapë më mundon dhe në atë mënyrë edhe u shpreha. Një 
gjë duhet ditur, po shërbehem me një varg të Teki Dërvishit : ‘’Edhe kur të shkruaj letrën nuk ta 
dërgoj, dije je në mua – edhe njashtu të kuptoj!’’. Prandaj këto gjëra, rrethanat, gjendjet shpirtërore 
në meditimet e fundit ( siç e zbraza në këtë letër e zila është dhurata më e madhe që mund të ta 
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dhuroj në këtë rast – sinqeritetin të djegur si shpuzën në këtë letër të bardhë) kanë bërë që të 
vonohet kjo përgjigje. Për të gjitha këto, pasi t’i biesh anë e tej kësaj letre dhe pasi ta rilexosh edhe 
një herë: do të mendosh dhe do të thuash: Eh Beqiri – përherë ndjell një tragjikë në vete, e mund të 
shtosh, ose ajo e ndjek atë, njësoj, njeriu lind si i tillë edhe pas njëqind viteve prandaj asgjë mos të 
të brengosë gjersa lexon këtë letër, të rëndomtë,sipas meje. Më shkruaj se a po të vjen ‘’Zëri i 
rinisë’’? Ta kam parapaguar për 6 muaj. Pra, po e përfundoj këtë letër duke të dëshiruar çdo të mirë 
dhe fjalët tua për mirëvajtjen në atë vend – të lirohen nga thonjëzat. Tek e fundit thonjëza e pa 
thonjëza jeta kalon. 

Prishtinë, 16 tetor 1969. Beqir Musliu Rruga e Beogradit 2:/A ‘’Zëri i rinisë’’ Prishtinë 

Shënim: 
Hasan BUNJAKU: 
Adresati i kësaj letre, më 1969 gjendej në shërbimin ushtarak të ‘’APJ’’, dhe, meqë atëbotë 
letërkëmbimi ishte mjet i vetëm komunikimi e letërdërguesi me letërmarrësin ishin miq të kahershëm, 
gjatë tërë kohës sa ishin larg njëri-tjetrit, korrespondonin rregullisht me këso letrash. Zatën, siç do të 
vëreni, letërmarrësi,(edhe) në këtë rast është vetëm pretekst, subjekt inspirimi, e cytës, shkas që 
shkrimtari, edhe atëherë tashmë i mirënjohur – në të vërtetë të krijojë një Ese për Vetminë, 
Pagjumësinë e sëmurë dhe Heshtjen e Zjarrtë. Andaj, e pamë të udhës, që sot, pikërisht në 
tetëmbëdhjetëvjetorin e vdekjes së dërguesit të kësaj letre, ta bëjmë atë publike. Edhe në këtë letër 
fare mirë pikasen pikëpamjet, këndvështrimet, observimet, rezonimet, meditimet, refleksionet, 
credoja dhe vokacioni krijues i Beqir Musliut që para rreth dyzetëepesë vitesh. 
Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 24 others like this. 
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Hasan Bunjaku 
November 18 at 8:17am ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ndërsa me shokët ushtarakë, e kalonim kaq bukur, eprorët - 
më respektonin, por kurrë nuk më dashtën për shkaqe e arsyera tashmë të njohura: Këtu: Me 
Rakiqin (nga Piroti) dhe Horvatinçiqin (nga Zagrebi). 
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Hasan Bunjaku ...Pas kalimit të nja 4-5 muajve, solidariteti në mes të ushtarëve u bë kaq i madh e i dukshëm, 
ndërsa urrejtja e përbashkët ndaj disa nga oficerët e ashpër, sa vinte e shtohej...Më nervozonte e zemronte pamasë 
mosnjohja thuaja totale nga të tjerët e koncepteve Kosova gjeografikisht, dhe "shiptar" "albanac", andaj në njërën nga 
mbledhjet e Batalionit, e bëra çështje këtë, ndërkaq që oficeri i lartë, m'u drejtua: "Mirë, ushtarak Bunjaku, për orën e 
ardhëshme përgatite një ligjeratë lidhur me këto çështje, që t'i sqarojmë njëherë e mirë këto koncepte! - më urdhëroi, 
praktikisht, e prerazi. Unë e përgatita një ligjeratë bukur të gjatë dhe e ligjerova para Batalionit, se Kosova nuk është 
në Maqedoni po është aty ku është se është një Krahinë Autonome në kuadër të konstituitetit jugosllav, se shQiptar e 
jo Shiptar, apo edhe pezhorativisht "shiftar", e quajmë ne veten se grekët bie fjala që veten e quajne helenë, andaj 
duhet të na quani "allbabac" e jo shiptar, dhe i eksplorova që të gjitha sa e si lipsej...Ushtarakët më donin pamasë 
sepse i mbroja nga padrejtësitë që u bëheshin, veçmas shqiptarëve, kryesisht analfabetë e asish me shkolla fillore 
katërklasëshe, dhe reagoja, madje edhe bukur ashpër kur silleshin keq ndaj tyre, e për këtë kam qenë disa herë në 

"raport" tek oficerët e lartë sipas kierarkisë ushtarake dhe më tërhiqej vërejtja kryesisht në stilin: "Shiko ti punët tua e 
mos u ngatërro e impliko në punët e eprorëve dhe të rregulloreve gjegjëse...", mirëpo unë e vazhdoja atë timen, dhe 
një ditë më dërguan në raport tek Komandanti i Kazermës, pikërisht për këto çështje: "Ti ushtar Bunjaku po 
ngatërrohesh, pak si tepër, në çështjet e eprorëve, veçmas kur kemi të bëjmë me këta shqiptarët tu, sepse ata më 
shumë u binden këshillave tua sesa urdhërave të porera ushtarake të eprorëve tanë! Në rregull: le të jetë kështu, 
mirëpo, dije se për çdo gabim të ushtarëve shqiptarë, do përgjigjesh ti!" - më tha prerazi. "Jo, në asnjë mënyrë, shoku 
Komandant, sepse secili nga ta është i aftë psiko-fizikisht t'i kryejë detyrimet ushtarake, por po jua bëjnë të padrejtën 
për shkak se nuk po e njohin sa duhet gjuhën serbokroate, dhe fundja unë nuk do përgjigjem për veprimet apo 
mosveprimet e ascilit nga ta, por këto padrejtësi, besoj, nuk lejohen as me kodin ushtarak as me principet e 
barabarësisë kombëtare të këtij shteti...!" "Rri mënjanë ti se i dijmë ne këto punë, ndryshe do e pësosh edhe me 
gjykim ushtarak!!!" më tha prerazi Komandanti, dhe më dha urdhëresën që të largohem... Më respektonin shumë 
eprorët, për shkak të njohurive që kisha si të gjuhës ashtu edhe të doktrinës ushtarake, dhe kurdo u vinin në 

inspektim nga komanda e lartë nga Novi Sadi, më lutëshin që nëse e pyesin çfarëdoqoftë çohu ti e përgjigju si është 
më së miri... Nuk më donin se isha çfarë nacionaliteti isha, dhe sepse akoma më ngarkonte hipoteka e denimit politik 
të nja pesë viteve të mëparme e të cilat figuronin si "kryetrofe" në dosjen time, paçka se tashmë ishte një periudhë 
paksa më liberale dhe se ishin dënuar e gjykuar ato veprime të asaj kohe nga vetë lidershipi më i lartë shtetëror... 

November 18 at 8:52am · Like · 1 
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Hasan Bunjaku 
November 17 at 8:02am ·  

*****N o S t A l GJ i P ë R NJ ë F ë M i J ë R i***** 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Like ·  · Share 

• Adelina Halimi-sehu, Lirak Rushiti, Bunjaku Rahime and 4 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 17 at 6:54am ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Në APJ, ndonëse nga të gjitha viset jugosllave, nga të gjitha 
nacionalitetet, nga të gjitha konfesionet fetare, dhe nga të gjitha shkallët e shkollimit, pas nja dy-tre 
muajve të gjithë bëhen shokë të mirë, solidarë dhe vehen në kundërshtim indirekt ndaj eprorëve. 
Këtë, një relaks pas ndonjë ushtrimi pakashumë të rëndë në një vjeshtë të vonë, rreth një zjarri 
fushor. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Bunjaku Rahime, Ukshin Zajmi and 7 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Krijohej vërtetë një atmosferë e tillë pas disa muajve të vështirësive të përbashkëta dhe 
"integrimeve" e aklimatizimeve nën uniformën e përhitur ulliri; veçmas pas atij muajit të parë, të cilin në 
zhargonin ushtarak e quenin Periudha e adaptimit, muaj ky i cikli është ndër më të vështirët sepse nga jeta e lirë 
dhe pa rregulla fare civile, do duhej të futeshe në dofarë "kallëpesh" të rrepta të përcaktuara nga kryekomanda, 
kohë kjo në të cilën edhe ndodhnin ngatërresat më të mëdha midis ushtarakëve të të gjitha viseve tjera, dhe 
rrjedhimisht, edhe ndëshkimet, që nga "dhjetari" e deri tek Komandanti i Kazermës, sepse askushi askujt nuk ia 
dinte hujet, huçet, të mirat e të këqijat, zakonet e adetet nga vendlindjet prej nga vinin...Nëdr të parëve, zatën, 

ngatërresa më ndodhi pikërisht mua, kur po rreshtoheshim të venim në menze për darkë, në ndërkohë që 
burizanisti po i binte borisë për tubim dhe rreshtim të shpejtë, dhe pikërisht pak para se ta përfundonte "avazin", 
një boshnjak, më ishte pikë: "Largohu nga aty, se aty është vendi im në rresht...!", paçka se kjo nuk kishte 
rëndësi kurrëfare "Hajt mo, hyn dikund në rresht dhe mos më çaj kokën...!", ia ktheva. "PO, largohu, po të them, 
he ty Zotin ta....!" - m'u drejtua në ndërkohë që burizanisti po e përmbyllte thuaja atë burinë e komandës 
"Gatitu!", unë pa një pa dy, me gjithë forcën që kisha t'ia lidhi një shuplakë fytyrës, nga e cila, thuaja u përplas 
për betoni, ndërkaq që u shrregulluan të gjitha rreshtat sepse kudo kishte shqiptarë, kur e vërejtën se isha unë 
ai, më erdhën në "ndihmë", çfarë don të thot se pikërisht në atë pozicionin "Gaditu!", u prish fare rregulli. Erdhi 
oficeri kujdestar, na i morri të dhënat, dhe shkoi, ndërkaq që të nesërmën do duhej shkuar edhe unë e edhe ai 
boshnjaku në "Raportim" tek oficeri kujdestar i ditës, gjë që e bëmë, pasi që ishim rruajtur pastruar veshur me 
rrobat e pastërta me kollare e çizme të lyera bukur me ngjyrë krem të zezë. Oficeri nuk e zgjati shumë, por 
"dhjetarit" tonë që ishte me ne, ia kumtoi dënimin oër ne të dytë: "Sot, në koën e pushimit të pasdrekës, jepjauni 

arrnat, kovat, furçat e almiset tjera dhe për dënim le ta pastrojnë dhomën e fjetëes suaj, e në paçin hesap, le të 
grinden sërish mesvete...!" , urdhëroi rreptë ai... Si u tha, edhe u bë: pasdreke kur të gjithë obliigativisht dilnin në 
oborrin e gjerë të kazermës, dhjetari ynë na i solli kovat, arrnat, furçat dhe almiset tjera dhe na urdhëroi ta 
kryenuim urdhër-dënimin e oficerit të lartë... Ai boshnjaku, i z verdhur fare, duke u dridhur, kishte ikur në skajin e 
fundit të dhomës së gjatë e të mdhe të fjetjes, ndërkaq që unë isha mbështet mbi dy shtretërit e nismës së 
dhomës, dhe në çast, nga zori, t'm'u dha një e qeshur: "Unë në shtëpinë time mezi u përkulësha t'i lidhja spangot 
e patikave (atleteve), e këtu, vetëm vetë i dyti, ta pastrojmë thellë gjithë atë hapësirë...!?" mendova me vete. 
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Boshnjakut, kur më pa duke qeshur, i erdhi paksa shpirti: "E sheh se ç'bëmë, bre ty nënën kollan e kuskun...!", iu 
drejtova më shumë me një shprehje pendimi sesa ndonjë kërcënimi të ri... Ai nga gëzimi desh fluturoi: "Ti asgjë 
mos bëj, vetëm më ndihmon t'i lëvizim shtretërit, se unë i bëj të gjitha të tjerat...!" - m'u derjtua... Mirëpo, Zoti mos 
të lëntë pa shokë, i thonë një fjale. Ushtarakët e vjetër shqiptarë që ishin bukur shumë në numër, ishin "faktorë 
numër një në tërë atë kazermë ushtarake", e që në fakt, ishin brez i këtyre dhjetarëve gjysmëanalfabetë, sapo 
dalin të tjerët, nuk më vërejnë mua në oborr dhe e pyesin një shqiptar të njësitit tim, se ç'është halli me mua, e 
ata u tregojnë atyre se me dënim po e pastron dhomën e fjetjes, ndërkaq që ata, zemrohen kaq shumë e të 

shkojnë tek dhjetari dhe ta urdhërojnë që ta dërgojë tërë togun që ta pastrojë dhomën, dhe mua të më lirojnë. 
Kur, akoma pa ia fillua unë e ai boshnjaku, në dhomë hyri tërë togu i ushtarëve dhe t'i hyrën pçunës, ndërkaq që 
në derë kishion ardhur ata shokët shqiptarë, dhe me nxorrën jashtë: "Hajde, bashkëbendës, se këto punë, nuk 
janë për ty...!" "More, janë, s'janë, këtu nuk të pyesin dhe mos do kem ndoj konsekuencë për këtë...?!" - iu 
drejtova atyre, por ata qeshën dhe m'i rrahën krahët në shenjë "Hajt, mo, kush po t'jau kanë nanën këtyre bir 
qenave...!" - tha njëri nga ta. Në fakt, këta ushtarakët e brezit nja gjashtë muaj para meje, kaq shumë më kanë 
ndihmua në atë rr.s. shërbimi ushtarak sa nuk ta merrë mendja: që nga ardhja në kazerm,ë më kanë pikasur, 
dhe pastaj më kanë shoqëruar në çdo hap edhe kur më kanë obliguar me rroba ushtarake, edhe në rregullimin e 
tyre në atë farë dollapi kaq të vogël, edhe nuk ka guxuar kushi nga ushtarakërt e vjetër të më ofendonte, siç 
ndodhte ndaj të tjerëve: "Ish, fazan...!", "Tutje - gjapik...", "Do vdisni në ndërkohë!" e të ngjashme, sepse po 
kështu ua kishin bërë atyre ushtarakët para tyre... Besa ishin edhe trima dhe nuk guxonte madje as nga oficerët 
akëcili të ngatërrohej shumë shumë me ta, e kjo kaq shumë më ndihmoi që t'i mplakë ato 10 muaj e 10 ditë sa 

kam bërë ushtri në Sombor... 

November 17 at 9:14am · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 16 at 12:45pm · Edited ·  
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Like ·  · Share 

• Adelina Halimi-sehu, Ukshin Zajmi and 6 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 16 at 7:21am ·  
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Nja 10 muaj e 10 ditë sa kam qenë nën uniformën e ushtarit të 
"APJ", paçka se nuk kam bërë jetë të padurueshme, nuk i zë të jetuara fare, dhe si diçka "mangut" 
në jetën time: Këtu në një moment relaksi gjatë ushtrimeve të mundimshme, në rrethinën e 
Somborit, 1969. 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Ukshin Zajmi and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte fati im dhe i gjithë brezit të shqiptarëve, ushtarakë në "APJ", pas viteve 1966 e deri në 
vitet 1980, që për shkak të një sistemi të LIBERALIZMIT, siç do të quhej më vonë, periudhë kjo që fatmirësisht 
rastisi të gjendem nën këtë uniformë "ngjyrë ulliri", dhe kryesisht, si edhe t[ gjithë pjesëtarët e nacionaliteteve të 
tjera, e kishim dhe e patëm shumë më të lehtë edhe kryerjen e këtij shërbimi që atëbotë, si gjithandej në botë, 
ishte i obligueshëm për meshkujt e aftë plotësisht psiko-fizikisht..... 

November 16 at 7:27am · Like · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 9 ·  
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Unlike ·  · Share 

• You, Ukshin Zajmi and 5 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 9 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Sapo hyra brenda dyerve të Kazermës së madhe ushtrake, e 
10 muajtë e 10 ditët e ardhëshme, të kalura aty, unë nuk i llogarisë fare ditë të jetuara të 
Autobiografisë sime.Këtu: një foto tipike njeriu në uniformë (gusht 1969, në Sombor)... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 10 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Ishte hera e parë në jetë, që po përballesha me vështirësitë më të mëdha psiko-fizike, sepse 

deri në atë moshë, tashmë 25 vjeçare, kisha qenë njeri i përkdhelur thuaja si nga familja, ashtu edhe nga mjedisi 
tjetër kudo jetoja e veproja, ndërkaq që këtu, duhej nënshtruar disa rregullave e një disipline të paparë, dhe 
vërtetë duheshte të kishe nerva kali t'i duroje pa as më të voglin kundërshtim, sepse pastaj të dilnin aso andrralla 
sa njerëzit bëheshin të tendonin madje ta bënin me veten edhe atë më të keqen; unë që puna më e rëndë që 
kisha bërë në jetë, ishte pesha e ditarit që po bartja, e këtu njëfarë "janxhiku", përplot rroba e takravate të tjera, 
të duhej ta bartje në shpinë, plus helmet-metaltën, lopatën bishtëshkurtër dhe armën: një pushkë gjysmë-
automatike, me 9 fishekë; zgjohu në orën 05 të mëngjesit; me komandë dil në atë mjegull e të ftohtë, bëri jasht 
gjimnastikat e mëngjesit; shpejt e shpejt me komandë të rregullohet shtrati "xixë"; ta pastroje armën; çizmet 
ushtarake të rënda; të jesh i veshur nga kanatierja e lehtë verore në civili, tashti në ato rroba të trasha të 
"zhgunta"; të haje atë që të servirej, e gjatë ditës t'i bartje gjithë ato ushtrime kaq të rënda, saqë merrnim kallje 
muskujsh; me komandë pastaj, në drekë, me komandë të dofarë "dhjetarëve" gjysmëanalfabetë që thuaja se 
ishin bërë jo më pak se gjeneralë, për t'iu hy në qejf eprorëve ty tyre, po të mundnin, do na e nxjerrnin edhe 

shpirtin, paçka se edhe ata ishin ushtarë të rëndomtë si ne, të ndonjë brezi pak më të herëshëm, e qç kishin 
qenë në dofarë kursesh për të mësuar se si maltretohet ushtari i sapoardhur "zhapiku", "fazani" e çfarë jo ofiqesh 
na u drejtonin nga ushtarakët e vjetër; dhe, ndonëse me fundin e forcës fizike e me zgripin e asaj psikike po i 
bëja të gjitha këto, gjatë tërë kohës më dukej se kjo kohë njëvjeçare sa e kisha unë afatin, si individ me shkollim 
të lartë, nuk do kalonte kurrë... 

November 9 at 7:49am · Edited · Unlike · 6 
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Hasan Bunjaku 
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*****N o S t A l GJ i P ë R NJ ë F ë M i J ë R i***** 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bre 
shkë, 
bre 
shkë,  
pse 
ha 
esh 
kë; 
Pa 
shë 
ba 
bën; 
pa 
shë 
na 
nën: 
Puth 
ma 
ka 
mën. 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Ukshin Zajmi and 5 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 8 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Më 18 gusht 1969, domosdo, me urdhëresë e Shtabit 
Komunal të Mbrojtjes popullore, m'u desht të shkoj në shërbimin e rregulltë ushtarak, ku më kishin 
sistemuar në Njësitin e Këbësorisë së Moto_Mekanizuar, në Sombor të Baçkës së Vojvodinës. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ukshin Zajmi, Jahi Jahiu and 3 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 7 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas përundimit të vitit të parë shkollor (1968/69), në të cilin 
edhe unë e përmbylla një vit të suksesshëm pune, po relaksoheshim në qytet, ndërkohë që i kisha 
shkaur për nja një javë ditë musafir, shokut tim të ngushtë, që po punonte e banonte tashmë në PZ. 
(Këtu: një foto buzë Dobrushës në fushën e Gjilanit) 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 7 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku ...Në të vërtetë, pas përmbylljes së mësimit dhe obligimeve shkollore që i kishim, ishim të lirë 

dhe ditët i kalonim herë në freskim në Pendën e Livoçit, herë në pishinën e re të qytetit e herë për relaks, në 
fidanishtën e qytetit që e kisha fare afër shtëpisë në "Mëhallën e Balecit"; por edhe nepër shokë, nja dhjetë ditë 
tek miku im i ngushtë Mehmet Bushi në Elez Han, e mëpastaj te miku tjetër pokaq i ngushtë, Haki Ademi në 
Prizren, ku kishte krijuar marrëdhënie pune në "Progres", e ku po banonte; ndërkaq që në atë ndërkohë, Mbrojtja 
Popullore, më kishte hetuar se më nuk isha student, dhe më kishin dërguar fletë-urdhëresë-njoftimin, për 
shkuarje në shërbimin e domosdoshëm ushtarak...Në fakt, më parë, një Komision gjegjës i Latrtë Ushtarak, ishin 
në Gjilan, dhe po rekrutonin ushtarakë për në Akademitë Ushtarake, që atëbotë ishin në Zarë;Bileqe, Sarajevë e 
Shkup, mirëpo, meqë atëbotë isha në trup i brishtë fare, nja 58 kgr. por edhe me insistimin tim se do doja të isha 
vetëm një ushtar i rëndomtë i "APJ", bënë që të më rekrutonin me të tjerët... Familjarët, ishin në merak, sepse 
afati për t'u nisur për ushtri, dita ditës po afronte e unë nuk gjendesha fare në Gjilan, e madje as e dinin se ku 
gjendem, që të më njohtonin për këtë, sepse atëherë teëlefona celularë, madje as fix, nuk kishim nëpër shtëpia... 
Dosido, isha kthyer në shtëpi kund nja një javë para se më "skadonte afati" për t'u nisur, e po nuk shkoje me 

kohë, pasonin sanksionet e rrepta ushtarake; dhe isha aq i pikëlluar, ndonëse e dija se një ditë duhej ktyer edhe 
ky farë obligimi i rr.,s., kjo "Shkollë e Jetës", siç e quanin atëbotë Shërbimin 18, apo 12 muajsh (varësisht se 
kishe shkollim të lartë apo jo, dhe ishe mbajtës i vetëm i familjes, apo jo), ndërkaq që as kishte kohë të gjendej 
ndonjë "lidhje" për intervencë, që të ta shtyejnë për ndonjë afat tjetër, sepse edhe mund të prolongohej për një 
apo dy vite... Dosido, pasi që në "takimin" e fundit, para se të nisesha për rrugë të gjatë, "femrës, me të cilën po 
kaloja", ia bëra me dije, se do ndërprenim çfarëdo lidhjesh, sepse, është kjo një kohë e gjatë e kushedi se sa do 
zgjasë, dhe ajo ta gjente fatin e vet e të martohej, sepse i kishte edhe vitet për këtë; gjë kjo e cila e deprimoi kaq 
shumë atë, zhgënjim, lutje, lotë e kujë, por tashmë e kisha vendosë, sepse nuk doja që edhe "femrës" t'ia 
mendoja sa do isha atje nën komandë, sepse, thuhej se "shejtani, çdogjë kishte pranuar të bëhej, po ushtar - 
jo..." Dita po afronte, dhe pasi vizitova familjarët e afrmë dhe ilakatë, erdhi dita kur do nisesha në ushtri, ku më 
kishin përcaktuar, në njësitet e këmbësorisë së auto-mekanizuar në qytetin e bukur e aristokratik", Somborin, në 
Baçka të Vojvodinës.... 

November 7 at 2:05pm · Edited · Like · 3 
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Hasan Bunjaku 
November 6 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pasi vitin e parë të punës e përmbylla me sukses, ajo pjesë e 
verës, pash pushimit thuaja tremujor, më kaloi në Liqenin akumulues të Livoqit, në korzo (xhiro), në 
"Kristal" apo Byfejen e Shtëpisë së APJ, dhe ndër miqë e musafirë. Këtu në një nga fotot tipike të atij 
viti 1969. 
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• You, Lirak Rushiti, Shpend Latifaj, Ahmet Murati and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Mëse njëherë, atëbotë e pata deklarua: "Çka i vyejnë punëtorëve të arësimit tre muaj pushim, 

kur, me atë pagë, e cila për kushtet e atëherëshme, nuk ishte edhe aqë e vogël, nuk mund ta shfrytëzonim atë 
sa e si duhet, sepse, qytetet e mëdha pa nxënës e rini, pa ndonjëfarë jete të organizuar kulturore-sportive-
rekreative, me atë vapë përcëlluese , me ato ditë kaq të gjata, vërtetë nuk kaloheshin edhe aq këndëshmëm... 
Ato vite, u ngrit edhe Penda e liqenit akumulues të Livoqit, dhe fillimisht, ujët ishte kaq i pastër, andaj, ne, që të 
mos shkonim e vinim në atë vapë këmbë, unë Isa (Demiri) e Dalushi (Kadriu), me kredi, tek Axha Aziz 
("Gvozhxhari"), e blemë nga një biçikletë të re fringo, me nga dy frena ("koçnica"), dhe me to përditë edhe 
udhëtonim tek Penda... Në njërën nga pasditet, meqë nga ora 17 kishte lojë futbolli në Stadium, ne, për ta zënë 
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që nga starti atë, pasi hyrëm për herën e fundme në pendë për not, dolëm shpejtë e shpejtë, ashtu me brekë 
(mbathje) akoma që pikonin ujë, rrobat tjera i vumë në "gepek" prapa, dhe u hypëm biçikletave për të ardhur sa 
më shpejtë në ndeshje. Në krye të rrugës së Pasjakut, që atëherë ishte e shtruar me zhavor, venosëm të bëjmë 
gara se cili po arrinte i pari, dhe unë, që të jem fitimtarë, ti dhashë me gjithë forcën këmbëve dhe biçikleta e re 
fluturoi tatpjetëzës në drejtim të qytetit; në ndërkohë që skaj vetes apo prapa, nuk po e "nuhasja" që e kisha 
akëcilin nga "rivalët", andaj, desha të frenoj dhe të shoh se ku mbetën Isa e Dalushi, mirëpo, biçikletave të reja, 
akoma nuk ua kishim mësua sa e si duhet "tabiatin", dhe në vend se të frenoja me rrotën e pasme, i kisha ra 

asaj të parës, dhe në atë turrë të madh që kisha marë, rrota vetëm u kthye kontra, e unë, nga inercioni i 
shpejtësisë, t'i "gjuhem" rrugës me zhavor, e nja dy-tri metra të "rrëshqas" zhagas me trupin thuaja lakuriq fare, 
dhe të më mbuloi gjaku gjithandej që nga balli e deri tek gishtërinjtë e këmbëve...Ia behën menjëherë d< shokët, 
po nuk kishin se çfarë të më bënin, se ishin në pikë të rrugës... Më ra pak si një alivan, po edhe aq i gjatë, dhe 
me ndihmën e tyre, mezi disi i vesha këmishën e pantollonat në trupin me lëkurë fare të gërvishtur, dhe disi 
rrugëve më të shkurtëra, erdha disi në shtëpi dhe hyra, menjëherë në një dhomën time që e kisha ndërtuar në 
ndërkohë si aneks shtëpisë së vjetër e me hyrje drejtë e nga oborri...Në ndërkohë erdhi një kunatë dhe, meqë 
vërtetë më donte kaq fortë, kur e mori veshë tërë "storien" e rëzimit tim nga biçikleta, t'ia dha një piskame të 
thekshme, ndërkaq që babi im që ishte në moshë kund nja afër të 90-tave, në dhomën e tij, t'ia dha: "Çka u ba, 
bre?!" Kunata i kishte vajtur në dhomë dhe po i tregonte se si kishte ndodhur "ngjarja", e ai, pasi e dëgjoi mirë e 
mirë, t'ia kthei, me tërë zërin: "Më mirë xhenaze të m'ish' ardh sot, ai djalë!!!...PO, a i hipet atij farë "seni" veç me 
dy rrota, që, atij, larg nesh, i grah shajtani vetë...!!! Edhe, njiqin' herë i kam thanë, mos të shoh qi hip në të e ai, 

qe pra çka e gjanë, kur s'e ngon babën e ma t'vjetrin...!!! Ani, cullak, veç n'"done" me i grah fushës ku neper ara 
plot qika, nuse e gra e ky "cullak" krejt veç...!!!" - shfreu babai, ndjesë pastë, pa lëvizur fare nga vendi...E, u në, 
thuaja një muaj, mezi, me të hequra të zitë e ullirit, u shërova, e asaj biçiklete, vërtetë më si "hipa" më... 
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Sabit Rrustemi Jo, nuk po di me lypë, plaki ... 
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Krahas procesit edukativo mësimor e pedagogjik, si beqar që 
isha, edhe kohën e lirë, e përmbushja me shokë e shoqe, si në aspektin miqësor, edhe atë 
emocional. Këtu, një foto e vitit 1968. 
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e kundërtë, si të atyre në kolektivin punues, ashtu edhe jasht tij, në qytet, sepse tashmë me kohën dhe jetën 

studentore, nga Prizreni, i kisha "shkëputur të gjitha lidhjet", andaj, në këtë aspekt, isha i lirë fare; mirëpo, 
tashmë e përgvijoja një traditë timën të kaherëshme: terrenin e përgatisja si është më së miri, ama, në mbi 95 
për qind të rasteve, femrat ishin ato që më "zenin" mua se sa unë ato, meqë e kisha një krenari të theksuar, dhe 
nuk do mund ta përballoja "jo-në" e femrës... Në kolektiv, atë vit kur nisa punën, pos nja mbi 60 për qind femra, i 
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gjeta edhe katër mësimdhënëse beqaresha shqiptare, me të cilat kryesisht shoqërohesha, thjesht si një shok e 
mik i mirëfilltë, dhe, thuaja njësoj që me të katërtat, një nga një një me dy, një me tre, apo unë me të katërtat, që 
në kohë të lirë gjendshim në korzo (xhiro), kështuqë, ndonëse fillimisht në kolektiv, më vinin "shushuritjet" e tipit: 
"Athua me cilën po "kalon" ky...?", "Ndoshta, ishalla jo me të gjithat...?!" e këso budallallëqe të njerëzve, akoma, 
jo edhe aq të emancipuar të kohës, por unë nuk ua vënia veshin, sepse vërtetë, fillimisht, me asnjërën vërtetë 
"nuk kisha ndonjë gjë", dhe aq më bënte, si mua, por nuk brengoseshin për këtë as koleget e mia. Gjatë tërë 
kohës me një kënd të tavolinave të zyrës së mësimdhënësve, rrinim bashk, shkonte ndonjëra, apo edhe 

mirëmbajtësi i shkllës në dyqan dhe blente ndoj pemë, apo ëmbëlsirë, dhe aty edhe i ndanim bashkarisht, por 
kryesisht, dilnim: un ë dhe ato të katërtat, apo sa qëllonin, në ëmbëltore, sepse atëbotë kaffeteri nuk kishte, e në 
hotel, atëbotë femrat shqiptare, hiç atyre të përdalave, kryesisht e rëndomë nuk shonim; dhe aty çfarëdo që 
porosisnim, në të shumtën e rasteve, edhe pse isha vetëm unë aty njëfarë "gjentëllmeni", nuk më lejonin koleget 
që t'iua paguaja apo çerasja unë... Kështu, zgjati thuaja deri në përfundim të gjysmëvjetorit të parë të vitit tim të 
parë të punës në Sh. F. "Vuk Karaxhiq", ndërkohë që pikërisht ato ditë, me ndonjërën do ndërronin raportet 
"shoqërore", në ato emocionale, s'do mened, aq sa kjo ishte e mundur dhe e "aplikueshme", në mënyrën tejet 
konfidenciale... 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Si një i ri përplotë energji, elan, entuziazëm evullnet të madh 
për punë, si beqar që isha - nuk doja t'ia dija drojën apo frikën ndokuj, kushdoqoftë ai apo ata, për t'i 
que në vend parimet e mija. Këtu: një foto e vitit 1968. 
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Pos punës me përkushtim në procesin edukativo-mësimor, që 
aplikuam, edhe në aspektin e vlerësimit të diturive e ashpërsuam kriteriumin, dhe paas sa e sa 
vitesh që nuk kishte ndodhur kjo, i ngelëm nxënësit më të dobët. Këtu një foto me nxënës para 
portës së shkollës. 
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Hasan Bunjaku ...Në fakt, deri më atë vit, thuaja ishte bërë praktikë dhe rregull i pashkruar që nxënësit, çfarëdo 
diturie paçin marrë ata, ta kalonin klasën automatikisht, ndërkaq që ne, pos ndryshimir rapit të imazhit të shkollës 
për të mirë, aplikuam edhe një kriterium shumë më të ashpër të vlerësimit të diturive, kështuqë, në një 
marrëveshje që e bëmë bashkarisht e në mënyrë interne, ne mësimdhënësit e rinjë, por edhe disa që kishin një 

stazh paksa më të gjatë se ne, vendosëm që të mos lëshojmë pe fare në atë drejtim, dhe që në vitin e parë tonin 
shkollor, bëmë që klasën ta përsërisin madje rreth 20 nxënësit shumë të dobët dhe asish që, thjesht, nga halitia, 
jo që nuk do mund të arrinin, por që nuk donin të mësonin, metodë kjo e cila, edhe më shumë ia riktheu 
autoritetin shkollës dhe mësimnxënjes, si tek nxënësit, ashtu edhe tek prindërit e tyre, të cilët deri më atë vit 
thuaja nuk çanin kokën fare për fëmijët e tyre-nxënës...Buja më e madhe u bë kur ngelën edhe do fëmijë e disa 
njerëzve me autoritet, politikanë e punëtorë të sigurimit shtetëror, e të cilët e kishin bërë praktikë që fëmijët e 
tyre, bashkë me kujdestarët e klasëve, t'i kalonin me intervenca me telefonë, sië më ndodhi mua në dy raste... 
Në fkt një ditë kur qëlloi të kisha një orë pauzë, dhe në zyrën e mësimdhënësve po punoja diçka në rregullimin e 
të dhënave në ditar, duke u sallandisur, veshur me kostum e kollare, e sheshir (republikë) në kokë, pasi e hapi 
derën me rrëmbim, hyri në zyre, dhe iu drejtua një kolegut, i cili ishte kujdestar klase i birit të këtij fodullit, dhe i 
cili, pasi e hapi ditarin, po i konfirmon se i biri i tij kishte sukses shumë të dobët dhe se, tri javë para përfundimit 
të vitit shkollor, i kishte "rradhitur", madje 11 njësha, se ishte i padisiplinuar, se ishte marrë disa herë në shënime 

nga mësimdhënësit për sjellje jokorrekte, se kishte kaq shumë mungesa, dhe ky farë herifi, në vend se të 
brengosej, me një arrogancë prej "autoritari", e pyeti se ki i kishte i biri ato nota të dobëta, e kolegu, ia nisi që 
nga Lënda e parë në ditarë, Gjuha dhe letërsia shqipe, lëndë që e jepja unë. "KUsh është ky farë byrazeri?!" - 
pyeti ai me një tonë paksa kërcënus. "Ja, ky kolegu andej...!" - iu drejtua kujdestari i klasës, ndërsa ky, pasi më 
vështroi mirë e mirë që nga koka e deri tek këmbët, iu drejtua: "Hajt, more, se me këtë, kollaj i bëjmë...!"; 
ndërkaq që unë zieja në vete, po çuditërisht nuk reagova fre, thuaja se nuk e kishte fare me mua, ndërsa më 
vete, aty për aty u betova: > Jo, në ja bëfsh kollaj me muaq, n.... ma q.... !!! <... Nejse, kujdestari i tregonte notat 
dhe emrin e mësimdhënësit, e ai "republikani", pasi nisi të mertte shënime tashmë, për secilin, e thoshte po atë 
fjali: " Hajt, more se edhe me këtë, kollaj ia baj...", dhe pasi i morri tshënimet për të gjitha lëndët dhe emrat e 
mësimdhënësve, doli me rrëmbim nga dera jaasht, me një shnjë nervoze tashmë të dukshme. "Kush qe një ky, o 
kolgë..." e pyeta... "Eh, ky është një "udbash" nga Zh. që punon në SPB në Qendër, dhe gjithëmonë kështu 
vepron në fund të vitit..." Atë ditë dhe të nesërmën iu tregova kolegëve ku i kishte të dobëta filan fistek nxënësi, 

dhe unë haptazi u betov para tyre: "Ju si të doni, por tek unë ai fëmijë- nyënës i paedukatë me atë prind 
kapardisës, kurrë nuk do të kalojë e ju bëni si të doni..."!, ndërkaq që shumica më premtuan se edhe tek ta është 
nyënësi më i dobët, dhe se po kështu do të veprojnë... Në ato tri javë, e di veç unë se çfarë kam heçur, së pari 
nga babai, që ai farë "udbashi" ia kishte gjetur do hoxhallarë e haxhilerë, që po e lusnin atë që të më fliste mua 
që t'ia jepja notën kaluese; vëllai, të cilit, ia kishte dërguar shefat e drjtorin e Ndërmarrjes ku punonte që të 
intervenonin tek unë; i kishte gjetur shokët dhe miqtë e ilakatë më të ngushtë e më të afërmë të qytetit, aq sa 
sapo më afrohej ndokush me njëfarë serviliteti, që më kohë i thoja: "Allahile, nëse të ka dërgua për intervencë 
fillan fisteku, mos ma thuaj fare, se nuk e bëj dot për hatër të askujtë...! Ja, mbahen provimet private tek ne: 
thuajini atij "udbashi" le të vijë dhe aty, edhe mund të lëshoj pe, ndryshe, nuk i thej unë parimet e principet e 
mia...!", dhe njerëzit largoheshin të zhgënjyer, sepse më ishin derjtuar me shpresë se do kryenin lehtë punë me 
mua... Në fund të vitit katër mësimdhënës "e kishin hëngër intervencën", apo edhe nga droja, dhe ia kishin 
përmirësuar notën, ndërkaq që unë i shtati me kolegë, ia përfunduam notën e dobët, dhe ai e ngeli klasën, ama 

unë thuaja u prisha me familjarë, shokë, miqë e ilaka, për këtë parimësi timën kokëforte...Po dëgjoja se 
pasandej, po na kërcënohej, e veçmas mua që, me logjikën e "udbashit", e dinte që mund të isha iniciatori 
kryesor, ama ne nuk i dhamë as "pesë para..." për këtë, dhe e vazhduam ta mbajmë atë kriterium, sepse një vit 
tjetër shkollor, e parëm ngel edhe një të birin e një funksionari të lartë komunalë, që "vrante e kthjellte" atëbotë... 

November 3 at 9:14am · Like · 6 

•  
Shemsi Maliqi Gjithemon ke qene korrekte dhe "kokefort" aty ku duhet per te miren e kombit, nuk u perkule as 
udbashit e as hyzmeqarit te partise , ishe dhe mbete shembulle i korrekesise dhe miresise . 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 2 · Edited ·  
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Buqe Bunjaku and 7 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 2 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Edhepse nuk do doje të merreshe me politikë, ajo mirrej me ty, 
andaj, më mirë ishte të jesh "në të"...Këtu një portret i vitit 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Bunjaku Rahime and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Pos arritjes së një autoriteti kaq të madhe e kaq të shpejtë, jo vetëm në procesin edukativo-
mësimor, sjellje me kolegët e udhëheqjen, së shpejti, kurdo që formohej ndonjë organ i ri, apo kur bëheshin 
emrime për ndonjë asish tashmë funksionalë, kush më parë të më propozonin për anëtarë e në të shumtën 
kryesues, sepse, mbase për shkak të moshës, dhe statusit të beqarit, kisha një guxim madje, nga perspektiva e 
sotme, mund të them, edhe ngapak të "tepërtë", sepse të marrurit me politikë, ishte bukur gjë e rrezikshme, 
sepse ose do duhej që atë ta bëje si duhet, ose po nuk dite ta bëshë këtë, lehtë do mund të "rrëshqitje" në 
kualifiket tashmë të konstruktuara: "moralo-politikisht i papërshtatshëm", dhe "fluturoje" nga puna e merrje 

dënime përkatëse të kohës; aq më parë që unë tashmë e kisha një "hipotekë", "një njollë në biografi", që nga vitit 
1964, si i dënuar politikisht, mirëpo, përkundër të gjithave, unë po e vazhdoja timen dhe haptazi po u 
kundërvihesha atij grupit destruktiv serb, e po vehesha në mbështetje të grupit të Drejtorit, që me çdo mjet po i 
luftonte ata, më parë për ta mbrojtur veten e tij, se sa ishte ndonjëfarë "patrioti", sepse, fundja ai ishte i deklaruar 
dhe regjistruar si pjesëtar i nacionalitetit turk, por ndonëse, i tillë, ai ka bërë një punë shumë të madhe atëbotë, 
sepse nga mbi 80 për qi nd të lëndëve mësimore, i jepnin mësmdhënësit serbë, si ishte gjendja para se të vinte 
ai derjtor, i tërë kuadri mësimor në paralelet me mësim në gjuhën shqipe, u plotësua me mësimdhënës 
shqiptarë...Më pëlqente se ishte i paskrupulltë me ta dhe nuk e zgjidhte madje as fjalorin, e Një Ristiqin dhe 
njëfarë Mikavicën, madje edhe i pat rrahur edhe fizikisht... Unë, meqë isha akoma "ku rfsha mos u vrafsha", e 
përkraha deri në fund në luftimin e këtyre 11 nacionalistëve serbë, që ekspozoheshi n haptazi, ndërkaq që më të 
mikrë nuk ishin as të tjerët po frikoheshin dhe nuk guxonin të hynin këtyre "lakrave", pos zëvendësi i tgij një 
Jakshiqi, që deklarohej për malazez, e ndonjë nga mësimdhëneset femra, q gëzonin do benefite në kolektiv, 

pikërisht për shkak të këtyre arsyerave sepse ishin vënë në anën e drejtorit Jashar Jasharit...Në këtë mënyrë, 
Jashari duke pasur mbështetjen e neve nja mëse 20 vetave, por edhe tek të tjerët që poashtu nuk 
ekspozoheshin, ky grup i këtyre shovenistëve segregues, u "amortizua" thuaja fare... 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
November 1 ·  
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Për jo më pak se dy muaj, na doli zëri se një treshe e 
mësimdhënësve të sapodiplomuar, e kthyen për së mbari shkollën, në të cilën, thjesht, po mund të 
punohej. Këtu një foto e shtatorit 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Lirak Rushiti and 11 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, fillmisht, të gjithë atyre që në shikim të parë iu kishim dukur si të "halitshëm", "axhaminj" 
e "problematikë", si Drejtorisë, ashtu edhe kolegëve e kolegeve shqiptarë e edhe serbë, tashti iu kishim 
shndërruar në tre djemë të rinj, punëtorë, entuziastë dhe, para së gjithash, edhe dijeplotë dhe metodëgjetës të 
duhur, andaj, për vet[m aq[ kohë më shikonin m një simpati dashamirësit e me xhelozi disa mësimdhënës të 

vjetër sedërmëdhenjë, dallkaukë e fodullë, por që ne të tillëve madje as ua varnim fare, ndërkaq që, meqë ishim 
edhe beqarë,, veçmas koleget, e sidomos ato serbet, nisën të më vështrojnë edhe me "një sy krejt tjetërfare", 
paçka se ne i kishim projektuar disa plane: që pas një viti pune, do bijmë në sy të atyre të Mbrojtjes Popullore e 
do na merrnin ushtarë, domosdo, e pastaj, do ndërtonim shtëpia të vjetra, sepse i kishim trashëguar ato të vjetrat 
të para LDB, me çerpiqë e të rëgjuara fare, do e kryenim në ndërkohë edhe shkallën e dytë të studimeve, me 
korrespondencë, pa ndërprerje nga puna, e pastaj do shikonim e ta gjenim bashkudhëtarin tonë jetësor e do 
martohemi - ndonëse "urtë" nuk rrioja dot, si në kolektiv, ashtu edhe jasht tij, sepse tashmë isha "djalë në pazar" 
dhe jo pak familje e vetë femra do donin të ishin ato që do ma rrëmbenin zemrën, edhepse pa ndonjë femër as 
isha ndonjëherë, megjithatë, jo edhe i dhënë deri në fund me ndonjërën, e pra, Shkolla ku po punoja, i kishte 
"tubuar" thuaja femrat më të bukura të shkolluara në qytet e edhe nga mjediset tjera, dhe kishte mjaftë nga ato 
që thuaja haptazi "vardisesshin", ama unë gjithëmonë e kam ruajtur drejtëpeshimin e postulateve etike që i 
kërkonte kodi i sjelljeve të një punëtori arsimor, pkashumë "esnaf"; e pra, me një kujdes shumë të madh, mosha 

e e kërkonte që të lidheshim me ndonjërën nga to, në mënyën sa më konfidenciale... Besa, me angazhimet 
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konstruktive, në mbledhjet e shpeshta të Tubimit të punëtorëve, dhe me diskutime që sillnin zgjidhje më fatlume 
për problemet gjegjëse, shpejt nisën të më mbështesnin një shumicë që nga të dy pjesët: shqiptare e serbe të 
kolektivit, e edhe të më zgjedhnin në disa Organe funksionale të themelatës, ndërkaq që kundërvënia e hapur 
ndaj një grupi mësimdhënsish të kombit tjetër, që tashmë po i shprehnin mentalitetet e tyre nacional-shoveniste, 
sepse, fu ndja ata ishin mësuar "të sundonin" e jo t'u nënshtroheshin do rregullave të barabarta dhe do çështjeve 
që nuk u shkonin përshtati, sepse gjithëmonë, neve shqiptarëve, na donin ta pashkolluar e analfabetë, sepse sa 
më të ditur që do ishim, do ishim shumë më të "rrezikshëm" edhe për sistemin politik jugosllav; dhe pikërisht se 

kundër tyre (ishin nja 11 të tillë që ekspozoheshin më shumë) të vetë drejtorit, Jashar Jasharit, ndonëse i kishte 
disa cene si personalitet, më shtyri që t'i jem përkrah dhe që ta mbështesja në luftimin e tendencave të këtilla në 
kolektivin tonë, s'do mend, bashk me një grup jo edhe aq të vogël përkrahësish të tjerë shqiptarë, andaj thjesht e 
vumë një balanc të atillë që atyre ua "nxorrëm zorrët jasht", si njerëz destruktivë politikë të kohës... 

November 1 at 8:28am · Unlike · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 31 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Dita më ditë, tashmë u "profilizova", i integrova dhe u "shleisa" 
si mësimdhënës, si me nxënës, ashtu edhe me kolektivin punonjës, por, sado-kudo, edhe me vetë 
Drejtorinë... Një pamje imja e atyre ditëve. 
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• You, Sefer Isufi, Lirak Rushiti, Festim Shkodra and 16 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku ...Rezultati i punës sonë, me një kësi disipline në punë e në mësim, dolën në shesh së shpejti, 

sepse, siç thoshin mësimdhënësit me më përvojë më të madhe, "shkolla ishte kthyer për së mbari", sepse sjelljet 
e nxënësve, si jasht shkollës, si në ambientet e oborrit, koridorit dhe veçmas në mësojtore, kishte ndërruar fare, 
andaj edhe mësimi po vente shumë më mbarë, e shumë më frytëdhëns, sepse si rrjedhojë, në mënyrë 
zinxhirore, kjo bëri që edhe tek mësimdhënësit tjerë të "vjetër", të përvijohet pakashumë,e njejta gjë...Tashmë 
nxënësit e dinin, në orët e mia, në mësojtore do të "dëgjohet edhe zukama e mizës", ndryshe, kush e prishte 
këtë qetësi, e priste shuplaka, andaj, që me kohë tashmë secili e dinte. Madje në këtë drejtim, për të qenë fare i 
drejtë dhe i barabartë, nga kjo "metodë pedagogjike" nuk e kam kursye askendin, qoftë ai edhe nxënësi m[ i mirë 
i paraleles gjegjëse, apo edhe fëmijë i ndonjërit, apo i të dy prindërve kolegë të të njëjtit kolektiv... andaj, askush 
për asgjë në këtë drejtim nuk hidhërohej, as më mbante mëri, madje as ai problematiku V. i shuplalës së orës së 
parë të mësimit, madje në një mënyrë, sikur më adhuronte, e për të më adhurruar, më adhurronin edhe kolegët, 
sepse çdogjë dihej dhe çdogjë brenda ditës përhapej, e një simpati e posaçme, vërehej tek nxënëset, të cilat, 
sapo kishin hyrë në pubertet, dhe, sipas analitikëve të këtij lëmi, njeriu i parë në të cilin femrat e kësaj moshe 

"dashurohen", është pikërisht mësimdhënësi, të cilin e kanë për çdo ditë, të "ekspozuar" me të gjitha tiparet; 
mirëpo, për t'ua mënjanuar çfarëdo "shprese" në këtë drejtim, sillesha me to në mënyrë fare fare zyrtare, dhe 
madje edhe më rigoroze, e kur e vëreja se ndonjëra, me tamam "kishte rënë...", e gjeja mënyrë dhe momentin 
që ta ofendoja bukur rëndë, në mënyrë që të krijonte një antipati e aversion ndaj meje, sepse, më e fundmja gjë 
që do më shkonte në mend, ishte që "të kisha diçka me nxënësen", siç e dija se vepronin disa kolegë të mi të 
pandërgjegjëshëm fare, sepse, thjesht, i konsideroja si motra të mijat më të vogla, e në asnjë mënyrë që ta 
shfrytëzoja mendjelehtësinë e moshës së tyre dhe "të kisha çfarëdoqoftë...", gjë këtë që e konsideroja veprimin 
më të lig që mund ta bëjë një mësimdhënës, thjesht, më përngjante hiç mç pak se sa në një "incest"; zaën, për 
këto arsyera, edhe e kisha përjashtuar fare nga orët e mia atë nxënësen që tashmë jua kam sqaruar në ndonjë 
shkrim më pararendës; madje, paçka se isha beçar, thuaja nuk leja raste e momente pa i këshilluar nxënëset në 
këtë drejtim, sikur do vepronte një prind io mirëfiulltë, dhe me një leksik fare të hapur, në mënyrë që ta kuptonin 
fare mirë, se si duhej ta "kapërcenin" këtë moshën e tyre minorene, sepse, e konsideroja se edhe kjo është njëra 

nga detyrat e mësimdhënësit, dhe jo vetëm dhënia e diturove, por edhe përgatitja e tyre edukative-pdagogjike 
për të hyrë sa më lehtë në binarët e jetës... Kaq dija - kaq veproja, e nga perspektiva e sotme, më del se fare 
drejtë dhe mirë kisha vepruar që me kohë në këtë drejtim, sepse, edhe koha ma dëshmoi këtë qind për qind... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu, Ukshin Zajmi and 9 others like this. 

•  

Sabit Rrustemi Shumë të lezetshme, baca Hasan ... 

October 30 at 8:49am · Unlike · 1 

•  
Hasan Bunjaku FLM SABIT PËR VLERËSIMIN, SI DHE JU TJERËT PËR PËLQIMIN! 

October 31 at 2:59pm · Like 

 
Hasan Bunjaku 
October 30 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ajo që unë, s'dij përse, e kisha iri kollaren (kravatën), bukur 
më ka sjellë telashe, sepse mezi e binda drejtorin se bluza deri në fyt, në fakt, e zëvendësonte atë. 
Këtu, një pamje tipike imja e atyre ditëve (1968). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Në fakt, edhe më vonë në jtë, por edhe nga e para, me drejtora, udhëheqësa, kryetarë e 

prijësa, nuk i kam pasur thuaja kurrë punët mirë, për shkak të mospajtimeve në principe e parime, që më 
dukeshin kaq të ngurta, dhe "penguese" të mbajtjes së punës së lirë, siç që, që në muajtë e parë, kur fillimisht, e 
bartja edhe kollaren (kravatën), por ndodhi një ditë që ashtu përgjumëshëm siç isha zgjuar, thuaja akoma me sy 
mbyllur po vishesha dhe isha nisur për në shkollë, kur, në koridor më takoi një mësimdhënëse e gjuhës 
serbëkroate, e cila më respektonte kaq shumë, e po më thot: "Bukur dukesh shumë sot, si gjithëherë, por me 
këtë kravatë, nuk dij se çfarë paske bërë sepse, kjo kravatë nuk shkon me këtë veshjen tjetër (e kisha vendosë 
një kollare fare me ngjyra të tjera); andaj, aty për aty e kam heçur nga qafa, e kam futur shuk në xhep, dhe, që 
nga ajo ditë nuk kam bartur më kravatë, por kryesisht ditëve më të freskëta e të ftohta, vishja ndonjë bluzë në fyt 
("rrollkë", siç i quanim), dhe kisha disa herë përplasje me drejtorin për këtë, sepse ai insistonte në të dhënën se 
mësimdhënësi nuk bënte pa kravatë e unë , mrzi po e bindja se bluza në fyt, e zëvndëson kollarenë, sepse, "... 
nuk po e qes unë gjoksin lakuriq e me lesh para nxënësve..."... Do e keni vërejtur, në ndonjë fotografi edhe me 
"sheshir" (republikë), dhe do të jeni habitur mbase nukur shumë, sepse, ishim fare të rinjë e sikur nuk na 

shkonin, mirëpo, në ato vite, republika ishte në modë pikërisht për moshën tonë, dhe me ta bukur "llastoheshim" 
në zyrën e mësimdhënësve, sepse që nga dera e hyrjes, përpiqeshim që me hedhje rrotullimthi, t'ia qëllonim 
varrëses (siç e kishim parë, ta zëmë, Gjon Wejnin, në ndonjë film Western, si Kowboy që i kishim idolë) a thuaja 
asnjëherë nuk ia dilnim sepse e kishim larg varrësen ("ofingerin"), dhe kryesisht, mbaronin në dysheme... 
Mësimdhënësit më të vjetër, habiteshin me këto sjellje ngapak "adoleshente" të neve mësimdhënësve të rinjë, 
por neve, aqë na bënte për këndo qoftë... Në mbrëmje, pas shetisë në "korzo" (xhiro), do vendoseshim në 
ndonjë tavolinë, kryesisht, të Byfeut të APJ, dhe t'ia shtronim verë dhe meze deri nga orët e gjumit, dhe kështu i 
kalonim ditët më të bukura të moshës sonë... 
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• You, Artan Bunjaku, Lirim Bytyqi, Lirak Rushiti and 9 others like this. 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Nga ora në orë, nga dita në ditë e nga java në javë, tshmë po 
bija në "Binarë" të sigurtë të punës sime në arsim! Këtu, një foto e atyre ditëve, shtator 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Sabrije Hoxha Bunjaku, Artan Bunjaku, Ahmet Murati and 14 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Nisma ime e furishme, për kushtet e e rrethanat e sotme, fare "jopedagogjike", nga java në 

javë, u dëshmua se, në fakt, pikërisht ajo "metodë" duhej përdorur, poqese do mund ta mbaje orën mësimore në 
disiplinë absolute, dhe poqese nuk do lejoje që nxënësit, të të nëpërkëmbnin, siç iu ndodhte disa kolegëve më të 
vjetër në moshë, që gjë nuk e lenin pa i bërë gjatë 45 minutave, sa zgjaste, atëbotë, një orë mësimiore; 
kështuqë, edhe unë, por edhe vetë recepientët, tashmë "u mësuam" me këtë mënyrë "pedagogjike", dhe më nuk 
kishte edhe probleme më të mëdha. Po të njëjtën metodë, marrë mësim nga unë, e aplikuan edhe shokët e mi: 
Isa Demiri, Dalush Kadriu, Gani Alidemi, Muharrem Ukshini e ndonjë tjetër, kështuqë, në shkollë u krijua një rend 
dhe disiplinë që nuk e kishte pasur kurrë, dhe që aktualisht, nuk e kishin as themelatat tjera arsimore në komunë 
e mbase edhe më gjerë...Në fakt, ajo nxënësja që e zura në gojë, mbase edhe mua m'u bë fiksim për të keq, por 
kësaj ia "ndihmuan" edhe sjelljet e saja, fare "hapta" të "vardisjes" ndaj meje: duke u veshur fort shkurt e ngushtë 
me fund njpëllëmbësh e me një dekollte kaq shumë të hapur, mbi gjoksin kaq shumë të bëshmë, thjesht, 
provokonte, e mua mësa do më shkonte mendja në ndonjë femër fare të afërtë akrabaje aq në ndonjë nga 

nxënëset, të cilat po o ko nsideroja si motra, e le më në atë, që haptazi, dihej se kaherë kishte nisur të 
përdredhëte "bishtin" me meshkuj jo të të brezit të saj por me më të mëdhenjë... Ma teproi me këto provokime 
një ditë, dhe e nxorra tek tabela (dërrasa e zezë, siç i thonim), dhe e urdhërova që me shpuzën që e kishim për 
këtë destinim, ta fshinte atë sepse kishte ngelur e papastruar që nga ora paraprake, ndërkaq që shpuza gjendej 
mbi dërrasë të zezë, në një parvazë që ishte apostafat për këtë qëllim. Ajo, siç ishte topolake, e shkurtër nga 
trupi, nuk e arrinte dot pa u "zgjatur bukur shumë, maje gishtat me tërë trupin, ndërkaq që e dinte se, meqë e 
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kishte fundin e shkurtër, do të zbulohej fare "prapa"... Disa nxënësa, pa të keq, reaguan: "Mësimdhënës, nuk po 
ia del ta mbërrijë shpuën, t'ia japim ne...?!" "Ulu në vend e mos më ndërhyj: "Kape shpuzën!" - i bërtita me tërë 
zërin, e ajo, u zgjatë sa mundi maje gishtash dhe kur e arrijti shpuzën i dolën jasht mbathjet (brekët) e bardha...: 
"Ja, shikonije, e patë, se si vishte kjo, jo si nxënëse, po si ndonjë këngëtare hoteli, me bythë përjashta?!" - u bëra 
fre skandaloz unë, jasht çdo norme pefdagogjike, që ta ofendoja e mos ia "le në kokën e saj të "zbrazur" ndonjë 
shenjë!, por ajo vetëm qeshi thuase nuk thash as kishte ndodhur asgjë... Pasi edhe një ditë djetër më provokoi, 
poashtu thuaja haptazi, m'u "mbush kupa" edhe mua, dhe iu drejtova: "Dil jasht, dhe kurrë më në orën time mos 

të të shoh deri në fund të vitit...!!!!" Doli jasht, dhe asgjë askujt... Pas nja tri javësh në shkollë erdhi dhe po më 
kërkonte vëllai i saj që ishte moshatar imi dhe që njifeshim mirë të i nteresohej përse e kisha përjashtuar nga 
orëtt e mija mësimore, e unë, meqë më erdhi keq t'i tregoja se ku ishte fjala, i thash, mos të mërzitet se në fund 
të vitit do jia lë një notë kaluese, dhe u krye muhabeti... Paçka se isha beqar, dhe "pedagog", në fakt ndonjëherë 
jam sjellur në mënyrën më të keqe të mundëshme, sepse më dhembeshin, veçmas femrat, që atë moshë të 
pubertetit s'e tejkalonin asessi si lipset, madje në ëdo vit ndodhte që nga ndonjë e klasës së VII, apo VIII, të "ikte 
nga shtëpia" e të martohej me ndokend, duke lënë e ndërpre kështu mësimin fare, e të bëhej "grua" e mitur fare 
andaj i kam këshillua kaq shumë, si të ishin që të gjitha familjare të mijat: "Oj #çura" keni kujdes: meshkujt janë si 
qentë; vetë jam mashkull, por vërtetë ashtu është...!!!" "Kujdes dhe ruajuni, e mos "rrëshqitni" se jeni kaq shumë 
të reja e akoma të papjekura fare; se keni kohë kur i bëni të gjitha këto...!!!" 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Tashmë "zari u hodh", siç do të thoshte Cezari, dhe unë e 
kisha nisur punën me një metodë që nuk e kam dashur kurrë, por që doli të jetë më efikasja. Këtu, 
në atë vit shkollor(1968/69) në Hotelin "Kristal" për kafe. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Shpend Latifaj and 20 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Pasi e kalova, me mjaft strese orën e parë mësimore, në orën e dytë, kur hyra në një paralele 

(klasa e VIII-të), kur sapo hapa derën, në bangën e parë, pikërisht para tavoliinës së mësimdhënësve, shoh ulur 
një "dikend" që nuk ma kishte marë mendja se do ta gjeja kurrë aty, sepse e pandehja shumë më të pjekur e 
diku në ndonjë shkollë të mesme...Në fakt, ishte njëra ndër femrat më të bukura të moshës e brezit të saj (kund 
nja 18 vjeçe) në qytet, në dukje e aparencë, tamam për "grua": veshur me fund fare të shkurtë dhe e "zhvilluar" 
siç ishte tej mase, me dekollte kaq shumë të hapur për atë kohë, e të cilën, qysh si studentë, kurdo vija në Gjilan, 
dhe kurdo e hasja, e si mos ta hasja kur gjatë tërë kohës thuaja po rrinte jashtë shtëpisë, rrugëve të qytetit, do 
t'ia kam "hedhur" ndonjë fjalë, "komplimenti" se "më pëlqente" e të ngjashme... Dhe, merreni me mend, mua që 
isha kaq moralist i fortë, të qëllonte e të më ishte nxënëse pikërisht një kjo femër, andaj, paksa i turbulluar, iu 
thash të ulen nxënësve që po më prisnin në këmbë, dhe e përmblodha disi veten, aktrova disi mësmidhënësin 
fae të "qetë", e kaq shumë serioz... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi and 7 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 27 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: E nisa orënn e parë të ditës së parë të punës në arsim, në 
mënyrën si nuk do doja ta bëja kurrë, por ja që m'u "imponua". Këtu - foto e asaj kohe. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Shpend Latifaj and 13 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Unë në fakt, punën në arsim e kisha kuptuar fare ndryshe, në rrethana krejt tjetërfare, e me 
një rregull e disiplinë më të madhe në shkollat tona, mirëpo, unë në fakt, isha në një lajthitje të madhe, sepse, e 
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vërteta, ishte të tghuash fare e kundërta...Këtë së shpejti, e vërtetova vetë në praktikë, që në orën e parë 
mësimore, dhe ditën e parë të punës me ditar...Në Pedagogji, Psikologji e Metodikë kishim mësuar se disiplina 
në shkollë e mësim nuk mbahet me dhunë, mirëpo, ja që atëbotë, nxënësit, akoma po vinin nga mjedise të 
familjeve kryesisht gjysmë, apo fare analfabete, andaj, edukatën që nuk e kishin marrë në familje, do duhej t'ia 
"jepnim" ne në shkollë, ndryshe nuk e zhvilloje dot mësimin sa e si duhet..Në fakt, me një entuziazëm të pashoq 
e ngapak edhe me emocione dhe adrenalinë të shtuar, sepse do ishte kjo hera e parë që dilja me ditar para 
nxënësve, hyra, sipas orarit në një nga paralelet e klasëve të VIII_ta... Hyra dhe i gjeta nxënësit thuaja të gjithë 

jasht bangave dhe duke bërë zhurmë e duke vrapuar e duke u ngacmuar me njëri tjetrin. U ndala në derë, dhe 
pasi asgjë nuk fola, ata u qetësuan dhe u ulën nëpër vendet e veta. Pasi iu prezentova se kush isha e ç'lëndë do 
mësonim bashkë, e pasi i pyeta edhe ata për identitetin e tyre, dhe pastaj ua spiegova se çfarë dua unë nga 
sjelljet dhe disiplina e tyre. Në ndërkohë, pas nja 20 minutave, përnjëherë, pa trokimë, dhe me rrëmbim të 
paparë u hap dera e klasës dhe në të pasi e mbylli me rrapëllimë atë pas vetes, me flokë të mëdha, i rruar, me 
këmishë të zbërthekuar fare, të nxjerrë nga pantollonat, dhe cepat e saj të lidhura tek beli, me gjoks zbuluar, me 
jakë të ngritur, hyri një nxënës goxha i rritur, kund nja 17-18 vjeç... Sakaq m'u kujtua se në fakt, ishte po ajo 
fytyra e korridorit që po shante e bërtiste: "Kush guxon të ma la notë të dobët që ia q... n....!", drejtuar në riprovim 
të kolegut të matematikës, dhe që nga atëherë më kishte mbetur në mendje ajo sjellje prej vagabondi i tij. Pasi 
hyri, po bënte do grimasa e mimika nga nxënësit tjerë e të cilët po qeshnin me to e të... "Je nxënës i kësaj 
paraleleje, ti?!" - iu drejtova. "Po, more, po çka kujtove ti...?!" - ma ktheu, e nxënësit grupe grupe po qeshnin pa 
ndërprerë e ai po u bënte dofarë gjestesh... "Po, mikrë, e di ti që ora ka filluar tashmë këtu e 20 minuta?!" - 

përpiqesha ta mbaja qetësinë duke iu afruar fjalë pas fjale "Hajt, more, dita e parë e "shkollës",. ma...!" - po 
krekoseshte gjithënjë e më shumë... Sakaq kur tashmë iu kisha afruar në gjysmë metgre, seç m'u errësuan sytë 
nga nervoza shkaku i sjelljeve të tija, dhe përnjëherë, me tërë fuqinë që kisha, t'ia "lidhi" një shuplakë të 
fuqishme në fytyrë, saqë, meqë nuk po e priste, mbase, u plandos përtoke; e kapa për flokësh të gjata dhe thuja 
zhagas e dërgova deri tek një vend i lirë në bangat e para dhe e ula me dhunë.... Në klasë - qetësi varri... Ai 
nxënësi V., siç quhej, shte skuqur dhe bërë "bozhur", rrëshmoi, e rrëshmoi, e unë iu drejtova të gjithë nxënësve: 
"Kushdo që hynë në klasë pasi të kem hy unë, kështu do ta pësojë!" , dhe vazhdova t'iu mbaj ligjeratë se si 
duhet të sillet secili nxënës, dhe në ndërkohë, ra edhe zilja për përfundimin e orës...Mora ditarin: "Ditën e mirë!" 
e nxënësit, tashmë ngritur në këmbë, korazi "Ditën e mirë!"... Sakaq, brenda atij pushimi të shkurtër, në tërë 
shkollën si me ndonjë altoparlant, ishte prëhapur lajmi: "Na kish' ardh një mësmidhënës, kaq i "'shtirë", saqë V.-
ën e VIII/5, me një shuplakë, a boks, a, e kish "nokautue",: vaj halli për neve...!"... U kishte rënë në veshë edhe 
mësimdhënësve kolegë, shumica e të cilëve, ishin dikur ish mësimdhënësit e mi, dhe, disave u kishte ardh mirë: 

"More, mirë ia ke bërë, se ne nuk po guxojmë, se drojmë se na e kthen të goditurën..." "More, veç mendja dikuj t'i 
shkojë se do guxonte të tentonte ta bënte një gjë të tillë, unë kurrë ditarin në dorë nuk do e merrfja më..." - ua 
ktheva. "Ruaju, ki kujdes, se janë do "problema" , që mund të të sjellin telashe...!" - më këshilluan 
dashamirësisht, shumica. "More, o do të krijoj disiplinë që ta mbaj orën rehat, o do e lë punën fare" - ua 
ktheva..... 

October 27 at 9:29am · Edited · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 26 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Dita e parë mësimore më kaloi ashtu siç nuk kisha planifikuar 
fare, dhe thuaja qe determinantë për përvojën time të mëtejme arsimore, për katër vite e gjysmë. 
Këtu, një foto e atij gjysmëvjetori të parë. 
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Like ·  · Share 

• Ramadan Mehmeti, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Në fakt, rrethanat që m'u krijuan dhe imponuan, që në orët e para të ditës së parë mësimore, 

me ditar në dorë, qenë përcaktuese për punën time të mëtejme në misionin tim të shenjtë, por pak më ndryshe, 
seç e kisha projektuar në mendjen time, sepse, metodika, pedagogjia e psikologjia që mua m'i kishin ligjëruar 
profët. gjatë studimeve, në fakt, mbase ishin për fëmijët-nxënësa sllovenë, shumë-shumë kroatë apo vojvodinas, 
por jo edhe për ata shqiptarë të Kosovës, sepse në bangat e shkollës po vinin pa kurrëfarë baze a përvoje të 
mëparme familjare, dhe për ta lipsej aplikuar dofarë metodash të thuash fare tjera, për t'ia dalë që ta kryesh, 
sado-kudo, punën sa e si lipsej, në "mbjlljen" e sa më shumë diturive, në kokat, zatën, (gjithënjë m,e 
përjashtime, s'do mend), nga lindja , tradicionalisht, fare të kthjellëta e intelegjente, andaj, lipsej punë e mund që 
ta gjeje "shtegun" më të përafërtë e rrugën sa më të shkurtër për arritjen e prodiukteve të diturive të selitura deri 
tek ta e kusht i parë për këtë, Alfa e Omega, doemos ishte krijimi i një disipline punuese e krijimi i një tradite për 
mësim e krijimin e një përqëndrimi të plotë gjatë orës mësimore, gjë këtë, unë, por edhe kolegët e mijë të po 
njëjtit brez, n u deshtë të përdornim edhe dofarë metodash, thuaja "jopedagogjike" e ngapak të ashpëra, 
ndryshe, do mbillnim farë të shëndoshë në gurishtë, ku, mo do mend, nuik do mbinte kurrëfarë fruti... 

October 26 at 9:31am · Like · 3 
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Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Lirak Rushiti and 5 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 25 · Edited ·  

 

 ·  

Nga Foto-Doikumentacioni im jetësor: Që më 09. 9. 1968, e kisha nisë një fazë të re të jetës, një 
gjakim i ngritjes lartësive profesionale e në karierë, si këtu figurativisht tek plepishtja e Ekonomisë së 
Pyjeve... 
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Like ·  · Share 

• Shemsi Maliqi, Foto Fari Gjilan and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Mirëpo, këtë fazë të re jetësore, e kisha nisur ashtu siç nuk e kisha projektuar në plnet e 

objktivave të mia profesionale, meqë kështu ma imponuan rrethanat që në orët e para të ditës së parë, me klasët 
e VII-ta dhe VIII-ta, të Fillores, fazë kjo e fëmijëve kur hyjnë nga faza e fëmijërisë në atë të pubertetit, dhe kur 
nisë sado-kudo të formësohet personaliteti i tyre e kur janë as në qiell as në tokë, kur ndryshojnë edhe cikli 
hormonal dhe, veçmas vajzave, por edhe meshkujve, u interferohet virusi i parë i simpative ndaj personave të 
gjinisë së kundërtë, kur janë në një "mjegull" fare, andaj, edhe nga procesi mësimor mbesin bukur prapa, sepse 
tashmë u shtohen preokupimet tjera, që shpesh janë bukur të fuqishme, dhe po nuk pat kush t'jua orijentojë në 
drejtime të duhura, edhe mund të devijojnë lehtë, ndërkaq që ne, ndonëse na kishin përgatitur në lëndët e 
metodikës, atë të pedagogjisë por edhe të psikologjisë, se si të veprohet, por, siç e kanë dëshmua tashmë të 
gjithë ata që e kanë kapërcye këtë rruhë: tjetër është teoria e krejt tjetër fare praktika direkte me nxënësit, 
veçmas atyre shqiptarë, që vinin nga mjedise kryesisht të paarsyimuara familjare, andaj, na duhej të 
pështateshim në kushtet dhe rrethanat e dhëna... 
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*****N o S t a L gj I P ë R NJ ë F ë M ë I j Ë R i***** 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Eve- 
leme, 
teve- 
leme, 
tazi 
tuzi 
ber- 
ber 
kuzi 
grav 
griv 
gruv 
Ame- 
rika 
(bani) 
Buv... 

Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Hetem Arifi, Zekirja Abdullahu and 13 others like this. 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 24 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Dita e kaq pritur, erdhi, 09 shtatori 1968, kur do më plotësohej 
një pjesë e një ëndërre të madhe jetësore; që me ditar në dorë më në fund të dalë para nxënësve. 
Këtu, në një nga orët e mësimit... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sabrije Hoxha Bunjaku, Shpend Latifaj, Shemsi Maliqi and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Emocionet, thuaja në kulm e adrenalina e ngritur tashmë, u shtuan, që në orën e parë 

mësimore në një paralele të klasëve të VIII-ta, gjë kjo e cila, që në start, ma prishi fare gjithë atë planifikim, gjithë 
atë projektim të objektivave që ia kisha shtruar vetes, se "pazari i shtëpisë, nuk po më përputhej me atë të 
Qarshisë...", sepse as i kisha paraparë ndonjëherë situatat në të cilat u përballa që në ditën e parë të punës sime 
edukativo-mësimore, e të cilat, do të ma shrregullonin fare konceprin e një imazh që unë e , kisha krijuar për këtë 
mision të shenjtë, e i cili do të më përcjellë gjatë katër vjetë e gjysmë pune në arsim, siç do të shihni në ditët në 
vijim, poqese keni kaq durim e kaq kuriozitet edhe për kushtet dhe rrethanat, në të cilat është punuar në fundvitet 
e 60-ta përgjithësisht, mbase me fare pak përjashtime, në të gjitha shkollat e Kosovës... 

October 24 at 6:43am · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 23 · Edited ·  

***** N o S t A l GJ i F ë M i J ë N o R e***** 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Po bje shi 
Hamë tatli. 
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Po bjen borë, 
Ham laknorë. 
Po del dielli 
U sos mielli... 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu and 25 others like this. 

• 1 share 

•  

Nuhi Matoshi E kur bjen shi, shkoi plaka ne mulli.E shtin tre kuleq ne hi.Nje ju poq ,nje ju sos e nje e hengri me 

gjithe zogje ! Edhe kjo eshte nostalgji femijerore apo Hasan ? 

October 23 at 10:58am · Edited · Like · 1 

•  
Hasan Bunjaku <PO NUHO: Veç një korigjim i vogël: Një ju poq, një ju DOGJ... (e jo sos), po nejse xhanëm, se 
për pak kurrë s'e kemi këqyrë, apo jo miko! 

October 23 at 1:34pm · Like 

•  
Naser Zymberi Shi shi laga shi hyri plaka ne mulli, dy kulaqe i shtini ne hi, nja e poq nja e dogj nja e hanger me 
gjithe zogj. 

October 23 at 3:11pm · Like 

•  
Naser Zymberi Edhe tjetra: Kolendra milendra saravara godina, ciu ciu vak vak, nam moj babo nji kulaq se te 
bie me qomak, e ta baj koken me gjak . 

October 23 at 3:14pm · Like 

•  
Naser Zymberi Kjo e fundit thuhej festave dimerore. 

October 23 at 4:54pm · Edited · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 23 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Më në fund, dita e shumëpritur e fillimpunës sime në misionin 
e shenjtë: Këtu për një kafe në Hotelin "Kristal", 9 shtatori 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Mësimi në fakt kishte nisë më 7 shtator, por unë, meqë më 8 shtator ma kishte caktuar provimin 
e mbetur profa. m'u desht t'i "humbja" dy ditët e para, në mënyrë që asnjë orë mësimi të mos e mbaj gjysmak, i 
padiplomuar, andaj, meqë, siç e kemi sqaruar taashmë, provimin e kreva me sukses, u rikëtheva në vendlindje, 

tashmë i "kompletuar" fare, kështuqë, pasi fillimisht, sekretari i Shkollës "Vuk Karaxhiq", ma kishte lëshuar 
vendimin si punëtorë akoma i pakualifikuar, menjëherë, me urdhëresën e drejtorit, sapo ia solla fletëdëshminë se 
kisha diplomuar, ma lëshoi vendimin punëtor me vendim të përherëshëm për lëndën Gjuhë e Letërsi Shqipe, gjë 
kjo që vërtetë më bëri krenar, po e kryeja shkollimin e lartë në afat rekord, në kriteriumet kaq të vështira e të 
ashpëra të vlerësimit të diturive nga profët., synim e gjakim ky imi, sepse nuk mund t'ia lejoja vetes kurrëfarë 
luksi që të bëja tri-katër vite në jetën studentore, sepse gjakimi i brezit tim që pas rënies së Rankoviqit, sa më 
parë ta ngrisim vetëdijën kombëtare tek nxënësit, por, edhe që po nisnim një kapitull fare të ri në jetën tonë, që 
ta ndihmonim buxhetin familjar, vetë ta kishim paranë tonë, dhe t'i sëndertonim planet që i kishim projektuar 
kaherë për jetën: do e kryenim, doemos shërbimin ushtarak në "APJ"; do ndërtonim shtëpi të reja, sepse i kishim 
akoma ato të trashëguara që para LDB; do e regjstronim me korrespondenncë shkallën e dytë të studimeve në 
Fakultetin (atëbotë) Filozofik të UP, do gjenim ndonjë partnere jetësore, do martoheshim e do krijonim familje... 

October 23 at 7:32am · Unlike · 5 
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Hasan Bunjaku 
October 22 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ditët e fundit të fillmpunës sime të parë në misionin e shenjtë 
të të dhënit dituri nxënësve, tashmë ishte fare afër, e unë akoma nuk i kisha pastruar disa dilema me 
veten time lidhur me qëndrimin dhe metodat që do i përdorja: unë në një profil të pazakont, 
fillmshtator, 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Duke e pasur parasysh të dhënën që çfarë të jetë përshtypja e parë, e tillë pasqyrë do të 
ngelte përgjithëmonë e paluhatshme tek nxënësit e kolegët, po përpiqeshim që paraqitjen e parë para tyre me 
ditar në dorë, të jetë sa më dinjitoze e mbresëlënëse, ndonëse, si çdo fillim, njerëz ishim, zatën, dhe domosdo 
kishim edhe dofarë emocionesh, se si do të funksiononte e tërë aparenca e hapit të parë, e mëpastaj, gjërat do 
perfksionoheshin dita ditës, sepse e rëndësishme ishte mbresa që do ishte e javës së parë, se mëpastaj, lehtë 
do bëhej, mbase... 

October 22 at 7:54am · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku 
October 21 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Tashmë kishim hyrë në muajin shtator, dhe isha i gatshëm të 
nisja misionin tim të shenjtë me nxënës. Këtu: Fillimshtatori i vitit 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Lirak Rushiti, Ahmet Murati and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Atëbotë, mësimi niste m[ 7 shtator, andaj kishin ngelur edhe fare pak ditë e të nisja punën e 

shumëpritur, në misionin tim të shenjtë, ditarin mësimor dhe beteja për dituri të reja me nxënës, e cila atëherë, 
brezi im e kishte marrë si diç shumë serioze, si një mision sa iluminist, didaktik, poaq edhe kombëtarë, sepse i 
kishim dhënë detyrë vetës që të formojmë nga nxënësit personalitete të shëndosha proatdhetare, e lënda e 
gjuhës dhe letësisë shqiptare, të cilën do e jepja unë, ajo e historisë, gjegjësisht e gjeografisë, por edhe të gjitha 
lëndët tjera të ashtuquajtura "shoqërore", por edhe të tjerat, pse, jo, e kishin më së afërmi arritje së kësaj detyre 
që ia kishim vënë vetes që në start, dhe që, siç do shihet më vonë, edhe do jep frytet e veta në vitet në vijim... 

October 21 at 7:30am · Unlike · 4 

 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866855803348804&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866855803348804&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866855803348804&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=866855803348804&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742680&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/artibunja
https://www.facebook.com/lirak.rushiti.3
https://www.facebook.com/ahmet.murati
https://www.facebook.com/browse/likes?id=866855803348804&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866855803348804&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=866858273348557&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=866858273348557
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866855803348804&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


 
Hasan Bunjaku 
October 20 ·  

Nga Foto_dokumentacioni im jetësor: Shejtanllëqet e jetës studentore akoma nuk ishin mënjanuar 
nga jeta jonë, para se të fillonim punën në arsim. Këtu, skaj një are me grurë me mikun tim jetësor, 
Isa Demirin... 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi, Saimir A. Bunjaku and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Para së të nisnim edhe oficielisht e praktikisht punën në arsim, në fundgushtin e vitit 1968, me 
Isa Demirin dhe Dalush Kadriun, po i jetonim ditët e një gëzimi pas përmbylljes së një etape shkollore në jetën 
tonë, dilemave që na vërtiteteshin akoma nëpër kokë, paqartësinë se si do ia dilnim në punën e shenjtë të 
mësimdhënies, kolektivit të ri, jetës emocionale, ndërrimikt të mënyrës së sjelljeve, mënjanimin e "lazdrimeve" 
studentore dhe aplikimi i një serioziteti dhe një disipline jetësore tjetërfare, sepse ishte një fazë e kthesës bukur 

të madhe në jetën tonë... 

October 20 at 7:48am · Unlike · 4 

•  
Nuhi Matoshi Ka shume sekrete ne "KALLAMOQ " ! Desha te theme ndodhi ! 

October 20 at 4:38pm · Edited · Like 
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Hasan Bunjaku 
October 19 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Në "Tre Musketirët", siç do të na quajnë kolegët: (këtu në foto) 
Dalush,Kadriu Unë e Isa Demiri, të gatshëm fare, "mbushur bateritë", po e prisnim fillmvitin shkollor, 
i cili, mezi prisnim që të niste, tashmë... 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Sabrije Hoxha Bunjaku, Lirak Rushiti, Shemsi Maliqi and 13 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Nuk di vërtetë, në atë fundgushti të vitit 1968, si ne të tre, me një entuziazëm e vullnet të pparë, 
po e prisnim fillimvitin shkollor 1968/69, meqë e kishim fare të qartë përse kishim studiuar ato dy vite të SHNP, 

bashkarisht, e ja, edhe bashkarisht, do e nisnim bashk me nxënësit, një betejë të madhe për të mbjellur dituri tek 
brezat e reja, paçka se e dinim që do i gjenim bukur të "paarmatosur", sepse deri atëherë, lëndët që do i kishin 
ne, i kishin dhënë mësimdhëns fare të pakualifikuar, andaj e dinim se në çfarë pengesaash do hasnim, se 
shumicën e pjesëve të plan-programit, do na duhej t'i ndryshonim e si "festina lento", njëherë t'i ua përsërisnim 
plan programet e klasëve paraprake, në mënnyrë që të formonim sadokudo një themeë solid stabil për pjesën 
më të vështirë të programit që e kishin me ne, e kjo, veçmas mua që m'u dhanë katër paralele të klasëve të Teta 
e një nga të Shtatat, mirëpo, ishim të rinjë dhe e dinim se me kapacitetet që i posedonim, do mund t'ia dilnim... 

October 19 at 8:09am · Like · 2 
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Hasan Bunjaku 
October 18 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Një pjesë të pushimit para se të filloja punën, qëndrova në 
Prizren, tek miku im Haki Ademi që tashmë kishte zënë punë, dhe ishte fejuar, me këtë vajzë që 
tashti është grua dhe nënë e tre mëmijëve të tij. 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Adelina Halimi-sehu, Lirak Rushiti, Festim Shkodra and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me mikun tim të jetës, Haki Ademin, jemi shokë që nga viti 1960, dhe atë miqësi, edhe 
familjare, e kemi edhe sot e gjithë ditën, miqësi këto të cilat atëbotë konsideroheshin si të shenjta, dhe miku për 

mikun, madje, ishte në gjendje të sakrifikonte kaq shumë e shumë gjëra, siç ndodh këtu e thuaja 55 vite, e të 
mos kemi pasur asnjëherë asnjë ngatërresë as më të voglën, por përkundrazi, i gjendemi pranë gjithënjë në 
momente të vështira po edhe n[ çaste të lumtura që i kishim, i kemi e do t'i kemi në këtë jetën tonë... 

October 18 at 7:38am · Like · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
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October 17 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: pos tollovisë së zhurmëshme të qytetit, shumicën e kohës, 
para se të nisëshim nga puna, kryesisht e kalonim në natyrë, si në këtë rast në fusha të Prizrenit, si 
musafir i një mikut tim, që kishte zënë punë atje. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Shemsi Maliqi, Foto Fari Gjilan and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Gjatë tërë kohës, në kokë po mendonim si t'ia bënim, e çfarë qëndrim të mbanim: paksa më 

liberal, apo diçka më "autoritar" para nxënësve, sepse mostra të të dy llojeve kishim nga fillorja, ajo e mesmja 
apo edhe SHNP: mostra të këqija e asosh të mira. KIsha për model: Sadullah Brestovcin (i rreptë), Muharrem 
Latifin (autoritativ) dhe Pajazit Nushin (milimetrikisht preciz). Unë vendosa që për vete të mbaj një qëndrim mikst: 
as i lirë, as i rreptë, në fakt, edhe njëra edhe tjetra. Nuk kisha dëshirë të bëhem "polic" , por as të lejoja të më 
merrte nëpër këmbë nxënësi, siç kisha dëgjuar për disa kolegë të mijë. E gjitha kjo ishte midis disa dilemave, të 
cilat ishin akoma vetëm në fazën e eksperimentimit, dhe projekcionit të "thatë" e çdogjë, do ndodhte pasi të 
nisshim punën, sipas motit do e kthenim gëzofin, sepse atëbotë, kryesisht, gjithënjë në suaza të disa sjelljeje të 
kodifikuara, mësmdhënësit po vendosnin rregulla të sjelljes specifike, secili sipas metodave të tija 
"pedagogjike"..... 

October 17 at 9:06am · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku 
October 16 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Në intervalin midis mbledhjeve të para të Aktivit të 
Gjuhëtarëve, Këshiilit të Paraleleve, dhe Tubimit të punëtorëve - një relaksim në natyrë, këtu një foto 
nga perspektiva e milingonave, fund-gushti 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi and 10 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në ditët plotë vapë të atij gushti të vitit 1968, freskim ne të Lagjës së Balecit e gjenim në 
pishinën e Banjës (së Gjilanit), apo në Fidanishtën e Plepishtes së Ekonomisë së Pyjeve, që e kishim fare afër, 

me të kaluar të përroskës së Mirushës, aty ku nuk ekzistonin as Stadiumet e Qytetit, por Livadhet e 
Agushagallarëve, Ara e Cërragorit e Livadhet e Pllanalive: gjithënjë duke i mbushur bateritë që sa më të 
përgatitur t'ia nisnim punës me një elan, entuziazëm e vullnet të paparë që kishim, siç i ndodhe, mbase çdokujtë 
kur së paria ia nisë punës së rregulltë "shtetërore", që vetë do ta fitonte dinarin aq të nevojëshëm për ekonomitë 
tona familjare, të cilat, akoma nuk e kishin marrë vetën në atë sistem denigrues e aparheid ndaj shqiptarëve në 
Kosovë, paçka se "ishin zhdredhur vidat" paksa pas rënies definitive të armikut e shqiptaro-fobit më të madh 
jugosllav, Aleksandër Rankoviqit, sepse nga viti 1966, frymohej shumë më lirëshëm, ndonëse pozicioni i 
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njerëzve të rendit të dytë, na përolli gjatë gjithë kohës së ekzistimit të këtij shteti që nuk është më duke kulmuar 
me dhjetë vitet e ferrit 1989-1999... 

October 16 at 7:33am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 15 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Duke pritur me padurim fillimin e punës së parë zyrtare 
"shtetërore", sikur na pëlqente më shumë të dilnim në natyre, siç ndodh edhe në këtë rast, në afërsi 
të Mirushës (Dobrushës), nga gjysma e dytë e gushtit të vitit 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Ahmet Murati, Ukshin Zajmi and 11 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, na përcillte një ndjenjë e pashpegueshme, përzier me gëzim, paksa stres, pak dilema 
se çfarë qçndrimi do mbajmë para nxënësve, si të sillemi me kolegë, ata shqiptarë, shumica e të cilëve, që me 
kohë na ishin edhe neve mësmidhënës e tash po bëheshim kolegë, por veçmas me serbët që nuk ishin të paktë, 

sepse të gjithë nxënësit e serbë të qytetit e madje edhe të disa fshatrave përrreth, ku nuk ekzistonin paralelet e 
ciklit të lartë e pos tyre, në këto paralele mësonin edhe ata të entitetit romë; kishim ngapak tremë se si do të ia 
dalim ta "ndajmë" tërë atë që e kishim mësuar, sipas plan programeve ekzistuese për paralelet e klasët gjegjëse, 
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sepse kaq shumë dinim e nxënësit kishin një bazë fare të ulët të diturive, sepse, pa "fajin" e tyre, këto lëndë i 
kishin dhënë disa mësues; kështuqë duhej nisur që nga e para, nga fillimi i njësive mësimore, në mënyrë që të 
kalonim në atë që kishim bërë plan të ligjeronim, por kishim kaq vullnet e entuziazëm saqë asgjë nuk na 
ndalonte në një rrugë që tashmë e kishim trasuar, të mbushur me dituri kaq të mëdha, saqë mbi 10 për qind nuk 
do bënte të jepnim nga ajo që posedonim, sepse kaq ishte kapaciteti i "thithjes" se diturive të vetë nxënësve, 
sipas programeve të përpiluara që më parë, dhe këtë do e selektonim kaq bukur sa të japim vetëm aq sa për ta 
do ishte e mjaftueshme.... 

October 15 at 9:21am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 14 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Edhe pak ditë para se të nisnim punën, kishim edhe ngapak 
"liri studentore": Këtu në ambient natyror, me mikun e kolegun Isa Demirin. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Hetem Arifi, Foto Fari Gjilan and 7 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me Isa Demirin, na ka lidhë një shoqërim vëllazëror që nga mosha e herëshme e fëmijërisë, 
përgjatë tërë fillores në të njëjtën paralele; gjatë shkollimit të mesëm, na u "ndanë" shkollat: unë në SHME, e ai 
në Gjimnaz, por kjo ndodhte vetëm sa ishim në mësim, ndryshe gjatë pjesës tjetër të ditës, e kalonim bashk; 
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pastaj në studime, pjesën dërmuese ishim "cimerë", dhe ja edhe tashti, po ia nisnim punës në të njëjtin kolektiv 
punues, dhe kjo shoqëri, me ca intervale paksa më "boshe" për shkak të rrugëve dhe valëve jetësore, do zgjasë 
për tërë jetën... 

October 14 at 8:56am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 13 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Jo pak sish nga profët më donin të rrezuar, por ndonëse disa 
herë në zgrip, megjithate nuk tashë që nuk rashë, dhe ia dola në skaj: K[tu në murin përballë SHNP 
të Prizrenit, gusht, 1968. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi and 10 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ndonëse me vështirësi bukur të mëdha për t'u pranuar, e mëpastaj me gjendjen jo fort të 
lakmueshme, siç e kishim, zatën, shumica dërmuese e studentëve, më në fund ia dola ta përmbyll vititin në afat 
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rekord, dhe pastaj edhe t'ia nisë punës me ditarë në dorë , gjë këtë që e kisha , e kishim, ënmdërr që të gjithë, 
në misionin e shenjtë siç e konsideronim atëbotë, jo vetëm si çështje iluministe por, në rradhë të parë të 
form,ojmë personalitete atdhetare, që më së miri mund ta bënim përmes armatimikt të bnxënësve me dituiri të 
mjaftueshme nga lëmenjtë e caktuar. 

October 13 at 10:37am · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 12 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ishte ky momenti i fundit të qëndrimit në këtë objekt, meqë më 
8 shtator (1968), e "hoqa qafet" edhe provimin e fundit, Sintaksën famoze.Këtu unë para objektit të 
atëherëshëm të SHNP. 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Lirak Rushiti, Ahmet Murati and 24 others like this. 

•  
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Hasan Bunjaku ...Në fakt, ndonëse isha pranuar si mësimdhënës në SHF "Vuk Karaxhiq", si i padiplomuar, por 
asnjë të vetmën orë mësimi nuk e kam mbajtur, si i tillë, sepse, mësimi po fillonte, atëbotë, me 7 shtator, e unë 
një ditë më vonë iu nënshtrova provimit të fundit të mbetur, në të cilin, profa. famoz as na pyeti por na e la nga 
një notë solide, dhe me kaq e përmbylli hakmarrjen e tij ndaj nesh...Dhe, si e do puna, më duhej të që nga 

drejtori ta merrja "vizën" e fundit se e kisha përfunduar SHNP, andaj vajta tek Referenti, Muharrem Mici, një 
shpirt njeriu për studentë, ci cila, që me kohë na e dinte hallin neve pesë studentëve të Degës së Gjuhës dhe 
Letrësisë Shqipe, ma kishte përgatitur tërë Arkivë_dokumentacionin tim: fletëparaqitjet e provimeve, notimin, 
nënshkrimet e profesorëve, në i kisha kryer të gjitha punimet seminarike në lëndët dhe semestrat e caktuar, dhe, 
ç'ishte m[ e rëndësishmja të bënte krahasimin e e shënimeve nga Indexi dhe dokumentacioni gjegjës nëse 
përputheshin. Trokita në derën e Drejtorit (në ndërkohë drejtor ishte zgjedhur Dr. Ismet Dehiri), dhe meqë po e 
pyeste një student me korrespondencë aty në zyre, unë u ndala në derë dhe sapço desha të dilja, ma bëri 
shenjë që të ulesha, gjë këtë që e bëra, ndërkaq që profi i matematikës, njëherit drejtor, i kishte përfunduar pytjet 
me kandidatin, që ishte në fakt një mësoimdhënës serbë nga Gjilani e të cilin, unë po e njifsha, ishte njëfarë 
Mikiqi, që po e jepte këtë lëndë në shkollat e shkallës së dytë në Gjilan, e të cilit, aty për aty, profa, iu drejtua: 
"Ç'të bëj me ty kolegu Mikiq: u plakëm unë e ti me këtë provimin tënd, këtu në fletëparaqitje figuruaka se per të 
19-tën herë po i shtrohesh, pa sukses, këtij provimi...??!!" E, Mikiq që njifej në Gjilan si një njeri parimor, iu 

drejtua, me një qëndrim "dinjitoz": "Asgjë, profesor: do vijë unë edhe për të 20-tën herë, nuk ka problem fare...", i 
mblodhi "çaklat" e tija dhe u pëshëndet dhe doli jasht. "E sheh 19 herë dhe nuk ia ka dalë ta kryejë provimin, se 
çfarë bëjnë këta njerëz që regjistrojnë drejtimin e gabuar...Po ti, çfarë halli ke?" - m'u drejtua mua. "Unë, 
fatlumësisht, e kreva, në afat, sadokudo rekord, drejtor, e këtë, erdha te ju, që ta konfirmoni edhe Ju.." - iu 
drejtova "Hajde de, për hajër, pale të shohim, a e ke kryer për të vërteti...?!" _ m'u dfrejtua dhe ma morri 
"fasciklën" me dokumenatcionin tim, dhe, pasi me një vemendje të posaçme i kontrolloi, krahasoi 
përputhëshmërinë e të gjitha të dhënave, ma nënshkroi në vendin e caktuar "Studenti e ka kryer me sukses 
SHNP në Prizren, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe". U ngrit në këmbë, përzemërsisht më uroi, dhe në 
drejtoi tek Referenti: "Shko tash te Muharremi, le ta jap një Dëshmi përkatëse që je mësimdhënës i diplomuar, 
sepse Diplomat e mirëfillta vonohen derisa të shkruhen..." Iu falenderova, ika te Muharremi, i cili tashmë ma 
kishte përgatitur Fletëdëshminë, dhe me të, në një autobus që ishte në drejtim të Gjilanit, linja Pejë-Banja e 
Vranjës, u ktheva në Gjilan, duke e "humbur" Ditën e parë të punës në SHF "Vuk Karaxhiq" (tashti "Thimi 

Mitko")... 

October 12 at 12:52pm · Edited · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 6 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Tashmë me të madhe kishin nisur përgatitjet për vitin e ri 
shkollor, dhe në mbledhjen e aktivit të të gjuhëtarëve, u ndanë orët dhe klasët e mësimdhënies, në 
të cilat, mua m'u dhanë paralelet e klasëve të VII_ta e ato të VIII_ta. Këtu një foto e atyre ditëve, 
fundgushti 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi, Foto Fari Gjilan and 11 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Arsyen përse që të gjithë kolegët, insistonin që unë t'i marrë parallet e dy klasëve më të larta, 

përfundimtare të Fillores, e kuptova jo fort vonë: këtyre klasëve u iknin të gjithë sepse, pikërisht siças plan-
programit mësimor, ishte Sintaksa e Fjalisë (në të parën) dhe ajo e Periudhës (në të dytën), dhe meqë kjo lëndë 
e gjuhësisë konsiderohet "matematika" e gjuhës, e kishin shumë të vështirë ta jepnin si lëndë... 

October 6 at 4:24am · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 5 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Atë gusht të verës së vitit 1968, vapën e madhe ditore po e 
"freskonim" tek Liqeni akumulues i Livoqit të Epërmë, i cili sapo ishte ndërtuar, dhe kishte atëbotë 
ujë biluri:Këtu, me shokët (pakashumë) të brezit- Shefqet Brestovcin, Isa Demirin, ? Selmani, 
Shaban Selmanin (lartë) dhe Aliriza Selmani e Enver Ibrahimi. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Ukshin Zajmi, Foto Fari Gjilan and 5 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte ky një kontinuitet i brezave të shkolluar shqiptarë gjilanas, që me qindëra telashe, po e 

kryenim shkollimin e Lartë, për të qenë një "krah i fuqishëm" i përmirësimit të cilësisë mësimore, sikundër edhe 
forcimin e të gjitha lëmenjëve të tjera, e të cilat, atëbotë, paçka se në numër as 18 për qind të banorëve, i 
mbanin (thuaja) të gjitha vendet e punës se ato udhëheqëset, po se po; andaj, çdo përpjekje jona atëherë, nuk 
ishte vetëm situirimi personal, por shumë e shumë më tepër, ai i përgjithëshmi - kombëtar, "barrë" kjo që po e 
bartnin edhe shumica e inteëlektualëve, para, aktualë, dhe atyre që do të vinin pas nesh, si një mision që ia 
kishim dhënë vetes, shkaku i rrethanave që mbretëronin atëherë, veçmas në segregacionin e punësimit të 
kuadrove të reja shqiptare, e të cilët, kanë bërë një punë të madhe në ngritjen e shkallës së patriotizmit ndër 
breza të reja, por edhe tek popullata në përgjithësi. 

October 5 at 7:13am · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 4 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ditët e fortpritura të fillimpunës dhe të dhënies së provimit të 
Sintaksës, po kalonin disi ngadal, dhe unë në ndërkohë po shetitja, gjithandej. Këtu në fusha të 
mbjella me duhan, në periferi të qytetit., gjysmë e dytë e gushtit 1968.. 
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Like ·  · Share 

• Hasan Bunjaku, Lirak Rushiti, Ahmet Murati and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo kohë e dilemave, shqetësimeve, entuziazmit dhe vullnetit për punë, që do jepte 
rezultate domosdo... 

 

 
Hasan Bunjaku 

October 3 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Ditët kur do ia filloja punës, por edhe e provimit të mbetur, 
Sintaksës, po afroheshin, e unë mezi po i prisja që të dyjat me një si emocion të shtuar: Këtu një foto 
e rrallë me syza dielli (të cilat kurrë nuk i kam përdorë, sepse nuk doja ta shihja botën ndryshe se 
ç'ishte në fakt,) gusht, 1968. 
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Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Vetëm ata që e kanë petuar këtë ndjesi, mund ta dijnë stresin dhe çastet e pritjes me padurim 

të fillimit të punës për herë të parë në jetë, të jesh "i zoti i vetit", të ndërrosh edhe mënyrën e të jetuarit në 
mënyrë fare nonshalante, pa brenga e në stilin "ku rafsha - mos u vrafsha"; të ndërrosh veshjen, sjelljen dhe 
qëndrimin, sepse atëbotë, (e sot e gjiuthë ditën ashtu duhet të jetë) punën me nxënës e konsideronim mision të 
shenjtë në "armatimin" , jo vetem me dije të reja, por edhe me ndjesi patriotike, atë të mirëfilltë kombëtare, e jo si 
brezi im e shumë breza para e pas meje, që janë "edukuar" në patriotizmin jugosllav, në fakt serb, dhe me 
ideologji komuniste pansllaviste; të ishe "dikushi", ta kishe pavarësinë tënde por edhe dinarin tënd, fituar vetë me 
mund dhe djersë; të njifeshe me një kolektiv fare të ri njerëzish, me të cilët e ke pasur apo jo një përshëndetje 
kalimthi, paçka se fatlumësi jona ishte që ne i gjetëm, thuaja komplet ish mësimdhënësit tonë, e të cilët, vërtetë 
me të madhe na mbështetnin e na këshillonin; por e kisha unë edhe një hall tjetër: një provim të mbetur - 
Sintaksën, tek e cila i mbaja mendët çdo ditë, sepse pikërisht moskryerja e saj, më bënte disi "jokomplet", thjesht 
të padiplomuar, sepse lipset "e zeza në të bardhë", apo jo, paçka se asnjë të vetmën orë mësimi, nuk e kam 
mbajtur me këtë "status", sepse, atëbotë viti i ri shkollor niste më 7 shtator, ndërkaq që unë me 8 shtator, i 

nënshtrohesha atij provimi famoz, i cili, falë kapriçove e tekeve të profit. më kishte mbetur i pakryer, paçka se me 
po atë ditur që e kisha në atë qershor, kur me qëllim na "rrezoi" të gjithë neve, që ishim ngapak "rrebel", dhe 
ndonëse pa më pyetur fare ma "la" notën 8, sepse vërtetë e dinte fare mirë se unë, bashk me ata katër shokët 
tjerë, ishim ndër studentët më të dalluar të atij prezi në këtë Degë...Se kush nga shokët-kolegë më të vjetër, më 
tha se do duhshim që nga 20 gushti të paraqitemi përditë në Shkollë, për shkak të ndarjes së orëve nëpër Aktive, 
mbledhjeve të ndryshme që mbaheshin atëherë si parapërgatitje për fillimin e sa më të mbarë të vitit të ri 
mësimor...Kam hyrë nga porta zyrtare e Shkollës që ishte në fakt në trotuarin e rrugës qendrore të qytetit, dhe 
derisa isha në koridorën e katit përdhesë, lart në koridorin e katit, po dëgjoheshte një zë nxënësi, i cili me të 
madhe po ulurinte: "Kush është ai birë nëne që guxon të më ngelë e të ma humbë klasën e një vit shkollor, se ia 
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q.... n......!!!???" - kumbonte koridori, ndërkaq që, i çmeritur fare me kësi sjellje dhe fjalori i një nxënësi, në 
objektin e shkollës dhe me ato sharje "dedikuar" ndonjë mësimdhënësi, që në riprovim po donte t'ia lente notën e 
dobët e që donte të thonte ta ngelte atë klasë, u ngjita shkallëve në kat, dhe e pashë, e më ngeli në kujtesë 
fizionomia e atj farë nxënësi, që dukej se ishte me moshë më i madh seç duhej të ishte në klasët e fuindit të 
fillores, që akoma po "shkumonte", ndërkaq që disa shokë të dij, po përpiqeshin ta qetësonin...Hyra në zyrën e e 
Mësimdhënësve, dhe po e takoj një mësimdhënës (që për arsyera të ditura, nuk po ia përmend emrin) se si po 
dridhej i tëri nga nervoza, ndërkaq që disa kolegë të tij, po e qetësonin, dhe, çka më habiti fare, po e këshillonin 

që atij farë nxënësi-vagabond, t'ia "lente" një dysh kalues, se mund të ketë pastaj probleme me të...(!?!?) "Po, si 
t'ia lë kaluese që është "dibidus", dhe, a s'po e dëgjoni se si po më shanë "kollan e kuskun"...?!?!" - po 
arsyetohej ai, ndërsda këta të tjerët insistonin, që "të mos kenë telashe më të mëdha me të, t'ia le një notë 
"kaluese", dhe ta heç "gajlet..."... U bë si u bë, dhe mësimdhënësi lëshoi pe e njëri nga kolegët e tij doli në 
korridor që t'ia kumtojë atij huliganit se "u krye puna"... "Kryhet, pra, se nuk ka pasë çare pa e krye, se...!" - 
akoma po hakërrehej ai...>Jaaa, mendova vetmevete, unë këso gjëra nuk do mund të toleroj, qoftë edhe po 
mbeta pa ditar e pa punë fare, "për të shtune e shtatëqind vjet"...po, pale të shohim, xhanëm...< 

October 3 at 2:22pm · Edited · Like · 2 

•  
Fadil Kajtazi I dashur mik, kullat e sotem nuk te afrohen sa per se afermi. pershendetje 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 2 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Në pritje të fillimit të punës, për herë të parë, të marrim 
obligime e përgjegjësi, t'iu nënshtroheshim rregullave dhe displinës që kërkon ajo: Me shokët-fqunjë 
të pandashëm që nga fëmijëria, përkatësisht, shkollimi e tashi edhe kolegë në një kolektiv punues: 
Isa Demirin e Dalush Kadriun , vera e vitit 1968. 
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Like ·  · Share 

• Hasan Bunjaku, Shpend Latifaj, Ramadan Mehmeti and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Ishim, shokë, miqë, komshi, por edhe pakashumë me parime e kraktere shumë të përafërta 
me Isa Demirin, mësimdhënës i Kimi-Fizikës e Dalush Kadriun, mësimdhënës i Matematikës, me të cilët, veçmas 
me Isën (që nga klasa e parë e Fillors, në studdime e bashkëbanues ("cimerë"), por as dita nuk na kalonte e të 
mos ishim bashk, vetëm një "natë e një gjumë, që na ndante; ndërkaq që me Dalushin, i cili me familje u 

shpërngul më vonë, dhe ishim fqinjë të mirë edhe shokë për krye-kreje, SHME, e kryem në një klasë, e edhe 
shoqërimet por edhe në studime shumicën e kohës ishim bashk - e tashti, bashk do e vazhdonim edhe punën, 
në të njëjtin kolektiv punues, dhe për herë të parë do ishim "të zotët e vetvetes", dhe ndihmesë familjes me pagat 
që do i kishim: gjatë asaj vre, kudo ishim bashk, në pishinë, në Fidanishten e madhe të Ekonomisë së Pyjeve, që 
e kishim fare afër shtëpisë, aty ku gjendet sot stadiumi i qytetit dhe deri tek rruga e Tretë e Lagjës së sotme 
Dardania, që praktikisht nga Fidanishtja ishte shndërruar në mal plepaje, ku thurrnim plane për punën, ndërtimet 
e shtëpive të reja, shkuarjen e shërbimin ushtarak (deshëm s'deshëm), dhe pastaj besa edhe për krijimin e 
familjeve e martesave, paçka se akoma asnjëri nuk e kishim "subjektin" e paracaktuar, por çfarë të sjellë fati, në 
kohën e vet; mbrëmjeve deri vonë, bashk në korzo, si shumica e gjilanasve... 

October 2 at 8:13am · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
October 1 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas përcaktimit tim që të punoj disa vite e pastaj të vazhdoj 
Shkallën e Dytë të Studimeve, ajo verë e vitit 1968, kaloi në shenjë të pushimit dhe relaksit me miqët 
e shokët: Këtu, në një dopio profil... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Ramadan Mehmeti, Ukshin Zajmi, Foto Fari Gjilan and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Në pritje me padurim të fillimit të punës, me një vullnet dhe entuziazëm të paparë, duke e 
pritur ditën kur do dilnim me ditar para nxënësve, dhe një pjesë të mirë të diturive që i kishim arrijtur gjatë 
shkollimit të mudëshëm, sepse, plan-programi mësimor për klasët gjegjëse me siguri do të jetë i reduktuar në një 
masë të madhe, përshtatur mundësive dhe kapacitteve të tyre moshore, ta përcjellim tek brezat e rinjë; me 

dilema dhe me strese se si do priteshim nga kolektivi i ri ku me këmbë të mbarë do fillonim të ndjehemi njerëz që 
e përcaktojnë fatin e tyre vetë për vete, si do ia dalim me nxënës, si do venë punët në planin e jetës emocionale, 
meqë ishim beqarë - ne "Treshja e Balecit", siç do të na quajnë: unë isa Demiri e Dalush Kadriu, tre kuadra të 
reja e të detonuara me dituri, ditët po i kalonim thuaja tërë kohën me diell, në pishinë, mbrëmjeve deri vonë në 
korzo, e vetëm një gjumë që e bënim fare fare vonë, që na ndante, por edhe kontaktet me shokët dhe miqët e 
kolegët tjerë nuk i kishim harruar, paçka se që tashti kishim nisur paksa të "largoheshim" me të tjerët, sepse 
obligimet jetësore, e vlrejtëm, se po ta diktonin tashmë edhe mënyrën e jetesës... 

October 1 at 7:41am · Edited · Unlike · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 30 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Gjatë asaj vere të vitit 1968, ditëve të ngrohta të verës, 
freskoheshim në pishinën olimpike të sapondërtuar te ish pishina "bazeni" i vjetër, e që rrallë ndonjë 
qytet tjetër në Kosovë e kishte një të tillë: këtu me Beqir Musliun dhe Isa Demirin, në një ditë plazhi 
në Gjilan. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Ramadan Mehmeti, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 13 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Atë verë të nxehtë, siç dinin të mbanin atëbotë - VERA - VERË, e DIMRI -DIMËR, freskimin e 
gjenim në pishinën me përmasa olimpike e kaq të bukur të sapo inauguruar, ndërsa mbrëmjet, në korzo e në 
hotel për ndonjë kafe, duke pritur me padurim shtatorin, që diku t'ia nisnim punës, plotë elan siç ishim për t'i 

bartur tek brezat e rinjë dituritë e fituara me zor të madh në SHNP të Prizrenit... Me disa kolegë, që në Prizren e 
kisim vendosur që menjëherë t'i vazhdonim studimet e rregullta në Shkallën e Dytë në Fakultetin Filologjik 
(Filozofik, siç quhej atëbotë), dhe këtë gjakim e kisha edhe unë, ama një mbrëmje, kur e "hapa këtë muhabet" në 
familje, vëllau që ishte më i madh se unë 15 vet, po pajtohej, por baai 89-vjeçar: nguli këmbë: "Ty, bre djali jem, 
të shkoi jeta nëpër ato ngrandreq shkolla, e apo e din ti qi unë nuk i rrnoj njëmijë vjet, e kur nuk të pata në shpi: 
po leje ma atë farë shkolle që po ju banë "has shka", e nisja diku punës, e të ju kam ngat veti, dhe i rrodhën 
edhe lotët...", gjë kjo që m'i "këputi këmbët", dhe aty-për aty, iu zotova babait plak: "Hajt, o babë, se nuk të lamë 
vetëm më, dhe nuk po vazhdoj ma njëherë për njëherë, po do t'ia nisi punës, me "kismet" - dh kështu edhe 
vendosa, në ndërkohë, që atëbotë tashmë me të madhe ishin shpallur konkurset për pranim të kuadrit të ri nepër 
shkolla e unë madje as më bëhej vonë, meqë nuk i dija fare këto farë procedurash, dhe as po mendoja të 
konkuroja ndokund, sepse "në shtator, do ia nisi punës në njërën nga dy shkollat fillore" sa i kishte atëherë 
qyteti...Një ditë prej ditësh, trokiti porta e oborrit, dhe kur dola, ja ish mësimdhënësi im, Jashar Jashari, të cilin e 

ftova brenda në një kafe siç është zakoni, ama ai duke u arsyetuar që nuk po kishte kohë, m'u derjtua: "Ti, djali i 
mirë, a e ke mendjen të fillosh punën sivjet diku, apo do vazhdosh shkollimin, apo do "rrishë duarkryq"...?!" - m'u 
drejtua. "Po, kysmet, po ka akoma kohë, xhanëm, shtatori është ende larg..." - po i drejtohem. "More, djalë, bre, 
shtatori akoma është larg, por do konkurse që janë shpallur për pranim të kuadrit të ri për sivjet, tashmë thuaja 
janë në përmbyllje të afatit: ja bjen fjala, tek UNË, sot është dita e fundit e konkurimit..." - më tha, me habi. "Ku 
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tek UNË, që po më thua...?!" - iu drejtova, se nuk po e dija se ishte drejtor i Sh.F. "Vuk Karaxhiq" (siç quheshte 
atëherë shkolla e tashme "Thimi Mitko"), ku edhe "ia kisha bërë mendjen të punoja"... "Leji tashti ato 
"llokopendra", po ti duhet të vijsh të punosh tek Shkolla ime se kuadrin nuk e kam kurrëfare, e lëndën tënde po e 
japin mësuesit... Ku i ke dokumentat?" - m'u drejtua me këmbëngulje, dhe mqë më zuri "gafil", iu binda: "I kam (i 
thash) me vete...", "Hajt, shko e sillmi tashti menjëherë, se puna nuk pret...!" - m'u drejtua, ndërkaq unë që i 
kisha të gatshm çdogjë tashmë, hyra brenda i morra dhe ia dorëzova, Jashar-drejtorit, e u përshëndetëm dhe ai 
shkoi...Po u tregoj, në ndërkohë edhe dy shokëve e ish cimerave të mijë: ISa Demikrit dhe Dalush Kadriut, që të 

konkuronin në "Vuk Karaxhiq" se sot ishte njëfarë afati i fundit: i pari për Kimi, apo Fizikë e i dyti për Matematikë, 
dhe ata kështu edhe vepruan, dhe tashmë po e prisnim që Komisioni përkatës i Shkollës të na pranonte edhe 
zyrtarisht në mbledhje të posaçme për shqyrtimin e kërkesave të konkursit... Nja dy ish shokë të mijë të 
kaherëshëm e që tashmë po punonin në të njëjtën shkollë, po më thonë se Komisioni për pranim e kishte 
mbledhjen në filan fistek dite, në orën kq e kaq, dhe se do ishte mirë, për çdo eventualitet, të jsh prezent derisa 
të shqyrtohen kërkesat, dhe unë, meqë ashtu kështu, nuk po kisha edhe çfarë të bëja, vajta në atë mbledhje. 
Komisioni u mblodh, besa ishin aty edhe kandidatët, e për kurreshtje, kishin dalur edhe ata dy shokët e mijë 
mësimdhënësa tashmë, dhe u ulëm në një bangë, unë mes tyre... Kur erdhi rradha e shqyrtimit të kërkesës 
sime, njëra nga anëtaret e kolektivit që më kishte edhe komshi e që më njifte aftësitë "më ngriti në qiell" me 
lavdërata, sa nisa të skuqesha... Para se të përmbyllej çështja ime, e morri fjalën një ish mësues, që e kishte 
dhënë këtë lëndë, dhe po ankoheshte se e ka gjendjen e keqe materiale e shëndetësore të anëtarëve të tij të 
familjes dhe se po të mbetej pa punë do të ishte për të një "katastrofë e vërtetë", andaj kur e dëgjova, sakaq e 

ngrita gishtin, dhe sapo doja të tërhiqesha nga konkurimi sepse më preku ai rsti i atij mësuesi, ata dy shpokët që 
isha midis tyre, që të dytë, se me një komandë ma ulën doën: "Çfarë po do...! Po ai ashtu aktron, se ai madje as 
ka të drejtë ta jap një lëndë nëse e kemi një të diplomuar siç je ti! Hajt se i bëhet çarja edhe atij në ciklin e ultë, 
ku e ka edhe vendin...!" - më bindën ata të dytë, dhe unë hoça dorë, por mjaft me një pendim: po bëhesha 
shkaktar unë dhe njeriu po mbeteshte pa punë në atë situatë kaq të mjerë sociale, siç e përshkruante - po 
hamenesha, ndërkaq që pjesa e përgjithëshme e mbledhjes u përmbyll, dhe neve kandidatëve na u tha me 
mirësjellje se duheshte ta lëshonim mbledhjen e ata të vendosnin pavarësisht... Nuk vunuan shumë dhe doli 
sekretari, Ramiz Ajvazi, dhe na kumtoi se na kishin pranuar mua, Isën e Dalushin, pos ndonjë tjetri në lëndet 
tjera përkatëse. Kështu, që nga ajo ditë e fillim gushtit, unë praktikisht, isha mësimdhënës i Gjuhës dhe letlrsisë 
Shqipe në SHF "Vuk Karaxhiq", që nga shtatori i vitit 1968... 

September 30 at 8:38am · Unlike · 3 

 
Hasan Bunjaku 
September 29 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Ajo verë, pasi e përmbylla shkollimin dyvjeçar në SHNP të 
Prizrenit, më kaloi në relaks, por gjithënjë me peng të asaj lëndës së pakryr, Sintakës së Gjuhës 
Shqipe, të cilës duhej kthyer sa e sa herë, paçka se tashmë materjen e dija kaq mirë. Këtu, me 
"cimerin", shokun, mikune, fqiun që nga koha e fëmijërisë, Isa Demirin, në hyrje të "Balec-Mëhallës", 
verës së 1968-tës. 
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Like ·  · Share 

• Lirak Rushiti, Ramadan Mehmeti, Ahmet Murati and 22 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Ishte kjo vera e ndjesive të pëziera, nostalgjia për jetën studentore, ndarjen nga kolegët 

studentë, që ishin thuaja nga të gjitha trojt tona etnike e me disa e dinim se nuk do shiheshim më bashkë, apo 
fare rrallë nga do na përplasnin valët e jetës, nga stresi se si do venë punët me ditar në dorë dhe fillimi i një jete 
krejt të re me marrjen e përgjegjësive dhe obligimeve jetësore, tashmeë serioze, dhe nga njfarë lloj gëzimi 
akoma të mefshtë që hë për hë nuk do kishim punë akoma me pofesorë me një kiterium kaq të ashpër, por edhe 
ajo brenga e atij provimi të mbetur për shkak të kapriçove dhe tekeve të profesorit, andaj shumica e kohës, dita 
më shkonte në pishinën e re olimpike të sapondërtuar me shokë, miqë e bashkëqytetarë, ndërsa, mbrëmjet në 
korzonë famoze, ku në ato ditë të ngrohta e mbrëmje pakashumë të freskëta, ishte rekreacioni më i levërdishëm 
e më i liri, sepse shetia sheshit kryesor të qytetit, në të cilin dilnin, pa përjashtim të gjithë shkollarët, intelektualët, 
"shehërlinjtë" dhe të gjitha shtresat e mundëshme të shoqërisë së atëbotëshme, i kishte kaq shumë të mira: 
relaksoheshim para gjumit, shiheshim me shokë, miqë e të njohur, i "fiksonim" femrat që na pëlqenin, dhe asnjë 
dinarë nuk e harxhonim, dhe pjesa tjetër e natës, në shikimin "shtriktë" të lëndës së padhënë, e leximin e 
literaturës përkatëse "bestselere" që ishte atëbotë: ato pak libra në shqipet dhe shumicën sisht në serbishtet nga 

letrarët më eminentë botërorë: Bodlerin, Eliarin, Tagoren, Eseninin, Majakovskin, Çehovin, Lorkën, 
Khajamin...Pikërisht, një mbrëmje, sa po shetisnim korzos me shokë, në kalim e sipër nga ana e kundërtë, tek 
poashtu ishte me shokë, pasi e përshëndeta dhe ai më bëri shenjë që të ndalem, u skenjuam diku, unë dhe ish 
mësimdhënësi i lëndës së Gjuhës shqipe në Filloren, e mëpastaj drejtor i Shkollës së Mesme Ekonomike, ku 
gjendej edhe atëbotë, pof. Sabit Jakupi, i cili për shkurtazi m'u drejtua: "Duku nesër kah Shkolla aty kah ora 
10.oo, ta pijmë nga një kafe bashk! U bë?" - "Mirë, me gjithë qejf, drejtor...!" - iu drejtova, paçka se ide nuk kisha 
përse më ftonte në kafe në atë Shkollë ku ishte drejtor, por që nga ajo, kisha kaq kujtime (edhe) të hidhura, 
mirëpo, këtij njeriu, nuk ia "prishja" dot, sepse kaq më kishte ndihmuar në jetë, më heret e edhe sa e sa herë të 
tjera... Të nesërmën, fiks në orën e caktuar, u gjenda para zyrës së tij, trokita dhe hyra brenda, e ai po më priste 
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fare vetëm, ndërkaq që i ra një zileje, e në derë u paraqit shërbëtori: "Na i bën nga një kafe..." - iu drejtua dhe ai 
doli. Pas atyre muhabeteve të rëndomëta "hyrëse" që i bëmë njëri-tjetrit, psi na ishin sjellur tashmë kafetë, po më 
drejtohet: "E di çka: ti si kam dëgjuar edhe vetëm një provim ke e të diplomosh, e edhe atë e kryen, besoj, në 
afatin e shtatorit, dhe, eja e puno këtu te unë, mësimdhënës i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe...!" Këtë vërtetë nuk 
e kisha pritur, dhe më erdhi si një befasi e papandehur: "JUve ju falemnderit, por, mua më marrin edhe në 
shërbimin ushtarak, dhe vendi për çdo vit më shpallet në konkurs, e unë nuk e kam shkollimin përkatës, siç e 
dini, për këtë shkallë të shkollimit..." - ia ktheva paksa me hezitim. "Sa për atë që të shpallet vendi i punës në 

komkurs, po ta heq unë atë brengë që tashti:unë të garantoj me jetë se brenda dhjetë viteve, këtu nuk konkuron 
një profesor i diplomuar, e deri atëherë, mos e krefsh edhe Shkallën e Dytë të studimeve, atëhrë nuk do ishe 
askushi, ndonëse, si e sa të njoh unë, ti do e kryeje fare për pak kohë..." - ma ktheu. "Po, janë këtu një grup i 
mësimdhënësve serbë, që më kanë pasur e më kanë akoma "halë në sy", dhe do mund të kem problem me ta 
akoma..." - po i thoja, sepse pikërisht si maturant, sebep ishin bërë pikërisht ai grup mësimdhënësish, pos të 
tjerash, që pasi m'u mundësua shtrimi me korrespondencë i provimeve (pas përjashtimit nga shkollimi i mëtejmë 
që në vitin 1964, për shkaqe politike tashmë të njohura), po përpiqeshin të më "stoponin". "Pikërisht, për inat të 
tyre, se kam qenë unë në këto rrjedha me "rastin tënd", eja dhe bëhu "kolegë" me ta..."! - më tha fare seriozisht 
Drejtori Sabit Jakupi... "Më lerë nja një javë sa të mndohem mirë e mirë, drejtor, të lutem, dhe do të ta kthej një 
përgjigje...!" "Mirë, xhanëm, unë për të mirën tënde dhe të plotësimit të kuadrit me mësimdhënës cilësorë të 
ofrova ty, por, meqë po ta "shoh mendjen" se nuk e ke "syrin" të vijsh ti, ma propozo ndo një tjetër që e njeh për 
këtë vend të punës, se aty jam keq!" - m'u drejtua. "Po, atë po, ja ku e ke Adem Pajazitin, që e ka kryer Shkallën 

e parë të Fakultetit Filozofik, pikërisht këtë Degë..." - i thash. Unë nuk e njoh, po ti n'e pashë, thuaj le tzë kthehet 
një ditë kah unë, mirë?" "Gjithësesi..." - ju pëgjigja dhe pasi u përshëndetëm, dola nga zyrja e tij... Pas disa 
ditësh e pashë Ademin, ia thash dhe ai m'u falenderua, dhe vërtetë u pranua, pastaj edhe diplomoi e më vonë 
ishte edhe zëvendësdrejtori... 

September 29 at 8:44am · Edited · Like · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 28 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Shumica dërmuese e neve 15 studentëve të Vitit të Dytë të 
Degës Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Brezi 1966-68, përmes "Scilës e Haribdës", kishim dalë në Vitin e 
Dytë,thuaja na ngeli nga një apo dy provime pa u diplomuar, e këtë do na duhej ta bënim në afatin e 
shtatorit; Këtu, ne, dhe tre profesorët tanë:Rreshti i parë lartë (nga e majta): Tahir Foniqi, Sabedin 
Musliu, Nexhip Arifi, Mëhill Shala, Besim Këpuska, Meriman Braha; Rreshti i mesëm: Nezir Rrezja, 
Hasan Bunjaku, Fran Lulgjuraj, Shaban Gërguri, Xhavit Kryeziu, Kolegë Gjakovar; dhe Poshtë: 
Shyhrete Bytyqi, profët: Yll Zajmi, Ajet Bytyqi, Fuat Ostrozubi, dhe kolegia jonë, Elza Berisha. 
(mungon Isa Demaj - Shkreli?). 
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Like ·  · Share 

• Shemsi Maliqi, Lumnije Veseli Bunjaku, Foto Fari Gjilan and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Paçka se, kudo në Kosovë, sikundër edhe në tërë teritoret etnike shqiptare në 
ish_Jugosllavinë, kuadri i mësimdhënësve të ciklit të lartë të Shkollave Fillore, ishte kaq deficitar, kriteriumi i 
vlerësimit të diturive të studentëve nga profesorët e SHNP të Prizrenit, në të gjitha Grupet, pa përjashtim: Gjuhë 
dhe Letërsi, Kimi-Fizikë, Matematikë dhe Gjuha Ruse, ishte kaq i ashpër e rigoroz, sa ta jepshe një povim, të 
duhej ta "nxeje karrigën" me muaj të tërës, sepse ndodhëte që për një më të voglin gabim në përgjigje në 
provime, të mbetje për një afat tjetër, andaj, nga 105 studentë sa e nisëm Vitin e Parë, në të Dytin, mezi ishim na 
vetëm 15 sish, që disi, me nga një apo dy provime, "me kusht", kishim "dalë" në Vitin e Dytë, andaj vera na 

shkonte në përgatitjen e provimit apo dy provimeve të mbetura, sepse, mund t'i shtroheshe një provimi madje 
edhe me dhjetëra herë e, po mos ta kishe përvehtësuar mirë e mirë lëndën, andaj, dhënia e çdo provimi, ishte si 
ta ngrisish një pallat më vete. Kështu, bjen fjala, në Gjuën e sotme letrare: (Morfologji e Fonetikë) te Fuad 
Ostrozubi, në provimin me shkrim, në afatin e parë kam "rënë" sherri i vetëm një shkronje "ë" famoze, që në 
shpejtësi, e kisha vënë në vend të shkronjës "e", sepse në ndonjë fjali a periudhë e kisha shkruar "...në shqipËn 
letrare..." e duhej "...shqipEn..., sepse, sipas profit. "... me këtë po ma dëshmon se nuk ma di gjysmën e 
materjes së lëndës...", ndërkaq tek prof. Pajazit Nushi, në Psikologji, ndërsa në dy pytjet e para, isha përgjigjur 
në mënyrën perfekte dhe vetë profi. më kumtonte "Pytja e parë - 10-të, kalo në të dytë... pytja e dytë - 10-, kalo 
në të tretën...!" , e cila për sherr ishte një temë për të cilën as idenë më të vogël nuk e kisha se me çfarë kishte të 
bënte, "Vetëvëzhgimi" (???!!!), në të cilën, "gik-mik" u përpoqa të "nxirresha" disi me "retorikë boshe", ama ku 
shiteshin këto tek ky prof., i cili, në fakt kishte memorje të hatashme, do të thoja të një kompjuteri të sotëm, 
andaj, për habinë time dhe të studentëve tjerë prezentë që po pritnin të përgjigjshin, m'u drejtua: "... nuk e di pra 

këtë temë se kur e kam ligjëruar, ti me atë Lajde Dakën, atje në "galeri" (lexo:në fund të sallës së objektit të 
Kuvndit të atëherëshëm të Komunës, ku po mbaheshin ligjeratat e lëndëve të përgjithëshme), seç po bënit 
muhabet dhe po pinit madje edhe cigare...Pytje e tretë 5-ë, përfundimisht - 5, nuk e dhe provimin, ik!!!...", e 
kishte mbajtur në mend se në fakt, ishte e vërtetë, që nuk po e dëgjonim fare ligjeratën, e as po merrnim 
shenime... Zatën, me grada apo pa grada shkencore, hiç ndonjërin që kishte ardhur me direktiva nga "Lartë", të 
gjithë profesorët i kishim shumë të mirë: Ali Didën, Pajazit Nushin, Yll Zajmin, Demush Shalën, Fuad Ostrozubin, 
Ajet Bytyqin... - që me përkushtim të madh u përpoqën që tek ne "të mbillnin" sa më shumë dituri, me aq 
literaturë që posedonin e me aq dituri sa kishin... Dhe, ky kriterium kaq i ashpër i vlerësimit të diturive, me një 
"rregullore" apo koncept të vetë drejtorisë, kiteriumet ishin pokaq të ashpëra, ndonëse kaq kishte nevojë për këto 
kuadro në ciklin e lartë të arsimit fillor, gjithandej Kosovës e të mos flsim për shqiptarët e Maqedonisë, Serbisë 
Jugore e të Malit të Zi... 
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Hasan Bunjaku 
September 27 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumntacioni im jetësor: Pas kthyerjes nga odisejadat nëpër një shtet, që mezi na 
duronte e me zor e duronim, përgtitjes së ndonjë provimi akoma të mbetur, atë verë e pushuam mirë 
e mirë, sepse që të gjithëve, që do diplomonim, na pritnin beteja të reja në dhënien dituri nxënësve 
dhe të gjithë atë që e kishim studiuar me kaq zell e mu nd, ta bartnim tek brezat e reja. Këtu, në një 
foto të rrallë me kravatë (kollare), në kohën e mbajtjes së praktikës së domosdoshme pedagogjike, 
me mikun dhe "cimerin" tim, Isa Morinën (1968). 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Sabrije Hoxha Bunjaku, Hetem Arifi, Ahmet Murati and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Thuaja, i tërë semestri i katërtë, dhe i fundit, neve pak studentëve që kishim "kapërcyer nëpër 

vrimë të gjilpërës" (në Grupin ton Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, vetëm 15, nga 105, sa kishim "startuar" në këtë 
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nmaratonë", në Vitin e Parë) në Vitin e Dytë, koha dërmuese na shkoi në përgatitjen e provimeve e të punimeve 
të seminareve, dhe sapo afrohej koha e përmbylljes së studimeve në këtë Shkallë të shkollimit, njëfarë 
nostalgjie, një mallë e një mërzi , një ndjesi melankolie, thuaja na kishte kapluar që të gjithëve, sepse i dinim 
mirë disa gjëra: se po i "harxhonim" ditët e një Periudhe më të mirë të jetës sonë, sepse jeta studentore, në fakt, 
është e natyrës "ku rafsha mos u vrafsha", paçka se me telashe e halle, veçmas të sferës materiale, me trema e 
strese të shtrimit në dhënien e provimeve, dhe ndërrimit të shpeshta të banesave (unë gjatë dy viteve i kam 
ndërruar madje 22 sosh), për shkak të mospajtimeve me "patronët" apo "patronet" e tyre, e të cilët "parat e 

majme" u pëlqenin që i merrnin nga ne, por që "disiplina" dhe "rregullat" çfarë i shtronin e kërkonin, dhe sjelljet 
çfarë do "duhej" bërë ne, ishin vërtetë anakronike dhe tejet "drakonike", dhe si të tilla, të padurueshme e të 
papërballueshme; e dinim poashtu se, sa je student, gjithëkushë të "jep para", se "sevapi më i madhi është t'i 
ndihmosh studentit dhe vajzës duke u "çejzua", ndërsa, sapo ta kryenim, "gjithëkush vetëm do lyp para nga ne", 
se na presin ndërrimi plotësisht i sjelljeve "të shfrenuara studentore", në obligimet e reja dhe përmbajtja strikte e 
orareve të punës, hallet e kryerjes së shërbi mit ushtarak, që të merrnin kur t'iu tekej, rrënimi i shtëpive të vjetra 
të ndërtuara me "hatlla", gurë, baltë e çerpiçë, dhe ndërtimi i të rjave nga materiali i fortë ndërtimor që aplikohej 
atëbotë, se na priste obligimi martesor e krijimi i familjes, s'do mend, midis që të gjitha këtyre krajatave, edhe 
kryerja me korrespondencë, pa ndërprerje nga procesi i punës, e Shkallë së Dytë të studimeve, pra, Fakulteti 
Filozofik, në UP; ndërkaq që mua (hiç modestinë në këtë rast), më vinte kaq keq kur në provime të cilat tashmë 
po i kryeja që në afatin e parë, shumica dërmuese e kolegëve të mijë "ishin të pafat" dhe nuk i kapërcenin dot, 
kështuqë, në vend se të gëzohesha, që, pas dhënies së çdo provimi, po i afrohesha një pikëcaku, të cilin që të 

gjithë e ëndërronim që me kohë - unë ndjeja një pikëllim kaq të madh, dhe si një lloj "turpi" e "tradhëtie" ndaj 
kolegëve, shokëve e cimerëve, që ata po ngelnin prapa, e unë, ja që "po kisha fat" më të madh, (dhe, "i vetmuar" 
thuaja, i "ndarë" nga ta) se ata dhe po i afrohesha fundit të studimeve, që kjo që i habiste ngapak edhe ata vetë 
me këtë qëndrim timin të ftohtë, fare indiferent e nonshalantë pas çdo "heçje gajle" të cilitdo provim e që vërtetë, 
në fkt, kishte ardhur si rrjedhojë e rezultantë e studjimeve të thella dhe mundit, punës dhe angazhimit shumë të 
madh gjatë qëndrimit në Prizren...Zatën, për sa më përket mua, i kisha likuidua të gjitha provimet dhe punimet 
seminarke të të gjitha lëndëve, dhe afatin e qershorit e përmbylla me vetëm minus një provim pa u diplomuar, 
dhe atë, në lëndën e Sintaksës, që e ligjeronte Ajet Bytyqi, një profesor fakulteti, pa kurrëfarë grade as punimesh 
shkencore, dhe, që, siç jua kam pasë komunikuar tashmë njëherë: nuk na pat "lëshuar" në Afatin e Parë, neve 
nja pesë vetave, në mesin e të cilëve mua e edhe Meriman Brahën, sepse na e kishte marrë inat përse në kohën 
e ligjeratave të tij, na i mbanim provat rreth shfaqjes famoze (për disa profa.), dhe po na hakmerrej, paçka se 
provimet me shkrim, siç e kemi konfirmuar më vonë, i kishim ndër më të mirat e gjithë atyre kandidatëve, dhe na 

e pat thënë haptazi këtë: "Nuk jua kam kontrolluar fare punimet, sepse, nuk më ishit në ligjerata sepse për juve 
më e rëndësishme ishte ajo shfaqja nacionaliste teatrore, se sa lënda e Sintaksës së Gjuhës shqipe, që, në fakt, 
ishte >matematika e gjuhës>...", dhe kur i kundërshtuam se nuk kishte të bënte gjë një tekst dramaturgjik me një 
lëndë studimore, të cilën e kishim përgatitur kaq mirë, dhe se ajo fjala "nacionaliste" thbjesht, ishte një non sens, 
thënë më së buti, por se ishte çështje e tij se ëfarë mendimi kishte për ne që po zhvillonim një aktivitet kulturor 
kombëtar; dhe në këtë mënyrë na la "varur" gjatë tërë verës e të padiplomuar, do duhej t'ia nisnim diku punës, 
për shkak të tekeve dhe ngarkesave ideologjike të tipit të papërshtatshmërisë moralo-politike të neve që i kishim 
bërë nder edhe SHNP me atë shfaqje, sikundër edhe madje, gjithë qytetit të Prizrenit, të gjithë shqiptarëve 
kosovarë dhe Krahinës Autonome (siç e quanin Kosovën, në sistemin kushtetues të atij shteti që u çbë tashmë), 
e me suksesin e të cilës, pikërisht ata që na shanin më së shumëta, tashti po kapardiseshin me të arrijturat e 
"studentëve tanë", duke "u stolisur kështu me pupla të huaja"; dhe, që të jemi të sinqertë, që të pestit, nisëm të 
brengoseshim se do mund të kemi akoma probleme me atë prof. hibrid, andaj, për hirë të të vërtetës, në një 

mënyrë, edhe "inatit" dhe hiles së këtij profi. në një mënyrë, edhe ia "pamë hajrin", sepse, duke ndrojtur se do na 
e bënte sërish si herën e parë, kaq rrënjësisht e përgatitëm këtë "matematikë të gjuhës", sa, ishim përgatitur që 
për çdo eventualitet, të kërkonim edhe Komsion të posaçëm vlerësues, andaj, pikërisht Sintaksa, na u bë lëndë 
më e njohur se thuaja të gjitha provimet tjera e të cilat poashtu i kishim përgatitur kaq mirë e kushtuar kohë kaq 
të gjatë, ndryshe, nuk do ishim në mesin e atyre 15-tëve nga 105, sa ishim në Semestrin e Parë... Për ta 
përgatitur sa më rrënjësisht i bashkuam tekstet e Mahir Domit, dhe ato të autorëve serbë, kroatë, e boshnjakë, 
siku ndëlr edhe atyre ligjeratave kaq të mëngëta të profit. kështuqë u "armatosëm" kaq mirë, duke përpiluar një 
tekst të ri fare të Sintaksës, kompiluar e kompletuar çdo njësi me nga tre katër autorë jugosllavë me atë të Mahir 
Domit, dhe nja dhjetë ditë gjatë verës, të vendosur tek shtëpia bujare e patriotike e Meriman Brahës, bashkarisht 
e përpiluam dhe e përsëritëm disa herë këtë tekst, dhe kaq e kishim përgatitur mirë materjen, sa vërtetë ishim në 
gjendje të përballeni m me çfarëdo Komisioni vlerësues, që e pandehnim, që të kërkonim të formohej nga 
Drehtoria e SHNP, poçese, sërish na bëhej ndonjë "proçkë" nga profi. inatçi e tekanjoz, paçka se të gjithë 

profesorët, por edhe studentët tjerë, e dinin fare mirë se në fakt, ne ishim studentët më të mirë të atij Grupi dhe 
se të gjitha provimet tjera i kishim dhënë në afatin e mundëshëm rekord, mirëpo, ja që teket dhe prepotenca e 
një palo mësmdhënësi, na la të padiplomuar në afatin e qershorit, dhe neve na mbeti brengë e peng që, të 
paktën, verën e fu ndit, ta kalonim pushimin të qetë e pa krajata e halle... 
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Hasan Bunjaku 
September 26 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas 23 ditësh qëndrimesh në FEDRAJ në Ishullin Hvar, pastaj 
edhe në Split, dhe vajtje ardhje, ne, Trupa Teatrore e SHNP të studentëve të Prizrenit, u kthyem të 
lumtur e faqebardhë në në Kosovë. Këtu, ish_objekti i SHNP të Prizrnit, tek "Qafa e Pazarit"... 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Ishim kaq të lumtur të gjithë, meqë, pa kurrëfarë telashesh me të mëdha, vajtëm, qëndruam, e 
prezentuam artin skenik kosovar në një eveniment më të rëndësishmin të atëherëshëm federativ, me dramën e 

Ton Shoshit e Zef Palit "Plaku i Maleve" në regji të Kristë Berishës, me bartës së rolit kryesor Çun Lajçin, dhe me 
një Ansambël Artistik prej mbi 35 aktorësh, statistësh e figurantësh, paçka se me vete nuk e kishim asnjë individ 
sadopak me përvojë, apo ndonjë personalitet më të njohur nga provinienca e politikës kosovare, pa përvoja në 
kësi ndërmarrjesh në këso udhëtimesh kaq të gjata qëndrimesh kaq ditësh, dhe, një gjakimi e synimi që e kishim 
që në fillim,: artistikën, por në rradhë të parë, patriotikën, përkundër kaq shumë e shumë pngesash që na dolën 
në rrugë pikërisht nga ata që do duhej të na e "hapnin trasen" që të punonim pa ngarkesa, dhe e verifikuam 
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edhe në vepër që, plotësisht kishim pasur të drejtë, dhe se në vend se të na shikonin vëngër shumë profesorë 
dhe drejtoria, që tashmë na kishin shpallut "trazovaçë", "rrebelë", "antisistemorë", e thuaja "armiq të popullit e të 
shtetit" - tash po krenoheshin e po kapardiseshin me neve dhe me të arriturën tonë, sepse "duhej veshur gëzofi, 
si ishte moti" atëbotë...Kujtonije, sa ke i hequr deri sa erdhëm deri tek teksti (i ndaluar rreptësisht me ligj) në 
mënyrë klandestine; pengesat nga grupet me gjuhë mësimore serbo-kroate të SHN, ikja nga përpjekjet, madje 
edhe qëllimmira të ndihmesës dhe mbështetjes së punëtorëve të vjetër teatrorë: Xhemil Doda e Shemsedin 
Kiratjani, me prepotencën tonë, por edhe me drojën se do na ndryshonin përmbajtjen e tekstit, gjegjësisht, 

"konceptit" të shfaqjes; pastaj pengesat që na u bënë nga politika vendore (Drejtoria dhe disa pofesorë 
"vigjilentë" të sistemit; ndalimi i mbajtjes së provave në objktin e SHNP, e mëpastaj, nga Drejtori i Shtëpisë së 
Kulturës, Hyda Leskovcali; thyerja e dyerve dhe mbajtja me dhunë e provave në atë Shtëpi Kulture, Hyrja me 
dhunë në lokalet e objektit të Shkollës; ndërhyrjen e Cica Patërngogiqit dhe Mahmut Bakallit, deri te, kryetari i 
Kryesisë së Kosovës, Xhavit Nimani; problemet me profesorë që na "shikonin" me njnë sy të dyshimtë si 
studentë "të pabindur", e disa sish madje duke na u hakmarrë edhe në provimet të cilave iu shtronim - dhe që të 
gjitha këto sakrifica, ia vlejtën më në fund, sepse u kurorëzuan me një sukses të plotë e atë që e kishim patur 
synim, tërësisht, ia kishim arrijtë, dhe atëbotë ia "zbardhëm fytyrën" edhe artit skenik kosovar, e edhe, kaq 
shumë ndikuam në ngritjen e ndërgjegjësimit kombëtar në një mjedis me një popullatë, atëbotë (e deri diku, edhe 
sot) pakashumë "hibride" kombëtarisht, turkoshako-shqiptare të Prizrenit, por edhe në mjediset tjera kudo që u 
paraqitëm me këtë shfaqje... Zatën, këmbëngulësia jonë e paparë për ta realizuar këtë projekt, si shtytje 
atdhedashurie, u shërbeu si shembull edhe qytetetve të tjera të Kosovës, në rradhë të parë, vet Teatrit amator të 

Prizrenit, por edhe të atyre të Pejës, Gjakovës, Prishtinës, Mitrovicës, Gjilanit, Ferizajt e mjediseve të tjera më të 
mëdha komunale, për t'i hyrë një kësi "aventure" dhe odisejade, në të mirë të tekstit kombëtar shqiptarë dhe në 
përcjelljen e mesazheve patriotike, që bartnin ato në mënyrë të drejtë apo anësor, por edhe ngritjen e artit 
dramaturgjik në nivel më të lartë në Kosovë. 
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Hasan Bunjaku 
September 25 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas një dite të bukur e relakse në Kryeqytet, me trenin e parë 
sipas itinerarit në relacionin Beograd_Shkup, në një pasdite të vonë, u nisëm për Kosovë, në 
pikëcakun stacionin e Fushë_Kosovës: Këtu një nga fotot e ditëve të mia studentore... 
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• You, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku, Kaltrina Rushiti and 24 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Sapo u vendos treni në binarët për Fushë_Kosovë, disa që ishin më të shkathtit hipn të parët 

dhe i "zunë" tre vagonat e parë rradhas e ngjitas njëri me tjetrin, dhe pasi i vendosëm plaçkat tona sikundër edhe 
ato të kostumografisë, skenografisë dhe rekuizitave, po pritnim të tuboheshin të gjithë, sepse ishin "daktisë" e 
bërë "pikë e pesë" nëpër kryeqytetin jugosllav, të interesuar për çdogjë, mirëpo, disa sish mbase ishin larguar aq 
shumë në "qytetin në shtatë kodra", ndërkaq që ora e nisjes po afrohej e brenga jonë po rritej, mirëpo, fati e 
deshti, që të arrinin pak para nisjes së trenit, edhe ata tre anëtarë të Trupës Teatrore të studentëve të SHNP të 
Prizrenit, të cilët, pas një sërë peripecishë e aventurash, po ktheheshin në Kosovë, pas thuaja njëzet e tri ditësh, 
pasi që me sukses të plotë e kishim përfaqësuar Artin skenik shqiptar kosovar në Festivalin e Teatrove Amatore 
të Jugosllavisë, që atëbotë, mbahej në Ishullin Hvar, jo larg Splitit, me realizimin skenik "PLaku i Maleve" të 
bashkautorëve shqiptarë: Toni Shoshi e Zef Pali, në regji të Kristë Berishës e me Çun Lajçin, në rolin kryesor, i 
cili po debutonte në dërrasat "që donë të thonë jetë", e nga të cilat nuk u nda dot kurrëmë, deri në ditët e sotme, 
- event ky, në të cilin, me Çmimin e vetëm të kategorisë së roleve Mbështetëse, që po e ndante Këshilli i 
FEDRAJ, u laureaova unë, për interpretim kaq "...bindës dhe mishërim me personazhin e Sadri Lekës..." (siç 

shkruante në arsyetimin e Jurisë Profesionale)...Edhe këtë relacion të gjatë Veri_Jug, e kaluam si gjithëherë me 
hare, gëzim e lumturi, siç dijnë këtë ta bëjnë vetëm mosha e re e veçmas ajo studentore, me të qeshura të 
shfrenuara, piskama, kënga e zhurma e pakontrolluar, po e përshkonte anë e kënd territorin e atarit të RS të 
Serbisë, popullata e së cilës, sapo e dëgjonin gjuhën me të cilën po flisnim e dinin se kush ishim, çka ishim e për 
çka ishim, dhe se kurrë nuk ishim pajtuar me statusin tonë politik e me të padrejtat që na u bënin, thuaja haptazi 
në formë të segregacionit, kulturocidit, dhe, fundja, etnocidit ndaj shqiptarëve, paçka se atëbotë ishim popullata e 
tretë, shumë shumë e katërta në atë shtet sllavo-komunist...Nuk na honepsnin fare, siç do të thonin toskët, ama, 
si popull shumë i mençur që është, gjatë tërë kohës e fshehnin "shiftaro"-fobinë (siç na quanin "jozyrtarisht" në 
mënyrën pezhorative), për "ditë dielli e për ato netë me hënë të plotë", para sysh, shtirreshin se nuk bënin farë 
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dallimi ndaj neve si pakicë kombëtare, fillimisht, e si kombësi, siç quheshin të gjithë popujtë joshtetëformues 
jugosllavë: "Mel in kore-fel in korde", siç do thonin latinët e lashtë ("Mjaltë nga goja - helm nga zemra")... Për 
këtë xhurulldi që po e bënim, njëherë na u tërhoq vemendja nga njëfarë Shefi i udhëtimit: "Ma qetë, ju lutem, se 
ka edhe udhëtarë të tjerë në këtë tren, dhe nuk jeni vetëm ju, dhe se të tjerëve po Ju pengoni me gjithë këtë 
"allavantë"...!" - na u drejtua, por meqë askushi nuk ia vari ai iku e pas një kohe, na erdhën nja dy milicionerë 
patrollues të trenit, dhe, edhe ata, madje në mënyrënedhe më të "sjellëshme" na u drejtuan, me një tonë më 
shumë "lutës" se sa urdhërues, që, mundësisht, të ishim paksa më të qetë, "...sepse ka njerëz të moshuar, që 

donë të flenë, e besa edhe asish të sëmurë, që nga dhimbjet që i kanë, po iu "pengon" çdogjë...!" - na u drejtua 
njëri, ndërsa, ne, thuaja pa ia ndalë fare "avazin", për të mos krijuar probleme më të mëdha, u "premtuam" se do 
ta "sfumojmë" e "demfojmë" paksa zhurmën, dhe ata shkuan, duke na u flenderuar paraprakisht, e duke na 
"kërkuar falje", që "...ndoshta ju shqetësuam...", nsëesa ne as e "prishëm tymin e duhanit" dhe vazhduam me 
tonën, duke kënduar në kor këngë të njohura të këngëtarëve të Shqipërisë, e që, besa edhe ishin të ndaluara 
edhe me ligjet në fuqi që të këndoheshin... Ishte kjo koha e "liberalizimit" pas rënies së A. Rankoviqit, e që edhe 
UDB, që u konvrtua në SPB (Sekretariatin e Sigurimin Shtetëror), paksa, me urdhëra nga "Lartë", paksa i kishte 
"zhdredhuar vidat", dhe ne këtë e dinim, por edhe po mos të ishte kështu, studentë si studentë, aq na 
bënte...Kështu, me këngë, barcaleta e lojëra të ndryshme, na kaloi kaq shpejt nata sa thua nuk e ndjemë fare 
diku nja mbi 10 orë sa bënte treni i rëndomtë i udhëtarëve, atë rrugë të bezditëshme, sepse kishte edhe të tillë 
që u "kënaqën duke e vozitë me pampur (tren)..." - dhe nga orët e para të mëngjesit, arrijtëm në Fushë_Kosovë, 
ku e kishim pikëcakun e fundit, hë për hë e nga aty, do shpërndaheshim, me trene apo edhe autobuse, nëpër 

qytete nga vinim, ndonëse, shumica, sikundër edhe Kryesia e Udhëheqjes së rrugës, me kostumografi, 
skenografi e rekuizita, do të vazhdonim për në Prizren, vendnisjen e rrugëtimit tonë, gjë që këtë e bëmë me 
trenin e parë që nga Fushë-Kosova, shkonte në relacionin për Prizren... 

September 25 at 6:18pm · Edited · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 24 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Pas një udhëtimi të gjatë me trenin e udhëtarëve në relacionin 
Split-Beograd, Trupa Teatrore e Studentëve të SHNP të Prizrenit, në kthim për në Kosovë, për ta 
pritur trenin e rradhës për Fushë-Kosovë, qëndroi mëse 4-5 orë në Kryeqytetin e një shteti të 
atëherëshëm e që nuk ësht më, në fundkorrikun e vitit 1968: Këtu, në Parkun e Kalemegdanit me 
Alltëne Hotin dhe tre të tjerë... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Hetem Arifi, Shemsi Maliqi and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në Kryeqytetin jugosllav, pas një rrugëtimi të lodhëshëm, qëndruam një kohë bukur të gjatë për 

ta pritur itinerarin e trenit Beograd-Shkup, që vinte Magjistralës së Ibrit për në Kosovë, andaj në ndërkohë grupe 
grupe u shpërndamë nëpër metropol, duke i vizituar edhe disa vende emblematike, si Topçiderin, Kalemegdanin, 
Avallën, Skadarlinë, Terazinë dhe kryesisht vendet që dhe nuk ishin shumë larg Stacionit të trenave, sepse 
dronim nga ndonjë telashe që do mund t'i ndodhte ndonjë individi apo grupi, ndonëse, atëbotë, çuditërisht, 
siguria e lëvizjes ishte kaq e lartë, sa vështirë se do të ndodhte në ndonjë vend tjetër europian...Rrugën e gjatë 
Split_Beograd, e "plakëm" saora me shaka e zhurma, të qeshura të larta e xhurulldi, duke bnërë shaka me njëri 
tjetrin, për të dashurat që i lamë dhe për lotët që derdhë, disa nga Grupi, me barcaleta e këngë me lahutë të Çun 
Lajçit, paçka se, neve që as udhëtonim kaq shumë me tren, as na bëhej vonë se sa orë do bënim deri në cakun 
e fundit të atij treni.Shumë të rinjë e veçmas të reja, nga zllamahia që po bënim ne, e që iu kishim tërhequr 
vëmendejn, na erdhën në vagonat dhe kupetë tonat, për t'u argëtuar, dhe mezi i ndalnim disa "karadyza" e 
"havadyza" tonët, që të ishin më "korrektë" me to e të mos u bënin "hyxhym" menjëherë, sepse, atëbotë, vërtetë 
ne që e mbanim veten për atdhetarë e për të shkolluar e sado të emancipuar, e dinim se ne do duhej të ishim 

"ambasadorë" të mirëfilltë të shqiptarëve kosovarë, e të mos i "përligjnim" propagandën denigruese e gënjeshtrat 
e pareshtura që i lansonin serbët në llogari tonën se ne jemi "të pagdhendur", "dhunues...", "plangëprishës", 
"belaxhinjë" e "delenxhinjë..." , e çka jo tjetër... Sapo zbritëm në Stacionin e trenave në Beograd, u ndamë në një 
kënd ne Udhëheqja e rrugës, dhe pasi morrëm vesh nga "arkatari" ynë se kishim thuaja akoma gjysmën e 
parave të përgjithëshme, të paharxhuara, atëherë, me një pjestim të asaj shume për 50, i ndamë secilit nga aq 
sa i takonin nga mbetja, në mënyrë që të mos delnin me xhepa bosh në Beograd, dhe kur këtë jua konfirmuam, 
dhe pasi jua ndamë proporcionalisht paratë, aq u gëzuan si fëmija, dhe t'u shpërndanë Beogradit, grupe grupe, 
me njoftim që në orën kaq e kaq *Në orët e vona të pasditës) ishte treni për Fushë_Kosovë me të cilin do 
ktheheshim në Kosovës, diku kah e nesërmja në mëngjes... (Këtu, në foto me Alltëne Hotin, parkut të mirënjohur 
të Kalemegdanit, kuartit në zë të Beogradit) 
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Hasan Bunjaku 
September 23 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas qëndrimit dhjetësitësh në Split të ne Trupës Teatrore të 
studentëve të Prizrenit, do niseshim për në Kosovë, me kujtime dhe emocione të fuqishme. Një nga 
fotot e mia e viteve studentore (1966-68). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Lirak Rushiti, Hetem Arifi and 22 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Pas qëndrimit dhjetëditësh në qytetin e Splitit të ne Trupës Teatrore të SHNP të Prizrenit, në të 

kthyer nga Festivali i Teatrove Amatore të Jugosllavisë, në të cilin, nga Juria shfaqja jonë "PLaku i Maleve" në 
regjinë e Kristë Berishës, ishte vlerësuar ndër katër më të mirat, ndërkaq Çmimi i vetëm i kësaj kategorie - për rol 
më të suksesshëm mbështetës të Eventit, më kishte takuar pikërisht mua për personazhin e Sadri Lekës - me 
emocione kaq të fuqishme e me kujtime të paharruara, do duhej të niseshim për në Kosovë, sepse, sipas 
llogarisë së "arkatarit", nuk kishim më dinarë për qëndrim më të gjatë, por edhe e kishim "plotësuar tashmë 
normën", tetë ditë në Hvar dhe dhjetës këtu - tetëmbëdhjetë ditë, për ne që në vitete para e besa edhe pas 
shumë e shumë vitesh pas, nuk do ta shihnim as me sy detin, lere më të qëndronim aq...Në praninë e 
"Kapones", "arkatarit" tonë, Gjergj Camajt, mua dhe të Përgjegjësit e Konvikteve dhe arkatarit të tyre, një 
mëngjes, po e bënim "hesapin" e dhetëditëshit të qëndrimit tonë në Konvikt, në "pansion të plotë" për 50 
anëtarët e Trupës sonë Teatrore... "Hesapi", kur e bëri llogari arkatari i tyre, po na dilte bukur "dallash": e kishim 
kaluar bukur shumë atë Çmimin siç ishim marrë vesh, ndërkaq që ne, ato para nuk i kishim, dhe, të them të 
drejtën, si ndër më të vjetrit që isha, u brengosa fort: "si i bëhet hallit tashti???!" - tek po mendoja, ndërhyri 

"Kapone" tek ai Përgjegjësi: "Çfarë, bre, as mos e ëndërroni fareatë shumë!!!, po bjeri përgjysmë...!!!" -iu drejtua, 
edhe arkatarit. "Po këta i kemi miq dhe ishin musafirët tonë... Pastaj, këta kanë akoma e dini sa e sa rrugë për të 
bërë e sa kohë do t'li nevojitet deri sa të arrijnë atje në Jug, në Kosovë, e me se do të udhëtonin po nuk patën 
bukur një shumë të konsiderueshme parash... edhe për këto qëllime, apo jo??!!" "Po, xhanëm, po, por, e di ti si, 
Dekani..." - belbëzoi Përgjegjësi... "Hajt, se e rregulloj unë me Rektorin, apo me Kryetarin e Komunës...! 
Përgjysmë, siç të thash, po iu drejtohet edhe arkatarit...!" "Mirë, xhanëm, sa për mua nuk ka problem, ia bëjmë si 
të urdhërojë Shefi..." - u drejtua nga Përgjegjësi... "Pra, u muarrmë vesh, besoj, dhe mos ta zgjasim më këtë 
muhabet, e të mos turpërohemi në fund fare, me miqtë tanë nga Kosova!" - e "preu pazarin" Kapone. "Arkatari" i 
Trupës sonë, u largua dhe u kthye me shumën e caktuar të parave, sipas marrëveshjes, dhe ia numroi aty-për- 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848679741833077&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848679741833077&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=848679741833077&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742533&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/artibunja
https://www.facebook.com/lirak.rushiti.3
https://www.facebook.com/hetem.arifi.1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=848679741833077&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848679741833077&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


aty të gjitha në kesh. "Me siguri, nuk ju ka mbetur asnjë dinarë më, apo?" - po i drejtohet "arkatarit" tonë Kapone, 
e ai rrudhi krahët dhe me buzë të varrura, bëri "me shenjë" se nuk kishte më as "pesë pare". "Hjat, se edhe këtë 
punën e shpenzimeve të udhëtimit tuaj, do e rregullojmë disi." - tha dhe sakaq u zhduk dikah, për t'u kthyer pas 
nja 10 minutave, me një shumë të konsiderueshme parash.: "Ja këto, nga Grupi ynë, që t'i keni e të ju gjenden 
për rrugë!" - tha Kapone dhe ia dha ashtu shuk në dorë "arkatarit" tonë... Erdhi momenti kur po afrohej koha të 
nisej treni i cili tashmë ishte vendosur në binarët e Stacionit të Splitit. Ishin ato momente emocionuese të 
ndarjes, sepse që të gjithë kishim bërë tashmë shokë e shoqe, e besa edhe "shoqe të ngushta", dhe e dinin, siç 

e dinim edhe ne, se kushedi kur dhe a do tël shihenim më mesvete, sepse ishte një distancë e madhe që na 
ndante Kosovën dhe Dallmacinë Kroate... Nuk reshtin përqafimet, puthjet, marrja e adresave reciprokisht secili 
me secilin, që të mbanin së paku një letërkëmbim e korrespondencë me njëri tjetrin, dhe, me urdhërresë të 
Kapones, treni që në start u nis me 15 minuta vonesë nga itinerari i caktuar, derisa më në fund, me zemër të 
vrarë, hipëm në tren, në tre vafona ngjitas, siç i rezervonim gjithënjë, dhe besda edhe me nga ndonjë lot në sy, u 
ndamë nga studentët dhe të rinjtë splitas, e të fu ndit, me "Kaponen" u ndamë Unë e Gjergj Camaj: "Do takohemi 
ne në kushte e rrethana krejt tjetërfare, do Zoti, se nuk durohen më këta "pisa karpatianë"..." - tha "Kapone", me 
një urrejtje të paparë ndaj serbëve. "Ashtuqoftë, vëlla!!" - iu përgjigjëm unë e Gjergji, ndërkaq që treni u nis drejtë 
pjesës kontinentale të Dallmacisë, Likës, e Bosnjës drejt Beogradit... 

September 24 at 3:55pm · Edited · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 22 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Meqë na priu fati e u vendosëm si ësht[ m[ së miri në Split, 
kaluam edhe nja dhjetë ditë të bukra e relakse në plazht e bukura, siç shiht edhe në këtë foto timen, 
aty nga 18 korriku 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 6 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Sapo u vendosëm në Konvikte, me kushte fantastike për ne studentët e atëherëshëm kosovarë, 
dhe pasi bëmë dushe e u pispillosëm me aq sa kishim dolëm në qytet, meqë poshtë tashmë po na prisnin shokë 
e shoqe kolegë kroatë, madje disa sish tashmë edhe e kishin "zënë" nga ndonjë femër që në "shikim të parë", në 
përcjellje të tyre, tashmë të shpërndarë në grupe të vogla e në ato vetëm "një me një"..., siç na shoqëronte, mua 

e Gjergj Camajn - Kapone, kurdo nuk ishim të zënë me "ndokend tjetër"...Sapo u zgjonim nga ora 9 e mëngjesit, 
po hanim vaktin e mëngjesit, tubohshin kolegë e kolege spilitase, që pastaj na shoqëronin në plazhe, tërë ditën, 
e madje gjithandej të na shërbenin si "ciceronë" për ta njoftur qytetin kaq të bukur bregdetar siç ishte Spliti, e në 
mbrëmje, organizonin ata vetë, me ato "kllapat" e tyre dalmatine, por edhe me muzikë "elektrike", siç quheshte 
atëbotë ai rrokendrolli i parë, madje "Twisti", i Rock'And'Roli i "Beatles"=ve dhe e "Roling Stonës" - ësve, Ndeja e 
"Disko" deri vonë në natë, dhe paçka se shumica nga Trupa Teatrore, nuk kishte ide për këtë muzikë, kishte nga 
ne që vallëzonim shumë bukur atë muzikë, për atë kohë, tejet moderne, me çka edhe i yshtnim edhe më fort 
studentet e nikoqirëve, e disave, madje, na merrnin edhe nëpër shtëpitë e tyre, ndërkaq që nëtarët tjerë të 
familjeve të tyre, kaq shumë na pritnin mirë, besa edhe na flisnin haptazi për një shtet fare të padrejtë jugosllav, 
që ka qenë ndaj nesh, por, edhe ndaj tyre, paçka se "... ky "mbreti" jugosllav, mbahet për kroat, sepse thuhet se 
ka lindur në Kumrovec të Zagorjes..."; se si duhet të jepnim çdogjë që të shkolloheshim sa më shumë sepse 
"...serbët ju duan të gjithëve vetëm si barinjë, qymyrxhinjë, sharraxhinjë, bujqë e punëtorë fizikë krahu..., e jo 

intelektualë e të dijtur...Duhet të bëhemi një grusht që të gjithë: sllovenë, kroatë, boshnjakë, shqiptarë, sikundër 
edhe pakicat kombëtare vojvodinase e të Sanxhakut, dhe ta rrënojmë këtë sistem segregues serbo-ruso-
komunist...!" - po na fliste haptazi babai i "Kapones", një burrë intelektual, "par exelenxe"... Shumica dërmuese e 
Grupit tonë e "zunë" nga ndonjë femër dhe thuaja gjatë tërë ditës nuk u shihnim mesvete, madje ndonjëherë as 
në dreka e darka të përbashkëta në Menzë, sepse, nuk e kishin për gjë splitaset t'i dërgonin "Lubavnikat" 
(Dashnorët) e tyre tek familjet ku edhe flinin e ushqeheshin, kaq sa ndonjëherë edhe brebgoseshim mos "po u 
ndodh ndoj gjë", andaj, i porositëm të gjithë, që të na njoftonin se ku ishin, që të mos merakosemi për ta. "Mos 
keni merak fare, na tha "Kapone", se asgjë këtu nuk mund të ju ndodh se i gjithë Spliti e di se je ni këtu dhe se 
jeni në "ndorën time", gjë kjo që na qetësoi pastaj të gjithëve, dhe e jetonim jetën, për neve të "padalurit" shumë 
e shumë atëbotë, si në përralla... 
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Artan Bunjaku was with Hasan Bunjaku and Ridvan Bunjaku. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Hasan Bunjaku, Sabrije Hoxha Bunjaku and 160 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 21 ·  

Një aventure teatrore-kombëtare në Festivalin Federativ të Teatrove, në të kthyer, Ansambli i 
shumënumërtë i studentëve të SHNP prizrenas, u ndalëm në Spilit. Këtu, me Mehmetali Shkodrën 
në Portin e Splitit. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shpend Latifaj, Ahmet Murati and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Pasi tashmë situata u relaksua fare, me një gëzim të paparë të dyanshëm, tashmë, gjendja e 
kthyer për 180 shkallë, solli edhe simpatitë e para mes nesh dhe femrave splitase, sepse atëbotë, në shttin 
jugosllav, shqiptarëve, vçmas tek bota femrore, u kishte dalë nami se "janë kaq të mirë në shtratë, kaq të dashur 
e kaq potentë..." dhe e kishin për "nder", thuaja secila, që ta ketë në listën e saj të dashnorëve, të pakt[n një 
"kurtish", siç na quanin me përkdheli e me domethënie...Fill pas nja një gjysmë ore të "shpërmallur" ne 50 
studentët shqiptarë të Kosovës dhe një turmë prej mbi 500 studentësh dhe banorësh tjerë splitas, kaluam në 
"temën kryesore": çështjen e vendosjes sonë, andaj, po i drejtohem atij farë "Bossit", që e quanin "Kapone": "Mo, 

juve ju falemdnerit për këtë mirëpritje "vëllazërore", por kemi një hall tjetër - a s'na ndihmoni në ndonjë mënyrë 
që të strehohemi diku për ndonjë ditë, se, si studenta, jemi edhe pak "hollë" nga dinarët..." "Sa për këtë, mos 
keni dert fare, se jua rregullojmë punën sakaq..." - m'i rrahu supet, dhe iu drejtua nja tre vetëve: "Ive, Stipe, 
Mare, shpejt gjenie Përgjegjësin e Konvikteve, dhe thuajuni se ju kam dërguar unë që t'i vendosë nja...(Sa jeni?" 
_ m'u drejtua. "Rrafsh 50." - ia ktheva), po pra nja 50 studentë shqiptarë nga Kosova, sikundër edhe t'jua 
përgatisë ushqimet për tri vaktet - "full"-pansion...!", ndërkaq që pa bërë fjalë e pa vonesë, ata të tretë, dy 
meshkuj e një femër sakaq u zhdukën diku pa bërë asnjë fjalë... Sapo, ishim ulur në një trracë të bukur hoteli, 
dhe po na çasrroste me kafe "Kapone", në ndërkohë, ia behu një burrë shkurtak por i plotë dhe i bëshëm, dhe 
pasi përzemërsisht u përshëndet me "Kaponen" e pastaj, po me kaq mirësjellje, edhe me neve , na i dha çlësat 
dhomave të konvikteve, që gjendeshin aty në Kompleksin (Kampusin, siç po i thonë tash) studentorë, dhe ne, 
secili me kend ishte mik më i afërtë, u bënin nga katër, pesë, gjashtë e deri në dhjetë shtretër që i kishin disa nga 
dhomat, ndërkaq që unë dhe Mehmetali Shkodra, u vendosëm në një dhomë të veçantë, dhe na u drejtua: 

"Drekën s'e përgatisim dot sepse tashmë janë ftohur fare ata kazanët e almiset tjera të kuzhinës e që nga darka 
do i keni sot e pas nga tri vakte ushqimi..." "Mirë, boll, dhe juve e këtij mikut tonë, ju falemnderit shumë në emër 
të Trupës Teatrore të SHNP të Prizrenit, ju faleminderit, por, edhe këtij mikut, por edhe juve po ju konfirmoj, se 
nga parat jemi bukur ligshtë." - iu drejtova. "Mirë de, se kollaj ia bëjmë: nga tre dinarë për person në ditë. Besoj 
se është në një hesap mjaftë të mirë..." - na tha shkurtalaku, që ishte Përgjegjës i Konvikteve dhe i Menzës së 
studentëve. "Çfarë, në hesap, more, po këta janë studentë, pastaj se mos ju kanë dhjënë ata funksionarët serbë 
kushedi sa dinarë këtyre!? Nga një dinarë për secilin në ditë, dhe ta mbyllim këtë "pazar"...!! - iu drejtua preras 
këtij "Kapone". "Mirë, xhanëm, mirë, po Dekani çfarë do të thot, se...?" "Hajt, se flas unë me të, dhe një gjë ta 
keni parasyshë: ushqimet kualitative t'jua bëni e jo dofarë "ciriolongësh", siç e keni zakon ju! Fundja, kësi 
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musafirësh nuk na vijnë përditë këtu!" - e përmbylli muhabetin "Kapone"... "U bë, Kapone, në rregull!" - tha si 
ndonjë ushtarë i bindur para gjeneralit ai shkurtalaku para këtij Bossit... Rasti e çasti janë mbret i botës - thuhet e 
vërtetë neve na punoi fati, se nga kërkëllima që thamë se do ndodh me neve, në fakt doli të ketë qenë kaq e 
dobishme ajo kanosje e splitasve që në të ndalur në qytetin e tyre, sepse na u krijuan aso kushtesh, sa do i 
kalonim edhe do ditë shumë të mira në bregdetit Adriatik... 

September 22 at 8:22am · Edited · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 20 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Me të arritur në qendrën e studentëve, përpak qemë duke 
ngatërruar me studentët e të rinjtë kroat, por, si gjithëhrë, ia dolëm me të kundërtën: Këtu një foto 
nga bregdeti i Adriatikut splitas, gjysma e dytë e korrikut, 1968. 
 — with Gjergj Camaj and 2 others. 

 

 

 

Like ·  · Share 

• Lirak Rushiti, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi and 10 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Në qendrën e oborrit të madh të qendrës së madhe studentore të Universitetit të Splitit, 
paprimtmbas, u gjendemëm në një situatë "rrethimi" nga qindëra e qindëra studentë e të rinjë të tjerë, qytetas të 

Splitit, të cilët pareshtur vinin nga të katër "këndet" e atij "katrori" objektesh, dhe, haptazi e vërejtëm se do të 
ndodh ndonjë bela e madhe, sepse ata, haptazi, në duar iu dukshin, "boksat e hekurtë", zingjirët e trashë, shufrat 
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e metalta, e edhe ndonjë shkop bejzbolli; ndërkaq që ne, fillimisht u habitëm përse po konoseshim pa bërë 
akoma asnjë faj, sepse sapo kishim zbritur nga anieja në port, e mëpastaj, instinktivisht, jemi grumbulluar më 
hapur me shpinë "brenda" e me fytyrë ballë për ballë me gjithë atë turmë vendësish, të përgatitur për më të 
keqen, ndonëse në duar nuk kishim momentalisht, madje as "brisk thonjësh" si i thonë një fjale...Heshtje 
varri...Pas një kohe. një i ri, asi "bodybildera", me tatuazhe në gjoks, që dukej, se ishte njëfarë "Bossi" i turmës, u 
shkëput nga turma, dhe pasi i bëri nja dy hapa drejt nesh, na u drejtua, me një zë sa kumbues, pokaq 
"kompetent" e kërcënues: "Kush është këtu kryesori juaj...?!" Meqë të tjerët, në moment heshtën: dola unë 

përpara nja dy hapa, dhe i thash: "Unë...! - iu përgjigja, "Nuk po kuptoj se çfarë po ngjanë këtu..." - i thash me një 
ton të arsyeshëm, as kapardisës as qyqar. "Nga jeni!?" - u hakërrua ai. "Jemi një trupë teatrore studentësh nga 
Prishtina!" - (thash, mbase, për Kryeqytetin e Krahinës Autonome të Kosovës, do të kenë dëgjuar para se për 
Prizrenin...) Ishte një situatë kaq e nderë sa më s'bëhet, e mbase përmendja e Prishtinës, e gjindosi fare atë farë 
"Bossin": "Nga Prishtina???!!! T'hu, mu nënën e Rankoviqit jau qifsha!!!!" (Aleksandar Rankoviqi, ishte deri në 
vitin 1966, njeri numër dy në (pu)shtetin Jugosllav, pas Titos, dhe Kryeshef i Oznës dhe UDB-s shtetërore, që 
kishte krijuar një totalitet autokratik dhe fare të padrejtë e satrap ndaj kombeve dhe kombësive tjera, pos 
serbëve; një nacional-shovenist i madh proserb e anti-tjrësh, e veçmas antishqiptar), dhe edhe të gjithë tjerët 
nisën britmat e kërcënime, të gatshëm për të sulmuar. "Rankoviqit nënën dhe krejt çka ka ia qifshim edhe ne, se 
neve në fakt, nanën ai na e ka q..!!!" - u hakërrua me tërë zërin Gjergj Camaj... Përnjëherë, sërish u krijua një 
qetësi vrastare. "Po çka jeni në fakt ju?!" - tashti na u drejtua me një zë më të butë Bossi. "Na jemi shqiptarë të 
Kosovës." - iu drejtova unë, "...dhe, siç duket nën të njëjtën zgjedhë nën Rankoviqin ishim të gjithë, pos kombi i 

atij të poshtri!" - iu drejtova unë. "Ju - shqiptarë!", e gjuajti sa atje shkopin e bejzbollit dhe t'm'u turr mua të parit 
në përqafim kaq të fuqishëm sa thash ma ziri frymën! "Shqiptarë qenkan, o djema, shqiptarë e jo serbë nga 
Kosova!"- iu drejtua masës së tubuar, dhe ata secili sish erdhën dhe u takuan dhe përshëndetën me neve: 
"Shyqyr që qenkeni shqiptarë, se po të ishit, rastësisht, serbë, sot nuk besoj që nga kjo turmë do shpëtonit të 
gjallë ndonjëri, pasha atë Zot...! Serbët, xhanëm nuk e kanë të gjatë, se në qofshim gjallë neve kroatët, 
boshnjakët, sllovenët e ju shqiptarët, nuk jua kemi lënë më pushtetin në duar këtyre xhelatëve. Kur të fluturojë 
ajo shqiponja juaj kuqezeze dykrenare dhe shqiponja jonë e bardhë mbi këto hapësira, do të lulëzojë ky vend...!" 
- po fliste me një entuziazëm të madh Bossi, ndërkaq që të tjerët meshkuj e femra po na përqafonin me rradhë. 
Që atëherë, që më vonë u quajtë "epoka e liberalizmit", si gjithandej, edhe në Kroaci veçmas, ishte ngritur bukur 
haptazi një serbofobi dhe një lëvizje tejet e fuiqishme, që quhej "Lëvizja Masive" "LËVMAS" (MASPOK)... Neve, 
na erdhi shpirti në vend,sepse, paçka se atëbotë aq fort u frikësoheshin shqiptarëve gjithandej këtij shteti hibrid, 
ishim fare të pabarabartë, së paku 50 kundrejt njërit...Ishte hera e parë që u krenuam edhe në praktikë,që ishim 

shqiptarë, dhe jo vetëm për të dhënën se do hanim ndonjë dajak të "mirë", por, sepse e vërejtëm se po na njifte 
dhe po na mbështeste edhe dikush tjetër në përpjekjet tona për status më të avancuar politik të Kosovës,në këtë 
shtet me të "drejta" kurrëfare që ishim... 

September 20 at 7:40pm · Like · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 19 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas tetë ditësh të qëndrimit në Ishullin Hvar, me anije, u 
kthyem në Split, qytet ky mikëpritës bregdetar i Adriatikut kroat: Këtu në njërën nga plazhet një grup 
nesh, më mesjavën e dytë të korrikut 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Shemsi Maliqi, Foto Fari Gjilan and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Meqë u siguruam se e zbarkuam gjithë bagazhin që e kishim në anijen e ankoruar në liamnin e 
Splitit, dhe pasi e skenjuam atë në një hapësirë skaj një parku aty afër. nja dhjetë nesh paksa "më fishkalla" dhe 
që e njiofnim goxha mirë gjuhën kroato-serbe, po përgatiteshim të shpëërndaheshim nga të gjitha anët e qytetit 
për të kërkuar vendbanime për vetëqëndrim dhe mundësisht sa më mirë sa më afër e sa më lirë, rastësisht aty 
skaj nesh po kalojnë nja tre burra goxha në moshë por të mbajtur mirë. "Mirë dita zotërinjë: ju lutem a bën të ju 
pyes për doçka...!" - iu drejtova atyre, që sikur ishin ndal dhe na shikonin m një intersim të posaqëm. "Urëdhëro, 
o zotëri i ri!" "Si t'ju them: jemi studentë nga Kosova, ishim në FEDRAJ në Hvar, por meqë atje ishte shumë 

shtrenjtë, erdhëm këtu në qytetin tuaj, thamë mos do gjejmë kushte më të volitëshme për vndosje dhe qëndrim 
për ndonjë ditë aq sa do kemi para, dhe meqë qytetin nuk e njofim fare, si na mësoni që të vijmë a më parë në 
ndonjë vendstrehim...?! - u përpoqa me një "harxh" t'jua sqaroja se çfarë po donim. "Studentë, thatë se jeni, 
apo?" - na u drejtua me kaq mirësjellje njëri nga ta, dhe meqë pohova me kokë, m'u drejtua: "Po ju përse nuk po 
shkoni në Qendrën Studentore të qytetit, dhe meqë jeni studentë, mbase edhe do kryeni punë më lehtë, sepse 
aty e keni edhe Konviktin, tashmë të liruar thuaja fare, sepse studentët tashmë janë në pushim...!", "Ja, shkoni 
kësaj rruge skaj detit dhe do hasni atë objekt se është edhe emblematik..." "Ju faleminderit pamasë, zotërinjë!" - 
iu drejtova e ata m'i "rrahën" supet me miradi, dhe ne, aty për aty, i lamë nja tre kolegë që të ruanin aty 
bagazhet, ndërsa të tjerët, ashtu grumbull, vazhduam rrugën skaj detit dhe, ndonëse hasëm në ca objekte të 
mëdha, dhe pasi e pyetëm edhe një vendës të rastit, u binëm se ishim në adresë të duhur. Nga një hapësirë jo 
fortë e gjerë, u futëm në oborrin kaq të gjerë, të betonuar, ndërkaq që përreth ndodheshin katër objkte fare 
identike në formë katrore, mes të cilëve ishin disa hyrje jo fort të gjëra shumë... Mbetëm aty, duke u hamend se 

ku e në cilin nga këto katër objekte do jetë farë dekanati apo rektorati që të mirrshim vesh me ndokend, për 
intersimin tonë. Mirëpo, në këtë ndërkohë, sikur e hetuam se në fakt, nuk ishim fare "vetëm" ne në atë hapësirë 
kaq të gjerë, dhe se na kishin vërejtur fare mirë disa individë, të cilët po hynin në të katër "hapësirat" që 
duheshhte të ishin si dyer për në Universitet... 

September 19 at 8:18am · Unlike · 2 
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Hasan Bunjaku 
September 18 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pasi qëndruam nja 8 ditë në Ishullin Hvar, dy ditë pasi e 
dhamë shfaqjen në FEDRAJ, na u desht të lëvizim dhe të niseshim për t'u kthyer në Kosovë. Këtu, 
një grup i Ansamblit, që sapo kishim dalë nga deti në plazhin e Hvarit, midis korriku i vitit 1968. 
Lartë,Nga e majta: Gjon Perolli, "Lloshkobarësi", Gjakovari, H.B., Isa Morina, "Sali "Pejani", 
Mehmetali Shkodra; poshtë: Çun Lajçi, ? ?, Gjergj Camaj e Nexhip Arifi. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi and 7 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ditën kur po e lenim këtë Ishull të bukur, njerëzit vendës dhe turistët, shumica dëmuese të huaj, 

nga "meraku", ndonëse natën flnim fare pak sepse si gjithënjë, tubohshim në dy-tri dhoma, dhe e bënim 
"hallakamë" thuaja deri në orët e mëngjesit, u zgjuam heret, dhe secili po i përgatiste "valixhet" e veta, por, edhe 
duhej menduar se mos harronim diçka nga skenografia, kostumografia, rekuizitat dhe gjërat tjera që kishin të 
bënin me pojktin tonë teatror "Plaku i Maleve" të bashkautorëve: Ton Shoshi e Zef Pali (shkrimtarë nga 
Shqipëria), "shkaktarë" dhe "pretekst" ky që kishte bërë, të gjendeshim në midisdetin kroat, paçka se për të gjithë 
neve, atëbotë, ishte hera e parë që po ndesheshim e shihnim detin "live" e të freskoheshim në të, gjë kjo që 
atëbotë, ishte një privilegj i madh, dhe një diçka që nuk mund ta gëzonte secili... Në hollin e madh të Hotelit, ne 
Stafi Udhëheqës i Ekspeditës, pasi iu sqaruam edhe njëherë se do përpiqeshim të ndalemi në Split dhe të 
gjenim ndonjë zgjidhje paksa më të lirë për të gjithë neve, qe me parat që na kishin ngelë, ta kalojmë edhe 
ndonjë ditë në plazhet e këtij qyteti të bukur bregdetar kroat, unë shtova: "Mjaftë proçka e besa edhe do gjëra jo 

fort të hijshme i kemi bërë deri tash, dhe droj se me këtë i kemi qitur hije të jeqe tëtë Artit skenik, por edhe 
popullatës shqiptare kosovare, andaj tash e pas, ju lutem të kemi kujdes të sillemi siç u ka hije studentëve të 
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gjithë botës dhe t'u dëshmojmë popujve tjerë jugosllavë se nuk jemi bvetëm hamejë, sharraxhinjë, qymyrxhinjë e 
punëtorë krahu (siç na pandehin, edhe ashtu, zatën), por, se kemi edhe njerëz të arsimuar e të civilizuar... Pikë 
së pari, mos të ndodh që ndonjëri jush, fare "rastësisht" të "huazojë" çfarëdoqoftë nga dhomat e hotelit, që të 
mos na shpallin edhe hajdutë, por kni kujdes të keni sjellje sa më korrekte edhe në anije që do hipim tashti në 
orën 11.oo, e edhe mëtej; dhe veçmas kujdes të mos shpërndaheni e të shmanget ndonjëri sepse do mund të 
ngl i "humbur" këtej anës botës, po, sido që të jetë qëndroni në grupe, dhe përpiqnu që me ndonjë veprim të 
pahijëshëm të mos bini shumë shumë në sy të vndësve, por edhe të turistëve të huaj e jugosllavë. Dijeni, ne jemi 

përfaqësues të të gjithë shqiptarëve, e veçmas, kësaj here, atyre kosovarë. Hajt tash: na priftë e mbara...!"... 
Meqë akoma ishte heret, dhe meqë se mos kishim kushedisa rroba e plaçka të shumëta e na duhej aq kohë që 
t'i përgtisnim valigjet, pasi u bëmë gadi të gjithë, takrravatet tona i nxorëm në një kënd të hollit të gjerë të hotelit, 
çelësat e dhomave i lamë në derë, dhe dolëm në plazh, paçka se akoma mezi ishte ora 8.30. U lamë në det, si 
çdoherë, përplotë zhurmë e hallakamë, u rrezitëm mirë e mirë, dhe sërosh më shumë qëndruam në ujë, dhe 15 
minuta para orës 11.oo, u "hallallshtisëm" nga deti e plazhi kaq i bukur i Qytetit të Vjetër të Ishullit Hvar, dhe u 
nisëm në hotel, e morrëm bagazhin tonë dhe atë të kostumografisë, skenografisë e rekiuizitave të shfaqjes, dhe 
iu drejtuam anijes mikste të mallërave dhe udhëtarëve, e cila po vërshëllente me të madhe, duke njoftuar kështu 
se po e nxirrte spirancën dhe po nisej në drejtimin Hvar-Split, në të cilën hipëm të gjithë dhe e skenjuam në një 
qoshe bagazhin tonë, e u shpëndamë brendësisë së anijes, kurreshtar për udhëtarët, mallërat që po bartëte, 
siku ndër edhe soditjen e detit që nga cepi i palubës së saj të gjerë sa edhe vetë gjatësia e saj. uditërisht, 
ndonëse si "kontinentalë" që ishim, dhe nuk na kishte rënë kurrë më parë pos këto dy hera, të udhëtonim me 

anije, cila shumicës, zakonisht ia nxitë krupën dhe turbullirat në stomak, asnjërit nesh kjo nuk i ndodhi... Më pyti 
dikush, a ta vendosim sërish Flamurin tonë kombëtrë si në rastin gjatë ardhjes, por unë isha kategorik që të mos 
e bënim këtë sepse mund tga ndillnim ndonjë "bela", e cila do na e prishte tërë këtë ëndje, meqë, thjesht, do 
bënim një vepër penale, pë nenin 136, lidhur me atë 133, dhe atë 116 të Kodit Penal Federativ, për "veprimtari 
armiqësore, nxitje në nacionalizëm dhe shovenizëm, dhe qëllim përfundimtar për ndarjen e një pjese të shtetit 
për t'ia nbashkangjitur, një shteti tjetër...", që në rastin ton, do i binte që Kosova të shkëputej nga Jusosllavia e t'i 
bashkangjitet Shqipërisë, andaj nuk kishim përse të rrezikonim një dënim gjyqësotrë prej 15 viteve burim të 
rëndë, për një diçka që më parë do mun d të konsiderohej kapardisje, të mos them, budallallëk, se sa ndonjë 
"vepër kushedisa e madhe patriotike", fundja, pse "t'i bihej murit me kokë?...". Pas nja dy orësh udhëtimi nepër 
detin blu të Adriatikut kroat, anija u ankorua, në portin e madh të Splitit, ku do të zbrisnim edhe ne, me bagazhe 
në duar e pa "adresë të caktuar" ku po shkonim a, ku do vendoseshim...?! 
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Hasan Bunjaku 
September 17 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas Bisedës rreth shfaqjes sonë në "Tryezën e rrumbullakët", 
në shpenzimet e Organizatorëve të festivalit, kishim të drejtë të qëndronim në hotel edhe atë ditë e 
natë të plotë, me full-pnsion, dhe të nesërmën deri në orën 11.oo, duheshte të lironim atë, sepse 
tashmë të gjitha obligimet i kishin kryer ndaj nesh. Këtu një foto imja "gjysma-gjysmë", më 1968. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Kaltrina Rushiti, Shemsi Maliqi and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Meqë e kishim vetëm ditën e fundit në këtë Ishull të bukur me plazhe ujë bilur të Adriatikut 

Kroat, atë e shfrytëzuam kaq mirë saqë thuaja gjatë tërë ditën ndejtëm në plazh, me hare, lumturi, zhurmë e 
xhurulldi deri në mbrëmje vonë, saqë plazhin e lëshuam të fundit turistë...atje bëmë kaq e kaq proçka ndaj njëri 
tjtrit, veçmas ndaj Kristë Berishës (ndjesë pastë!)...Siç dnodh zakonisht rregullisht, pikërisht, ditën e fundit, 
shumica i "bënën" disa fmra, por ç'e do, që kishin kohë fare të shkurtë meqë të nsërmën do largoheshim nga 
Qyteti i Vjetër, nga Ishulli Hvar, ku kluam ditët më të bukura të jetës sonë studentore. E lamë një takim, në një 
cep të plazhit nën hije, i tërë Ansambli, që të mirreshim vsh se si do ia bëjmë tutje...Fillimisht, atë që kujdesej për 
para, "nikoqiri", na njofoi se kishim kursyer kaq shumë para, sepse po ato të udhëtimit, dhe ndonjë cikërrim 
tjetër, i kishim edhe mbi një milion e sa dinarë...Kishim vendosur që të gjithë që ta vazhdonim pushimin në det, 
dhe në Hvar në fakt na pëlqente të gjithëve, ama ishte kaq shtrenjtë sa këtë luks e përballonin vetëm turistët e 
huaj dhe ndonjë nga "buxhovanat" vendorë, e nga një bostanxhi diku nga Rrafshi i Dukagjinit, që po e shiste atje 
botanin e Kosovës, madje kaq shtrenjtë, një ditë, në pyetjen time kalimthi, se si shkonin çmimet e banimit dhe të 
ushqimit në Sploit, m'u përgjigj, se ishin thuaja katërfish, në mos edhe nëshumë më lirë, dhe, pasi, si shqiptarë 

që ishim edhe atëherë, njëri kështu e tjetri ashtu, njëri thoit e tjetri patkoit, e besa ata që në ditën e fundit e kishin 
"bërë" nga ndonjë femër, do donim që të qndronim aty ku ishim: "Më pak, ama më mirë e si zotërinj..." - 
arsyetoheshin, mitrëpo, kur jua kumtova atë të dhënë se në Split çdogjë ishte kaq më lirë, u bindëmn që të gjithë, 
ndonëse, donim njëfarë "koncenzusi" sepse fundja, kush i pyste, ishim Kryesia nga pesë vetë, që vndosnim 
edhe arbitrarisht.... Sido që të jetë njëzërit vendosëm që nesër nga ora 12 e ditës, kur kishim një anijeje 
mallërash e udhëtarësh, të nisemi drejt Splitit e të del ku të del. Fundja, biletat e trenit i kishim kthyese e edhe po 
mbetem pa asnjë dinarë, do gjendeshim disi deri në Kosovë... Atë ditë dhe atë natë thuaja pa fjetur fare e 
kaluam në harenë dhe gëzimet rinore, me kaq zhurma saqë do t'i kishim irituar e nervozuar, madje edhe 
vendësit që e kishin njëfrë simpatie ndaj nesh... 
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Nga Foto_Dokumntacioni im jetësor: Pas paraqitjes së suksesshme të Trupës Teatrore të 
Studentëve të SHNP të Prizrenit, me "Plakun e Maleve", në regji të Kristë Berishës në Festivalin 
Federativ në Hvar, më gjysmën e korrikut të vitit 1968, të nesërmën u mbajt biseda rreth shfaqjes e 
tipit të "Tryezës së rrumbullakët", ku u zhvillua një debat i gjerë pro-kontra. Këtu, një pjesë e madhe 
e Ansamblit në "sallën e hapur", pas provës gjenerale. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Shemsi Maliqi, Foto Fari Gjilan and 6 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në bisedën rreth shfaqjes sonë, në "Tryezën e rrumbullaktë", debati rreth projektit tonë "PLaku i 
Maleve", u zhvillua, pakashumë ashtu siç edhe e pritnim: reale e pozitive nga spektatorët e huaj dhe ata vendës, 
sikundër edhe teatrologë të Kroacicë, Sllovenisë, Bosnjes dhe Hercegovinës dhe pjesëtarëve të komeve të tjera, 
pos atyre të Serbisë, Maedonisë, Malit të Zi e ndonjëri sish i Vojvodinës: denigruese, akuzuese e madje edhe me 
ngjyrime të natyrës së politikës aktuale, kulturocide ndaj çfarëdo që ishte , atë botë shqiptare, aq më shumë për 
një realizim skenik, i cili, në fakt, që në zgjedhjen e tesktit, e kishte qëllim parësor efektin patriotik, duke mos lënë 

anash as atë artistik...Dhe, momenti i "gjykimit", erdhi dhe nisi. Juria profesionale dhe një moderator, qëndronin 
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hijerëndë në një tavolinë të madhe, ndërkaq publiku i interesuar e edhe ne 50 anëtarët e Ansamblit, përreth në 
disa rreshta...Moderatori, i ra fare shkurtë sa për të na prezentuar neve si Trupë Teatrore, dhe ca të dhënëa të 
shkurëra fare për shfaqjen e fjalën e mori kryetari i Jurisë një Vasiloviq i Novi Sadit, një shovenist i përbtuar e një 
antishqiptar shumë i madh (s'dij përse e kishte gjithë atë urrejtje ndaj shqiptarëv, sepse Vojvodina ku po banonte 
ai, ishte nja 500 km larg Kosovës: t'i ketë bërë gjë vallë ndonjëherë e kushedikush shqiptar ndonjë proçka, ta 
kishte rrahur, apo t'ia kishte palluar gruan appo ndonjë nga vajzat e tij... një Zot e di?!). "Shfaqja nga ana e 
aktorëve, ishte mjaft e lujtur mirë, me mishërim të aktorëv me rolet e tyre, regjia e koncipuar mërë, një ansambël 

me një disiplinë të admirueshme skenike, dhe gjithësesi kjo është shfsqja më e mira qaë na ka ardhur nga 
Kosova në këtë event kaq prestigjioz jugosllav...! Mirëpo, sa i është dhënë rëndësi anës artistike të shfaqjes, 
dhjetëfish më shumë, Ansambli e regjisori, i janë përkushtuar çështjes kombëtare dhe asaj politike, që nuk 
përkon me moralin socialist vetëqeverisës... Ju lumtë për guximin që keni pasur kur e keni fut Flamurin Kombëtar 
e Shtetëror, si rekuizit qendror, të një shteti fare tjetër, Shqipërisë, shtet ky që vndi ynë është në armiqësi madje 
edhe zyrtare!!! (duartrokiti cinikisht). Ju kur e shfaqni kudo para publikut shqiptar këtë shfaqje, m siguri 
duartrokitjet më të mëdha, me siguri i merrni atëherë kur e ngrisni këtë flamur, të ndaluar edhe me ligje pozitiv në 
gjyqësi, apo jo: Andaj, habitem kaq shumë me Jurinë Kosovare, por edhe kryepolitikanët dhe UDB_ja kosvare si 
jua ka mundësua e lejuar ta përdorni simbolin kombëtar antijugosllav... Për këtë unë kisha kërkuar, që nga këtu, 
një përgjegjësi moralo-politike ndaj prijësve dhe regjsorit të "Plakut të Maleve". Thjesht thënë, shfaqja frymon 
përplotë nacionalizëm shqiptar..!!!" - e përmbylli Vasileviq, ndërkaq që në ndërkohë njëri nga pjesëtarët e 
Ansamblit që e kisha ulur afër, po më drejtohet: "A të qohna t'ia q...nënën grushta, këtij farë majmuni, he shtatë 

n.... ia.....!!!" "Jo, more jo, leje le të lehë sa të dojë: pse a mos ke pritir diçka ma mirë prej çfarëdo sllavokomunisti 
këtu, a?!" - iu drejtova. Në ndërkohë, në "mbrojtje" tonën, folën disa turista të huaj, disa teatrologë e njohës të 
artit skenik kroatë, sllovenë e boshnjakë, por edhe disa spektatorë entuziastë. Besa edhe një anëtar i jurisë, një 
Kroat, duke lavdëruar interpretimin dhe mishërimin me personazhet, për një çast, m'u drejtua mua: "O çun, të 
lutem shumë, do ngriteni pak në këmbë?" "Po" - i thash - "Pa kurrëfarë problemi: urdhëroni!" "Të falemdnderit! E 
shihni këtë të ri, ky ishte ai që e interpretoi në mënyrën më brilante atë plakun e regjuar e sakat, sa vështirë se 
do mu nd ta dalloje nga interpretimi i ndonjë profesionisti...!" - Unë pak i skuqur nga këto fjalë që më erdhën si në 
befasi, u ula. Ndërkaq që Kristë Berisha që ishte për nga natyrë, nevrik i klasit të parë, e morri fjalën dhe, duke i 
oponua Vasileviqit, gjë nuk la pa iu përgjigjur me fakte e argumente dhe pa ia vënë në pah antishqiptarizmën e tij 
të kaherëshme e patalogjike. Moderatori, kur e vlrjti se situata do të "eskalojë" fare në diçka tjetër e jo në 
vlerësimin e shfaqjes si produkt artistik, e përmbylli bisedën edhe "tryezën..." me disa fjalë gjysmëlavdëruese... 
Edhe në të shpërndarë, mezi i ndalëm disa anëtarë të Ansamblit që të mos e sulmonin fizikisht atë farë 

Vasileviqin, dhe kështu, për sa i përket paraqitjes sonë në këtë event në një shtet që nuk na konsideronte si të 
"tyrin", neve aq po na bënte, përse nuk po na donin serbët dhe vazalët e tyre sllavë,, edhe ashtu nuk po ia 
"varnim" askujt... 

September 17 at 8:19am · Edited · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 15 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Ansambli i Trupës Teatrore të studentëve të SHNP të 
Prizrenit, në Festivalin Federativ, në Ishullin Hvar, në meskorrik të vitit 1968, më në fund, si 
përfaqësues i Kosovës, e hoçi një barrë të rëndë që e kishtepsikikisht, emicionalisht e fizikisht, pasi, 
me suksessin e pretenduar, denjësisht u prezentua para publikut me "Plakun e Maleve", në regji të 
Kristë Berishës. Këtu, në një nga skenat e shfaqjes. 
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• 1 share 
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Hasan Bunjaku Shfaqja jonë, u pëlqye pamasë nga spektatorët, turistë të huaj, për koloritin e kostumeve 

kombëtare, por edhe për gjuhën kaq melodioze dhe të "lindur për skenë" ("ndonëse nuk e kuptojmë asnjë fjalë të 
shqipes..."), sikindër edhe spektatorët "jugosllavë", e të cilin, projektin tonë teatror e shikuan "pa syza të errëta", 
pa urrejtje në shpirt, dhe pa paragjykime aprioristike - gjë kjo që do të dëshmohet, në Bisedën e "Tryezës së 
rrumbullakët", që bëheshte të nesërmën, pas çdo shfaqjeje, të dhënë një natë më parë... Atë natë, pasi mezi u 
shplamë nga grimi e "maskat", bëmë banjo sepse ishim bërë çullë nga djersët, sepse me këto kostume kaq të 
trasha e të leshta, të luash një orë e 45 minuta, në temperaturat mbi 30 gradë në midiskorik, ishte siklet i madh; 
dhe ia dhamë, pas, darkës, një "hyxhym" qytetit, si hamshorë të patredhur... Shumica nesh, besa, edhe nuk i 
ngeli në "të thatë#, veçmas ne disa që e dinim mmirë gjuhën kroato-serbe, e besa, unë, si asnjëri në ansambël, 
e zotëroja mjaftë mirë atëbotë edhe gjuhën angleze, e që më "hyri në punë kaq mirë", sa isha njoftuar me një 

holandeze, por edhe të tjerët... Ishim në qejf sepse e kishim kryer si është më së miri (sipas nesh) punën rreth 
shfaqjes, e besa këtë na e konfirmonin edhe qytetarët vendës. Një shitëse fiqësh, madje na i mbushi grushtat me 
këto fruta, shumica nesh, që madje as e dinim se si hahen, qërohen, apo kafshoheshin të tilla me lëvore: "Këto i 
keni mjaftë...!" - na tha ajo plaka që na i dhurroi - "... se më shumë mu nd të ju bëjnë "zarar" e të ju turbullojnë 
këto kokërzat e imëta që i ka fiku, nepër stomak, e pastaj mund të keni probleme të tjera, o ju bukuroshat e mijë, 
që na kënaqët sonte me atë shfaqje kaq të bukur... Eh, po ta dija edhe atë gjuhën tuaj të bukur, e ta kuptoja 
edhe tkstgin që e deklamonit kaq bukur, shumica jush, baritona të kulluar...!"- po fliste me entuziazëm për neve, 
e për shfaqjen tonë ajo plakë rrënjëse kroate... Atë natë, të tubuar në tri dhoma të hotelit (tashmë na kishin 
transferua nga banesat private), nga xhurulldia, të qeshurat në kor, dhe zhurma që bëmë, pak kushi, nga 
banuesit tjerë, në atë kat, do të ketë mund të flente...Madje nja tre tatrologë të njohur jugosllavë, pas mesnate, 
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na kishin trokitur në derë, dhe, në mënyrën më të sjellëshme, na kishin lutur që ta "sfumonim" pak atë 
"hallakamë" meqë nuk po mund të bënën as "një sy gjumë"... Ne, iu premtuam, ama, pas një kohe, sërish 
"harroheshim", dhe kështu me barcaleta e anekdota rreth shfaqjes, apo edhe vërjen në "bisht të lahutës", 
ndonjërin prej nesh nga Ansambli - thuaja na zuri mëngjesi, e pastaj na kishte marrë një gjumë i rëndë, sa mezi 
na zgjoi regjisori, Kristë Berisha, i cili po na konfirmonte se në orën 11.oo, duhej të ishim në sallën e bisedave 
për shfaqjen tonë të tipit të "Tryezës së rrumbullakët"... 
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Hasan Bunjaku 
September 14 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Më në fund, erdhi dita e prezentimit të Trupës Teatrore të 
SHNP të Prizrenit në Festivalin Federativ në Hvar, kah gjysma e korrikut 1968: Këtu një pjesë e 
Ansamblit, me Shaban Gjekajn, Çun Lajçin Nexhip Arifin, Isa Morinën e disa të tjerë... 
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Hasan Bunjaku Ndonëse, të përgatitur si kurrë më parë, të përkushtuar si asnjëherë, Ansambli i "Plakut të 
Maleve" do paraqiteshte para spektatorëve dhe Jurisë Profesionale Vlerësuese, si pëerfaqësuese e artit 
dramaturgjik kosovar, dhe shqiptar, në instancën e fundit, dhe emocionet tashmë kishin arritur kulmin e 
adrenalina ishte rritur kaq shumë, paçka se për asgjë tjetër, ne si studentë nuk na e "ndiente", mirëpo, kur ishte 

fjala tek përfaqësimi sa më dinjitoz artistik, rrjedhimisht, patriotik - ishim në gjendje të japim maksimumin e të 
sakrifikonim çfarëdoqoftë...Dhe, momenti vendimtar, erdhi: shfaqja nisi para qindra spektatorësh në një mbrëmje 
kaq të ngrohtë, diku rreth 30 gradësh temperatura e ajrit, ndërsa je secilit nga ne, dyfish më e lartë, sepse, e 
dinim se do na shikonin me paragjykime, e një pjesë e tyre, madje me përbuzje, e jasht mase edhe me urrejtje; 
sepse i dronim rrethanave të rja skenike e mizanksenike në një shtrirje kaq të stërmadhe "bine pa kuti"; i dronim 
edhe tajmingut, sinkronizimit, tempo-ritmit, atmosferës dhe koordinimit mes personazheve në skenë të hapur të 
një madhësie sa një fushë hendboll-basketbolli; i dronim efekteve tonike e mjeteve të tjera auditive-vizuele, 
sepse, fundja, ishim amatorë, shumica dërmuese e Ansamblit, po luante për herë të parë një shfaqje teatrore, 
dhe si të tillë, bukur vështirë riadaptohen në skenë... Çuditërisht, mbase nga vetë dëshira jonë e madhe, apo nga 
inati, apo nga "njeti" i mirë, shfaqja shkoi si është më së miri, me disa probleme të vogla të natyrës teknike, siç 
qe rasti me mua, kur erdhi momenti që ta "vrisja" kundërshtarin tim "politik", vonoi krisma nga prapaskena e 
përpak qeshduke e "shkrepur" pushkën në të "thatë", sikundër edhe momenti kur "pas 15 vitsh, po takohesha me 

birin tim (Mehmetali Shkodra), sepse nga të nxehtit të madh, maska e një plage të vjetër, e bërë me një shtresë 
bukur të trashë grimi, ishte zbutur aq shumë sa kur përqafohem me "birin", më shkoqet mua nga fytyra e t'i 
ngjitet fytyrës së tij, kështuqë më erdhi ideja ta përqafoj edhe njëherë e fshehurazi t'ia fshijë fytyrën që i ishte 
bërë "helaçe"... Ndryshe, kaq bukur na përshtatej ajo binë gjigande skaj ambientit përplotë florë detare e drunjë 
nga i cili "dilnin çta e Bajram Currit, me të në ballë", dhe momenti i ngitjes së Flamurit tonë kombëtarë në një 
shtizë të gjatë metalike në të cilën, pikërisht flamurit që valonte në atë puhizë detare në erë, i binte një shuk drite 
nga "pistoletë" reflektori... Morrëm disa herë duartrokitje frenetike në skena të hapura, e veçmas në fund gjatë 
përshëndetjes, nga spektatorët, shumica dërmuese e të cilëve, turistë të huaj, dhe gëzimi ynë nuk kishte skaj, 
saqë edhe vetë regjisori, Kristë Berisha, erdhi dhe na përqafoi shpirtërisht që të gjithëve me rradhë...Dhe, si 
kontinentalës siç ishim, e nuk ia dinim fare "hujin ujit të detit", pas shfaqjes, morrëm nga një sapun dhe iu 
drejtuam detit që e kishim aty fare afër "objektit të teatrit", me qëllim që ta pastronim grimin e "maskat", mirëpo, 
siç mund ta merrni me mend, sapuni sapo ra në kontakt me ujët e njelmët të detit, u "shndërrua" tamam në një 

"copë guri" që nuk shkumon...Disa vajza të reja vendëse, kalimthi po qeshnin me të madhe me këtë veprim 
tonin, ndërkaq që njëra që dukej se ishte paksa më e pjekura, na u drejtua: "Çuna, ujët e detit nuk jua shpëlan 
grimin, po vetëm ujët e ëmbël, ai i pijëshmi, andaj mos u mundoni kot...!". Na kaploi edhe neve një e qeshur sa 
nuk e ndalnim dot... Eh, jetë pa brenga fort, studentore... 

September 14 at 7:46am · Edited · Like · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 13 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas sa e sa peripecive, xhurulldive, provave, plazheve në 
detin bilur të këtij Ishulli kaq të bukur kroat, më në fund erdhi mbrëmja jonë kur do prezentoheshim 
zyrtarisht para spektatorëve (shumica dërmuese e të cilëve, turistë të huaj), sikundër edhe 
teatrologëve të mirënjohur jugosllavë, e veçmas anëtrëve të Jurisë Vlerësuese Profesionale, sepse 
Fesdtivali Federativ i Teatrove Amatore të Jugosllavisë, kishte karakter garues... Atë ditë, u zgjuam 
shumë më heret se ditëve të tjera të zakonëshme, po i kontrollonim kostumet, rekuizitat e mjetet 
tjera të domosdoshme për të dalë sa më mirë teknikisht, e pastaj, domosdo, edhe artistikisht. Këtu, 
një foto me një pjesë të Ansamblit, pas provës gjenerale: Gjon Perolli, Hasan Bunjaku, Çun Lajçi, 
Nexhip Arifi dhe një i rastësishëm, e poshtë, në mes, Mëhill Shala. 

 

https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=843929195641465&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=843932512307800&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=843932512307800
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=843410635693321&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=843410635693321&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1


 

 

Unlike ·  · Share 
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Hasan Bunjaku ... Aktorët e dijnë këtë, si para çdo ngjarjeje të madhe, meqë shtohet përgjegjësia, kaq e madhe 

është trema e stresi tek secili, sepse, thjesht, nuk guxonim të "huçnim" çfarëdoqoftë, secili në atë "hisen" e vet: 
aktorët mishërimin me personazhet, rolet e të cilëve i interpretonin, grimeri, që të na bëjë "maskat" më të bukura; 
kostumografi - të kujdesej në i kishim të gjithë kostumet gjegjëse në trregull, skenografi, i ka rregulluar mirë e 
mirë elementet e "ambientit të sugjeruar", organizatore, nëse çdogjë është sa e si duhet, pëshpëritësi, ta gjen te 
vendin më adekuat në prapaskenë, e regjisori, i bartëte të gjitha këto brenga mbi "supet e tija", ndërkaq që 
rekuiziteri, mos na ka humbur apo shmangur ndonjë nga mjetet me të cilat do të dilnim në skenë... Mos mungon 
diçka????!!!! Haj moj bela: se ku ishte shmangur, apo humbur fare, rekuiziti kryesor i tërë shfaqjes - Flamuri Ynë 
Kombëtar... Se si ndodhi, ku na u shmang, as sot e atë ditë nuk e kam të qartë, sepse ishte "relikti" që e ruanim 
si sytë e ballit, që të gjitzhë, pa përjashtim... Të gjithë kaq shumë u brengosëm sa "gjak në fytyrë nuk na mbeti": 

çfarë të bëjmë, pa të nuk dilnim fare në skenë, sepse ishte "objekt e subjekt" kryesor, i cili "luante" në projektin 
tonë skenik... Në këtë e siopër, se nga u shfaq, si një "engjëll shpëtimtar" njëri nga Stafi teknik i Festivalit, një 
kroat kaq i mirë: "Hë, si po ju vejnë punët, mos keni ndonjë problem apo hall...!? - na u drejtua. "Po...!" - i thash, i 
zhgënjyer jasht mase - "por nuk besojmë se mund të na ndihmojë kush...". "Po, mirë mo, po është punë qç 
blehet, apo mjeshtrohet, se çdo gjëje domosdo i gjendet një zgjidhje...!" - m'u drejtua. "Na ka humbur, vjedhur 
apo shmangur diku kryerekiuiziti pa të cili n nuk bëjmë gjë...!" - iu drejtova i deprimuar fare. "PO çfarë është ai, o 
njeri, se do shohim e do bëjmë...?!" - m'u drejtua seriozisht. "...Çfarë të të them, nuk e kemi Flamurin Ko mbëtar 
Shqiptar, i cili edhe na "luan" dhe kaq veprime kemi lidhur me të në skenë e shfaqje" - iu drejtova. "PO ajo edhe 
nuk është ndonjë telashe që nuk zgjidhet, xhanëm: di kush të vizatojë sadopak mirë?" "PO, more si jo..." - e 
kishim atë lloshkobarësin e Ferizajt që i shkonin shumë këto punë. Se nga e gjeti një copë letre bukur të madhe 
"hamer", ndërkaq që ky lloshkobarësi, ia vizatoi tamam siç duhet, duke i treguar se baza duhej të ishte e kuqe e 
shqiponja dy-kremnare me të zezë...". "PO, nuk është problem fare...!" - u gëzua edhe ai kroati, Ive më duket se 

quhej, dhe pasi na i kërkoi dimensionet dhe ne ia dhamë: "Sa e si të çfarëdo flamuri tjetër shtetëror, se ata 
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zakonisht, një format standard e kanë..." - qesha unë, i gëzuar tej mase... "PO, mo, po: shtetëror, por me sa dij 
unë, ju, dhe me të padrejtë, nuk i keni elementet e domosdoshme të shtetësisë, si Krahinë Autonome..." - foli, 
me "pretekst" Ive që, si kroat që ishte, këtë ma tha me njëfarë hidhërimi të dukshëm. Pas nja dy orëve, Ive, na e 
solli një flamur kaq të bukur, të punuar, madje edhe më bukur seç e kishim atë që se nga na u shmang... Gëzimi 
ynë nuk kishte skaj, sepse, ne pikërisht për atë flamur (që ishte i ndaluar rreptësisht, të vendosej publikisht, 
haptazi në atë kohë: ishte viti 1968, pra...) dhe për objektiva patriotike, më parë se artistike, që në nismë e 
kishim xhakim këtë shfaqje... Thuaja nja dy orë përpara orarit të paraparë, tashmë ishim të gatshëm për të dalë 

në skenë, paçka se në një ishull midis detit, në midis korrikut, në një temperaturë mbi 30 gradësh, na duhej të 
mbanim veshur kostumet tona të trasha e të leshta kombëtare, dhe po laheshim në djersë, gjithënjë, duke pasur 
kujdes që të mos e "zhallaviteshim" grimin e maskat që na i kishte bërë lloshkobarësi me ndihmën e Kristo 
Berishës, regjisorit... Po afrohej, ora që të nisnim shfaqjen, ndërsa pulset tona tashmë po rrahnin me të madhe...: 
"Si do të "dalim", vallë...?" - sillej në kokën e të 50 anëtarëve të Ansamblit të "Plakut të Maleve" të 
bashkautorëve: Ton Shoshi e Zef Pali, të Grupit Dramatik të studentëve të SHNP të Prizrenit... 
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Hasan Bunjaku 
September 12 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Për të dalë shfaqja sa më e suksesshme, në mënyrë që ta 
përfaqësonim sa më denjësisht artin skenik shqiptar të Kosovës në FEDRAJ, që e konsideronim më 
parë si çështje patriotike e mëpastaj artistike - u desht mund i madh që të bënim prova, shumicën e 
mëngjeseve dhe mbrëmjeve: Këtu një pjesë e Ansamblit të shumënumërtë në "sallën nën qiellin e 
hapur", përballë "skenës" së hapur në Ishullin Hvar. 
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• You, Lirak Rushiti, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Shfaqjet e kosovarëve në Festivali Federativ të Teatrove Amatore të Jugosllavisë, atëbotë, 
shikoheshin me paragjykime aprioristike, se "na sjellin realizime skenike" me nivele shumë më të ulëta se sa 
shtatë njësitë tjera federale; se duheshte që nëpër tryeza të bisedave të "kurseheshin" nga kritikat e "ashpëra", 
sepse, "të shkretët edhe ashtu janë me një vaj në buzë; besa janë edhe eksploziv dhe nuk e kanë për gjë ta 
prishnin fare një event të tillë, më të lartin në atë shtat "hibrid" e që nuk është më kaherë...Në ndërkohë, sherret 
e vogla, e ca sjellje "jo fort korrekte" të pjesë[tarëve të Ansamblit të "PLakut të Maleve" të Trupës Teatrore të 
studentëve të SHNP të Prizrenit, në këtë Ishull kaq të bukur e kaq eksluziv, nuk kishin të reshtur...Ishullit fare 
fare të qetë e ngapak edhe "letargjik", gjallëri madje të "tepruar" i jipte gjallëria dhe "xhurulldia" e studentëve 
shqiptarë, në ndërkohë që thuaja askushi si turist në këtë plazh, të huajt jo e jo, por as ata pak jugosllavë, nuk 

dinion se kishte në Kosovë, pra në Jugosllavi fare studentë shqiptarë, sepse ata që kishin dëgjuar për shqiptarë, 
i njihnim vetëm si hamallë (hamejë), prerës e shkurtues të drunjëve, hapës të kanaleve me kazma e lopata, dhe 
punët më të rënda fizike, eventualisht ndonjë furraxhi nga Hasi, apo ndonjë ëmbëltorist nga Gora e Dragashit. 
Andaj, sikur as u vinte mirë shumicës, ndonëse kroatëve u bëhej qejfi, sepse edhe ata si ne shqiptarët ishin 
oponentë të atij sistemi, në ish shtetin që nuk është më në të cilin dominonin serbët... Që të gjitha këto i kishim të 
njoftuara fare mirë ne, andaj aq na bënte se çfarë mund të mendonin serbët për "sjelljet e egra të shiftarëve" (siç 
na quanin në mënyrën pezhorative)... Kishte edhe të atillë që ndonjëherë edhe e tepronin dhe merrnin kritika të 
tënda nga të gjitjë ne të tjerët, si ndodhi, bjen fjala që njëri ng ansambli teknik, një ditë erdhi me një palë jeansa 
fringo të reja, ndërkaq që atëbotë në Jugosllavi, eventualisht në Beograd mund të gjendeshin në shitore të 
"komisionit" siç quheshin ato shitoret speciale të mallërava të konfiskuara në dogabnat e kufirit jugosllav... "KU i 
more këto fermerka (jeansa), o Filan Fisteku!" (emrin nuk po i përmendi) - e pyta, e ai në vend të përgjigjës, m'u 
ankua se si kishte parë të zitë e ullirit derisa i kishte ardhur deri tek ato jeansa, që i donte më shumë se çfarëdo 

tjetër që kishte... "Sinqerisht, po të pys: ku io morre ato fermerka?!" - nisa të zemrohem unë. "He, ta dijsh se sa 
kam heçur unë ps këtyre fermerkave gjatë tërë ditës, as idenë nuk e ke, më ka mbytur vapa... Ia hetova një 
turisti të huaj: itlian m'u duk nga e folura, dhe nuk iu shqita fshehurazi në asnjë hap: ai në toalet, unë para 
toaletit, ai në restorant për drekë, unë aty diku afër, ai dilte në shoping, unë pas tij, derisa më në fu nd iu dfrejtua 
plazhit, dhe u zdesh, e unë u vendosa në plazh jo fort larg tij; ai pasi morri rreze mirë e mirë, më në fund i zdeshi 
fermerkat dhe hyri në det, e ai sapo e ktheu kurrizin nga plazhi, unë ia grabita dhe ika drejtë e në banesë... Se 
çfarë ka ndodh pastaj me të, as ma ka ndier as po ma ndien, italian më, i blen një palë tjera, e unë më nuk do i 
shihja ndryshe as me me sy në trup të tjetrit...?" - e prëmbylli rrëfimin e gazepit të tij ai Filani. "Po ta njifja atë 
italian, në vend do të t'i zdeshnim ato fermerka dhe ia kishim ktghyer pronarit, por ja që nuk e dijmë, dhe tashti ti 
gëzoi gjërat e huaja, pra...!!!" - ia ktheva, besa edhe shumica e të tjerëve. "Ne, çdogjë mund të paraqitemi këtui, 
por hajna e hajdutë në asnjë mënyrë, o filan fistek pisi!!! Na e paske marrë fytyrën fare me këtë gjest kaq të 
shëmtuar që e paske bërë!" - i bërtiti edhe Kristë Berisha, mirëpo, ai e kishte bërë tashmë dhe nuk e zhbënte më 

atë që e kishte bërë, dhe nuk e detyronim dot as ta zhbënte, dhe për ta ruajtur njëfarë kohezioni harmonik mes 
nesh, nuk e zgjatëm më shumë... Ndonëse ai Filani ishte kaq kokëfortë dhe këmbëngulës së të tijën: "Ju mund të 
m'i merrni me zor, mund edhe të më rrahni apo eënoni keq e më keq, por fermerkat nuk i kthej me qejf...!" na 
deklaroi "copë"...Nejse, thamë: u bë çfarë u bël, ama futi diku thellë e më thellë në valigjen tënde ato fermerka 
dhe mos guxosh t'i veshësh asnjëherë sa të jemi në Ishull!" - "Mirë, pajtohem...!" - na tha ai dhe kështu edhe 
veproi... 
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Hasan Bunjaku 
September 7 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Meqë u akomoduam mirë e mirë, pos provave të 
mundimshme në skenë të hapur nën diellin "saç", në plus 35 gradë, pjesa tjtër e ditës na shkonte në 
eksplorimin e ishullit, njohjen me qytetin, e veçmas në plazhë, sepse ne ishim kaq të uritur për det, 
sepse për shumicën ishte hera e parë që u gjenden në " përqafimin e gjirin" e tij. Këtu një grup i 
madh nesh (që dinim not) në plazh, unë i shënuar me shigjetë...(Korrik, 1968) 
 — with Sali Mani and 2 others. 
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• You, Artan Bunjaku, Shpend Latifaj, Shemsi Maliqi and 13 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte këtu një diskrepancë e madhe, një kolizion paksa alogjik, që në të njëjtin qytet bregdetar, 
ndër më "aristokratikët", dhe ndër më të shtrenjtët e Adriatikut kroat e jugosllav, përgjithësisht, e në plazjin e tij, 
gjendeshim ne 50 shqiptarë kosovarë, paçka se studenta dhe mjaft të pjekur, por të "padalur" fare thuaja, e me 

dofarë sjelljesh bukur të "vrazhdëta" e arrogante - dhe ekskluzivisht, turistë të huaj: italianë, austriakë, gjermanë, 
zviceranë, francez, anglez, holandez, skandinavezë...Ngado që shkonim, e shkonim gjithënjë në grupe të 
mëdha, të mos them, që të 50-ët bashkaraisht, e bënim "hallakamë", zhurmë e "pordhë-e-piskamë" (siç do të 
thoashte populli), kështuqë, mbase kjo për turistët e huaj, edhe ishte pakasa e paakceptushme, ndërkaq që 
vendësit, çuditërisht, sepse këtë e kishin si veti në traditën e edukimit për turizëm, apo për arsyera të tjera, na 
donin dhe na shihnin me njëfarë simpatie...I ngasnin, besa jo edhe me aq "gjentilencë", edhe edhe fmrat 
vendëse e ato të huaja, e ato, të edukuara siç ishin, gjnin mënyrën, pa ndonjë "telashe" më të mëdha, të na 
"hiçnin qafet"... Zhurmaxhinjë si ne shqiptarët më kur jemi në grup... Madje, edhe në plazh, nuk kalonim kaq pa u 
vërejtur, sepse, shumica, të vetmet "mbathje" (brekë), që i kishin, e me të cilat i mbanin gjithë ditën në trup, 
madje edhe flenin me to, me po të njëjtat edhe laheshin në det... S'do mend, jo të gjithë, po një pakicë e tyre, po 
se po...Problemin më të madhin e kishim m ata që nuk dinin not, sepse, në plazhet e Hvarit, sapo hyje në ujë, 
pënjëherë hyje në një thllësi shumë të madhe, në ujët blu të bilurtë, andaj, me ndihmën tonë, madje edhe duke 

rrezikuar, futeshin pak sa për t'u freskuar, dhe dilnin në breg...Disa sish, siç shihet në foto, në kokë mbnin edhe 
dofarë "kapelesh" të gomës, që atëbotë ishin në modë, për ata që nuk donin t'i lagnin flokët me ujë të njlmët, por 
edhe që të mos u hyjë ujët në veshë, sepse disave sish, kjo u krijonte telashe... Në atë pjesë të plazhit ku 
laheshim ne, zakonisht, bashkarisht, thuja askush tjetër nuk hynte, sepse, thjesht, nuk donin të "kishin punë me 
neve"... Ngatërresa jo, nuk bënim, sepse ne, si "ambasadorë" të shqiptarëve kosovarë, po përpiqeshim të ishim 
sa më të "sjellshëm"...Po edhe nepër banesa private nëpër shtëpia, e bënim "taralushë": mblidheshim shumica 
dërmuese në nja dy dhoma më të mëdha dhe shkonin sa e sa shaka, barcaleta e hajgare në llogari të ndonjërit 
nga Ansambli, bënim kaq zhumë të madhe saqë tërë atë lagje nuk e lenim të qetë, thuaja gjatë tërë natës, dhe, 
ndonjëherë ka ndodhur që të vijnë pronarët e të n luten që të jemi pak sa më të qetë, që të mos i pengonim 
turistët e huaj... U kërkonim falje, paksa një kohë e mbanim qetësinë, por sërish "humbeshim" në të gajasura kaq 
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të zëshme sa e "çonim peshë" një mëhallë të tërë... Po kënaqeshim, si asnjëherë tjetër deri atëherë në jetën 
tonë... 
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Hasan Bunjaku 
September 6 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Përkundër të gjitha rregullave, Rregulloreve e Statuteve të 
FEDRAJ, Grupi Dramatik i SHNP të Prizrenit, i vetmi Ansambël, madje më i shumënumërti në këtë 
eveniment, më prestigjiozin e atëherëshëm, e përcollëm tërë rrjedhën e Festivalit: Këtu, në plan të 
parë, duke marrë rreze dielli në bangt e skenës verore - Meriman Braha, Hasan Bunjaku e Fran 
Lulgjuraj. 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Lirak Rushiti, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Meqë, iu kishim "pikur nga qielli" dhe meqë nuk kishin si t'ia bënin hallin me neve, ndonëse nuk 
duheshte të ishim aty që nga nisma e Festivalit, organizatorëve, deshën s'deshën, na bënë çaren, duke na 
pranuar si të përherëshëm me shpenzime të plota të bnimit dhe ushqimit, një biçim pansion të plotë. Disa nga 
ne, thuaja shumica dërmuese, që akoma nuk e kishin parë detin, çdogjë ishte interesante, sepse në kushte të 
këtilla, nuk kishin jetuar asnjëherë... Pasi u akomoduam, filluam ta njofim qytetin, plazhin e detin, e besa edhe 
për çdo ditë intensivisht të bënim prova të shfaqjes me regjisorin Kristë Berisha, sepse nevojitej thuaja fare të 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=839658846068500&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=839662422734809&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=839662422734809
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=838768362824215&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=838768362824215&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=838768362824215&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=838768362824215&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742477&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/lirak.rushiti.3
https://www.facebook.com/ahmet.murati
https://www.facebook.com/shemahh
https://www.facebook.com/browse/likes?id=838768362824215&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=838768362824215&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


ndërohej miznskeni, sepse nëse në "skenën kuti", siç janë ato standardet në tërë teatrot e botës, lëvizjet ishin 
shumë të kufizuara për shkak të hapësirës së ngushtë të binës, gjysma madje zënë edhe me skenografi të 
rëndë, thuaja naturaliste, na duhej të bënim lëvizje thuaja fare të kursyera e të reduktuara skenike, në Skenënm 
e Fstivalit Federativ të Teatrove Amatore të Jugosllavisë (FFTAJ), e cila, në fakt ishte një Kështjellë e Napoleon 
Bonapartes, dhe qël ishte rrënuar pjesërisht, pjesa e rrafshët, ishte btonuar dhe rrafshuar fare, në një hapësirë 
thuaja 50 me 5p metra katrore, dhe pa kurrëfarë kulisash, po në një sken të hpur - duhej të bëhshin lëvizj kaq të 
mëdha e më të gjata për ta plotësuar tërë atë hapësirë, ndërkaq që përballë asaj "skene" gjigande, në një pjrrinë, 

ishin vndosur karriget nën qiellin e hapur. Pra, thjeshtë duhej organizuar, koncipuar e vendosu një mizanskenë 
fare të ri, e cila si skenënë e hapësirë edhe të lartë, edhe rrethuar skena me palm dhe aso kaktuse e bimësi 
tjetër bregdetare, kështuqë, thjesht nga "mali" dilte "Çeta e Bajram Currit" e pas tij luftëtarët me veshje e armë 
kombëtare, një imazh ky kaq i bukur në atë hapësirë bregdetare, sikundër edhe gjithandej nëpër muret e kalasë, 
vendosur luftëtarë shqiptarë, ndërkaq që në një shtyllë shumë të lartë, fiksuar me një "reflektor-pistoletë", pasi në 
mënyrë solemne e me ceremonial të posaçëm, sipas konceptit regjisorial, ngritej flamuri kombëtar shqiptar, dhe 
qëndronte (thuaja) gjatë tërë kohës së kohëzgjatjes se shfaqjes një orë e 45-50 minuta... Pos heçjes së të zisë 
së ullirit derisa e koncipuam dhe e përvehtësuam mshumë mirë mizanskenin në kushte krejht tjetër fare (sepse, 
bjen fjala: nëse aktorit i nevojiteshin katëlër hapa lëvizje në një drejtim të caktuar, këtu i duheshin madje në disa 
raste as i mjaftonin as 40 sish; nëse në ndërrim skenash e hyrje dalje tlë personazheve, atje bëhej aty për aty, 
prapa kuintave, atje i duhej "centruar" aq kohë sa të niset e të arrijë në skenën e caktuar tamam me kohë, gjë kjo 
që donte një koordinim kaq preciu, dhe një tempim e tajming kaqw sinkron sa nuk bëlnte ndryshe, dhe e gjithë 

kjo bëhej në sytë e spektatorëve, njohësëve të artit skenik, dramaturgëve, skenografëve, kostumografëve, 
regjisorëve, dramaturgëve dramëlshkruesve dhe Anëtarëve të Jurisë Profesionale. E bëmë të gjithë këtë punë e 
mund, m një fnatizëm të paparë, me një inat që i tejkalonte vetëm proviniencës së komunitetit teatror, apo 
kulturor, por thjesht, kombëtarë shqiptarë, sepse, që në nismë të këtij projekti, zatën qëllim parësor e kishim 
pikërisht që t "indoktrrinojmë" popullatën, akoma të luhatëshme, në identitetin kombëtar dhe zgjimin e 
ndërgjegjës së fjetur jo edhe me fajin e vet shqiptarëve, por edhe censurëls së madhe që mbretëronte atëbotë, 
veçmas për çdogjë shqiptare... 

September 6 at 3:59pm · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 5 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas disa dy ditësh e sa, më në fund, pasi e pëshkuam tej e 
tërthor "shtetin hibrit", ne 50 anëtarët e spektaklit "Plaku i Maleve" të Grupit Dramatik të SHNP të 
Prizrenit, kah gjysma e korrikut, arrijtëm në "stacionin e fundit", Ishullin e bukur Hvar, ku sapo fillonte 
FEDRAJ: këtu, me Isa Morinën, në një skenë të kësaj shfaqjeje. 
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• You, Adelina Halimi-sehu, Lirak Rushiti, Hetem Arifi and 23 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Arrijtëm, por e kishim pasur fare gabim, sepse nuk do duhej të ishim gjatë tërë kohës së 

mbajtjes së Festivalit, por vetëm nja dy ditë para se të ishim ne në program, kështuqë, kur na ka parë Kryetari i 
Pleqësisë Së Festivalit, neve 50 vetëve, e kapi kokën nga sikleti, dhe desh i ra të fikët... "PO, mirë, more djemë, 
ju ka thënë juve kush nga ata të BKA tuajën, se ju në rpogarm jeni diku nga përmbyllja e Festivalit, dhe se i keni 
tël drejtë vetëm 4 ditë nga Këshilli i FEDRAJ, e jo dhjetë ditë, sa do të zgajsë evenimenti??!!. Po ç'të bëjmë more 
me juve 50 anëtarëve sa qenki? Ku t'Ju vndosi, kur hoteli është i zënë me shfaqjen e parë dhe të dytën sipas 
rradhës...??!!" - "Ne nuk kemi ditur gjë, dhe kemi bërë një rrugë kaq të lodhëshme disa qindëra, mbase edhe 
njëmijë kilometrash, e Ju tashti na nxjerrni këtu probleme: ne nuk dojmë t'ia dijmë gë për këto punët tuaja 
organizative!" - foli, bukur me nervozizën, thuaja pokaq sa edhe Kryetari i Pleqësisë, udhëheqësi i rrugës, Gjergj 
Camaj, që kishte kryer shkollimin e mesëm në gjuhën serbokroate, meqë ishte nga Hoti, apo Gruda e Malit të Zi, 
dhe prandaj ai e kuptonte atëbotë këtë gjuhë më mirë se të gjithë ne, po e po, por thuaja nuk dallohej fare se 
ishte shqiptar për nga akcenti gjuhësor... U shetit nja disa herë nepër zyren e tij, pastaj e morri në telefonatë 
Kryetarin e Komunës, dhe, pasi biseduan me të, këtij iu ndrit paksa fytyra e ngrysur siç e kishte. " keni ju ndonjë 

para me vete, ju ka dhënë gjë Bashkësia Kulturo-Arsimore e Kosovës? " - pyeti ai Kryetari. "Jo!" - gënjeu prerazi 
Gjergji - "vetëm parat e biletave të trenit dhe nga 5 dinarë për ushqime kemi pasur, dhe tashti jemi ting-tangall, 
pa asnjë dinarë...!! - e përmbylli bindëshëm gënjimin e tij Camaj. "Mirë, do e bëjmë ndonjë zgjidhje..." - E mori në 
telefon njërin nga Anëtarët e Stafit organizativ, i cili sapo erdhi në zyre, iu drejtua:: "Hyrë nepër tërë qytetin dhe 
gjej rrafsh 50 vende të lira në sektorin privat, merrjau adresat, dhe thuajau për sa do banojnë këtu, shpenzimet 
do i heç vetë kryetari i komunës - e qartë?!" - "Si urdhëron, kryetar!" - iu drejtua ky e ai na përcolli dhe na spiegoi 
se deri sa të na vijë koha e terminit tonë të paraparë për t'u vendosur në Hotel, do banoni në banesa private që i 
kanë që të gjithat kushtet e përshtatshme, si për turista të Huaj më..." - u zbut fare Kryetari i Pleqësisë. Ai Zyrtari, 
fillimisht na dërgoi në një tavernë ku na e porositi nga një pije, na e morri listën e emrave tanë, dhe derisa ne i 
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pimë ato pije, ai sesi e morri atë Agjensinë për Turizëm të Qytetit të Jelsës (ashtu quheshte qyteti i këtiij ishulli, 
ndër më të mëdhenjtë, më të bukurit, e më të shtrenjtit në Adriatikun Kroat. Për nja 20 minuta, shumë shumë, 
gjysmë ore, u mbushë taverna me pronarë banesash, që i kishte ftuar Agjencia, dhe aty për aty, kush me kendin 
dëshironin nga kolegët, i sistemuan shpejt e shpejtë neëpr dhoma dy e tri shtretërshe, me gjithë komoditetin e 
luksin e hoteleve, sepse ishin dedikuar për turistë: Italianë, Gjerman, Francez, Anglezë, Spanjollë, Skandinavezë 
e nga e gjithë Europa, se pak ishin nga funksionarët e lartë vendorë, që kishin "çasje" në këtë qytet, det e 
plazhe, se sa për qytetarët e "rëndo mtë" as që mund të bëhej fjalë... 

September 5 at 12:37pm · Edited · Unlike · 3 

•  
Ridvan Bunjaku    

September 5 at 11:40am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 4 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Në udhëtimin e gjatë që nga Prizreni e deri në ishullin Hvar të 
Adriatikut Kroat, ku po mbahej Festivali Federativ i Teatrove Amatore të Jugosllavisë, kishim ndalesa 
të shumëta, si ky këtu në foto me Mehmetali Shkodrën, fqiun tim të parë nga Gjilani, bashkëvendës 
me lindje, dhe Babë e Birë, në rolet e "PLakut të Maleve" (më 1968), në Molin (limanin) e Splitit para 
anijes me të cilin edhe nja dy orë të mira, do bënim për në Ishull. 
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• You, Lirak Rushiti, Hetem Arifi, Kaltrina Rushiti and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Gjatë pritjes për të vazhduar rrugëtimin tonë për në pikëcak, një kohë kaluam në sheti nëpër 
qytetin mirënjohur bregdetar kroat, Splitin, pasi që më patrë u mrekulluam me pamjen e faund të detit, e me të 
cilin, thuaja që të gjithë pa dallim, për herë të parë po "takoheshim", sepse që të 50 anëtarët e shumënumërtë të 
këtij projekti skenik, ishim "kontinentalës"...Pas një kohe, erdhi një anije në të cilën, pos udhëtarëve "vendës", 
hipëm edhe ne 50 shqiptarët nga Kosova, e të cilët për herë të parë, po e shihnim dhe po udhëtonim me këtë 
mjet detar, që ishte një atrakcion i vërtetë.Si çdo mjet lundrues detar i përmasave më të mëdha që në njërën anë 
të "bashit" e ka një flamur idntifikues, edhe kjo anije e kishte, s'do mend, flamurin shtetëror jugosllav, ndërkaq që 
në ndërkohë, se çfarë më piku edhe mua në mendje, meqë e kishim me vete si "rekuizit" flamurin kombëtar 
shqiptar, me përmasa pokaq të mëdha afërsisht si ai tjetri, ta vendosim në klrahun tjetër të "bashit" të anijes, dhe 

pa hezituar fare, e vendosëm shpejt e shpejt (ndonëse atëbotë ishte rreptësisht i ndaluar flamuri kombëtar 
shqiptar, madje e dënueshme kaq rëndë me ligjet në fuqi të atëherëshme, sepse akoma nuk ishte marrë 
kurrëfarë vendimi për këtë, po aq na bënte neve studentëve, pjesëtarë të Ansamblit të "Plakut të Maleve", se 
çfarë miratonte apo mohonte politika aktuale shtetërore); kështuqë shkonte anija fluturimthi Adriatikut kroat, me 
dy flamuj duke valuar në të djathtë ai jugosllav e në të majtë ai Shqiptar. U shpërndamë që të gjithë nëpër 
brendësinë e anijes që të shohim reagimin e njerëzve, bashkudhëtarëve tjerë... Nja dy zotërinjë, diku kah 60-
vjeçar, po e shihnin Flamurin tonë kombëtarë, dhe thuaja me indiferencë, po e komentonin njëri me tjetrin: 
"Athua i kujtë të jetë vallë ai flamuri i DYTË, në të majtë...?" - po e pyeste njëri tjetrin, e tjetri: "S'dij çfarë të të 
them, Ivo, mbase mu nd të jetë Flamuri i Shqipërisë, se e kam parë në objektin e Ambasadës së RPSH në 
Beograd, nël mos gabohem..." - po thoshte tjetri me një dyshim..."More, ke plotësisht të drejtë, pikërisht, se tash 
m'u kujtua, se kam qenë në burg me disa disidentë politikë shqiptarë nga Kosova, dhe ata në njëfarë dite të tyre 
të shtetësisë, apo çfarë ishte fshehurazi, të vizatuar, ja pikërisht kështu, po e nxirrnin dhe po klndonin disa këngë 

të tyre patriotike, s'do mend, me zë të ulët..." - po thoshte njëfarë Ivo. "Shihet nga simbolet në flamur, se duhet të 
jetë një popull i ashpër, shqiponjë dykrenare, me ato kthetrra që ta fusin frikën...!" - po thoshte tjetri."Janë racë 
ilire, dhe jemi shumë të afërtë historikisht mëse e dij unë, dhe se e tërë kjo pjesë dikur ishte Ilire, meqë këtu 
jetonte njëfarë fisi i tyre Dalmatët, kam lexua diku nga njëfarë Aleksandër Stipçeviqi...! - po e përmbyllte ai tjetri 
muhabetin, që të dytë, me admirim duke e vështruar flamurin Tonë... Dhe, për habinë tone të madhe, askush 
nuk e bëri çështje këtë punën e Flamurit të vendosur në Anijen zyrtare të një shteti krejt tjetër... dhe pas një kohë 
udhëtimi detit të hapur, arritëm në pikëcakun tonë të fundit, Ishullin bukur Hvar, ku atë mbrëmje po niste 
FEDRAJ... 

September 4 at 12:59pm · Edited · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
September 3 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor:Shfaqja "Plaku i Maleve" e Grupit Teatror të studentëve të 
SHNP të Prizrnit, në kohën dhe momentumin historik që u shfaq, jo vetëm në qytet por edhe në 
qendrat tjera të Kosovës, pati një rol shumë të madh jo vetëm artistik, por edhe thjesht kombëtar: 
Këtu, me Sali "Pejanin" në një skenë... 
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• You, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti, Shemsi Maliqi and 29 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Ansambli prej rreth 50 anëtarëve, me gjithë stafin teknik, pa kurrëfarë përcjelljeje nga ndonjë 

udhëheqës i asociacioneve të kulturës kosovare, vetëm me regjisorin, Kristë Berishën, shumica dërmuese, pa 
dalur kund jashtë "Nahisë së vetë", po e përshkonim një pjesë të madhe të një shteti që nuk është më, tej e 
përtej...Është për mbamendje një fakt, në këtë rrugëtim të gjatë Beograd-Split, me trenin e rëndomtë të 
udhëtarëve. Çun Lajçi, qç siç e kemi thënë tashmë, po e luante rolin keyesor, atë të Bajram Currit, e që në 
skenën e fundit para së të vriteshin thuaja të gjithë në Shpellën e Dragobisë", po e këndonte një pjesë të një 
kënge epike përcjellur me instrumentin e Lahutës; në të nsiur treni nga Stacioni i Beogradit e ka marrë lahutën 
dhe ia ka nisë këngës së "Oso Kukës". Me atë bariton të shkëlqyeshëm e me të kënduar kaq melodioz, përcjll 
me lahutë,në të cilën, po luante si një lahurat i mirëfiulltë i moqëm, na bëri që kjo rrugë që e përshkonte edhe 
Kninin, dhe një pjesë të mirë të Bosnjës dhe Hercegovinës, kaq e gjatë, të na dukej e shkurtër fare.Shumë 
udhëtarë të tjerë të rastësishëm nga kombet apo kombësitë tjera, afroheshin deri tk e hapura e kupesë së 
vagonit ku po dëgjohej, për ta një zë e këngë panjohur fare, por një instrumnt, të cilin e dinin si të Malazezëve 
(sepse nuk e dinin që si i tillë, ishte ndër më të vjetrit në Ballkan, pikërisht e kishte, në fakt, origjinën shqiptare... 

Njerëzve u pëlqente tingulli i lhutës dhe zëri kq melodioz i Çunit, i cili e dinte këngën pikë pë pikë, ndonëse 
atëbotë isht me ligj e ndaluar si këngë, si vepër dhe si libër i autorit, që poashtu ishte i ndaluar... Mbaj mnd se si 
në mënyrën më konspirative të mundsëshme, në mënyrë klandestine, "Lahura e Malcisë" çarkullont nga njeriu 
në njeri, shumë fshehurazi, dhe të jipj në mbrëmje vonë, që gjatë tërë natës ta lexoje, dhe të nesërmën, ta 
përcilje në "adresën e caktuar"... KËshtu kemi lexuar këtë dhe ndonjë vepër tjetër të Fishtës, "Gjarpijtë e gjakut" 
të Adem Demaçit, "TRadhëtia" të Kapllan Kallushit - Resulbegoviqit dhe literaturë tjetër propagandistike, që disi 
depërtonte atëbotë nga Shqipëria, paçka se po u hetoshe se e kishe lexuar akëcilën nga këto vepra, i "haje" së 
paku nja 15 vite burg të rëndë, nga sistemi gjyqësor sllavokomunist... Eh, tamam po hynim në Split, në ndonjërin 
nga ata Kashtelat: Novi apo Stari, se nuk po më kujtohet cili ishte më afër këtij qyteti të bukur bregdaetar të 
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Kroacisë, Çuni e përmbylli këngën përOso Kukën nga "Lahuta e Malcisë", që i biente diku nja 7-8 orë të tëra, pa 
ndërprerë fare, gjë kjo që na kënaqi sepse, shumica meqë nuk ia kishin dalë ta lexonin vprën e Gjergj Fishtës, 
patën rastin ta dëgjonin atë "Live"... 
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Hasan Bunjaku 
September 2 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Shfaqja "Plaku i Maleve" bëri bujë jo vetëm në aspektin 
kluturo-artistik, por edhe thjesht si një levë lëvizëze e promotor thjesht kombëtar për atë kohë. Këtu, 
një grup aktorësh me regjisoin, Kristë Berisha, më 1967, pas njërës nga provat e suksesshme 
gjenerale. 
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Hasan Bunjaku Kjo shfaqje që ishte jo krenari, po një brengë e madhe për shkallët e organizimit politik të 
atëbotëshme dhe të lidershipit të atëbotëshëm edhe Krahinore të Kulturës: iç ishin Qendra kulturo-
Propagandistike e Kosvës, Bashkësia kulturo-arsimore e asociacionet tjera më të larta kosovare.Për të na heçur 
qafet, në kohën që po niseshim për FEDRAJ, BKA e Kosovës na i dha 1.500.000 dinarë, dhe, na thanë: "Thenie 

qafën tashti, se boll i keni e bile edhe do të ju teprojnë...", pa marrë mundin që të na e jepnin ndokend në cilësinë 
e përcjellësit... Erdhi dita e nisjes, dhe ne në tren deri në Fushë-Kosovë, e që nga atym, hipëm në një tren 
udhëtarësh për në Beograd... I zinim nga tre vagona, dhe të ndarë të tubuar nepër kupe, hajgare pa u ndalur 
fare, sepse, shumica sish për herë të parë po udhëtonin me tren, dhe ndonëse mjaftë ngadal sepse treni "ndalej" 
tek çdo vendbanim, erdhëm në Beograd, dh mqaë treni i rradhës për në split, ishte diku në mbrëmje, e lam 
kohën të takoheshim në orën e caktuar kund nja 40 minuta para nisjes, dhe u shpërnda ë nepër Kryeqytetin 
Jugosllav, që atëbotë, por edhe shumë e shumë vite më vonë (dei në fillim vitet e 90-ta), konsideohej qyteti me 
një siguri më të lartë të lëvizjes së lirë... Madje, një "çivi" na e bëri një i ri, që u deklaru si boshnjak nga Sarajeva, 
"...dhe se i kishte ndodhur një rast vdekjeje në familje, e nuk kishte para për ta paguar trenin...", e po e shiste të 
vetmën gjë të vlefshme që kishte "një unazë ari bukur e madhe prej 24 karatësh", dhe fare lirë do ta jepte, sepse 
"aqë para i nevojiteshin për ta prenotuar biletën e trenit". I pari u lajmërua Gjon Perolli,që ishte i një fmiljeje 
pejane argjendarësh" dhe se ai i dinte më së miri këto punë", dhe, pasi gjoja ia bëri disa "prova", ia bleu se : 

"...qenka shumë e bukur dhe ari i pastërt 24 karatësh..." - po kapardisej, dhe derisa po ecnim rrugëv të 
Beogradit, ashtu kuturu, po kalojmë pranë një Argjendarie që po e mbante një argjndar kosovar, e i cili edhe e 
njift fare mirë babain Gjonit, kolegëb e tij. "Hyrë tek ky argjendari kltu dhe i nteresohu për cilësinë e vërtetë të 
unazës...!" - i thamë, dhe ashtu edh bëmë. Argje ndari sapo morri dhe e provpi me atgo "haltget" e tija, deklaroi: 
"Dublerë - metal, hekur i thjeshtë, 5 dinarë vlere më..." - i tha ai Gjonit, e ai desh pëlciti, jo pse i pagaoi kaq 
shumë para për një unazë "ari" falso, po , më fort, për faktin që ai si "ekspert", para nesh ishte koritur, dhe se ne 
do ta përqeshnim, mëpastaj...Shehtitëm sa shettitëm, hëngrën diçka-diëka nga dofarë "mëditjesh" që na i ndante 
njëfar "arkatari të caktuar nga ne nga një anëtar më i besueshëm i Ansamblit", dhe në kohën e caktuar, hipëm në 
tren, dhe, si rëndomë, thuaja i zenim tre vagona ngjitas me njëri tjetrin, ndërkaq që një si "shminker" i vetëquajtur 
inga Lloshkobarja e Ferizajt, si tip "problem" që ishte, e kishte gjetur në ndonjë nga parqet e Beogradit një femër 
të përdalë, dhe po më lutej mu, si ndër më autoritativët që ishim: "PO don me ardhë m neve, a ta marrë, të 
lutem, se...?!" - po më thoshte,e unë pranova, ndëkaq që nga gëzimi ajo po e puthte atë aty para gjithë nve në 

peron të stacionit të trenit, kohë kjo që për studentët, atëbotë, ishte fare e paakceptueshme: "UNë jam nga 
kryeqyteti i Kosovës, Lloshkobarja, nuk ke dëgjuar ndonjëherë për këtë...?" - po tallte ky...Në ndërkohë, pasi u 
siguruam se të gjithë ishim brenda në tgren, e treni u nis për Split, ky lloshkobarësi, me atë të përdalmen dhe nja 
tgre vetë të tjerë të Ansamblit, ishin vendosur në një kupe, dhe pasi i kishin mbuluar dritaret m perde dhe e kishin 
krijuar njëfarë-lloj errësitre, ai ia kishte nisur "punës" me të, ndërkaq që shokët po e lusnin në shqipet: "Të lutem 
hiçja atë dorë nga beli apo nga vitjet, që ta preki m edhe na me rradhë ngapak..." dhe ashtu, në mënyrë të 
sinkronizuar herë e shtrëngonte në ndërkohë, e hiçte dorën e tjetri, me njëfrë rradhe, e "shkafnjonin" fare vitheve 
, dhe ngado mundin atë femër; mirëpo njëherë ndodhë që nuk koordinohen si duhet nga emocionet dhe 
eksitimet, në trupin e saj në të njëjtën kohë, u gjenden tri duar, dhe ajo menjëherë reagoi: "More, bre ti p... nane: 
sa duar i ke, vetëm dy si gjithë bota, apo tri...?" - -dhe, kështu, u ndeërpre kjo farë "seanse në katërshe" të 
anëtarëve të Ansamblit të Shfaqjes së Grupit Dramatik të studentëve të SHNP të Prizrenit, në ishullin - "PLaku i 
Maleve" e Ton Shoshit dhe Zef Palit, që po udhëtonte në një rrugë shumë të largët për në Split, e pastaj me 

njëfare Anijeje, në ishullin HVar të Koacisë në Festivalin Federativ të Teatrove Amatore të Jugosllavis, në cilësi 
të përfaqësuesit të artit skenik të Kosvës.... 
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Nga Foto_dokumentacioni im familjar: Pos studimeve, edhet e kohës së provimeve, ne studentët e 
SHP të Prizrenit, siç kemi shkruar edhe më parë, po zhvillonim edhe aktivitete kulturo-artistike, në 
shërbim të çështjes kombëtare, siç ishte shfqja e suksesshme teatrala "Plaku i Maleve", me të cilën, 
Arti skenik kosovar, i atëherëshëm, do e përfaqësonte Krahinën Autonime Socialiste në Festivali e 
rangut Federativ: këtu, unë në një rolë ndër më të rëndësishmit mbështetës, Sadri Leka (gjatë 
provave, para premierës) në Sallën e Shtëpisë së kulturës në Prizern (1967). 
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• You, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti, Ahmet Murati and 30 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Meqë në Festivalin e Teatrove të Kosobvës, mbajtur në Prishtinë, kah Marsi i vitit 1968, në 

Prishtinë, inskenimi ynë, nga Juria vlerësuese, u shpall, më e suksesshmja, automatikisht, do e përfaqësonim 
artin skenik kosovar të atij stinori, në Festivalin e teatrove amatore të Jugosllavisë, në ishullin Hvar (jo fort larg 
Spliitit).Pasi që, kudo e dhamë shfaqjen npër Kosovë, kaq shumë u mirëpritëm, në korrik, mbahej Festivali 
Federativ i Teatrove Amatore të Jugosllavisë, ku, siç thamë, ne do e përfaqësonim Kosvën, si njësi Federale e 
atij shteti që nuk është më. Shfaqja, tashmë ishte perfeksionuar kaq shumë saqë vërtetë jo vetëm rreth 35 
aktorë, figurantë, statistë dhe mbështetës por edhe Ansambli teknik, tashmë dinte tekkstin dhe rrjedhën e 
shfaqjes. Kristë Berisha, si regjisor ishte, i shkëlqyeshëm, por e kishte një të "metë" jo të vogël: saherë vinte në 
prova të reja, bvinte me ndonjë ide të re për ndonjë nga skenat, apo personazhet, gjë këtë të cilën, e prisnin dhe 
i pranonin shumë me vështirësi, sepse, çdo aktor, e veçmas ata amatotrë, shumica dërmuese, madje edhe që 
për herë të parë po shkelnin dërrasat e teatrit, ishte e papranueshme, por gjatë fazës së provave edhe mbase 
ndërronin nga diçka. Mirëpo, kër këtë Kristo po e bënte edhe gjatë zhvillimit të shfaqjes në Festgivalin Kosovar, 
kur i ishte pikur në mendje e t'i drejtohej njërit nga bartësve të roleve kryesore, Mehmetali Shkodrës, që ta 

ndryshonte fare skenën përmbyllëse, që në fakt, vritej bashk me tjerët në Shpellën e Dragobisë, bashk me 
Bajram Currit, sipas tekstit po edhe koncptit regjisorial deri në atë momnt e ai pas skenës po i thoshte: "Ti, mos u 
vraj, po qëndro në këmbë...!", dhe u largua, ndërkaq që Mehmetaliu vjen tek unë dhe ma thot hallin: "Unë nuk 
mund ta bëjë tashti atë skenë të paprovuar kurrë më parë, dhe jam në hall me Kriston...", "PO ti mos e bëj pra 
fare po luaje siç e kle luajtur deri më tash...!"- po i thm unë. "Ashtu edhe do të bëj..." - më tha, dhe kur erdhe ajo 
skenë, Mehmetaliu (Shpendi), derisa po "Vriteshte", Kristo, po i bërtiste që pas kuintave: "MOs u vrajjjjjj/////!!!!!, 
MOs u vrajjjjjjj!" - mirëpo Shpendi e luajti rolin siç e kishte bërë edhe deri atëherë, e Kristo, pas shfaqjes, nuk e 
bëri shumë "të madh këtë problem", por pa na sipegonte se do ishte mirë që ky si më i riu që ishte, të ngelej 
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gjallë, që metafoikisht, të jipej ideja, se kjo luftë kundër Ahmet Zogut, do të vazhdontze edhe në vitet e 
mëvonëshme..... 
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Hasan Bunjaku 
August 31 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Proçka e "Çivija" njëri tjetrit apo të neve gjilanasve bërë të 
tjerëve, gjatë studimeve në SHP të Prizrenit 1966-68, nuk reshtnin: unë në një nga pozat tipike të 
mijat (1968). 
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• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Lirak Rushiti and 25 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Zatën, studenti edhe nuk "gajlohet" shumë e shumë, thuaja për asgjë, pos, kush e kishte 
mndjen t'i kryente ndonjëhrë studimet, në "Stinën" e provimeve, kur të kap trema, stresi e emocionet. E "proçkat" 
dhe "çivijat", mes nesh nuk rreshtnin... Në një semestër, bashkarisht kemi qenë "cimerë", vetëm unë e Isaja 
(Demiri), tek një çiftë pëleqësh, pikërisht sipri "'Qafës së Pazarit": Isës jorrallë i vinte dhëndërri nga Shkupi, i cili 
kioshte atëbotë veturë të veten dhe me të i sillte lloj-lloj gatesash e veçmas suxhuk që e bënte vetë ai... Njëherë 
erdhi, na solli një lloj piteje speciale shkupiane, dhe një grumbull, dikund nja 5-6 kgr. në mos më shumë, 

suxhuk... Ndejti sa ndejti me ne në banesë, dhe na çiti pak në "Theranda" për nga një pije e drekë, dhe po e 
thërriste: "Eja me mua me veturë, se motra jote është mërzitë shumë për ty e pas do ditësh po deshte të kthej 
sërish po me veturë...! Dhe, ia mbushi mendjen dhe Isaja shkoi me të, e unë ngela vetëm bë banesë. Së pari t'i 
hyra asaj pites "Kapllamë" siç e quanin, dhe për dy ditë e "tferava", pastaj, t'ia "nis suxhukut", dhe lexo e çohu e 
merr e shkëput një copë suxhuk, dhe keshtu nja dy ditë, dhe kur e pashë se ngeli vetëm mezi ai "rrethi i fundit" i 
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suxhukut, e ndërpreva, sepse vërtetë e pashë se tashmë e kisha tepruar. Erdhi në ditën e pestë Isa, dhe sapo 
hyri në derë, as mirëdita as mirëseerdhe, po bërtiti:"Mos ma ke prekë suxhukin, nej kah...???!!!"... "Paj, çfarë të 
them, po, sepse mbeta vetë dhe nuk kisha se çfarë të bëja dhe pasi e hëngra "Kapllamën..." (se do të "prishej"), 
thash, ndoshta "prishet" edhe suxhuku, dhe, që të mos shkojë dëm, e hënga edhe atë..." - u arsyetova si i 
fajësuari para gjykatësit. "U tute qi po prishet a? Po ku prishet suxhuki për kaq kohë, o jaran...!!!??? Po nejse, 
fajin e kam vetë që nuk ia kam vënë një dry asaj valixheje, e jo të më "tferë" çdogjë "cimeri"...!!! - shfreu ai, dhe 
meqë kishte disa gjëra me vete e hapi valixhen dhe kur e gjeti atë "rrethin e fuindit", u gëzua aq shumë, sikur ta 

gjente të tërin: "E, këtë pjesë suxhuk, përditë kam për ta ngrënë ngapak-nhapak e ty më nuk ta "kërkoj" asnjë 
copë as kaq...!" -, bëri me gishtin e vogël, ai. "Ani, "cimo", nuk ka problem, se fajtor jam e dij, po..." Mirëpo, ai u 
pajtua shpejt me mua dhe me ato "fakte e akte të kryera" tashmë, dhe sërish ishim si më para, sepse në fakt ne 
ishim shokë të lagjes së Balecit e të shkollës që nga klasa e parë e fillores e deri atëherë ishim të pandashëm... 
Dhe, edhe atë suxhukun e mbetur, kur e prente ndonjë copë për vete, ma ndante pokaq edhe mua: "Se po e çet 
viçin.dikah..."... Po tek kjo banesë, në një natë të acartë të dimrit, na ndodhi një anekdotë: dy shtretërit paralelë, 
në mes e kishin vetëm një "vendkalim" të ngushtë, e aty, na e kishte gjetur "patronja plakë" një Tangar, apo 
Mangall, të madh dhe meqë të dytë e konzumonim duhanin kaq shumë, e mbushim thuaja dweeri në gjysmë me 
shpuzë dhe bishta të cigareve, dhe në mëngjes kur na e pastronte dhomën, e kapte kokën nga çmeria: "kaq 
shumë ja pasni pi duhanat, ju...!!! Po, pse bile nuk po ja qitni jasht po po ja fleni n'kit bërllok...!?" - na çortonte kjo 
plakë e mirë. Një natë aty kah ora 24.oo, si isha duke lexuar apo stuidiuar një material, e mënjanova pak dhe u 
mbulova mirë e mirë me jorgan e një batanije që e kishim, ndërkaq që Isa, e dëgjova se doli jasht në tualet që 

ishte tek dyertë e oborrit larg fort e në një tatëpjetëse të rrëshqitëshme nga akulli...Në këtë ndërkohë, po më lëviz 
shtrati sa andej këndej, dhe unë duke hatrruar që Isa ishte aty, dhe duke pandehur që ai po ma lëkund shtratin e 
hekurtë çfarë i kishim, po flas pa e zbuluar kokën fare: "MOs o Isë, o i trentë,lermë rehat, se po du të fle...!", 
mirëpo kur nuk dëgjova asnjë zë, e zbulova kokën dhe çfarë të dëgjoj: kërkëllijnë saç munden trajtë e shtëpisë 
sikundër edhe e tërë shtëpia, ndërkaq që dëgjova nga dhoma e tyre, dolën në koridor edhe dy pleqtë, në 
ndërkohë që Isa ishte kthyer nga tualeti dhe në atë rrëshqitës tatëpjetëze e meqë ishte jasht, nuk kishte hettuar 
asgjë, vetëm se disa sorra që kishin qenë të strukura nën çati, kishin fluturuar me tërsëllimë: "Isa, zerzele mi?" 
("MOsh ishte termet...?" - po e pyet Patroni, e ky po i përgjigjet: "Jok, jok çafka, çafka, sorra..."... "Çfarë sorrat 
bre a çfarë çafk, a çfarë "bakraçi", po zerzele u ba se kejt shpija po livrit...". "Jok, xhanëm..." - po habitet Isa... 
dhe, në ndërkohë hyri në dhomën tonë, e ai po tregon se do çafka paskan fluturuar nga nënkulmi i shtëpisë, e 
"gazda" po thot "zerzele" (termet)... "More vërtetë bash shumë u shkundullua e tërë shtëoia..." - po i them unë, 
dhe mu dha një e qeshur "Çafkat ta kenë lëvizur tërë shtëpinë, thua?!..." dhe qeshëm të dytë kaq shumë. Pleqtë 

e shtëpisë, shkuan duiku, ndërsa ne ramë e fjetëm si gjithëmonë. Të nsërmën marrim vesh se i tërë Prizreni.e 
kishte pritur mëngjesin jasht, nga frika e përsëritjes së valës tjetër të termetit, po nuk ndodhi gjë, se kaq e 
kishte... 

August 31 at 1:11pm · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 30 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Dita e një studenti kryesisht konsiston në këto gjëra: ku t'i ha 
tri vakte të mira; a ta "ndali" definitivisht ATË VAJZËN; si të argëtohem më mirë; sikur sot të m'i 
dërgojnë familjarët me postë ndonjë para; si t'ia bëj(më) Filan Fistekut një proçkë, se si shumë i ka 
hy vetja "në huj"...Një foto e fillimvitit 1968, student në SHNP Prizren. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku E sa për proçka e "çivija", ishim të parët... Në dimrin e viteve 1966/67, në lagjën ku banonim, 

shtëpia ishte disi në kënd, dhe përballë e kishim një sokak i cili dukej tejpërtej, dhe një xhami me një minare jo 
fort të gjatë. Nga njëra prej portave të shumëta të shtëpive, si shpesh dilte një vajzë, e cila në aparencë, dukej e 
bukur fare, dhe gjatë tërë kohës, po vështronte në drejtim të shtëpisë në katin e dytë të të cilës banonim unë, Isa 
Demiri, Haki Ademi e Dalush Kadriu, ndërsa në përdhesë, pikërisht posht nesh, banonin po nja katër stuentë 
tetovarë. Filloi ajo vajza të bënte dofarë gjstesh në drejtimin tonë, dhe ne nga dritarja e hapur po ashtu i 
dërgonim "shenja" e "sinjale" ndër më të ndryshmet, e ajo për të na vërejtu më shumë, hipte edhe në minarenë e 
xhamisë dhe nga atje na përshëndeste me duar dhe "seç na thoshte me to...", Një ditë prej ditëve, gjatë kohës 
kur ishim në lekcione, kur u kthyem, në derë e gjetëm një pusullë, një pliko, e kur e hapëm, e vërejtëm se na 
kishte shkruar pikërisht "ajo vajza"... Ishte një shkrim fare i ngathtë një gjuhë fare e përzier me turqishten dhe një 
lksik e një femreje gjysmëanalfabete, dedikuar njëfarë Shabanit, i cili në fgakt banonte në katin përdhesë. Aha, 
dmth, nuk ishim ne ata të vetmit që po "flirtonim" me atë vajzë, por edhe këta tetovasit poshtë nesh...Atëhrë, e 
menduam një "çivi", dhe e shkruajtëm një letër tjetër: unë dikto, Dalushi shkruaj, sepse ai mund ta bënte 

shkrimin si të donte e unë me "gjuhën e saj" po i drejtohsha në emër të asaj vajzës, atij farë Shabanit: "Une nuk 
po ja guxoj prej vllavave me ja dalë k'tu ngat, po sonte, në sahatin 9 të natave, dil te Bistrica atje përtej Marashit, 
aty te ajo tablla ku po ja shkrun "Dobro Doshli u Prizren" ("MIrë se erdhët në Prizren" 9 v. i.), elle po ja bajmë 
takimat une e ti bashk se shumë po ta due...". E mbyllëm letrën, dhe fshehurazi kur ata nuk ishin në banesë, ia 
lamë në derë. Pas një kohe kur e hetuam se po vinin "tetovarët", ndonjëri nsh ra poshtë gjoja pëlr të mbush ujë 
në çezme... Ata sapo e ghjetën letrën, ai farë Shabani, filloi para shokëve të kapardisej: "A ju kam thënë, se ajo 
vajzë më don mue, e askend tjetër... Ja më paska caktua takimin sonte në orën 21...". Nejse, kah ora 20.20 
minuta, poshtë dëgjohet një hallakamë, e Shabani ishte rruar larë, krehur e pispillosur për takim... "Ku kështu në 
këtë kohë e në këtë kijamet, o Shaban?", po e pyes unë që gjoja qëllova në koridor rastësisht. "PO shkoj te një 
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shok ta marrë një fletore shenimesh për provim...!" - e gjeti një "arsyetim" Shabani dhe i mbështjellur mirë me 
pallto të gjatë dimri e me kapelë e shallë, sepse bënte acar i madh, u nis "te shoku...". Mirë bollë, u bë ora 22.oo, 
pastaj 23.oo, e së fundmi nga ora 23.3o, u bë i "gjallë" Shabani, i cili i shtangur fare, thuaja i ngrirë, po kthehej 
nga "Takimi..." "O Shaban, kaq shumë mbete te ai shoku a? Mraz i fortë, më duket jasht, sonte, apo...! - po e 
pyes unë që sërish se si "qëllova" në koridorin e tyre... "PO te ai shoku ndejta deri tashti, e besa më ftoftë unë 
nuk e mbaj mend ndonjëherë..." - mezi e bëri fjalë me një gojë të ngrirë fare SDhabani... Kurrë nuk e morri vsh 
se atë "çivi" ia kishim bërë ne gjilanasit Shabanit e pas nja 6 muajsh, "cimerit" të tyre, Xhabir Ahmetit (këtij 

shkrimtarit të suksesshëm të mëvonëshëm, e që ishte shumë burrë i mirë, i patëm tregua "në besë", e ai, pasi u 
"shqye së qeshuri, na tha:" Oh, po mirë që ia paski punuar atij farë pisi se bash kërkushi është..." - deklaroi 
Xhabiri, ndërsda Shabani, nja tri javë atëbotë qe ftohur keq dhe mezi ia doli ta heç të ftohtit e nja mbi dy orëve, 
në të dalë të Prizrenit, në "takimin... fiktiv..."... 

August 30 at 9:45am · Like · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 29 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Përkundër shumë krajatave, me të cilat përballet - jeta 
studentore, megjithatë, është periudha më e këndëshme e çdo njeriu: unë si absolvent në SHNP në 
Prizren (1968). 
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• You, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 27 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ... Pasi që pa marrëveshje fare me neve, Dalushi (Kadriu), krye më veti, e ishte ndër ata 
"kryqçykët" më të mëdhenj, e kishte sjellë atë trarin dhe e kishte mbështetur për muri, poshtë terracës së katit të 
dytë ku në një dhomë banonim me qira, zgjidhje e vetme na u duk që disi ta fusim brenda pikërisht përmes 
terracës, dhe siç u morrëm veshë, Dalushi e Hakiu (Ademi), do e ngrisnin lart në mënyrë që unë e Isa (Demiri) ta 
tërhiçnim lartë, dhe disi, në diagonale ta fusnim në dhomë (sepse ndrysh nuk bënte). Bëmë, si bëmë me njëqind 
telashe, që të katërtit, e futëm disi brenda dhomës atë tra të gjatë e të trashë, dhe këtë, meqë ishte natë, e ata 
posht të "tot_shtëpisë" tashmë ishin në gjumë, nuk bënte ta hetonte as pronari...Mirë boll: e futëm brenda gjithë 
atë tra, po ç'të bëjmë tashti me të: si ta shkurtojmë dhe me se ta bëjmë këtë, dhe e tërë kjo, që të mos na 
dëgjonte askushi nga banorët që po flenin poshtë. E keqja më e madhe, ishte fakti se dhoma jonë gjendej 

pikërisht sipri asaj të patronit që flente poshtë, dhe zakonisht, çfarëdo zhurme lartë, dëgjohej poshtë. Në një 
dhomë me "rrakshtaja" e gjëra tjera shëpiake, bri asaj tonës, e dinim se ishte një sharrë klasike e dorës; e 
morëm, dhe nisën nga dy vetë, me ndërrime ta shkurtonim, dhe që kjo të mos dëgjohej nga askushi i katit të 
poshtëm, t'ia nisëm të këndojmë me zërin më të lartin këngët që atëbotë ishin hite. Kështu këndo me zë të lartë e 
"mbulo" shurmën e sharrës, për nja dy orë, e shkurtuam fare atë tra, copat e shkurtuara i futëm nën shtretër, atë 
farë "bykun", apo "gëdhendëlat", i futëm në koftor që e kishim ndezur disi me disa letra e kartuça, dhe, të lodhur 
e të rraskapitur, ramë në gjumë... Të nesërmën, patroni, në të kaluar koridorit, po na thotë: "Promë, kejt natën 
nuk na latë me fjetë me ato kangët e juve, çka ju gjeti kështuu, jahu? Ju, nimend, kaniherë edhe knojshi, po si 
promë, qi e keni çue xhurulldi, asniherë...!" - na tha i ndjeri, Xhemush Zhuri, e unë aty për aty e stisa një 
gënjeshtër: "E kam dhanë unë ni provim të shtirë qi e kam pasë, e pijtëm pak e u nxemë e kemi k'nue, e na falni 
qi nuk ju pask'mi lanë me fjetë, po nuk e kemi ditë qi nihet kaq shumë poshtë?! Nuk do ta përsërism ma, 
kurrë..."! - ia ktheva... Kështu ishte kjo "storja" e trarit të huaj në të cilin e kaluam nja dhjetë ditë me dhomë të 

ngrohtë, e atij që po ndërtonte shtëpi, ishalla nuk i ka ngel shtëpia keq për një tra të vetëm, e na e pastë bërë 
hallal, sepse trajtë ishin me të numruar... E sa për të tjerat, po ju interesuan, do të lexoni në vijimet e 
ardhëshme... 

August 29 at 7:09am · Edited · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 28 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Jeta studentore është e harreshme, sot për nesër, ku rafsha, 
mos u vrafsha; plot strese, trema, shaka e fore, "çivija" e "proçka" mes vete, apo njëri ndaj tjtrit, deeri 
në zgripin e hidhërimit e të konfliktit të hapur, por - vetëm deri aty...Këtu, para objektit të SHNP në 
Prizren, më 1966. 
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• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Lirak Rushiti and 23 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku "Sherret" mes "cimerëve", lindnin", aq shpesh, thuaja për asgjë fare: jo pse e çele dritaren; jo 

pse po pini kaq shumë duhan; jo unë nuk kam rradhën me shkua poshtë tek çezmja për ta mbushur me ujë 
njëfarë kënate (shtambe) të plasmasës; jo kish m'i paska pi cigaret?,; jo, kush ma ka hangër suxhukin; jo, kush 
m'i paska hangër turshitë (që nënat e familjaret na i jipnin me vete që të kemi me çka ta 'çelim gojën"; jo, kush 
ma ka veshë sakon (xhaketiën) time; jo, shumë po bëni bërllok!.... Përse,?! KUsh!, Cili!?....Dhe, fjalosjet - 
"hazër", mirëpo, ndrhynte ndonjëri që nuk ishte i implikuar, e ky "ndonjëri", zakonisjht isha unë: dhe çdogjë 
qetësohej sakaq, mitrëpo lindin cikërrime të reja., dhe sërish, "hallakamë" e zhurmë, por ngatëlrresat më të 
mëdha lindnin kur ndokush dikujt ia merrte ndonjë nga gjërat ushqimore, sepse, studenti ëshztë përherë grykës, 
për nga natyra, por besa edhe nga njëfarë "skamje" e përgjithëshme që mbretëronte atëbotë nëpër të gjitha 
familjet shqiptare; por kjo bëhej edhe për gallatë, hesapi......Më i "furnizuari" me këso hgjërash nga 
"shtëpia",Ishte Isa (Demiri), veçmas me suxhuk, që e bënin vetë të familjes, por edhe motra e dhëndërri nga 
Shkupi, i silnin shpesh, pa masë e pa hesapë, mirëpo, sapo dilte diku, ne i hyjshim dhe thuaja ia "tferëshim" 
fare....Një ditë, se ku u zhduk nga dhoma, dhe hyri në derë (Isa), me një kavanoz goxha të madh çelqçi në 

dorëi.. Me nder jush, urinoi brenda saj aty para nesh, vajti posht tek WC e shpërlajti me ujë të ngrohtë, dhe e 
kishte mbushur suxhuk të prerë në copa të imëta: "Eh, tash, kujt t'i hahet suxhuki, le të merrë "serbez", e sa më 
përket mua, suxhuki im urina ime...", dhe na hoqi "qafet" në këtë mënyrë..Në një rast tjetër pikant (sepse po t'i 
vëja në pah të gjitha, del tamam një libër i tërë), Ishte vjeshta e vonë, erdhi besa edhe dimri e dhoma bënte 
ftohtë, dhe, ne jo që katër sa ishim po t'i grumbullonim dinarët mund të bëlenim dru për djegie, sepse e kishim 
një koftor, por, nga përtesa: "Jo shko ti bëleji, jo ti pastaj shkurtoi, jo pastaj ti barti nga poshtë oborrit lartë, jo ti e 
ndezë... e nuk binim nnë ujdi assesi, dhe kështu mërdhinim. Në Lagjën ku banonim, "Sutjeska",15, ishte një 
lëndinë afër, ku shteti u kishte dhënë leje njerëzve për ndërtim, dhe e kishin bartur shumica materialin ndërtimor, 
e ve@mas traj (drunjë të drejtë bartës të meskateve, të trashë, e të fortë...Një ditë, aty në terrin e parë të 
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mbrëmjes, seç m'u dha ta thoja një fjalë: "Gjithë këto dru na kanë rrethue, e na po mërdhihemi ftohtit...PO, krejt 
"tutëca" jemi!"... (duke aluduar në ata trajtë e gjatë e të trashë që ishin gjitha andej skaj banesës sonë)... Nejse, 
u harrua ai muhabet, sipas meje, në ndërkohë që hynin e dilnin herë njëri e herë tjetri për çështje tualeti, apo 
gjëra tjera, dhe pas një kohe, Dalushi (Kadriu), që nga ne ishte më kokëforti, hyri dhe po na thot: "Qe, e 
pruna...Nuk janë këtu krejt tutëca...!" "Çka ke pru, more, a çka po flet, a?" - po e pyes. "Një tra, të madh, ja 
poshtë e mbështeta për muri...! - na e kthei ai. "Po çka bëjmë ne me gjithë atë TRA, o Dalush, ku e prejmë, me 
çka e prejmë dhe po na hetuan, e "hamë burgun si hajna", sepse trajtël kushtojnë shumë shtzrenjtë..." - më rroku 

paniku mua, sepse nuk isjhim mësuar thuaja asnjëri të merreshim me këso gjëra jasht "ligjore"... "Po, halli, si ia 
bëjmë tashti...!" - pyeti Isa. "Ta fusim për terrace të ballkonit brenda në dhomë: dy vetrë poshtë e dy lart, dhe 
pastaj shojim e bëjmë, se nuk bën as "patroni" të na hetojë..." - foli Hakiu... Se si ia dolëm me një tra prej 4-5 
nmetrasgh të gjhatë, po patët durim, më gjerësisht, në ditët në vijim... 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Koha e jetës studentore, është "epoka" fare më e mirë e jetës 
së një njeriu, siç është edhe imja, zatën...Këtu, pikërisht në hyrje të objektit të SHNP, përpara 
"Tabelës dëshmuese" (më 1967). 
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• You, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti, Ahmet Murati and 11 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ...Është e bukur, sepse, bashk nuk ta "ninë për asgjë":po pate do e harxhosh, po nuk e pate, do 
e kalosh edhe pa do gjëra elementare; do ia huazosh ndonjë kolegu, fundja e do ja kthesh, kur ta keshë, siç 
ndodhte, bjen fjala për rroba: kur kishte ndonjëri për të dalë në "Takim" me vajzën, sidomoas në atë të parin, do 
ia huazonin pa përtesë të gjithë çdogjë që e kishin më të bukurën; njëri këpucët, tjetri pantollonat, tjetri ndonjë 
këmishë, tjetri ndonjë bluzë, apo xhaketë, në mënyrë ta bënim "Kallamoç" e që t'i pëlqejë femrës nga aparenca 
së pari...Po mbete pa para, nga 70 sa ishim vetëm nga Gjilani, do e gjeje ndokend që i kishin "tepruar" ndonjë 
dinarë më tepër dhe do ia huazoje; po mbte pa banesë, kishe ku t'i kalosh disa netë "iegalisht" tek ndonjë koleg, 
derisa ta gjesh "vatrën e re", me qira... Prizrenasit, thuaja secili, do ta lëshonte dhomën "teëpr" të shtëpisë me 
qira, por i kishin do kushte shumë rigoroze, që nuk i "përbinin" dot studentët: "Unë tyve ta kam pasë si djala 

jeme, po ama nuk ta dua me ma pru k'tu kurrëfarë "orospije", e as dofarë "kardasha" - hiç kërkon, se kam famili 
une..."; "...Mas sahatit nondë, unë po ja msheli dyrtë e oborrit e ti nuk ki kah hin mrena, pra jo me nejtë shumë 
përjashta si "llaskuca""... "Jo, në sahatin nondë bir e fleja se po ma harxhoni "strujën" me atë "aletrikin" kallme 
gjill natën...". Dhe, kjo bënte që t'i ndërronim shpesh banesat (siç veprova unë që për dy vite i ndërrova 22 
banesa, thuaja në të gjitha lagjet e Prizrenit... Banesa, varësisht nga "komoditeti" që e posedonte, për një muaj 
për një individ, kushtonte 700-800 dinarë, që nuk ishte "pare e vogël" për atë kohë... Kryesisht, gjatë dy viteve 
kam banuar si "cimerë", me shokët e mijë më të mirë: Haki Ademin, Isa Demirin, e Dalush Kadriun; pastaj, vetëm 
me Isa Demirin, një kohë të mirë, vetëm me Isa Morinën, e një kohë jo fortë të gjatë, me një pejan, që për besë 
ia paskam harruar emrin, me mbiemrin Nallbani... Bënim Proçka bukur të mëdha mes vedte e njëri tjetrit, por pa 
ndonjnë hidhërim më të madh mes nesh, ndonëse ka ndodhur që nga katër cimerët që ishim shokë të ngushtë, 
për kohëra të gjata të mos flisnin ndonjëri me ndonjërin, ama të tjrët kurrë nuk e dinin sepse, bashk shkonim për 
vakte të ushqimit, në leksione, në korzo, apo ndeja e "dalje" të tjera, e besa disa nga lëndët e përgjithëshme, i 

përgadisnim bashkarisht në banesë, duke shtruar ndonjëri ndonjë pyetjke e të tjerët duke u përgjigjur...për 
"çivija" e "proçka" mes nesh, po patët durim e sadopak kërshëri, do lexoni në vijimin e ardhshëm... 
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Hasan Bunjaku 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: SHNP e Prizrenit, që atëbotë, ishte një vatër e mirëfilltë e 
arsimit të lartë, dhe e shumicës së studentëve, me predispozita kombëtare: Kët, grumbull i madh 
studentësh para objektit e në shkallët e Shkollës, në pritje të vizitës së prof. të mirënjohur shqiptar, 
Aleks Budës, më 1967: Identifikohen:Fazli Xhevukaj, , Nezir Rrezja, Shaban Gërguri, Ferid 
Kabashi,iRafet Rama , Meriman Braha, Hasan Bunjaku (shënuar me shigjetë), Isa Morina,Gjon 
Perolli dhe ato pak femra të të gjitha Grupeve. 
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• You, Artan Bunjaku, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti and 16 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo ditë e shënuar, sepse, për herë të parë, "Live" do e shihnim një individ nga Shteti Amë, 

dhe hiç më pak se historianin më të njohur, Aleks Budën, i cili, na e mbajti një fjalë përshëndetëse dhe 
përcjellësit e tij, fshehurazi e haptazi, po na ndanin dinstinktiva me foton e Gj. K,. - Skënderbeut, që për ne ishin 
gjërat më të vlerëshme që i kishim në atë kohë... Ishte një zgjim i paparë i vetëdijës kombëtare, falë veprimtarive 
të guximshme të studentëve, të cilët qenë në ballë të çfarëdo aktiviteti animues, nxitës dhe realizues... Siç po 
shihet nga fotoja, në të gjitha Grupet e SHNP, atëherë, mezi ishin kund nja 20 studente femra, sepse akoma 
mbretëronte menatliteti patriarkal në popull... Studentët më të shkathtë, e kishin "zënë" ndonjerën prej syresh, 
ndërsa të tjerët, gjindeshin si mu ndeshin në këtë drejtim, tek nxënëset e shkollave të mesme, që atëbotë ishin 
në një numër shumë më të madh se sa studentet. Mirëpo, edhe këtu lindin telashe, sepse prizrenaset, si 
"qytetare denbabaden", nuk i pranonin "katundarët"; ato që flisnin turqisht, nuk i pranonin fare shqiptarët; 
katoliket - jo muslimanët, muslimanet - jo katolikët, dhe fillimisht, ato ndër të cilat më pak dinin të thonin "jo", ishin 
femrat e komunitetit goran, ndërkaq , prizrenaset, ndonëse i pëlqenin shumë studentë, e kishin për "zakon" që t'i 
"ndalje" më shumë herë, të silleshe rreth shtëpive, apo rrugëve drejt e para shkollave, dhe t'u ofroje disa herë, 

ndërkaq që, veçmas ne gjilnasit, në të parën herë, po na gjenin "dengëla", më hiçnim dorë fare nga to, e në 
ndërkohë, ato që tashmë u kishe "propozuar" njëherë, prisnin një kohë dhe pastaj, përmes ndonjë kolegeje 
tonën, "çonin fjalë": "Çka u bë me filan fistek studentin që veç bnjëherë m'u "paraqit", dhe më nuk u bë i 
gjallë...?!", ndërsa, unë, njërës nga të tillave, i pata përcjellë si përgjigje: "Gjilanasit, dy herë nuk të lusin: po të 
pëlqeu, "pranoje" me të parën" se më nuk "ta ze udhën"...!" - gjë kjo që u bë si anekdotë ato vite në qytet: 
"Gjilanasit, dy herë nuk po i "paraqiteshin" të njëjtës femër, andaj, po të pëlqeu, "pranoje" në "të parën", se 
pastaj, atë e humb fare...!" Edhe kur "kaloje" me ndonjë femër, në të shumtën e rasteve, atë nuk duhej bërë 
"ashiqare", haptazi, por disi si fshehtas, ndërkaq që pos 100 të mirash, prizreni e kishte edhe atë qç atëbotë 
gjithandej kishte hapësira të gjelbërta, parqe e shkurrishte në të dalë nga ana juglindore, kështuqë, studentët 
gjenin vend se ku të "skutoheshin" pa ndonjë pengesë më të madhe kudo me "femrën tënde...", ndërkaq që 
Gjilani, edhe atëherë e edhe sot e gjithë ditën, e ka pasë një problem të madh këtë gjë: të "kaloje" me femrën, pa 
u marrë vesh, andaj thuhej dikur, kur dashuritë ndodhnin në një konfidencë bukur të madhe: "Në Gjilan, më lehtë 

është ta "zëshë" femrën se sa ta gjesh "vendin" ku ta "shmangësh", pa të hetuar ndokushi..." Tek brezi im madje, 
gjithënjë për shkak të një fryme patriotike, ekzistonte, postulati: "Kalo me femrën, po mos e merrë nepër këmbë, 
e mos e merrë në qafë, sepse mezi prindërve po u mbushej mendja t'i lejonin të shkolloheshin në atë të mesmën 
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e mëtutje, andaj nëse nga ato pak që po shkollooheshin, mos t'i bëjmë fmra të përdala..." Fundja, në frymën e 
"vëllazërim-bashkimit", lehtë mund ta "zeje" ndonjë nga kombet tjera sllave, të cilat edhe nuk hezitonin, madje e 
kishin për mburrje të "kalonin" me ndonjë të ri shqiptar, andaj, duhej "mbrojtur e ruajtur" femrat "tona..."... 

August 26 at 7:10am · Unlike · 4 
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pikërisht gjatë këtyre dy viteve të studjimit (1966-68), në 
SHNP të Prizrenit, në të gjitha Grupet, e veçmas në atë të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, ishin tubuar 
thuaja individët më atdhedashës e luftëtarë të kauzës sonë kombëtare: Një foto e rastit në shkallët 
para objektit Arsimor:Lartë, nga e majta: Gjon Perolli (me syza), Isa Morina, Hasan Bunjaku, Shqipe 
Vokshi, Meriman Braha, "Pejan" Nallbani,e një shkallë më poshtë: Isa Demaj (Shkreli), Myrvete 
Bytyqi, Rafet Rama dhe Bedri Kabashi... 
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• You, Mehmetali Arifi, Lirak Rushiti, Ahmet Murati and 18 others like this. 

• 1 share 

•  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832987963402255&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=833004260067292&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=833004260067292
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832338566800528&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832338566800528&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832338566800528&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=832338566800528&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742418&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/mehmetali.arifi
https://www.facebook.com/lirak.rushiti.3
https://www.facebook.com/ahmet.murati
https://www.facebook.com/browse/likes?id=832338566800528&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/shares/view?id=832338566800528
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832338566800528&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


Hasan Bunjaku Kriteriumi kaq i ashpër i vlerësimit të diturive të studentëve, në SHNP, në të gjitha Grupet, pa 
përjashtim, ndonëse i gjithë kuadri i këtyre profileve: Gjuhë dhe letërsi shqipe, Kimi-Fizikë, Matematikë, ishin 
atëbotë kaq deficitare në arsimin fillor të atëherëshëm, bëri që të dalin një plejadë e tërë mësimdhënësish shumë 
të përgatitur. ( si iludtrim po vë në pah se në Grupin tonë, nga 105 studentë të rregulltë të Vitit të Parë, në të 

dytin, dolëm, me 100 telashe, vetëm 15 sish, që dmth se 90 studentë të tjerë, e humbën vitin e parë). Andaj, lufta 
për çdo provim ishte kaq e sikletëshme dhe bukur stresuese, dhe në këtë drejtim, si gjithëherë, ishin të 
mirëseardhura gjendshmëria, fati, shkathtësia, për t'ia mbushur mendjen një profe që të ta le një notë kaluese. 
Në lëndën Gjuha e sotme letrare (Morfologji-Fonetikë), që e ligjëronte prof. Fuat Ostrozubi, në afatin e parë jam 
"rrëzuar", vetë "sherri" i dypikëshit që ia kam vënë një "E-je", në shpejtësi në provimin me shkrim, pikërisht, 
nocionit "... në shqipEn letrare...", ia kam vënë "...shqipËn...". Meqë u habita, sepse e dija se materjen e kisha të 
njohur dhe e kisha mbarështruar si duhej, i kërkova sqarim profës. e ai ma tregoi punimin tim me shkrim, në të 
cilin me një laps ngjyrë_kuq, e kishte rrethuar kaq shumë herë këtë "Ë" famoze: "Ja përse të kam "rrëzua", se 
me këtë "Ë" ti dëshmon se nuk ma di thuaja gjysmën e lëndës...", dhe të më sqaroi, atë e këtë e ashtu e kështu, 
sa më bëri të "vetë e 40-tin" - siç i thonë një fjale...Në lëndën e Paraushtarakut II, fare rastësishtz më ndodhi një 
proçkë e të cilës ia panë hajrin thuaja të gjithë studentët që iu shtruan këtij provimi. Hyra në provim (mbahej 
vetëm me "gojë") ndër të parët, dhe kur i tërhoqa pyetjet e kthyera mbrapshtë mbi tavolinë, në do "tiketa të 

vogla" në një letër të hollë, papandehur, i kisha pasë "tërhequr" dy sosh përnjëherë. Pasi i vërejta dhe lexova 
mirë e mirë "nën bankë" të dy "etiketat" me nga tri pytje, njëra e cila m'u duk më e lehta, atë mora për vete të 
përgjigjem, ndërsa atë tjtrën fshehurazi e futa në xhep. E Kalova disi atë provim (sepse as i shkonim në leksione, 
as e mësonim kushedisa këtë provim që na e ligjëronte një major i rregulltë i ushtrisë jugosllave, s'do mened, në 
gjuhën serbokroate...) Sapo dola, ia dhash një kolegut atë "teketin rezervë", dhe ai pasi gjeti material u përgatit 
dhe pas disa vetëve, hyri, dhe, mos do mend: e kaloi, ndërkaq që "tiketin" me pyetje që e kishte "tërheçur", e 
kishte futuir në xhep, kështuqë, në sistemin zinxhiror, që të gjith, me nga një "tiket rezervë", e kaluam këtë 
provim, i cili s'para na hynte aq në punë sepse po ato gjëra do i "mësonim" nga 12 muaj në shërbimin e 
detyrueshëm ushtarak në "APJ". Me Ali Didën, ia kaluam lehtë në sociologji, e me Ajet Bytyqin e kishim të 
vështirë edhe në lëndën "Metodika e spiegimit të lëndës së gjuhës shqipe", veçmas në orët mësimore që i 
mbanim, për provim, në Shkollën fillore eksperimentale të Prizrenit. Kaq kishim stres, sepse aty duhej "Live" para 
nxënësve, mësimdhënësës, Sevdije Boshnjakut - Zajmit, kolegëve studentë dhe profës. së lëndës. Sipas planit-

programit, në konsultim me mësmdhënësën, kisha për ta "zhvilluar" poezinë e Rexhep Hoxhës, "Nata".. Bukur 
me streas e besa edhe tremë bukur të madhe, sepse për herë të parë po dilnim para nxënësve, e nisa orën, dhe 
fillimisht, nja pesë minuta më tepër seç duhej, më "humbën" derisa vetë nxënësit nuk e "gjetën qëllimin e orës", 
ndëlrkaq që, profa. veçmas i kushtonte rëndësi, perceptimit të kohës, pa shikuar kund orën... Pastaj, çdogjë doli 
në "hulli të veta", mirëpo në bangën e parë, para tavolinës së mësimdhënësit, një çun "pishpirik", siç m'u duk 
fillimisht, fshehurazi, gjatë tërë kohës pp e shikonte orën e tij dhe po më bënte do shenja e sinjalizime me 
gishtërinjë, që në e parë, m'u bë se po bënte shaka me mua, dhe sapo desha t'ia tërheq vërejtjen publikisht 
(sepse profa, studentët dhe mësimdhënësja po qëndronin në do banga rezervë, kah fundi i mësojtores, 
rrjedhimisht, nuk vëlrenin këtë nxënësin se çfarë veprimesh po bënte me gishtlrinjë), seç më vajti mendja se ky 
çun, në një mënyrë, po përpiqej të më ndihmonte diçka, sepse sikur ishte në stres edhe ai. M'u "ndez llamba në 
kokë", që ky në fakt, me ata gishtërinjë që po më sinjalizonte, po ma tregonte, edhe sa mi nuta kishte për t'u 
kryer Ora mësimore 45-minutëshe. Dhe, tamam e spiegova ç'kisha për të spieguar, dhe sapo doja ta përmbyllja, 

ai po më sinjalizon me gishtin tregues "jo!", sepse i kisha edhe 3 minuta, sipas shenjave që m'i bënte. Atëherë, 
për ta amortizuar këtë kohë që m'u bënë, jo tre minuta, po tri orë, i pyeta nëse e kishin çdogjë të çartë dhe mos 
ka kush ndonjë pyetje shtesë, dhe kur po më sinjalizon se ka ngelur edhe një minutë kohë, unë në tabelë ua 
shkrova, se vjershën "nata" duhet ta mësonin përmendësh për orën e ardhëshme, dhe tamam e kreva, zilja 
cingrroi, ndërsa ai "çuni pishpirik", bërtiti me të madhe, i gëzuar shumë: "Kalove, shoku arsimtar!", dhe doli fare 
nga banga dhe më përqafoi ngrohtë - gjë kjo që shkaktoi të qeshura tek kolegët, profa. mësmidhënësja dhe 
nxënësit...Kështu, edhe me ndihmën e madhe tël atij çuni, nxënës i klasës së Shtatë, e dhashë me notë të mirë 
provimin, e veçmas nga profa, u lavdërova për perceptimin kaq të saktë të kohës gjatë orës së mësimit... E, ku e 
di nte ai se në fakt kjo ishte meritë e atij çunakut, që kurrë nuk ia mësova emrin, që së paku nga një kornet-
akullore ta hanim bashk... 

August 25 at 7:38am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 24 · Edited ·  
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Në fakt, ndonëse që nga vitit 1954 jetoj në Balec_Mahallë, në 
Gjilan, që atëbotë njifej për të keq: kumarxhinjë, hajna e edhe telashegji, (por jo edhe të 
pamoralëshëm) - belagji nuk kam qenë kurrë, por të padrejtën, dhe po dikush e kërkoi, nuk i kam 
përtua fare t'i hyjë edhe belave: Këtu, në foajeun e sallës së Teatrit të Prizrenit, para provave për 
shfaqjen, më 1967. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti and 23 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Meqë ishim, siç e kam cekur edhe herë tjetër, mëse 70 gjilanxhijë, apo të komunave përrreth të 

Anamoravës e të Kosovls Lindore, që kishin kryer shkollimin e mesëm në Shkollat e Gjilanit, ishim të lidhur në 
parimin "një për të gjithë e të gjithë për njërin", dhe rrjedhimisht kaq shpejt të tubohemi e të dalim për ndonjë rast 
"belaje" me ndokend ztë ndonjë komuneje tjetër, e veçmas, me vendësit, qoftë me ata që e mbanin veten si 
turqeli, qoft, veçmas me serbët e "Podkalajës" (Nënkalasë), që ishin kaq shumë mirë të organizuar, besa edhe 
bukur të guximshëm. Njherë, afër SHNP, te "Çafa e Pazarit", ishte tubuar Banda serbe e Podkalajsave, dhe 
donin ta gjenin e ta rrahnin ndonjërin nga shqiptarët që diçka u kishte hyrë në hatër ndonjërit, appo ndonjërës 
prej tyre. Dolëm na shumica e gjilanasve, dhe, aty, siç i kishin "stërvajë" drunjët fshatarët që i shitshin atëbotë 
me kuaj e gomerë, ta grabisim të gjithë nga një dru të këtillë dhe t'ju hyrëm dajak e t'i zdepëm mirë e mirë dhe i 
futëm asaj shpatinës ku i kishin tradicionalisht shtëpiat, brenda tyre, dhe më nuk u bënë të gjallë.Madje, edhe të 
pjesëve të tjera të qyteteve të shqiptarëve, u vetëdeklaroheshin si "gjilanasë", dhe nuk guxonte t'i ngaste kushi 
sepse i kishte dalë zëri që po e nguce ndonjë gjilanas, të duhet të përballesh me 70 të tjerë...Megjithëse, lexuesi 
i vemendëshëm, do ta ketë kuptuar faktin se "Gjilanasit belaxhi nuk ishin, mirëpo, po ua prishe timin e duhanit, 

nuk durojnë fare dhe nuk i përtojnë belasë..." (.....) ...Sa më përket mua, ndër profët. , thuaja të vetëm, që më 
donte më së shumëti, ishte prosefor Yll Zajmi, të cilit, pikërisht pse sillesha e mbahesha ashtu siç iu pengonte 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831830716851313&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831830716851313&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=831830716851313&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742411&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/artibunja
https://www.facebook.com/mehmetali.arifi
https://www.facebook.com/kaltrina.rushiti.7
https://www.facebook.com/browse/likes?id=831830716851313&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831830716851313&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi


pedagogëve të tjerë, i pëlqeja fort; mbase, sepse edhe ai, aq sa ia lejonin atëbotë "normat pedagogjike", vishej 
lehtë, e rrallë ndonjëherë vinte në leksione me kollare (kravatë)... Siç keni mund ta vlreni edhe ju, me datat 
historike kam bukur shumë probleme, ndërkaq që në lëndën e tij "Historia e Vjetër (lashtë) Shqipe I, dhe II", 
pikërisht, datat ishin ato që e përbënin mëse 50 % të materjes, dhe profa. e kishte kuptuar këtë që me kohë, 
sepse datat i përmendja me çerek, gjysmë shekull apo kah fundi, apo fillimi i viteve kaq e kaq... Në provime, tek 
ai kam kaluar si është më së miri, meqë lëndën ia studjoja mirë, meqë edhe e doja, por edhe kisha konsideratë 
të ndërsjellë me profën. Kur hyra në provimin e "Historisë së Letërsisë II", profa m'i dha tri pyetje, unë i përgatita 

koncetualisht derisa po flsinin dy të tjerë para meje, ndërkaq që në tavolinën e tij, ishte një pako cigaresh të 
Shqipërisë "Tarabosh" me një shkrepsë përmbi, ndrkaq që mua "sytë më ishin çorrua për një cigare", dhe kur 
edhe vetë profa e ndezi një, atëherë më vërejti se po ia shikoja me lakmi pakon e cigareve, dhe sakaq m'u 
drejtua:" Hë, Bunjak, ç'kemi, nuk je mirë diçka...?" - më pyeti me atë buzëqeshjen e tij karakteristike. "Nuk dij a 
është e udhës të jua them, por..." - e ndërpreva mendimin: "Pa, hajt krisja, pra, thuaje...". "Sa do më pëlqente që 
ta ndezja tashti një cigare të tillë Shqipërie...". "Qy, aty e paske hallin ti, a - po, ja pra, ndize një a dy a...!" - ma 
zgjati pakon e cigareve, dhe unë pa hezitim, jo një, as dy, ppo tri cigare (ishin pa filter, atëbotë), njërën nga të 
cilat edhe e ndeza aty për aty, dhe duke tymosur cigare, më "tirreshin mendimet" si është më së miri, dhe s'do 
mend mora notë të lartë. E gjithë kjo, për "atë kohë" duket paksa e pabesueshme, mirëpo, profa. Yll Zajmi, ishte 
ndër pedagogët më tzë mirë që kishte në ato vite SHNP. Madje, që atëherë na jepte nga disa punime seminari 
për vepra të ndryshme të autorëve që i kishim në program dhe pastaj bënim debate për ato tema të shkruara, ku 
kontributin më të madhin, gjithënjë e jipja unë, sepse, profa. të jipte mundësi dhe hapësirë... Për proçkat tjera me 

profët tjerë, ju që po keni durim, do lexoni "kismet" në ditët në vijim... 

August 24 at 8:09am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 23 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësorë: Deri një muaj para provimit të caktuar, as ia kam menduar, 
por ama, kur ia kam nisur studjimit, ka ndodh që pos tri vakteve të ushqimit, kohën tjetër t'ia kushtoj 
lëndës së caktuar: Këtu, gjatë përgatitjes së ndonjërin nga provimet që i kishim në SHNP të Prizrenit 
(më 1967). 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831830716851313&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=831847683516283&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=831847683516283
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831358933565158&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831358933565158&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1


 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Kaltrina Rushiti, Ahmet Murati and 24 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, kaq keq u ndjeva ato ditë kur tashmë e kisha dhënë provimin me shkrim në "Teorinë e 
Letrësisë" me notën (thuaja maksimale), por provimin, ndonëse herë pas herë iu kisha kthyer, si material, por 
sistematikisht nuk e kisha përgatitur siç do doja të dal para profës. "me paragjykimet që akoma i kishte për dhe 
rreth meje". Për nja tri ditë, e shoshita, thuaja natë e ditë tërë materialin, aq voluminoz, dhe, shkova në ditën e 
provimit. Në pyetjen e parë "Gjuha e veprës letrare", si pyyetje, më ishte kaq konfuze, sa as idenë fillimisht nuk e 
kisha se çfarë bjen brenda kësaj teme nga ai mal materiali që kisha lexuar. Fillova, gik-mik, më shumë gjëra të 
përgjithëshme se sa ndonjë diçka konkrete dhe e "amortizova" bukur do kohë, aq sa profa. u nervozua dhe 

bukur me nervozizëm, m'u drejtua: "Leri ato gjëra anësore e dytësore, po hyn direkt në temë: fol për soleçizmat, 
neologjizmat e barbarizmat që mund t'i ketë një vepër letrare...!?". Hëh, padashur, profa. më përkujtoi se për 
ëfarë duhej të flisja dhe ato gjëra i dija kaq mirë, ama meqë materialin nuk e kisha "sistemuar sa e si duhet në 
kokë", nuk më kujtohej se pikërisht këto që po m'i përmendëtet prof. Demush Shala. Atëherë fola për secilën nga 
këto kategori veç e veç, por kur në një rast, profa më ndërhyri: "Mirë, xhanëm, po merre ndonjë shembull 
konkret!" Çfarë të mirrja që nga letërsia jonë as më kujtohej ndonjë shembull ëfarë më nevojitej dhe, si në 
"llotari", t'ia "çallafuta", afërsisht kështu disi: "Në tregimin e Gi De Mopasanit "Ura" personazhet Gjuliano dhe 
Ana, veprojnë kështu e kështu...", e në fakt çdogjë po konstruktoja nga vetja. Profa. m'i "nguli" sytë dhe shihej se 
po më vështronte me njëfarë dileme... "Këtu, ma përzive me kos..., siç i thonë në atë anekdotën, po nejse...kalo 
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në pyetjen e dytë, të cilën në fakt e dija fare mirë, sikundër edhe në të tretën, dhe profa. duke qenë në mëdyshje 
në çështjen e Mopasanit, ma la notën 8-she. Kaq isha i gëzuar, sa më dukej çdogjë si në ëndërr, sepse në 
provimin e lëndës më të vështirë, kalova më së miri, e më së lehti seç e kisha paramnduar: as u korita para 
profës. (gjë që e kisha brengën më të madhe), edhe e hoça një "gajle" shumë të madhe... Më vonë, pas sa e sa 
vitesh, kur u takuam në hotelin "Bozhur" të atëherëshëm (ku është "Iliria" e sotme, e që ishte objekti më 
prestigjioz hotelier atëbotë në Prishtinë, pos të tjerash, papritmbas, sapo pinim kafe e po lafosnim për lloj-lloj 
gjërash, profa. m'u drejtua: "Të ltem, drejtë të më tregosh: ishte i "qenë" ai "tregim" i Mopasanit, dhe ata 

personazhet e atij tregimi, sepse nuk kam lënë kund pa kërkuar, dhe nuk kam hasur në atëfarë tregimi e me atë 
subjekt trajtimi, siç ma the në provim atëherë...?" - më vështronte me po aq kureshtje si atëherë kur e dhash 
provimin profa. "Po, ç'na hyjnë në punë tashti të gjitha ato gjëra, o profesor...?" - ia ktheva, mikrëpo m insistimin 
e tij, i thash: "Juve, akoma ju kam shumë borxh, profesor, sepse, më vjn keq e turp ta them, meqë nga ltërsia 
jonë që ishte akoma e varfër (letërsinë që krijohej në shtetin amë as e dinim as kishim çasje në të atëbotë, siç e 
dini më mirë se unë), unë vet e "konstruktova" atë "tregim" të Mopasanit të madh, sikundër, zatën, edhe 
personazhet e tij, sepse, më duhej të " nxirresha" disi në provim..." - i skuqur në fytyrë, ia pranova një "proçkë" 
studentore, profës., i cili, pas kësaj, u ngrit në këmbë, më dha dorën dhe më përqafoi burrërisht: "Epo, studentit i 
lejohet kjo, e profa.është aty, nëse e "ha", apo nuk e "ha"..." - m'u drejtua, sikuir u çliruar nga një barrë e rëndë 
profa. "Kopil studnt ke qenë gjithëmonë, xhanëm..." - më tha me një lloj simpatie të vçantë profa. : "Të lumtë, se 
ishe kaq bindës sa ma mbushe mendjen se po ekzistuaka një tregim apo novelë e tillë e Mopasanit!... - m'u 
drejtua profa. e unë, ia konfirmova një të vërtetë të pamohueshme: "Nga ky shkak, unë i kam hyrë kadal për 

kadale tërë materialit të "Teorisë...", dhe e kam sistemuar sa e si duhet në trurin tim, sepse më dukej se ju kisha 
një "borxh", e veçmas tek ju, nuk do doja të isha "Borxhli" profesor, sepse, përkundër "përplasjeve" dhe 
"paragjykimeve" që i kishim bashk, unë kisha kam e do të kem konsideratë ndaj jush edhe si njeri edhe si 
profesionist në lëmenjtë të cilat i ligjetronit..!" - ia kthva. "Po, de po, nga një "bitëlls" si ti, çdogjë mund të pritet..." 
ma tha me shumë simpati profa, ndjesë pastë, Demush Shala!... 

August 23 at 7:07am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 22 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Jeta studentore është padyshim pjesa më e mirë, më 
stresuese, më vitale dhe më e bukura në jetën e një individi, siç qe edhe pçr mua: Kjo ishte fotoja e 
Indexit tim, si në SHNP të Prizrenit, poashtu edhe në atë të Fakultetit (të atëherëshëm) Filozofik të 
UP. 
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• You, Mehmetali Arifi, Lirim Bytyqi, Ahmet Murati and 31 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Pos me lëndën e Letërsisë Popullore, me prof. Demush Shalën, u "ndeshëm" dhe 

"ballafaquam" edhe në Lëndën Tresemestrale, provimin më të vështirin gjatë tërë kohës së studimeve - "Teorinë 
e Letërsisë"... Nël fakt, gjatë tërë kohës kisha punuar ngapak në të studiuarit e kësaj lënde, ama, sipas njëfarë 
planifikimi timin, këtë lëndë, do e leja në njërën ndër afatet e provimet tç fundit të semestrit... U caktua afati i parë 
i këtij provimi, dhe meqë atë kohë nuk kishim leksione, dola edhe unë, me duar në xhepa, të shoh se çfar[ 
pyetjesh po i jipte profa. në pjesën me shkrim. Hyra diku nga fundi i sallës, përplotë studentë, shumica e të 
cilëve, me korrespondencë, e tek tuk ndonjëri i Grupit tim. Profa. i shënoi në tabelë tri pyetje, me të cilat, thuaja e 
kishte përfshirë tërë materjen e lëndës, dhe të gjithë studentët, në mesin e të cilëve edhe unë, paçka se nuk 
kisha ardhur t'i shtrohem provimit, por thjesht që të "informohem", aq fort na u "ftohën penjtë" , dhe sapo doja të 
dilja nga auditori, profa., shtoi: "KËsaj rradhe po jau shtroj edhe një pyetje, të katërtën, e ajo është: (e shkruajti 
në tabelë) "Personazhet e romanit "Karvani i Bardhë" të Azem Shkrelit"... ("Çka, çka, bre?" - bëra me vete: "... A 
është e mundur?", sepse ishte vepër që e kisha lexuar së paku mbi dhjetëra herë, se më pëlqente aq shumë, 
ppor edhe si punim diplome, apo seminari, a "referati", siç u quanin atëherë punimet e kollokiumit për të tjerët, 

kështuqë e kisha strudiuar kaq shumë. "Eh, ky rast, asessi nuk bën të "lëshohet") - thash me vete, dhe, meqë 
nuk kisha as fletë të nevojëshme për të shkruar e as laps, t'i hyra kandidatëve me rradhë që të më huazonin 
ndonjë fletë letre e ndonjë laps "tepër" që mbante ndokush, dhe mezi i tubova kund nja 6-7 fletë të bardha, 
formash e formatesh të ndryshme, siç i kisha mbledhur nga shumë veta. Kaq shumë kisha njohuri, sa rashë në 
"hall", nga t'ia nisi e ku të "dal". Pasi e koncipova më vete "modusin" se çfarë do të shkruaja, ia nisa dhe e 
përfundova ndër të parët, dhe ashtu, siç i kisha të numërtuara me rradhë faqet, "i lidha" disi, duke i grisur në një 
qoshe, që të mos më shkapërderdhen, dhe ia dërgova profës, i cili, kur e pa materialin fare copa-copa, e me fletë 
të "shkapërdrederdhura", e ngriti lartë atë, dhe iu drejtua auditoriumit: "Ja, çfarë "pedantërie", ja me çfarë 
serioziteti e merrni ju punën...!? Po, a nuk pate letra më të "hajrit" por po ma sjell në këtë "dedrexhe" punimin, 
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a?! Po qysh s'u mbushe mend kurrë o ti... se nuk po ta mbaj në mend emrin...? ("Hasan Bunjaku" - ndërhyra 
unë) "...po, o Hasan Bunjaku...!?!" - m'u drejtua profa. "Mos ma kqyrë gunën - po kqyrma punën, profesor...!" - iu 
drejtova me atë populloren... "Po çfarë gune, a çfarë pune, a, po hiçmu qafet...?! Hajt, tash, baj bishtin...!" - e 
përmbylli nervozizmin dhe ha binë e vedtë profa. me sjelljet e mija "prej rebeli..." Nejse, pas dy ditësh, e kishte 
vendosurf një listë prej nja 13 studentëve që e kishin kaluar me shkrim provimin, e në krye të listës, emri im, me 
notën 10 në 9-të... e të tjerët, shumica 6, 6 në 5-ë e 5 në 6-të... Për herë të parë në jetë, gjatë studimeve, u 
gjenda në një situatë kaq të sikltshme sa nuk bëhet: notë maksimale, thuaja, në pjesën me shkrim, po si ia bëj 

hallit në pjesën tjetër me "gojë"? Nuk e kisha fare hallin nëse do e kaloja apo jo provimin, por nuk doja ta "koritja" 
notën e lartë me shkrim që e kisha marrë. Kishte lënë afat profa nja 3 ditë që t'i nënshtroheshim kësaj pjese të 
dytë, dhe kjo më bëri, që natë e ditë t'i hyjë tërë materfialit kaq të gjerë e ta studijoj sa më shumë...Dhe, erdhi 
dita dhe momenti "vendimtar": pçrgjigjja me "gojë" në provim, pjesë kjo për të cilën, po patët durim, dhe poqese 
nuk ju mërzita me këto "llokopendra" studentore (nepër të cilat, në një mënyrë, apo tjetër, kanë kalauar 
pakashumë shumica prej nesh), do lexoni në vijimin e nesërmë... 

August 22 at 7:39am · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 21 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Një grup studentësh, të të gjitha Grupeve e të viteve të 
Shkollimit në shkallët para objektit të SHNP (1967): Identifikohen: Latif Latifi, Shaban Gërguri, Tahir 
Foniqi, Besim Këpuska, Fazli Xhevukaj, Hasan Bunjaku (shënuar me shigjetë), Shyhrete Bytyqi, Isa 
Demaj (Shkreli) - në këmbi, dhe, ulur: Xhavit Kryeziu, Isa Morina, Mëhill Shala, Nezir Rrezja, Gjon 
Perolli, Nexhip Arifi, Gjergj Camaj dhe Ismail Gashi (student-fotograf, që na i "gllabëronte" edhe ato 
pak para që i kishim rezervë me fotografimet e tija). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ..."Pa ulu pak se i kam nja dy fjalë me ty" - m'u drejtua profa. Demush Shala, pasi ma konfirmoi 

me paraf dh[nien e provimit me notën 9-tëshe, që besoj të ketë qenë atëbotë nota më e lartë e tij dhënë ndonjë 
studenti. U ula, e jasht gjatë tërë kohës sa isha përgjigjur në provim e edhe në ato momente, jasht po binte një 
shi si me shtambë.. "Urdhëroni, shoku profesor: mos ju ngela akoma ghë borxh?" - ju drejtova. "More, djalë, bre: 
çka është puna jote kështu...? Në Ligjrata herë vije e herë nuk vije e kur vije rrije vetëm pak kohë dhe dilje, duke 
ma ndërprerë lekksionin; në orët e ushtrimeve, asnjëherë nuk e ke çelë gojën, duke konfirmuar se nuk do e 
paraqisje fare provimin në afatet e para?...Tash, më vjen këtu, me notën më të lartë me shkrim, e me gojë... 
Këndej, ja si je veshur: si ata gjagajdurët e Perëndimit, me ato rroba e me ato flokë të gjata "bitëllse"; të kam 
parë kudo e kahdo kohë e pa kohë nëpër të gjitha pjesët e qytetit, me siguri "duke i ndjekur" vajzat e Prizrenit... 
Pa, ma thuaj, përse vepron kështu, dhe kur të del kohë të mirrsh edhe me teatër edhe me lojën me top, edhe me 
engledisje, e edhe t'i përgatisish provimet?! Jaaaa, pse del edhe dikushi si çifti yt e të më "jep mend" në këtë 

moshë, nuk ma ka marrë mendja... se, qenka shumë e vërtetë ajo thënia e pleqëve të mençur që të mos krijohet 
paragjykimi për askend para kohe... Hë, ke ndonjë përgjigje për këto ko ntradikta tuat?" - e përmbylli profa. "Paj, 
shoku profesor, sipas meje jeta e studentit kështu e ka: të jesh e të ndjehesh i lirë e komodë ashtu si do vetë, 
edhe në veshje edhe në dukje e pamje të jashtme...Vishem, mbahem, argëtohem, po: më falni, po edhe i "ndjek" 
ngapak edhe vajzat, ama, një gjë kurrë nuk e çes pas mendjes: për çdo mëngjes kur zgjohem, e pyes veten: 
"Hasan Bunjaku, përse je pikërisht në Prizren, dhe jorrallë po e heç edhe të zitë e ullirit për gjërat elementare që 
jorrallë edhe na mu ngojnë; pse nuk jam në shtgëpi, e të ha vktin me ushqime të ngrohta familjare, në vatrën ku 
e kam babain mbi 70-vjeçar???", Këtu jam për të studijuar dhe patjetër, me të shëndoshë, më duhet në afat 
rekord ta kryej këtë Shkollë, të dalë në punë, e pastaj, të vazhdoj mbase edhe shkallën e dytë, në Prishtinë... Po 
deshe, dhe po e planifikove paksa kohën, çdogjë arrinë dhe ia del, profesor...U në kaq pata, si përgjigje në 
pyetjen tuaj, e n'e paça lënë gjë mangut, ja ku më ke..." - ia ktheva unë atij."Po, a e di ti more Bunjak, a si e pate 
mbiemrin, se për ty kam pasë formuar një paragjykim se ia ke shitur babait një copë tokë, livadh, kullosë apo 

mal, dhe këtu ke ardhur vetëm për t'u tarahendë poshtë e lartë pas femrave dhe asgjë më...?! Epo, kurrë nuk ma 
kishte marrë mendja se edhe në këto vite që i kam rrotua, do të gabohesha në vlerësimi n e njerëzve, vetëm nga 
aparenca, dhe për këtë të jam falenderues, sinqerisht...!" - tha ai me një ton fajësie. "Ma shikoni punën e mos ma 
shikoni gunën" - e thot bukur populli, profesor... U në vërtetë asgjë nuk veproj as bëj më tepër seç ma merrë 
mendja mua, sepse dua të jem vetvetja... E, sa për "ndoj copë tokë, livadh, kullosë a mal", meqë jetoj në qytet, 
asnjërën nuk e ka babai im, por, në fakt, familja ime e vogël, jeton me një rrogë të pu nëtorit të krahut, që e bën 
vëllai im, e unë nuk e kam atë luks, që të humbas madje asnjë provim e lere më ndonjë vit..." - e përmbylla. 
"Hallal të qoftë, bre djalë, se vërtetë qenke krejt tjetër fare seç të pa ndehja, andaj, më vie inati që kam mund të 
gabohem kaq shumë: andaj t'u falenderova, e në një mënyrë, nëse kjo dmth çfarëdoqoftë për ty, edhe të kërkoj 
të falur...!" - u ngrit profa. dhe ma shtrëngoi dorën fort dhe më përqafoi me ngulm. "Edhe ky shi: qysh nuk reshti 
sot thuaja tërë ditën, si të uishte ditë Kijameti..." - tha duke vështruar nga dritarja e katit të parë të objektit të 
SHNP të Prizrenit, dhe kështu e kryem këtë debat, ndonëse, akoma kisha për t'u "ndeshur" me profën. (ndjesë 
pastë!) në provimin më të vështirin profesional, trisemestral, "Teaorinë e Letërsisë", që na e ligjeronte, poashtu... 

August 21 at 7:19am · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 20 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Paragjykimeve ndaj meje për shkak mbase një sjelljeje dhe 
veshje nonshallante e jokonvencionale, bukur ua kam parë sherrin si student në SHNP (1966-68): 
Këtu, para hyrjes në objekt. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Hetem Arifi, Kaltrina Rushiti and 32 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, tashmë një pjesë të krajatave të mija si student në SHNP të Prizrenit, ua kam 
përshkruar në shkrimet para një jave, mirëpo, nja dy sosh me prof. Demush Shalën, përkatësisht, Prof. Yll 
Zajmin, do i detajoj në vijim: Ju kam njoftuar më parë që "marrëdhëniet e ftohta" me prof Demushin, qënë krijuar 

që nga oët e ligjeratave (leksioneve), në të cilat, ose nuk shkoja fare, ose edhe poqese shkoja, dilja pas nja 40 
minutash (aq kam mu nd të duroj pa e ndez cigaren), ose në ushtrime, nuk isha aktiv fare, veçmas në Lëndën e 
Letërsisë Popullore. Gjatë tërë kohës profës. i deklaroja se "... nuk do ta paraqes provimin në afatet e para...", 
mirëpo, unë le që u parqaqita në të parin, po me shkrim kisha marrë notën 9, në 10-ëshe (kisha bërë ndonjë 
gabim fare të "vogël" drejtëshkrimor, sepse këtu, ndonëse Gjuha e njësuar Standarde, zyrtarisht, ishte aplikuar 
që pas vitit 1972, dhe ne akoma nuk i di nim të gjitha normat.Profa. kurrë as përpiqej të na i mbante në mend 
emrat e mbiemrat, andaj, këtë notë më të lartë, ndër kund nja 15, nga rreth 150 kandidatë që iu kishin 
nënshkruar provimit, andaj, kishte pandehur se kishte të bënte me ndonjë student me korrespondencë, që kishte 
kaq shumë atëbotë, e më së paku, se ishte fjala për mua "bitëllsin rebel"... Pas dy dite, ishte rradha e pjesës me 
gojë të provimit. Më erdhi rradha edhe mua. Trokita në derë ku po i mbante profa. provimet dhe hyra, e kur më 
pa, kaq fort u habit, sa hakërroi: "Po ti, çfarë kërkon tashti këtu!?..." "Erdhe në provim, shoku profesor..." - u 
përgjigja normalisht, siç do të përgjigjej çdo stgudent tjetër në botë.. "Po, ti, ke deklaruar që nuk do paraqiteshe 

në afatet e para, dhe fundja: e di ti një gjë se duhesh së pari ta kalosh pjesën e provimit me shkrim e pastaj t'i 
nënshtrohesh, pjesës tjetër kësaj të sotmes, me "gojë"...?! - vazhdoi profa. me një nervozizëm tashmë bukur të 
shtuar. "Sa për afate, studenti ka të drejtë ta praqes kurdo që do çfarëdo provimi, pra edhe këtë, e sa i përket 
pjesës me shkrim, i jam nënshkruar dhe e kam "kaluar"..." - sërish, fare gjakëftohtë, ia kthej unë. "KUsh, bre, e 
ka kapërcye provimin me shkrim: ti a? Hajt, dil jasht e mos më pengo në punë, o bitëllsi rebel!?" - m'u drejtua 
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prerazi. "Jo, profesor, unë e kam kalua pjesën e parë, e tash e ka m rradhën t'i nënshkrohem pjesës me "gojë"... 
- tashmë këmbëngula unë. "Po mirë, bre bitëslls, cili qe ti, emri e mbiemri..?! - shprehi hutimi n edhe më shumë 
profa. "Hasan Bunjaku, shoku profesor." - ia ktheva. "Si, si, si the e çfarë dërdëllitë aty, çfarë Hasan Bunjaku ti - 
pashë Zotin, po hiçmu qafet...! Pa ma jep i ndeksin!" E nxorra nga xhepi i mbrapëm indeksin (bukur të 
"zhallavitur") dhe ia dhash. Profa. me nrvozizëm tashmë thuaja në kulm, e shijon herë foton, herë emrin e 
mbiemrin, herë mua drejtë e në sy, dhe me gjasë, duke mos u bi ndura akoma që isha uinë ai studenti i notës 
më të lartë në provim me shkrim, ma kërkoi edhe letërnjoftimin, të cilin mezi e gjeta nepër xhepa diku, dhe ia 

zgjata. Shiko, foton e indeksit, shiko foton e letërrnjofzimit (ishte në fakt e njëjta fotografi), shiko mua përplot 
dyshim, siç ishte në këmbë, u lëshua në karrige, si t'i ishin prerë këmbët.U ula edhe unë skaj nja dy kolegëve të 
mijë tjerë (njërin nga të cilët, Shefki Grabovcin, që e kam bashkëvendës, e kam dëshmitar "okular"). Profa. pasi 
më vështroi jo pa shenja përbuzëse, ashtu, të parruar, të panënqethuar që para tetë muuajsh, me ato rrobat e 
"çuditëshme" për të, m'i shtroi tri pyetje, sipas tij, më të vështirat, ndërkaq që meqë unë e dija "pasqyrën e keqe" 
që e kisha tek profa. (ndjesë pastë!), e kisha përgatitur nja tre muaj këtë lëndë, e fati më ndihmoi sepse babain e 
kisha rapsod të këngëve të ciklit të Kreshnikëve dhe atyre të Kaçakëve, dhe dy nga pyetjet pikërisht ishin për 
këto këngë, por edhe pyetjen tjetër, e dija si është më së miri. Sa po përgjigjeshin këta dy kolegët e mijë përpara 
meje, unë e bëra nga një koncept bërthamor për temat, e kur më erdhi rradha mua, unë iu drejtova profës.: 
"Profesor, a t'i "mëshoj" me valë të shkurtëra, valë të mesme, apo valë të gjata (kanale të radioaparateve, - 
v.i.)?" "Fol, e mos më nxirrë "çikarma" tashti: hajt pyetje e parë!" - tashmë m'u hakërrye profa. "Mirë..." - ia ktheva 
e t'ia fillova "me valë të gjata": unë fol, profa dëgjo, unë fol e fol e fol e fol, e profa (nganjëherë e vështroja nëse 

ishte prezent fare) i kishte vënë të dy duartë në mjekërr dhe si një statujë nuk po e lëvizte as çerpikun e syrit... 
Dikur, mbase u lodh edhe ai, dhe m'u drejtua: "Kalo në të dytën!" "Mirë, xhanëm, po sërish me të njëjtat valë, 
apo...?", "Bjeri më shkurtë, se nuk do mbetem vetëm me ty unë këtu sot!", foli po me të njëjtin acarrim nervash 
profa. Fola ashtu mesatarisht, atë që kisha për ta thënë, ndërkaq në pytjen e tretë, më bëri disa nënpyetje, që 
nuk kishin të bënion fare me temën, dhe iu përgjigja saktësisht në çdo pyetje të tijën. Më në fund, shkroi diçka në 
indeks dhe ma përplasi në bankë, duke më thënë: "Ik, se ma bëre kokën daulle!". Isha bërë njëjtë tashmë, sepse 
rëndomë atyre që ua kthente indeksat kishin marrë notë të dobët dhe nuk e kishi n kaluar provimin, andaj unë 
vetëmn e morra indeksin e futa në xhepi n e pasmë të pantollonave dhe dola, thuaja pas dy orë e gjysmë... "Çka, 
bre? A, edhe ti, a?..." u habitën kolegët studentë tek po pritnin jasht për të hyrë në provim. "S'e di valla..." - ua 
ktheva. Mëhill Shala i ndjerë, që ishte ndër më të shkathtit, ma nxporri indesksin nga xhepi, dhe kur e vështroi, 
po më thot: "Myzhde (Sihariç)!! Paske marrë 9-she, po ama, nuk ta paska nënshkruar në vendin e caktuar 
profa...!" , dhe sapo e vërejta edhe unë këtë, trokita në derë dhe hyra brenda. "Çka po don tash?!?!" - bukur me 

të madhe bërtiti profa. "Shoku profesor, një notë këtu qenka, ama, nuk e paskit nënshkruar me parafin tuaj, 
konfirmimin e notës, e kështu si është, kam mund ta vë edhe unë atë 9-she..." - iu drejtova, gjithënjë i qetë fare. 
"Ma jep ta shoh?" - ia zgjata indeksin. Ai e nënshkroi dhe u ngrit në këmbë dhe pço ma uron njerëzishëm notën, 
duke ma dorëzuar indeksin. "Për sot e kryem punën, vazhdojmë nesër me të tjerët në të njëjtën orë!..." - iu 
drejtua atyre dy studentëve që po pritnin të përgjigjeshin. "Pa ulu, pak, se i kam nja dy fjalë me ty!" - m'u drejtua 
profa, tashmë i qetësuar ca ama akoma nën dofarë stgresesh. Se çfarë më konfirmoi në ato "dy fjalë"... , kush ka 
durim, do njoftoheni në vijimin e nesërmë. 

August 20 at 8:27am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 12 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Jo rrallë kam "zënë në thua vetë" dhe jam rrezuar, por, 
kryesisht, kurdo që ndokush ma ka vënë ndërskamcën, jam përpjekur të mos bie, dhe në të shumtën 
ia kam dalë... Këtu, në një mur fare skaj objektit të SHNP, përpak duke "rënë"...(më 1967/68). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku (Fillimisht, këtë pjesë të Foto_dokumentacionit tim", po e bëj sonte, sepse nesër ia bajë 

mendjen të shkoj dikun për nja një javë në pushim, dhe do të abstenoj fare nga fb, sepse dua një pushim të 
mirëfilltë...) Në fakt, problemet më të mëdha për shkak të paragjykimeve dhe prejudikimeve, i pata me njeriun të 
cilin e respektova fort, sepse ishte ai (drejtori) që ma mundësoi regjistrimin në këtë Degë, prof Demush Shalën. 
Që gjatë ushtrimeve që i mbanim herëpas'herë, disi i patra rënë në sy për të keq, sepse vonohesha në orët e tij 
sikundër edhe tek të tjerëve, zatën, e edhe nuk isha fare aktiv në ato orë ushtrimesh të Letërsisë popullore... Kaq 
sa filloi edhe me provokacione edhe me do ofendime të lehta, në stilin: "Hajde, çohu, ti ai Bitëllsi atje në fund të 
sallës...!", e unë, nga inati bëja se nuk e dija swe me kend e kishte fare, derisa më në fund, përcaktohej me 
tamam "objektivi"; e unë ngritesha nga ajo bangë, thuaja po nxirrem me rrënjë në atë mënyrë... "Ti, Bitëlls, fol pçr 
çka të dish nga Letërsia popullore...!" - vazhdonte provokacioni, e unë pa një pa dy: "Profesor, unë nga Letërsia 
popullore, nuk di asgjë... Dhe nuk e kam ndërmend ta paraqes në afatin e parë fare..." - ia ktheja, me të njëjtën 
"masë". Ai pastaj mbante nja 20 minuta do ligjerata "moralizuese" se si kemi ardh këtu vetëm e vetëm për "t'i 
njek çikat e Pruzrenit... se, ia kemi shitë diku babaës një copë tokë, mal a livadh dhe po jetojmë këtu si zotërinjë, 

pa u "gërzhitë" fare për studime, etj. etj.. E, unë, duke i ditur këto "raporte" me profën. kaq shumë e përgadisja 
lëndën, në mënyrlë që, edhe po qe "jokorrektë", mos ti lë derë fare për hamendësime që të ma bënte me të 
padrejtë... Atëbotë, provimet mbaheshin në sallën e Kuvendit të Komu nës, sepse kishte kaq kandidatë edhe me 
korrespondencë, sa nuk na zinte asnjë "kabinet" në SHNP. Hyra edhe unë që në afatin e parë në pjesën me 
shkrim të provimit, dhe temat që ranë (e ta zgjidhnim njërën) i kisha kaq të njohura saqë mezi u përcaktova për 
njërën nga to, në më të vështirën, dhe shkrova nja 6 faqe kaq tël thukta e me kompetencë "shkencore", dhe kur 
shkova ta dorëzoja punimin, më vërejti dhe më njofti, e m'u drejtua: "Po ti, çfarë kërkon këtu?" "Iu shtrova 
provimit me shkrim, profesor, e shfgrytëzova të drejtën time studentore, ja çfarë po "kërkoj këtu..."! - iu përgjigja 
me të njejti n ton. "Po, ti asnjëherë nuk më je pëegjigjur në pyetjhet gjatë ushtrimeve dhe madje më ke thënë se 
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nuk do hyjjsha në afatin e parë..."!!! "Ja që, tzhash, ta provoj fatin edhe unë..." Këtu me fat nuk shkon, e di tgi 
këtë o Bitëlls, po hajt shkoi e "ndiçe noj lahpericë..."! - m@u drejtua. "Kam kohë unë edhe për ato punë, edhe për 
provime për çka jam këtu në SHNP e Prizren, profi...!" - ia ktheva. "Hajt tash, thee qafën...!", m'u drejtua. "Ditën e 
mirë, profesor...!" E ka pasë një të metë profi Demush që fytyrat e fizionomitë i njifte kaq shumë, ama emrat 
kurrë nuk i interesonin... Nejse, ps dy ditësh që i kishte kontrollua provimet me shkrim, e kishte nxjerrë listën me 
nja kund 11 veta që kishin kaluar me shkrim provimin, e në listë figuroja i pari me notën 9, në 10, e tjerët me nga 
ndonjë 6 në 5 - ëshe... I kishte deklaruar prof Yll Zajmit: "Çka ma ka punua njëri nga studentët, me gjasë me 

korrespondencë, se kësi të rregulltë nuk besoj të kemi, një punim në provimin me shkrim, saqë lirisht mund të 
mirret dhe pa redakturë fare mund të botohet në "Përparimi" (ishte një Revistë shkencore që dilte atëbotë) 
"Gëzohem, xhanëm, po cili ishte ai...?" - po e pyeste Ylli Kolegun. "Emri nuk më kujtohet, po me siguri do të jetë 
ndonjë me korrespondencë..." e kisht përmbyll muhabetin prof Demushi me kolegun Yllin.... Pas dy ditësh, 
duheshte t'i shtrohehi m provimit me gojë, dhe si e kalova me Profën në atë provim, më gjerësisht, në vazhdimin 
e rradhës, kismet, pas pushimit... 

August 12 at 8:51pm · Like · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 12 ·  

Nga Foto_dokumentaccioni im jetësor: Paragjykime, keqkuptime, keqinterpretime mes meje dhe 
profesorëve, për shkak të sjelljeve të mija kishte përplot: Këtu me mikun Ferid Kabashin, mbi një mur 
fare afër objektit të SHNP 
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Unlike ·  · Share 

• You, Arlind Kqiku, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, për nga edukata fam,iljare, kurrë nuk kam qenë ndonjë vagabond, apo njeri me sjellje 
të pahijeshme, mirëpo, mënyra se si vishesha e dukesha, dhe njëfarë "ekstravagance" që mbase ishte e lindur 
tek unë, pedagogëve të mi, u dukej një diçka jokonvencionale, andaj tashmë, disa sish kishin formuar madje 
edhe paragjykime e prejudikime, krejt tjetër fare për karakterin tim. Po, ja që isha ndër të vetmit që vishesha e 

mbaja flokë të gjata mbase në tërë SHNP; ndër të vetmit që pasi hyja në ligjerata, dilja pas një kohe sepse nuk 
rrija dpot pa cigare; ndër të vetmit që asnjëhrë nuk i kishte qenë prof. të lëndës së Mbrojtjes - Paraushtarakut; 
ndër të vetmit që tërë ditën, deri nja një muaj para nisjes së provimeve të dukesha tërë ditën jasht; në ligjrata, jo 
rrallë me Shefki Grabocin, apo Lajde Dakën, bënim muhabete krejt tjetërfare e nuk ua varnim ligjeruesve; ndër të 
vetmit që në ushtrimet e akëcilës lëndë, thuaja kurrë nuk përgjigjesha, e profët. nga inati që nuk flisja, më quanin 
"Bitëlls" pë shkak të flokëve të gjata e rollkës deri te mjekrra. Dhe, që të gjitha këto i dija fare mirë, andaj, më 
duhej që provimet t'i përgatisja kaq shumë e kaq mirë sa të mos mund të më "zinin" gjëkundi me pyetje shtsë 
"provokative"... Në logjeratën e Lëndës së Paraushtarakut, që e bënte një major u APJ i rregulltë në Kazermën 
Ushtarake të Prizrenit, nuk i kisha qenë as në orën e fundit, kuir ua kishte dhënë nënshkrimet studentëve. Pyeta 
dikend dhe më tregoi kompleksin banesor ku banonte e unë u nisa dhe kur e vërejta emrin dhe mbemrin e tij në 
derën e një baneseje, në një pasdite, trokita në derë, dhe pas pak doli një njeri në pixhama, njëfarë "zhgolani", e 
unë meqë nuk e njifja fare profin. serb, iu drejtova:" Është këtu, ju lutm, major-prof, Filan Fisteku?" "Po, mirë, a 

njef mirë apo fare atë prof.?" - m'u drejtua. "Po si jo, po unë prof. e kam!" " E njeh t'i k...qwet e mija...!Hajt, more, 
mos luaj k...., po ma jep atë Index të ta jap nënshkrimin!" (ushtarakët e kanë një fjalor shumë të pistë...). Ma 
nënshkruajti dhe ika...Prof Ajet Bytyqi, sië e kam përmendur me një rast, na "rrëzoi" në provim me shkrim që në 
afatin e parë, të pesë anëtarët e Ansamblit të "Plakut të Maleve", sepse kur ai mbante ligjerata në Sintaksa e 
gjuhës shqipe, ne kishim prova me Kristë Berishën, andaj gjithënjë abstenonim: nuk i kishte kontrolluar madje 
fare por u kishte rënë vizë diagonale faqeve, ndërkaq që në afatin tjtër, na e la nga një notë, pa na pyetur fare, 
sepse e dinte se ishim yndyra e Grupit...Prof Pajazit Nushi, me atë memorien e tij prej kompjuteri, në afatin e 
parë më "rrëzoi", sepse pos tjerash, ma shtroi një pyetje, për të cilën, unë nuk kisha haberë. Ndonëse në pyetjen 
e parë fola kaq mirë sa më tha "pyetja e parë 10-sh", kalo në të dytën...!", të cilën poashtu e dija dhe e thash në 
mënyrë perfekte, dh sërish, profa: "Pyetja e dytë 10-she, kalo në të tretën!", eh si të kaloja kur vërtetë nuk kisha 
lidhje se për çfarë do duhej folur, "Vetëvëzhgimi" ishte pyetja (psikologji). U përpoqa të llomotisja diçka por kot, e 
profa: "Pyetja e tretë 5-ëshe - PESËSHE, ik! Se kur e kam spieguar unë këtë temë, ti me Lajde Dakën, atje në 

"Galeri" (fund të sallës) po bënit muhabet, a ku di unë çfare". E herën tjetër në vetëm dy pyetje, sapo ua tzhash 
"bërthamën" me nga një periudhë të gjatë, ma la notën 8-she.Për rastin e prof. Demush Shalës, gjegjhësisht, 
prof. Yll Zajmit- në vazhdimin tjetër të "Foto-Dokumentacionit tim..." 

August 12 at 8:15am · Edited · Like · 2 

 

 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 11 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Jeta studentore, është periudha më e mirë e jetës së njeriut, 
sepse je tamam vetvtja.Këtu në një pozë jotipike para SHNP në PZ, më 1966. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti, Ahmet Murati and 27 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Kjo mënyrë imja e qëndrimeve dhe e të veshurit, gjatë jetës sim studentore, bukur më ka sjellë 

telashe, pikërisht për shkak të aparencës: ishte koha e "Bitëllsëve", i të riut me flokë të gjata, me veshje 
pakashumë të çlirëshme, në ndërkohë që të gjithë kolegët e mi, paksa të etshëm për arsim, dhe të studiuarit e 
Gjuhës she Letrësisë Shqipe e merrnin si një "akt patriotik", dhe meqë shumica syresh vinin nga puna në arsim, 
ishin të nënqethur "ushtarakisht" dhe të veshur me kostume e kravata (kollare), ndërkaq që unë, si mund ta 
merrni me mend, me flokë të gjata fort, me një "rollkë" në fyt, një sako gjysmë-smokingu, pa kopsa që nuk 
mbërthehej fare, një palë pantollona të ngushtë fare, për trupi dhe kryesisht një palë patika (atlete), që, dmth, 
kryesisht dallohesha nga të gjithë të 104 kolegët tjerë, dhe kjo, nuk ngelte pa u vënë re, s'do mend as nga 
pedagogët e mijë, profesorët, që kryesisht ishin të vjtër e me paragjykime se "veshja e bën njeriun", pos njërit 
syresh, prof. Yll Zajmit, i cili, me gjasë pikërisht pse isha i këtillë, më donte e vlerësobte pamasë. Në ShNP, 

atëbotë mbretëronte, një sistem i posaçëm disipline, saqë edhe orët e ligjeratave nisnin e mbaronin me të rënë 
të ziles, si në arsimin parauniversitar, e unë që e konzumoja pamasë duhanion, më shumë se 40 minuta nuk 
qëndroja dot pa e ndezur, dhe e lëshoja ligjeratën, që ishte gjë kaq e rrallë, saqë askush nuk guxonte ta bënte 
këtë. Profesorët, e ndërprenin ligjeratën në këso rastesh, dhe prisnin derisa dilja unë përjashta, nën vështrimin e 
tyre pakashumë përbuzës e përçmues... E dija fare mirë, se profët. kishin paragjykime ndaj meje, dhe pikërisht 
këtij fakti mbase edhe ia kam parë "hajrin", sepse kaq mirë i përgatisja provimet saqë, edhe po patën ndonjë 
"tendencë" profesorët, që të mos mundnin "ashiqare" të më "rrëzonin" në provim. Zatën, siç paramendoja, në të 
shumtën e rasteve edhe ndodhi, sepse gjatë ushtrimeve në ligjerata, e shprehnin fare haptazi atë "pakënaqësi" 
me dukjen dhe sjelljet e mija... Kjo do të provohej shumë shpejt, sapo nisën provimet, për çka, po patët durimin, 
do keni rast të mësoni diç më shumë në vazhdimin e "Foto_dokumentacionit...." të nesërmë... 
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August 11 at 9:18am · Edited · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 10 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Studentët gjilanas e anamoravas, praktikisht qenë një levë 
lëvizëse dhe një promotor e animator i të gjitha ngjarjeve më të rënëdësishme të viteve 1966/68 në 
SHNP të Prizrenit të lashtë: Këtu, në një foto të rrallë me kravatë me mikun dhe "cimerin", Isa 
Morinën në vitin 1967. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Kaltrina Rushiti, Ahmet Murati and 24 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Pas jehonës së paparë dhe suksesit të madh që pati shfaqja teatrore "PLaku i Malëve" e 

bashkautorëve Ton Shoshi e Zef Pali, që në fakt, në atë vite të vlimeve të mëdha politike në Kosovë, pas rënies 
së Aleksandër Rankoviqit, njërit ndër urrejtësit më të mëdhenjë të shqiptarëve, kjo nuk ishte vetëm një realizim i 
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rëndomtë skenik, po shumë më tepër si një llojë propagande artistike patriotike. Kudo që e shfaqnim nepër 
qendrat e ndryshme komunale të Kosovës, sallat ishin përplotë dhe duartrokitjet gjatë tërë kohës nuk kishin të 
ndalur, sepse e impononte teksti me një intonim të tillë detonues kombëtar, por edhe interpretimi i tërë 
Ansamblit. Shfaqjen na e aranzhonte qendra kulturo-arsimore e Kosovës, dhe rradha një mbrëmje qershori, na 
erdhi ta shfaqnim në Gjakovë, në ditën e caktuar në orën 19.30. Me autobus dhe me kamion të skenografisë 
arritëm në Gjakovë diku para orës 16, ndërkaq që sapo e zbarkonim skenografinë, u habitëm kur në sallën e 
vjetër të Shtëpisë së Kulturës, gjetëm mbi 300 spektatorë, punëtorë të Ndërmarrjes së tekstilit "Napredak", që e 

kishin prenotua terminin e orës 16, e ne në marrëveshje e kishim ta shfaqnim vetëm njëherë, në terminin e 
lartëcekur. I themi Drejtoit të Shtëpisë së Kulturës se në orën 16 as e kishim në pln, as ia arrinim ta montonim 
skenografinë e rëndë, të ndërronim kostumet, ti bënim gadi rekuizitat e të bënim make upi-in ("shminkën") kaq 
shpejt, ndërkaq që drejtori insistoi në të vetën: "O e shfaqni edhe në orën 16, o nuk do e shfaqni as në orën 
19.30..." - ishte i prerë ai, sepse kështiu ishte i "kurdisur" nga "dikush tjrtër e ai "tjtri", në fakt doli të kishte qenë 
Ansambli i shfaqjes gjakovare "Dragoi i Dragobisë" të Xhemal Obrisë, e që në Festival ishim konkurentë dhe 
rivalë të drejtpërdrejtë për Çmimin e parë, dhe ata si të Dytët, po e përfaqësonin Kosovën në Festivalin 
Republikan të TA në KUllë të Vojvodinës, dhe po atë mbrëmje po niseshin për atje, dhe donin ta shihnin edhe 
ata se çfarë mund të jetë kjo shfaqje e "arpaxhikëve të Prizrenit, që mund të jetë më e mirë se jona?"... Merr e 
jep, dhe ne të stafit organizues, nuk e pranuam këtë kushtëzim për shkaqe thjesht praktike e teknike, andaj doli 
se shfaqjen na e kishte "minuar" Ansambli i TA të Gjakovës, mbase nga xhelozia. Ne, madje e shpëtuam të 
padëmtuar skenografinë, sepse disa nga punëtorët-spektaorë që nuk kishin haberë se ç'po ndodhte dhe se në 

fakt ishin të manipuluar nga vetë Stafi i TA të tyre, hipn në skenë dhe desh na e demoluan atë në shenjë 
proteste pse nuk ua shfaqnim edhe atyre... Ngarkuam skenografinë, dhe ia dhamë disa xhiro korzosë së 
Gjakovës, e më në funs, hipur në autobus, mespërmes korzos, sepse rrugë tjetër as kishte, kaluam me një 
burbujë të madhe, sepse gjithë ato pushkë me fishekë "qorrë" që i kishim, për dritare të autobusit në ecje filluam 
të gjuajmë në ajër, kështuqë krismat e tronditën bukur fort Gjakovën: "Arpagjikët për të dytën herë e kallën 
Gjakovën..." po fliteshte...Në të dalë të Gjakovës, na e zuri "pritën" një patrullë e madhe e milicisë (policisë), dhe 
pasi u verifikuan se kishim të bënim me fishekë "plumbash" manovruas, apo shkollorë, na lanë të lirë e ne u 
kthyem në Prizren, pa e shfaqur fare para spektatorëve gjakovarë, "Plakun e Maleve"... 

August 10 at 7:16am · Like · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 9 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Në Festivalin e Teatrove Amatore të Kosovës, nga Juria 
profesionale, "Plaku i Maleve", u shpall shfaqja më e mirë dhe si e tillë, rrjedhimisht do ta 
përfaqësojë Artin Skenik kosovarë në Festivalin e Teatrove Amatore Jugosllave, që mbahej atëbotë 
në ishullin Hvar, afër Splitit, të Kroacisë: Unë në një skenë të shfaqjes, në prova. 
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Hasan Bunjaku Premiera e shfaqjes kaq fort mirë u mirëprit saqë na u duk se u kallë e tërë salla e Shtëpisë së 

Kulturës, paçka se kjo nuk u pëlqente organeve të SPB dhe disa nga Stafi Akademik i SHNP. Juria profesionale 
na vlerësoi shumë mirë e më vonë do shpalleshim si më e mira në Kosovë. Na ndodhën edhe mjaft anekdota 
gjatë përgatitjes së shfaqjes, si ajo që përpak për vërteti desh e vrava Shaban Gjekajn, sepse na u dhanë 
pushkët me fishekë e "plumba" nga druri, të cilat në largësi nuk bënin ndonjë dëmtim po në afërsi, ciflat (spirrat) 
e drunjta, mund edhe të të dëmtonin kaq keq. Vetëm falë vigjilencës sime, thuaja vetëm disa sekondëshe, më 
shkoi mendja që ajo është armë dhe atë e "mbushë ndonjëherë edhe shejtani", e mënjanova pak mbi kokën e 
Keqës (Shabanit), dhe e bëra shoshë kulisë-panonë që e kishte përgtitur si pjesë të skenografisë, mjeshtri 
atëbotë i skenës, Lluka Avramoviq, dhe unë kaq u stresova se e bëra copë copë kokën e antagonistit sa e lash 
provën gje nerale fare dhe iu afrova për ta verifikuar mos e ka goditue ndonjë cifël, por fatmirësisht, kishte 

shpëtuar. Që nga ai moment, pushkët na i jipnin të zbrazëta fare e krismat i bënte dikush jasht skenës. Në një 
rast tjetër, deshe e mbyta vetë regjisorin Kristë Berishën, sepse gjatë provave një shllagvorth sikur nuk e thoja 
dot sa e si duhet, e ai ma tha një fjalë që më ofendoi, e unë e lashë provën në skenë, dhe duke e sharë keq me 
nënë, dhe ju turra unë ndjek ai ik, uinë ndjek herë në skenë herë në sallë derisa më ndalën disi kolegët, dhe disi 
edhe na pajtuan, dhe provat vazhduan si më parë... Këso gjërash do keni rastin të lexoni në ditët në vazhdim... 

August 9 at 12:54pm · Like · 2 
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Hasan Bunjaku 
August 8 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Pas një sërë peripecishë, më në fund ia dolëm ta shfaqim 
premierën e realizimit skenik "Plaku i Maleve", ne Trupa Teatrore e SHNP, në stinorin 1967/68. 
Këtu: pas një prove të suksesshme një pjesë e Ansamblit: Lartë; nga e majta, i dyti Shaban Gjekaj, i 
katërti Hasan Bunjaku, Çun Lajçi, Nexhip Arifi; poshtë: Sali "Pejani", .........Nallbani dhe Isa Morina. 
(kërkoj ndjesë që nga mbamendja më paskanë dalë disa nga emrat në këtë foto) 
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Hasan Bunjaku Më në fund, pas një sërë peripecishë, më shumë të natyrës politike se sa artistike, ia dolëm ta 
rrumbullakojmë, edhe si tekst edhe si realizim komplet shfaqjen "famoze" "Plaku i Maleve" të Ton Shoshit dhe 
Zef Palit, diku në dhjetor të vitit 1967, në sallën përplot spektatorë të Shtëpisë së Kulturës, në mesin e të cilëve 
edhe shumë njphës të artit skenik nga Prishtina dhe qendrat tjera komunale. Shfaqja që sipas minutazhës dhe 
tajmingut tonë, do zgjaste diku një orë e 40 minuta (plus-minus 5 minuta), na zgjati, hiç më pak se afro 4 orë të 

plota, sepse thuaja pas çdo batute tonën, duartrokitjet frenetike zgjasnin madje edhe nga 15 minuta, meqë 
spektatorët dhe Prizreni, akoma nuk kishte parë një shfqje me një tekst kaq me taban të plotë kombëtar... Ishte, 
jo thjesht një event i rëndomtë skenik, po një shprhje entuziaste e dufit patriotik, si në skenë, ashtu edhe në 
auditorium, gjë kjo që na bëri të lumtur dhe të kënaqur që të gjithëve, sepse të tëra ato sakrifica dhe ai mund, më 
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në fund u kurorëzuan me sukses të plotë, çfarë madje, as na vetë nuk e kishim pritur. Atë mbrëmje, më në fund 
Prizreni frymoi qind për qinmd shqip, paçka se jo edhe aq pak punëtorë të Sigurimit, madje edhe disa profesorë 
tonë, tërë këtë e kishin quajtur një "Rebelim kolektiv të nacional-shovenistëve shqiptarë" prirë nga studentët 
"destruktivë"... Patëm disa nga ne, të cilësuar si "prijës të një deliri të shfrenuar antijugosllav", jo pak telashe po 
me këta profesorë, por aq na bënte sepse ishim ndër studentët më të mirë dhe kishim përfituar masën e 
studentëve dhe të popullatës puro-shqiptare prizrenase, dhe jo vetëm të tij. Nga ky inercion i veprimtarisë sonë 
të guximshme, si mostër u shërbyem edhe Teatrove të qendrave të tejra: TA i Prizrenit e realizoi shfaqjewn 

"Skënderbeu", sipas një teksti të Ahmet Çirezit, me Sefo Beta Krasniqin dhe Besa Lulin në rolet kryesore; TA i 
Gjakovës "Dragoin e Dragobisë" të Xhemajl Brojës, TA Pejës, "Shtatë Shaljanët" e Ndrekë Lucës, pastaj këtë 
stinor apo një pas tij, edhe Trupa Teatrore e Fakultetit të Prishtinës, "Tufani i lirisë", dhe Teatrot tjera: "Norën" e 
Andrea Skanjetit, "Cuca e Maleve" e ndonjë tjetër... 

August 8 at 7:49am · Like · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 7 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Me të mirënjohurin Kristë Berisha, ne vërtetë bëmë një shfaqje 
brilante, masive, tepër të guximshme për kohën, dhe artistikisht tejet të arrirë: Lartë, nga e majta: 
Një student entuziast, Nexhip Arifi, Një aktor gjakovar, një student tjetër entuziast, Kristë Berisha, 
Hasan Bunjaku, Gjon Perolli e Fran Lulgjuraj; ulur: Xhemajl Hyseni, Sali "Pejani", Mëhill Shala dhe 
Hajredin Gagica - para njërës nga provat e fundit para premierës së "Plakut të Maleve", më 1967. 
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Hasan Bunjaku Fillimisht, Kristë Berishn e pritm shumë "ftohtë" dhe me skepsë, sepse, e dinim fare mirë se 
pushteti i atëherëshëm, po përpiqej që të na i pengonte gjakimet tona që ta luajmë e flasim gjithë atë tekst prej 
mbi 100 faqesh, dhe se do ta ketë me "sherr", mirëpo, Krista, me ne veproi me një taktikë dhe strategji të 
shkëlqyeshme: nja dy prova vetëm na "hospitoi", dhe duke na lavdëruar se mirë i paskemi "nda rolet" që u 

përgjigjen karaktereve të dramës, se nga ky tekst dhe ky projekt, do të bëjë një realizim skenik artistikisht shumë 
të arritëshëm, se do dalim të parët në Festivalin Krahinor, për ta përfaqësuar Kosovën në Festivalin Federativ; se 
do të donte që në skena të hapura të marrim duartrokitje frenetike me interpretime të mira të roleve, dhe si 
shfaqje në tërësi, jo me parulla të "thata"; se teksti ishte kaq i gjatë sa po ta luanim ashtu siç ishte (katër akte e 
aktiti i katërt i kishte edhe dy pamje plus), do të zgjaste shfaqje jo më pak se plotë 7 orë dhe kjo nuk ndodh kund 
në botë, andaj, rrjedhimisht, do e shkurtojmë tekstin e ta sjellim në një kohë normale në një orë e nja 40 minuta; 
se ai do e bënte këtë, pa e dëmtua bërthamën artistike dhe mesazhin patriotik të saj. Në start reaguam shumë 
ashpër, se ne nuk e kishim ftuar, po se atë e paska dërguar "dikush tjetër", të na e sakatojë fare tekstin, se dijmë 
ne vetë edhe pa te; mirëpo, ai ishte kaq këmbëngulës dhe kaq "diplomat" sa na bindi, dhe shumë batuta e 
"shllagvorthe" që na dhimbeshin kaq shumë, u hoçën një nga një nga teksti bazë, me gjithë këmbënguljen tonë 
që këtë mos ta bënim, megjithatë, pak nga pak kishim lëshuar pe dhe vërtetë, përkundër të gjithave, strumbullari 
i mesazhit të autorëve mbetën të paprekura shumë... Pos organeve të pushtetit politik, na dolën edhe probleme 

me drejtorinë por edhe me disa nga profesorët, sepse ishim shpallur tashmë një "grup rebelues", por, edhe kur 
kishim prova, në ligjerata nuk mund të prezentonim, dhe pastaj kjo na hakmerrej kur iu shtronim provimeve, siç 
na ndodhi neve nja pesë anëtarëve të Ansamblit, që prof. Ajet Bytyqi, për këto pretekste, në afati n e parë që 
hymë në provim, që të pestëve na kishte "rrëzua" në pjesën me shkrim, dhe kur i kërkuam spiegime, na i tregoi 
punimet tona, të vijëzuara vertikalisht andej e këtej, pa u kontrolluar fare dhe në fund të punimeve nota e dobët 
"5"-she, e kur reaguam, ai haptazi na u drejtua: "Dëmbin edhe kaq po ta kishit (drejtonte gishtin tregues), nuk do 
mund ta kapërcenit provimin në afatin e parë, sepse kur mbaja unë ligjerata, ju merreshi me ato farë veprimtaritë 
"destruktive" antishtetërore e shoveniste, me atë shfaqjen tuaj nacionaliste..." Në afatin tjetër, na e kishte dhënë 
nga një "8"-she, pa na pyetur fare, sepse e dinte fare mirë se ne ishim shumë të përgatitur në lëndën që e 
ligjeronte ai: Sintaksa e gjuhës shqipe... 

August 7 at 8:24am · Like · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 6 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: unë (Sadri Leka) dhe Sali "Pejani" (Sali Mani) në një skenë të 
shfaqjes "Plaku i Maleve", realizuar nga Trupa Teatrore e SHNP (SHLP) të Prizrenut, në stinorin 
1967/68. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Hetem Arifi, Shemsi Maliqi and 10 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Teksti i T. Shoshit dhe Z. Palit "Plaku i Maleve", tashmë kishte arritur edhe në Kryesinë e 
Kosovës dhe Komitetin Krahinor të PKJ (LKJ). Një ditë, papandehur, ia arriti Xhavit Nimani me shpurën e tij, 
pikërisht kur po bënim provat "intensive", me një entuziazëm të paparë, vullnet të çlniktë dhe këmbëngultësi prej 
"mushke", dhe po mbante një takim të gjatë me tërë Ansamblin: "A jeni n'men ju a jau paska pi sorra: po qysh 

me u dhanë para publikës kjo përmbajtje anmiqsore, antijugosllave...? Po a e dini qi krejve muj me ju shti n'burg 
për kit punë, ma s'pari që teksti ju ka ardh ilegalisht neper kanale anmiqsore kufitare e masanej, kurrë kjo punë 
s'bahet me u sha shteti jonë qi i ka t'drejtat e barabarta... ani pej kujt, se... pej atyne që as shporeta nuk kanë, qi 
barkin bukë s'un e ngijnë, qi janë mshelë si kërmilli në atë farë guackën e vet..." - t'i dha e t'i dha kryetari i 
Kryesisië së Kosovës. "Shoku kryetar, nuk keni nevojë me e sha kërkend, se ata kurrëfarë faji nuk janë tue na 
ba: dhe ta dini se kjo shfaqje na gjallë e me u ndërpre kurrë nuk bahet..." ndërhyri Gjergj Camaj... "Fundi i fundit, 
te Sheshi i Shandërvanit, apo n'maje t'Kalasë, pa u shfaq kjo dramë nuk mbetet, po ju lutem, thuajuni mos të na 
pengojnë...!" - iu drejtova unë, dhe reaguan edhe të tjerët thuaja korazi me me zhurmë e duartrokitje... U ngrit, 
dhe fare nervoz, u largue Xhavit Nimani, e në të dalë nga dera, u kthye e na u drejtue: "Bini pishman kejt ksaj 
pune po ju thamë për t'mirën t'juve, se na dijmë edhe ndryshe...!" "Allahile, pushka top ju baftë, pse a mos po na 
tutni, a!" - iu drejtua njëri nga anëtarët e Ansamblit... Dhe, i vazhduam provat, por në të dalë nga provat, Drejtori i 
Shtëpisë së Kulturës, një Hudo Leskovcali, na e kumtoi se më nuk do na lejonte të bënim prova në këtë objekt, 

sepse kështu i kishte ardh "urdhëni pej s'nalti"... I vazhduam provat në objektin e SHNP, por, edhe aty na thirri 
drejtori, tashti Ismet Dehiri, i cili poashtu pasi na mbajti një fjalim të shkurtër politik, na kumtoi se "në lokalet e 
Shkollës nuk do të lejohen kurrëfare veprimtarishë armiqësore", madje edhe se do kemi pasoja që të gjithë për 
këto veprime "destruktive"... Disa herë e thyem derën e Shtëpisë së Kulturës pasdite dhe i mbajtëm provat, 
pastaj kur u penguam nga "milicia", i vazhduam në objektin e Shkollës, paçka se një mirëmbajtës, një burrë i 
mirë, po na lutej se do ia lëmë "fëmijët pa bukën e gojës...", sepse drejtori do merrte masa ndaj tij pse po na 
lejonte të hynim fare brenda...", mirëpo ne provat nuk i ndalëm asnjëherë dhe e kishim vendosur që ta përgatisim 
e shfaqnim kudoqoftë, por në asnjë mënyrë që ta ndërpresim, apo të heçim dorë nga ky projekt... Dhe, kur nuk e 
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prisnim fare një gjë të tillë, së shpejti na u "shfaq" një person i cili gëzonte një respekt dhe autoritet tek ne 
studentët... 

August 6 at 8:16am · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 5 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Një pjesë e Ansamblit të Trupës Teatrore të SHNP të 
Prizrenit, para provave në sallën e Shtëpisë së Kulturës: Lartë:Gjon Perolli, Hasan Bunjaku, Çun 
Lajçi, Nexhip Arifi, një statist; poshtë: në mes Mëhill Shala e anash dy epizoditë (më 1967). 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Lirak Rushiti, Ahmet Murati and 16 others like this. 

• 2 shares 

•  

Hasan Bunjaku Pos telasheve të natyrës profesionale, por edhe të elementeve të tjera përcjellëse, siç ishin 
skenografia, kosumografia, makiazhi, rekuizitat dhe të tjera, e të cilat, donim dhe na e merrte mendja se "i dimë 
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që të gjitha vetë, dhe se do ia dalim pa ndihmën e askujt", duke e pasur parasyshë edhe natyrën dhe 
përmbajtjen kryekëput antijugosllave,; së shpejti na "pollën" edhe krajata të tjera, tashti të një natyre, e me të 
cilat, e dinim fare mirë se herdokurë do të përballemi, gjë kjo që ndodhi, thuaja në muajin e parë të "provave", e 
të cilat i bënim vetë pa ndihmën e asnjë "regjisori".Gjërat e ngjarjet percipituan kaq shpejt, sa mezi ia dolëm disi 
ta zbrapsnim "valën e parë". Në fakt, provat e para, fare pa ato "të tavolinës", i bënim në orët e pasditës e deri 
vonë në natë, në ndonjërën nga sallat më të mëdha të ligjeratave, dhe kryesisht, na përshtatej pikërisht, ajo e 
Degës së Gjuhës dhe Letërsisë Serbokroate. Meqë shfaqja niste me rebelimin e popullatës përpara Prefekturës 

së Tiranës, e cila ishte e gatshme që me luftë ta mbronte Shtetin e parë Demokratik të Fan Nolit (1924), e që po 
sulmohej nga mbështetësit e Ahmet Zogut, të përkrahur nga ushtria e Shtetit të atëherëshëm Mbretëria Serbo, 
Kroato, Sllovene, dhe me këto fjali të thëna korazi: "Dilni zotni Prefekt!", "Duam armë!", "Duam Liri!", "Rroftë 
Shqipëria!" - e meqë e thonim ne të gjithë në kor, për të mos e ngatërruar rradhën e këtyre parullave, ato i 
shkruanim në dërrasën e madhe të zezë të "kabinetit" të ligjeratave, dhe pas përfundimit të provave, as na 
shkonte në mendje ta fshijmë dërrasën, por dilnim dhe ajo ngelte ashtu siç ishte e shkruar, nisën problemet dhe 
telashet lidhur me këtë "projekt skenik" tonin. Në fakt, të nesërmën, kur kanë ardhë për ligjeratë studentët serbë, 
e gjejnë atë tekst të shkruar në dërrasë të zezë, dhe duke i pandehur me tamam parulla "armiqësore", e njoftojnë 
SPB-ën, përfaqësuesit e të cilit vërshuan SHNP me aparate fotografimi e me burbujë të madhe... E tzërë kjo 
ngjarje koincidoi edhe me burgosjen e një pjese të madhe të Ansamblit për shkak të Kremtimit të 28 Nëntorit, 
Ditës së Flamurit shqiptar, dhe meqë tashti u rebeluam ne që ata të lirohen, nga Prishtina erdhën Cica 
Paternogiq, një politikane e karrierës dhe Mahmut Bakalli, atëbotë kryetar i Komitetit të Rinisë Socialiste të 

Kosovës, në një mbledhje me shumicën e studentëve të të gjitha grupeve dhe nacionaliteteve, në sallën e 
Kuvendit të Komunës. Shkuam domosdo edhe ne të Ansamblit, madje sapo i kishim kryer provat, dhe me tekste 
të shfaqjes nën sqetull. Mbajtën sa mbajtën fjalim Cica e Mahmuti të na bindim që tërë -ështjen t'ia lëmë orgneve 
të drejtësisë, duke na premtuar se nuk do denoheshin rreptë dhe se nuk do merreshin masa të mëtutjeshme të 
"përshtatshmërisë politike të tyre" për shkollim të mëtejmë. Në ndërkohë, ngritet një student serb dhe thot se në 
SHNP vepron një "grup antijugosllav, shovenist nacionalisht e proshqiptar..." sepse "...në kabinetin tonë i kemi 
gjetur të shkruara parullat që flasin për këtë dhe se edhe organet e SPB po merreshin me këtë çështje shumë 
seriozisht...", dhe ende pa e përfunduar ai, siç e kishte tekstin e dramës nën sqetull, u ngrit Gjergj Camaj, dhe 
duke e hapur faqen e parë të e konfirmoi se ato në fakt ishin pjesë integrale e tekstit dramaturgjik... Atëherë, 
Cica (e cila, dorën në zemër, ishte fare e "pangarkuar"), iu lut Gjergjit që t'ia huazonte atë tekst të Ton Shoshit 
dhe Zef Palit, dhe se do t'jua kthnte sërish, ndërkaq që Gjergji nuk ia dha atë po një tekst tjetër i ntegral të 
paërdorur fare nga askush... Mbledhje n e kryem si mundëm dhe bukur "triumfalisht", sepse vërtetë, të 

burgosurit, në mesin e të cilëve: Meriman Braha, Isa Demaj (Shkreli), Rafet Rama, Dalush Kadriu e të tjerët, u 
mbajtën kush një e kush dy muaj në burgim dhe u liruan, e vazhduan studimet normalisht, si edhe të gjithë ne, 
po problemet më të mëdha do të nisnin rreth shfaqjes sonë... 

August 5 at 7:42am · Like · 5 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 4 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: E nisëm dhe e përfunduam ,me 100 telashe, shfaqjen "Plaku i 
Maleve" ("Bajram Curri"), dhe e shfaqëm faqebardhë: këtu në një skenë me Isa Morinën *(1967). 
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• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 16 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Sapo ia nisëm përgatitjes se kësaj shfaqjeje, menjëherë nisën telashet lidhur me këtë tekst e 

projekt skenik në përgjithësi... Fillimisht, unë e Meriman Braha, bëmë përzgjedhjen e "aktorëve", statistëve e 
figurantëve, sipas karaktereve që i kishin sipas tekstit të Ton Shoshit e Zef Palit e si na e merrte mendja neve dy 
"ekspertëve", dhe ndërsa na e morri mendja se do e kishim lehtë, pasi i "ndamë" të gjitha rolet tjera, na hasi 
"sharra në gozhdë", pikërisht në kryepersonazhin, Bajram Currin, dhe ndonëse u ndalëm një ditë në derë të 
hyrje-daljes së SHNP, dhe pasi u bëmë një "inspektim", apo një "audicion" të fshehtë të gjithë studentëve të 
Shkollës, nuk gjetëm individ, as si fizikum, as si karakter, as si njeri me aftësi, që do ta bënte këtë... Të 
brengosur bukur shumë se si do ia bënim hallit, ndërkaq që po e pinim nga një kafe në një gjelltore, aty afër 
SHNP, ja rrugës që vinte nga Shkollat e mesme, po vie një babaxhan djali, me do "cokulla" të trasha e të rënda 
dhe me një hap goxha të sigurtë dhe "burrëror". Që nga larg sa ishte duke ardhur në drejtimin tonë, Merimanit, 
që e kishte shpinën andej të kthyer, i drejtohem: "Meriman, ja Bajram Curri në vnd, bre vëlla...!" "Ku, cili...?" - më 
drejtohet Merimani. "Ja ai farë djali që po vie rëndë-rëndë duke u "shalakatur"" - i them unë. Kur u kthye dhe e 
pa, paksa me dyshim, m'u drejtua:"More, bre, mbase edhe mirë e ke... Po, unë këtë e njoh: është diku nga 

Gryka e Rugovës dhe sivjet është maturant i Shkollës Normale... Ja, tashi e ndali dhe flasim..." Kur erdhi fare 
afër gjelltores ku ishim ulur, Merimani e ftoi në një kafe, dhe ai djalë, erdhi i buzëqeshur, na përshëndeti dhe u ul. 
Na ia spieguam fije e për pe se si e kemi punën dhe se kemi vendosur që pikërisht atij t'ia besojmë rolin kryesor, 
ai kaq fort u habit, sa, pa një pa dy, na u drejtua: "Jo, vëlla mos bani hajgare me mua: unë në Shkollë të mesme 
e ju studenta, e unë nuk bëj dot me ju, pastaj, se mos kam luajtur ndonjëherë ndonjë shfaqje në jetë: po unë 
lidhje nuk kam me këtë farë "zanati"...!" - na u drejtua kategorikisht. Mirëpo, bëmë ç'bëmë dhe ia mbushëm 
mendjen, duke ia bërë me dije se "...sihte kjo çështje më shumë se shfaqje, po direkt kombëtare...". Ia dham një 
tekst të shumëzuar të dramës, me detyrë që brenda javës, të bënte ç'të bënte, t'i mësonte për mendësh pjesët e 
tekstit të tij, se s'bën ndryshe...Ishe ky as më pak as më shumë, po vetë ky Çun Lajçi i sotëm, e të cilin, mund të 
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kreneohem se unë jam ai i pari që "i nuhata aftësitë e tij prej aktori...", sepse, kjo shfaqje dhe ky rol, të cilin, nuk 
isha mashtruar që në fillim, të cilin e realizoi në mënyrën më perfekte, sepse me fare pak "makiazh", dhe me atë 
plisin e rrafshtë, me aparencë e fizus, por edhe me atë baritonin e tij karakteristik, ishte "Bajram Curri në 
vend"...Në atë vit Akademik, 1968/69, zatën Çun Lajçi u regjistrua në Studion e Teatrit e nivelit të SHLP të 
Prishtinës dhe "na e pa sherrin" mua dhe Meriman Brahës, sepse po të mos bëhej aktor, kushedise me çfarë do 
të mirrej dhe me siguri materialisht do qëndronte më mirë se sa si aktor... E, paçim "në qafë...!" 

August 4 at 12:43pm · Edited · Like · 3 

 
Hasan Bunjaku 
August 4 · Edited ·  

 

 ·  

Ja,, që në vitin 1966/67, Çun Lajçi, me debytimin në Shfaqjen Grupit Teatror të Studentëve ë SHNP 
"Plaku i Maleve", me rolin e Bajram Currit, , e nisi karierën e gjatë prej njërit nga aktorët më të mirë 
të brezit të tij dhe jo vetëm atij brezi... 
 

 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
August 3 · Edited ·  
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Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Objekti i ish SHNP (SHLP), fare afër "Qafës se Pazarit", ku u 
zhvillonin ligjeratat dhe të gjitha veprimtaritë tjera të studentëve, të brezit 1966-68. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 11 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ndonëse nga të gjitha Grupet egzistuese, e tërë Kosova kishe kaq nevojë për kuadro të cilat po 

i përgatiste, sepse ishin kaq deficitare: Gjuhë e Letërsi Shqipe, Gjuhë Rusishte, Matematikë dhe Kimi_Fizikë - aq 
ka qenë kriteriumi i ashpër i të vlerësuarit të diturive, sa kur e "kaloje" akëcilën lëndë, në po të gjitha këto Degë, 
ishte "premi" e vërtetë. Kishte një disiplinë të madhe, dhe orët e ligjeratave, mbaheshin në të njëjtën kohë, dhe 
madje, si në Shkolla parauniversitare, edhe me rënie të ziles. Aq ishte ky kriterium i ashpër sa nga 105 studentë 
sa e filluam Vitin e Parë, vetëm mezi 15 sish, madje shumica me kusht, ia dolëm ta regjistronim Vitin e Dytë, dhe 
të gjithë ata që u kishte ngelur ndonjë provim i padhënë, poqese nuk e bënin këtë deri pas afatit të Janarit, e 
hupnin fare të drejtën e të qenit stuudentë i semestrit të tretë, e tëë cilin mund ta regjuistroje vetëm në vitin tjetër 
mësimor akademik; për të tjerët, edhe nuk e mbaj mend, por e dij se ne të Degës së Gjuhës dhe Letërsisë 
Shqipe, ata 15 që mbetëm, e kryem me kohë, sepse tashmë ishim "filtruar" që të gjithë "në shoshë e dërmol", siç 
i thuhet një fjale dhe që të gjithë kryesisht e përfundiuam dhe e përmbyllëm shkollimin më 1968, tek profesorët e 
nderuar: Demusha Shala, Yll Zajmi, Fuad Ostrozubi, Ajet Bytyqi 

August 3 at 1:05pm · Edited · Like · 1 
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Hasan Bunjaku 
July 30 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumntacioni im jetësor: pos veprimtarive të tjera, ne studentët e SHLP në Prizren, 
nisëm edhe përgatitjen e një shfaqjeje teatrore, në tekstin e Ton Shoshit dhe Zef Palit "Plaku i 
Maleve (Bajram Curri)": këtu shifn një grup "aktorësh" të këtij projekti teatror: Nga e majta, në 
këmbë. një student kureshtar, Nexhip Arifi, aktor gjakovar, një student tjetër kurreshtar, Kristë 
Berisha, Hasan Bunjaku, Gjon Perolli, Fran Lulgjuraj.Ulur, nga e majta: Xhemajl Hyseni, Sali Pejani, 
Mëhill Shala dhe Hajredin Gagica. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, Meriman Braha, unë dhe Isa Demaj, së nisiatorë të këtij eventi, nga ky tekst i dy 
autorëve shqiptarë, të arrirë në Kosovë përmes kanaleve strikte klandestine, ia nisëm punës në mënyrë më 
amatore të mundëshme, vetë bëmë zgjedhjn e roleve, bëmë shumëzimin e tekstit, vetë donim ta bënim edhe 

regjinë, edhe skenografinë, edhe kostumografinë dhe çdogjë tjetër që shkon me një akt skenik, paçka se ishim 
thuaja pa asfarë përvoje në këtë drejtim, mirëpo "nuk po e lëmë të na përzihet askushi, sepse na çet telashe e 
kërrname; na e ndryshon tekstin, na e ndërron ansamblin, etj. etj...". Me një entuziazëm të paparë i hymë kësaj 
veprimtarie, dhe fillimisht e lamë një afat prej nja 3-4 ditësh ta mësonte përmendësh secili (nga rreth 45 "aktorët", 
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statistët, figurantët, sa i kishte drama burimore) tekstin e personazhit të vetë që do ta interpretonte, dhe pastaj t'i 
hyjmë punës... Ishte pak prepotenca jonë se "ne dijmë, mundemi dhe ia dalim" në gjithëka, por, arsyeja kryesore 
që nuk lejonim të nga udhëzonte ndokush më i ditur e më i vjetër, ishte përmbajtja e tekstit, që ishte fund e krye 
antijugosllave, e natyrës më të vrazhdët të kësaj fjale, dhe droja se do na e shkurtonin tekstin, paçka se ashtu si 
ishte i shkruar si dramë, me pesë akte e me aktin e pestë plus me dy pamje, dhe se po të luhej ashtu siç ishte, 
shfaqja do të zgjaste jo më pak se nja pesë orë të mira, po ku donim t'ia dinim ne "të gjithëdijshmit". Na qe 
ofruar, fillimisht një punëtorë i vjtër teatror i kohës, Shemsedin Kiratjani, e mëpastaj edhe i mirënjohuri Xhemil 

Doda, mirëpo, në mënyrë indirekte ua bëmë me dije se nuk kishim nevojë për ta, duke iu flenderuar që të dyve.. . 
Mirëpo, kur e filluam "tamam punën" , së shpejti u bindëm dhe e vërejtëm se nuk po bënim mirë dhe se në fakt 
ne nuk "klishim haber" fare nga këto punë, dhe se peripecitë e shumëta veç sa kishin nisur.... 

July 30 at 7:09am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 29 ·  

Nga Foto_Dokumntacioni im jetësor: pos me gjilanas, shoqëri të reja tashmë bëmë edhe me 
studentët tjerë edhe nga Grupet tjera po edhe nga viset e trevat tjera shqiptare: këtu me Fazli 
Gjevukajn para hyrjes në objektin e SHNP, Prizren, 1967. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 
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• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 16 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Le që ishim animatorë dhe promotorë të lëvizjeve patriotike, por edhe nsimëtarë dhe realizatorë 
të shumë e shumë eventeve, mbi 70 studentët "Gjilanas", belaxhinjë nuk ishin, po ama fare nuk i përtonin t'i 
hynin ngatërresave me kendoqoftë, po erdhi puna, madje edhe me organet e rendit, milicinë e atëherëshme. Më 
kujtohet, njëherë sesi u ngatërruam me disa tregëtarë dhe erdhi milicia, ndërkaq që njëra nga nesh (emra nuk po 
përmend), t'i dha njërit nga milicëve një të shtyrë sa e rrëzoi dhe i ra ajo farë shapka dhe t'iu rrotullua pluhhurit të 
rrugës e ai vetëm e morri kapelën dhe e shukundi pak e vajti bashk me atë tjetrin. Herën tjetër, pikërisht në Qafë 
Të Pazarit, seç u ngatërruam me bandën e "Podkalajcave" serbë, dhe meqë aty fshatarët po shitnin dofarë 
drunjësh, ta grabisim nga një sish dhe t'i zdepim dajak mirë e mirë sa i futëm nëpër shtëpiat e tyre, dhe më nuk 
kanë guxua të kapardisen, siç kishin pas vepruar deri atëherë në qytet. Madje edhe të viseve të tjera, shumë 

studentë deklarohshin si "gjilanas", sepse e dinin se ishion në një mënyrë "të mbrojtur" nga të tjerët, sepse 
"gjilanasit janë një për të gjithë, dhe të gjithë për një..." , e pakashumë kështu edhe ishte. Ishin shumë e shumë 
raste tjera që ishim ngatërruar me shumë rsate të tjera nepër lagjet e qytetit, sikundër edhe në parkun tek 
varrezat e qytetit, ku rëndomë tuboheshim dhe mësonim, por edhe bënim proçka të tjera, të sferës kombëtare... 

July 29 at 7:18am · Edited · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 28 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Një Grup Studentësh të bindjeve të njëjta kombëtare e të 
idealit: 
 — with Isa Morina and Rafet Rama. 

 

 

 

https://www.facebook.com/adelina.halimisehu.7
https://www.facebook.com/shemahh
https://www.facebook.com/rahime.bunjaku
https://www.facebook.com/browse/likes?id=817209364980115&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817209364980115&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=817211904979861&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=817211904979861
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816711195029932&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/isaja.morina
https://www.facebook.com/pages/Rafet-Rama/1503863716492669?ref=stream
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816711195029932&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816711195029932&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816711195029932&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1


Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu and 16 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Të qenë një kohë të gjatë të prangosur politikisht, studentët pas vitit 1966, në Prizren vërtetë e 
animuan tërë popullatën shqiptare në zgjimin e ndejnjave kombëtare. Një mbrëmje, kur tashmë ishte koha e 
njohur e të famshmes "korzo", që mbahej çdo natë pranverore, verore, vjeshtore dhe kurdo ishte moti i ngrohtë, 
njëri nga kolegët studentë e kishte dhënë një provim të vështirë, dhe në një ëmbëltore jo larg "Qafës së Pazarit", 

po na qeraste nja 10-12 shokë, me nga një limonatë,(se kaq e kishim "kaçikun"). Pasi e pimë atë limonatë, ashtu 
bashk na u dha të dalim tek sheshi i "Çafës së Pazarit", dhe ia nisëm spontanisht të këndonim këngë të 
Shqipërisë së Mesme, asosh Jugore e Veriore, (që atëbotë ishin të naluara nga politika e UDB-s jugosllave, 
fillimisht ishim ata 12, po më vonë na u bashkuan njëherë me dhjetëra, e pastaj edhe me qindëra studentë e 
qytetarë të tjerë, ndërkaq që korzoja që rëndomë përfundonte më poshtë, diku afër një Qoshku të "Rilindjes", 
duke dëgjuar këto këngë në një kor gjigandë prej qindëra zërash, e "zgjatnin" korzon deri tek "Qafa...", duke na u 
bashkuar shumë sish. Ne nuk e kishim vërejtur fare në atë entuziazëm, që në fakt, përgjatë të gjitha rrugicat që 
takohshin piërisht në këtë "pikë...", tashmë ishin rradhitur veturat e milicisë (kështu i quanim në atë kohë 
policinë), dhe praktikisht, ne ishim në një mënyrë "të rrethuar". Ndonëse ne udhëheqësit e tërë këtij "eventi 
spontan", aq po na bënte që ishin aty... Në ndërkohë, drejtori i SHNP, Demush Shala (një burrë i mirë), e kishte 
dërguar një kolegë tonin: "Shpërndahuni, ju plaçin sytë: a nuk po e shehni se jeni të rrethuar nga milicia...!!!". Atë 
e respektonim, dhe u morrëm veshë që ky "rebelim" të përfundonte me kaq, dhe kush në njërën e kush në tjtrën 

rrugicë e në korzo, u shpërndamë fare spontanisht... Ishte ky një "tst", para ngjarjeve të mëvonëshme të 
organizuara nga studentët e SHNP të Prizrenit... 

July 28 at 7:14am · Unlike · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 27 · Edited ·  

Nga Foto_dokumntacioni im jetësor: Një grup studentësh të të gjitha grupeve të SHNP të Prizrenit, 
më 1967: në prapavijë - Lajde Daka dhe unë... 
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Hasan Bunjaku 
July 26 · Edited ·  

Nga Foto_dokumntacioni im jetësor: Studentët prizrnas, ishim kudo në ngjarje të nduarnduarta 
popullore, fetare e edhe në ato kombëtare, si këtu, me rastin e festës së "Karabash_Efendisë", me 
Fran Lulgjurajn e Meriman Brahën (më 1967). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 19 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Vëretë, studentët i jpnin ngjyrim, karakter dhe seriozitet çdo ngjarjeje festive: kështu, më 28 

Nëntor 1967, në banesën time, në rrugën e atëhrëshme "Sutjeska", nr. 15, ndërsa shumica ishim në Gjilan për ta 
kremtuar, aty ngli i katërti, Dalush Kadriu, ku mblidhen edhe një grup i tërë shokësh dhe e kremtojnë haptazi e 
bukur zhurmshëm Festën e Flamurit, me deklamime, fjalime e këngë adapte, që atëbotë ishin të ndaluara të 
këndoheshin këtu: aty ishin: Meriman Braha, Isa Demaj, Rafet Rama, Dalush Kadriu, e ndonjë tjetër që tani nuk 
po më kujtohet, në ndërkohë që nga zhurma e madhe që po bënin, pronari, apo ndokush nga fqinjët e lajmëron 
SPB-ën, dhe së shpejti agjentët e saj vijnë, e rrethojnë me milici (kështu quhej policia atëherë) shtëpinë, venë 
mjete të përsosura të kohës të incizimit, dhe së fundmi pasi ata tashmë edhe bukur shumë ishin dehur duke 
kremtuar, dhe pa pasur vigjilencë fare, zihn, dhe burgësen. Në ndëkohë, me organizimin dhe i nsistimin e 
studentëve, se do të shkonin dhe do tas "thenin" burgun dhe t'i lironin shokët, nga ky presion, gjykatësi për 

kundërvajtje, disa i denën nga një e disa nga dy muaj burg të fektshëm, tashti jo me kualifikimin "veprimtari 
kundërrvolucionare e antijugosllave...", por për "...prishjen e rendit dhe të qetësisë së qytetarëve të lagjës dhe në 
kohën e natës...". Po me kërcënimin se do ti bojkotojmë që të gjithë ligjeratat, edhe pasi u liruan, Stafi 
udhëheqës i SHNP, nuk ua shqiptoi kurrëfarë dënimi, dhe ata vazhduan studimet normalisht, s edhe ne gjithë të 
tejrët... 

July 26 at 2:12pm · Edited · Like · 1 
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Hasan Bunjaku 
July 25 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Periudha pas vitit 1966, edhe në Kosovë nisi të sjell njëfarë 
frymëmarrje paksa më të shlirëshme, edhe për shqiptarët, sepse u krijua një klimë paksa më 
liberale, meqë pushteti paksa i "zhdredhoi vidat" e njëfarë lirie paksa më evidente: Në pjesën 
qendrore të Prizrenit, jo fort Hotelit "Theranda" dhe Hamamit, me Mumin Alidemin dhe Isa Demajn 
(Shkrelin). 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Shemsi Maliqi, Ukshin Zajmi, Muharrem Bunjaku and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Studentët përgjithësisht, por veçmas ata të 70-tët gjilanas, i dhanë një cytje e nxitje zgjimit të 
ndjenjave patriotike në këtë qytet ku në dy mandate, kryetar komune ishte njëfar pjesëtari i përkatësisë turke, i 

cili, thua e kishte "turqizua" qytetin, ndërkaq që ne me veprimet thuja haptazi në çështjen kombëtare, thuaja e 
përmendëm tërë popullatën, dhe njerëzit nisën ta ndjejnë veten ata që në fakt ishin, dhe ta kërkonin gjnezën e 
tyre. Në shtëpinë ku banonim, bjn fjala pronari quheshte Xhemush Zhuri, ndërkaq që mezi e fliste disi gjuhën 
shqipe, e ishte pra zhurjan. Kishim shoqëri me Pashk Laçin, një patriot i dalluar, argjendarin e njohur prizrenas, 
pastaj me Haxhi Krasniqin që punonte në Bibliotekë, Shemsedin Kirajtanin, Xhemil Dodën, vëllazërit binjakë 
Kuzhnini e shumë shumë të tjerë, që praktikisht, si thuhet ua "çelëm sytë" qytetarëve, ndërkaq që një bandë 
xhagajdurësh serbë të Nënkalasë, që kishin pasë "sundua" në qytet, me një rast tek i zdepëm dajak në Qafë të 
Pazarit, nuk u dëgjuan më të gjallë. Thjesht, studentët gjilnas, por edhe nga të gjitha viset etnike shqiptare që 
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studionin aty, u bënë levë lëvizëse, promotorë dhe animatorë të jetës politike në Prizrenin me tradita të 
herëshme patriotike... 

July 25 at 7:35am · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 24 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Pas kryerjes se Semestrit të Parë të studimeve të vitit 
1966/67, në një sheti, në muajin janar, me shokët e qytetit: Nga e majta: Agim Ilijazi, Sali Hasani, 
Xhelal Ilijazi, Raçip Murseli, Hasan Bunjaku dhe Ismajl Rexhepi. 
 — at Teatri I Qytetit/Gjilan. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Lirak Rushiti, Erson Zymberi, Ukshin Zajmi and 16 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku I qanim hallin njëri tjetrit për mbijetesën gjatë jetës studentore: sepse që të gjithë pakashumë, i 
kishim hallet e njejta. Në fakt, ne studentët, që kurrë nuk "ngopen me asgjë", në Prizren, i provuam të gjitha 
gjelltoret, po na dukej se pjatat secila i kishte shumë të "cekëta", dhe sapo e porosisnom drekën dhe na vinin 
pjatat (kryesisht fasule), unë e fusja lugën vertikalisht, dhe kur nuk e mbulonte shpesh më shumë se gjysmën e 
pjesës së saj, u thoja as këtu nuk paska bereqet... Nejse, aty ku banonim e kishim afër fabrikën "Famipa", dhe 
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një ditë më shkrepi në mendje ta provoj tek drejtori, mbase na pranon edhe neve katër cimerave gjilanas në 
ushqimin shoqëror, në menzën e punëtorëve, të cilën jua paguante sindikata: "Jemi kështu e kështu dhe e kemi 
punën kështu e kështu..." - po i drejtohem drejtorit - dhe, "Ju lutemi, vetëm ne katër kolegëve të na e mundësoni, 
që me ato kushte të na e mundësoni edhe neve, po patët mundësi...!?". Drejtori, një burrë shumë i mirë, njëherë 
buzëqeshi me të madhe, dhe pastaj u mendua paksa dhe m'u drejtua: "Mirë more, po edhe ju tonët jeni, pse jo, 
veç ama, të tjerëve mos ju tregoni...!". Iu falendërova, dhe tërë i gëzuar, u ktheva dhe jua kumtova lajmin e 
gëzuar të tjerëve, kështuqë nga ajo ditë, ne ushqeheshim bashk me punëtorët e "Famipës", dhe ata madje kishin 

konsideratë naj neve dhe n e lëshonin rradhën, dhe kur shkuam për herë të parë, dhe ai që na shërbente na i 
mbushi pjatat me gjellë, e kur e futa lugën vrtikalisht, "shafoni" thuja deri në gjysmë të bishtit të saj, iu drejtova 
cimrëve: "Eh, këtu br vëlla njeriu po mundka të ngopet mirë e mirë...!"... Besa ndaj neve studentëve kishte 
konsideratë edhe një grua në moshë, që e quanim Nëna Marie, që punnte në restorantin e hapur të tipit të 
vetëshërbimit ngjitas me Hotel "Therandën", e cia që të gjithëv na quante, bijtë e vet, dhe duke dashur që të na e 
ndihmojë, na këshilloi që ta merrnim pjatën që ishte gjoja për gjysmë sasie e në fakt ajo na e mbushte grumbulell 
me gjellëra, e në kasë, sipas pjatës që na e shihte kaierka, na e paguante vetëm gjysmën e çmimit... "Studentët 
e hanë edhe "gurin", fliteste që atëherë. Më shumë ishte "syri" se sa barku i uritur... 

July 24 at 2:31pm · Edited · Unlike · 7 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 23 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jeësor: Një grup studentësh në një hapësirë të bukur prizrenase: Lartë 
(nga e majta): Hajdar Hajdari, Hasan Bunjaku, ......Bytyqi, Haki Ademi, Nezir Rrezja; Poshtë: Mumin 
Alidema, Meriman Braha dhe Isa Demaj (Shkreli),më 1966. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Lirak Rushiti, Kaltrina Rushiti and 19 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Situata sociale-politike në Prizren, atëbotë ishte kryesisht, ekonomikisht, nën mesataren e 
pjesëve të tjera të ish shtetit; rrjdhimisht, edhe e studentëve, të cilët, thuaja shumica dërmuese, mezi mbijetonin, 
sepse duheshte paguar banesa 700-800 dinarë të atëherëshëm, parapagimi mujor nëpër ndonjë gjelltore private 
për tri vakte, kushtonte 1.100-1.200 din. e pastaj jo ndonjë veshëmbathje, jo libra e mjete të tjera mësimore, jo 

udhëtimet për nëpër familje së paku në dy javët njëherë, ishin gjëra që kushtonin sëpaku nja 2.500 dinarë, e të 
cilat, vështirë na i siguronin familjarët; mirëpo, sesi ia dilnim, duke u arrnuar me huazime nga njëri tjetri, dhe jeta 
studentore na ishte fare e lumtur... Meqë nxënës gjilanas, në SHNP, më 1966, ishim jo më pak se 70, dhe thuaja 
ishim dominues në mbarë Shkollën, por edhe njëfarë lloj nismëtarësh të vepimeve të ndryshme në qytet, duke 
qenë njëfarë lokomotive për të gjitha ngjarjet që do të ndodhnin në SHNP, por edhe në Prizrenin, për çka, më 
shumë do fjasim në ditët e ardhme... 

July 23 at 8:41am · Like · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 22 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Para objektit dhe tabelës së Shkollës së Naltë Pedagogjike në 
Prizren. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti, Shemsi Maliqi and 23 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Sa isha i gëzuar që me njëqind telashe i nxorra disi dokumentat e mija nga Shkolla e Naltë 

Ekonomike Komerciale në Pejë, aq u ndjeva i stresuar kur erdha tek drejtori i Shkollës së Naltë Pedagogjike në 
Prizren, sepse tashmë kishin kaluar të gjitha afatet e regjsitrimit dhe kishin filluar me të madhe ligjeratat e vitit 
vijues 1966/67, dhe se Grupi i Gjuhës dhe Letërsisi Shqipe, tashmë i kishte tejkaluar të gjitha limitete numrave të 
të pranuarve, sepse tashmë ishin pranuar 104 studentë. Drejtori Demush Shalal (ndjesë pastë) fillimisht m'i ofroi 
të gjitha degët tjera: atë të Matematikës, Kimi-Fizikës e Rusishtes, mirëpo unë po inistoja në këtë degë, sepse 
ato natyrore, sikur nuk më pëlqenin fare. Fillimisht, nuk më pranoi fare, e me insistimin tim të ngulmtë, dikur i 
"erdha maje hunde", dhe bukur me nervozë, më tha: "Mirë, xhanëm, janë 104, e bëhu i 105-ti, ishalla nuk po e ze 
ndonjë vend të ndokuj që vërtetë e meriton këtë...", sepse, sikur, me mënyrën se si isha i veshur, dhe me flokët e 
gjata alla "Bitëlls", nuk ia mbushja mendjen fare se mund të jem ndonjë i interesuar kushedisa i madh për 
studime, sa të "ndjek" femra për një kohë. Isha definitivisht, njeriu më i lumtur në botë në ato momente, sepse po 
bëhej realitet një diçka që para rreth nja 5-6 muajve, e konsideroja një utopi, ëndërr e "parealizueshme, e "mision 
i pamundëshëm"... 

July 22 at 8:39am · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku 
July 21 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: pas gjithë atyre krajatave, streseve e mërzitjeve që kisha për 
dy vite, më në fund, ja që u bëra student në vitin 1966, me mëse 70 ish shokësh të SHME e të 
Shkollave tjera të Gjilani dhe mbarë trojeve tona etnike të pjesës Lindore të Kosovës. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi and 20 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Po them, më në fund u bëra student, sepse, që nga tetori i vitit 1964 e vetëm deri para 6-7 
muajsh, i kisha humbur fare shpresat se do më lejohej shkollimi i mëtejmë nga UDB-ja. Në fakt, fillimisht, isha 

regjiastrua në Shkollën e Lartë Ekonoomike Komerciale në Pejë, mirëpo, meqë isha i vetmi Gjilanas në atë 
institucion të lartë pejan, thjesht, nuk m'u ndejt, aq më parë që të gjithë shokët më të ngushtë, sikundër edhe nja 
70 të tjerë, ishin regjistruar që me kohë në Shkollën e Naltë Pedagogjike në Prizren. Kam heçur të zitë e ullirit, 
derisa u çregjistrova nga kjo Shkollë në Pejë, meqë kishin pak studentë, andaj drejtori malazias, nuk m'i lëshonte 
dokumentat, dhe meqë nuk kisha derë tjetër, duke pyetur se ku ësht zyrja e Kryetarit të komunës, vajta atje dhe, 
çuditërisht, pas një pritje relative, më pranoi kryetari, po malazias (me Pejën "sundonin" ardhësit nga Mali i Zi, 
paçka se ishin një minoritet diku 5 %), i cili, çuditërisht, pati kaq mirëkuptim për "përrallën" time, "...se për këtu 
nuk po kam bursë e në Prizren, më ishte siguruar gjoja bursa...". E morri telefonin dhe e thirri direkt drejtorin e 
SHLEK, të cilin e urdhëroi që kur të shkoja unë, të më presi me dokumentat e mija në duar: "... me zor nuk 
mbahen studentët, po me degë atraktive...", po i thoshte, dhe më përcolli duke më thënë se po pata ndonjë 
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problem, t'i lajmërohem sërish. Dola nga zyra e tij, dhe vërtetë kur shkova në zyre të Drejtorit të SHLEK, në 
tavolinë e gjeta dosjen me dokumentet e mija. "Deri atje e çove punën..." më tha, duke aliuduar në shkuarjen 
dhe ankimimin te Kryetari i komunës. Nuk e zgjata m[ë sjhumë , sikundër as ai, por m nervozizëm ma hodhi 
përpara Dosjen, dhe unë dola, i gëzuar aq shumë, paçka se në SHNP në Prizren, tashmë kishte një muaj që 
kishin filluar ligjeratat, dhe asgjë nuk e kisha të sigurtë, dhe se do të kisha probleme të mëdha për t'u regjistruar 
në Degën e Gjuhës dhe Letërsinë Shqipe... 

July 21 at 8:21am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 20 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Regjistrimi, pas shumë e shumë peripecishë, në Shkollën e 
Lartë Pedagogjike në Prizren, në Grpin për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, pas më se dy vitesh, ishte 
gëzimi im i parë, sepse, pasi tashmë i kisha humbur të gjitha shpresat se do më mundësohej 
vazhdimi i shkollimit nga UDB, më në fund, "nëpër vrimë të gjilpërës", sërish u riktheva në itinerarin 
tim jetësor. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 21 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku Ishte ky për mua një stres fort i madh, sepse që nga tetori i vitit 1964 e deri tek tetori i vitit 66, 

kisha përjetuar kaq shumë krajata jetësore. Akoma me maninë se do mund të më ndalohej shkollimi i mëtejmë, 
ndërsa të gjithë studentët tjerë gjiënas merrnin bursa nga Kuvndi i Komunës së atëherëshme, unë, që isha 
nevojlia më i madh për te, sepse në familje jetonim nga një rrogë e punëtorit të rëndomtë të Ndërmarrjes 
Ndërtimore të vëllaut tim, sepse nuk guxova as të konkuroj (aplikoj) për "stipndi", siç e quanim atëherë. E dij që 
nga paga mujore 400 dinarëshe, sa e kishte vaëëai im, 200, e ndonjëherë, me insistimin e një kunatës sime 
(ndjesë pastë!), edhe 250 dinarë, ndaheshin për mua e me pjesën tjetër të pagës jetonte e tërë familja. Me këto 
para, mbaj mend, 70 dinarë e paguaja banesën private, 110 dinarë, parapaguhesha në ndonjë gjelltore të qytetit, 
e me ato 20 dinarë të tjera "xhurustisesha" për gjërat tjera: libra mësimor e material tjetër i domosdoshëm, 
ndonjë kgr duhan (e konzumoja fort këtë "viran"), dhe rrallë për ndonjë palë këpucë, ndonjë këmishë, apo 
pantollona, se sa për kaffe e "Coca-Cola", as që bëhej fjalë. Dorën në zemër, atëbotë, të gjithë e jetonim po këtë 
jetë, sepse ata që e gëzonin bursën, nga familja nuk u jepnin asnjë metelik, kështuqë, e bënim një jetë mjaftë 
"zilam", si studentë, më... 

July 20 at 8:00am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 19 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Nepër "Scila e Haribda", unë e Beqa në afatet prill-qershor-
shtator të vitit 1966, i kryem të gjitha provimet, sikundër edhe punimt e diplomës, dhe m[ në fund, me 
ndihmën e Drejtorit, Sabit Jakupit, e profesorëve Sk[nder Berisha, Nexhmedin Behluli, Mehmet 
Pozharani, Tefik Geci e të ndonjë tjetri, ia dolëm të shkëputemi nga "kthetrat" e SHME, dhe Unë në 
Prizren, në Grupin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, e Beqir Musliu, në po këtë Degë të Fakultetit 
Filozofik të Prishtinës, i vazhduam studimet; kjo është fotoja e Indexit tim. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti and 24 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Kur e ceka më lartë se kemi kaluar nëpër "Scila dhe Haribda" derisa i dhamë provimet në 

SHME, i referohem të dhënës se një grup prej 5-6 profesorësh serbë, të ngarkuar nacionalisht, bënë çmos që të 
na "stopojnë", por, meqë ishim kaq shumë të përgatitur, përkundër përpjekjeve të shumëta që i bënë, nuk gjetën 
kurrëfarë shteku për këtë. Pasi u diplomova në Lëndën e Kontabilitetit, fillimisht, përmes një shoku të lagjes dhe 
të shkollimit të mëherëshëm, Selver Hysenit, u regjistrova në Shkollën e Lartë Ekonomike_-Komerciale në Pejë, 
mirëpo, kur e vërejta se e gjithë shoqëria ime ishin regjistruar në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Prizren, 
ndërkaq që Selveri hoçi dorë fare nga ShLEK në Pejë, atëherë, me të zitë e ullirit, fillimisht, mezi i tërhoqa 
dokumentet nga Peja, e mëpastaj, edhe të regjistrohem në këtë Degë në Prizren, sepse pikërisht ky Grup, ishte 
"mbipopulluar", sepse tashmë ishin 104 studentë, por me mirëkuptimin e Drejtorit, prof. Demush Shalës, mezi u 
bëra i 105-ti student, dhe atëbotë gëzimi im nuk kishte skaj, sepse, vetëm 6 muaj më parë, i kisha humbur të 
gjitha shpresat se do më lejohej shkollimi i mëtejmë, mirëpo, fati i gjithë shqiptarëve, rrjedhimisht, edhe imi, nga 
skena politike ra nacional-shovenisti i madh antishqiptar, Alksandër Rankoviqi, dhe shumë gjëra nga e kaluara, 
hë për hë, u "korigjuan"... 

July 19 at 7:08am · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku added 2 new photos. 
July 18 ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Në SHME, pos SHKA "Ekonomisti", vepronin edhe format tjera 
të veprimtarisë kulturore_sportive, dhe lirisht mund të thuhet së kjo Shkollë ishte një fidanishte por 
edhe vatër e krijuesve letrarë, sikundër edhe e sportistëve të të gjitha degëve, veçmas henbollistë e 
futbollistë. Në kuadër të Komitetit të Rinisë Shkollore, udhëheqës i të cilit isha, me sukses të madh 
po vepronte Grupi letrar: prirë fillimisht nga Ali Gagica, e më vonë, edhe Beqir Musliu, Faik Shkodra, 
Adem Musmurati, Bajram Qerimi, unë, e disa talentë të rinjë, që mbanin orë të shpeshta letrare, në 
të cilat merrnin pjesë edhe krijues të rinjë nga Gjimnazi e Shkolla Normale; ndërkaq, me 
kryeradaktor Beqir Musliun rregullisht dilte Revista-Fletushkë "Shprehja e të Rinjëve", ku i botonin 
punimet e tyre të gjithë ata që kishin prirje për këtë art. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Hetem Arifi, Ahmet Murati, Shemsi Maliqi and 27 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Shkolla e Mesme Ekonomike në gjysmën e viteve të 60-ta, ishte vërtetë një Qerdhe kulturo-
sportive, nga e cila, pos të tjerash, u rekrutuan letrarët e mirënjohur Beqir Musliu, prof.dr. Faik Shkodra e ndonjë 
tjetër. Kjo vatër e diturisë e kishte një Bibliotekë, që atëbotë ishte ndër më të furnizuarat me literaturë, beletristikë 
dhe vepra letrare, e të cilat, nuk mund t'i gjeje as në Bibliotekën e Qytetit; në çdo javë mbaheshin Ndeja 
Gazmore, që atëbotë i quanim "Matine", sepse mbaheshin gjatë ditës, i posedonte të gjitha mjetet teknike të 
amplifikimit, me të cilat, manipulonte Elmaz Bajrami (më vonë trajner i njohur kosovar i sportit të boksit); ku 
merrnin pjesë në këto programe edhe nxënës të shkollave të tjera. Të koncipuara mirë, pos vallëzimeve klasike 

e moderne të kohës, mbaheshin edhe Kuize të hapura publike të diturisë, sikundër edhe forma të tjera. Nga Kjo 
Shkollë, zatën dolën edhe futbollistët e mirënjohur më von[ të brezave të tyre: vëllazërit Enver e Hysen Hyseni e 
të tjerë. Për kushtet e atëherëshme, kjo Shkollë vërtetë gëlonte nga aktivitetet dhe veprimtaritë kulturore e 
sportive, sikundër edhe format tjera të organizuara, falë angazhimit e mirëkuptimit, të drejtorëve, fillimisht Tahir 
Zeqë Berishës e më vonë edhe të mirënjohurit Sadullah Brestovcit, pa mbështetjen e të cilëve, kjo vatur 
arsimore as që do e kishte atë rregull e disiplinë dhe atë sharmë që e ka vetëm koha e shkollës së mesme, e cila 
nga nxënësit, nuk harrohet kurrë. 

July 18 at 8:13am · Unlike · 6 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 17 ·  

NgaFoto_Dokumentacioni im jetësor: E kisha filluar shkollimin e mesëm me plot elan e entuziazëm, 
që të arrijë sa më shumë dituri në jetë, mirëpo, pikërisht sapo arrija në pikëcakun e gjakuar, UDB_ja 
ma ndali hovin për nja dy vite (1964-66), vite këto të cilat më vështirë i përballonin familjarët dhe 
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miqtë e mirëfilltë, se sa unë, sepse, që me kohë e dinim të gjithë nga KRBTSH, së mund të na 
ndodhte edhe kjo. 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Sefer Isufi, Kaltrina Rushiti, Shemsi Maliqi and 22 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Asgjë nuk ma bënte ajo se praktikisht bëja një jetë pa itinerar, pa busollë, sepse, të të jipej 

denimi në kohën famëkeqe të A.Rankoviqit "... përjaashtoht për KOHË TË PACAKTUAR...", praktikisht donte të 
thonte se kjo e pacaktuar, në fakt ishte baraz me nocionin KURRËMË - sa më acarronin sjelljet e disave nga 
familjarët, e veçmas shokëve, që nuk kisha lënë pa bërë gjë që t'i përballojnë krajatat jetësore sa më lehtë, 
ndihmë kjo që donte mund e sakrifica, sepse për ta isha një "virus" nga i cili iknin sapo më hetonin diku në qytet, 
e thenin rrugën, apo ktheheshin mbrapshtë që të mos më takonin, madje as në kalim të ma thonin një 
"Mirëdita!", sepse kaq shumë u kishte hyrë droja nga agjentët e UDB; andaj kjo më shtynte që të rrija pa dalur në 
qytet me ditë e madje edhe muaj të tërë, sepse kaq shumë zhgënjehesha... 

July 17 at 7:24am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
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July 16 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: me mikun tim të përjetëshëm, Beqir Musliu, pas katrahurave 
nëpër lokalet dhe kazamatet e UDB_Ës jugosllave, më prill të vitit 1966, iu nënshtram provimeve 
private dhe u diplomuam në SHME, dhe vazhduam shkollimin në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë 
Shqipe, në në SHLP në Prizren, e Beqa, siç e quaja, në Degën e Gjuhë dhe Letërsisë Shqipe të 
Fakultetit Filozofik të Prishtinës: 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 37 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Edhe gjatë dhënies së provimeve privatisht, ndonëse ishim të përgatitur kaq shumë, një grup 
me ngarkesa të mëdha nacionalist-shoveniste serbe, u përpoq mjaftë të na frenonte, mirëpo, meqë provimet 

jipshin me komisione, në të cilat patjetër tashmë ishte edhe ndonjë profesor shqiptar, nuk munën të na "zënë" 
ngusht askund; besa edhe dronin sepse e dinin se tashmë ishim bërë si të çartur dhe se do mund t'u ndodhte 
çmos nga ne. 

July 16 at 7:48am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 15 · Edited ·  
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Isha maturant i SHME vetëm një muaj e 20 ditë, sepse, për 
shkaqe të aderimit në Komitetin Revolucionar për Bashkimin e Trojeve Etnike Shqiptare, me 
vedndimin e Këshillit Mësimdhënës të Shkollës (imponuar nga UDB), pikërisht më 20 tetor 1964, m'u 
kumtua Verdikti, me denimin kapital për një nxënës: "Për indoktrinim antijugosllav dhe shovenizëm 
shqiptar, Hasan Bunjaku përjashtohet nga të gjitha shkollat e mesme, pa të drejtë regjistrimi në 
shkollat tjera, në afat të pacaktuar", kështuqë jasht çdo rrjedhe jetësore, atëbotë isha privuar: madje 
as shokët e klasës dhe të tjerët nuk guxonin të më përshëndetnin as në rrugë (gjë kjo që atëherë më 
godiste rëndë, meqë nuk i mendoja pasojat që do mund të kishin për një veprim të tillë), nisën të 
rralloheshin edhe akrabatë në vizita familjes 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 26 others like this. 

•  

Shemsi Maliqi Gjithenje ishe organizator edhe atekohë fare nuk dyshoj ne " mëkatet" e tua kunder LKJ. Qe 

kurre ne jete nuk u bere antar as ne LETER si thonin disa. Te punosh ne ate kohe dhe te jesh reporter i nje 
rajoni si ishte Anamorava e te mos keshë antar i LDK kjo është jo veq krenari por edhe trimeri e kete e bëri njeri i 
"shkarravinave " ne Rilindje miku im i nderuar Hasan Bunjaku , krenohem me Ty o inderuar Zoti te dhashte 
shendet e jete te gjatë . P. S. Te lutem mos e harro vazhdimin e familjes Bunjaku rrethe joshpernguljes per turki 

July 15 at 10:47am · Unlike · 1 

•  
Hasan Bunjaku Ishin ato vite të vështira e sundimi satrap i Rankoviqit, njeriut të dytë të ish shtetit që nuk është 
më, dhe kryeshefit për sigurimin e brendëshëm. Në fakt, u zu organizata ilegale e lartpërmendur, u burgos Adem 
Demaçi e të nesërmën gjithanmdej Kosovës edhe anëtarët tjerë eminentë. Rexhep Elmazi, Beqir Musliu, të cilin 
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e privuan nga shkollimi më 8 qershor 1964, dhe ia humbën vitin e Tretë ndonëse me nota tashmë të 
përfunduara, dhe e mbajtën në burgim 6 muaj, ndërsa Ademin, Rexhepin Teki Dervishin e të tjerët u denuan me 
burgime të rënda. Në Kohën kur të gjithë, si nga shejtani iknin nga unë, dy miqtë e mijë të pëjetshëm: Mehmet 
Bushi dhe Haki Ademi, nuk e ndërprenë kurrë shoqërimin dhe miqësinë me mua, paçka se kishin kaq shumë 
telashe nga agjentët e UDB_ës (të cilët po më përcillnin hap pas hapi, dhe po e kontrollonin shtëpinë time 24 
orë, pçr të parë se kush po hynte e kush po dilte), pse e bënin këtë, madje haptazi. Shkova të ankohesha në 
Komitetin e PKJ, për gjoja pafajësinë time, ndërkaq që sekretari organizativ, njëfarë Vllada Zamfiroviqi, ma tha 

haptazi: "Ti që je kundër këtij shteti, që je anti...., anti.... anti...., çfarë po kërkon më nga ky shtet. Ja ku e ke 
Gllamën, shko e nxirr gurë...!" Isha bërë tashmë njëjtë për çdogjë, dhe aty, në foajeun e KK PKJ të Gjilanit 
(objekti i tashëm i Degës së PDK të Gjilanit, para sa e sa hallexhinjëve që ishin ardh të "kryenin" punë, iu 
drejtova Vllados: "Më akuzoni për anti,,,, anti....., anti....dhe meqë qenkam i tillë, sipas jush, nëse stërgjyshi, 
gjyshi e babai im kanë mbijetuar nga ata gurë, do jetoj edhe unë nga ta...!" Dola, dhe pritja kur do më kapte 
milicia e të më fuste në burg, mirëpo, siç duket, ata u mjaftuan me kaq me mua... Ndonëse me Ligjet në fuqi, 
kisha të drejtë t'u shtrohem provimeve privatisht, kurrë kjo nuk m'u lejua në asnjë afat, dhe drejtoresha, një 
Todora Popoviq, më deklaronte haptazi: "...Biri im u në nuk kam asgjë kundër teje, por më beso, UDBA nuk po 
lejon që ti t'u nënshtrohesh me korrespondencë provimeve...". Fati im dhe i të gjithë shqiptarëve ishte ai se 
Rankoviqi u bë aq i rrezikshëm edhe për PKJ (LKJ), dhe, duke e ndjerë edhe vetën të pasigurtë,Tito, e eliminoi 
atë nga të gjitha funksionet në atë shtet që nuk është më, dhe Kosova nisi të frymojë pak më lirëshëm e mua e 
Beqirit, falë drejtorit, Sabit Jakupit dhe profsorëve shqiptarë, mua dhe Beqir Musliut na u dha mundësia e shtrimit 

të provimeve private, dhe me dy afate, i kryem provimet dhe u diplomuam, dhe vazhduam edhe studimet. Për 
peripecitë në UDBÇën e gjilanit, nuk do flisja shumë, ndonëse për çdo ditë më duhej të "vizatohesha" ppërpara 
zyrës së Agjentit Obrad Saviqit, i cili më merrte në pyetje duke përdorur metodat më të ndryshme psiko-fizike 
ndaj meje, dhe meqë nuk nxorri gjë, më gënjeu ditën e fu ndit: "Ik shko në shtëpi, mëso e lere politikën, po na në 
ty kemi llogaritur shumë si në njërin nga kuadrot tona më të mira të ardhëshme, e ti të mirës po i bjen 
shqelma...", ndërkaq që sapo u regjistrova në klasën e fundit, atë ditë tetori, në orë të mësimit hyri në klasë një 
korieri Radiqi, dhe profesori lexoi verdiktin që mç ishte dhënë, gjë të cilin e zbatova po në atë orë: u përshëndeta 
me të gjithë shokët, tashmë burra me mustakë, të cilët qanin si fëmija për mua, e unë disi u mpina dhe disi u 
dhash "gajret" shokëve... 

July 15 at 9:09pm · Like · 2 

•  
Shemsi Maliqi Ndoshta te këtheva pak vite mbrapa por si do gje te jete ishin vite te mburrejes kombetare duke 
falenderuar Juve si gjenerate por edhe shume te tjer. Por rrefimet e Tua janë shumë domethanse i 
nderuari Hasan Bunjaku 

July 15 at 10:02pm · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 14 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Fundviti i klasës së III-të të SHME (1963), Paralelja e 
Kontabilitetit me prof. Hajredin Bexhetin në oborrin e Shkollës. 
 — with Beqir Beqiri and 4 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo njëra ndër paralelet më "problematike" në SHME: me një strukturë shumë heterogjene 

të nxënësve nga shumica e trevave shqiptare, veçmas të pjesës juglindore të Kosovës dhe Kosovës Lindore e 
maqedonisë veriperëndimore: Bëmat, Anekdotat, gjendëshmëria, dhe veçmas kolegialitetit ishte ndër cilësitë më 
të larta që e karaketrizuan atë.Meqë kishim të bënim me mbi 95 të lëndëve mësimore në gjuhën serbe, bëri që 
mosnjohja e kësaj gjuhe të huaj, për të marrë notë kaluese, i kemi pëdorur të gjitha metodat e mashktrimit të 
profesorëve, për ta marrë një notë kaluese: që nga "mësimi mikst" shqip-serbokroatisht në lëndën e Kimisë, për 
të cilën tashmë kam shkruar në një rast tjetër, këtu kemi kaq shumë mënyra të "aplikuara" për ta arrijtur këtë 
(flas për shumicën dërmuese, sepse unë dhe nja 2-3 të tjerë ishim të shkëlqyeshë). Dredhitë e ndryshme, të 
bëra në orët ndryshme të mësimit, janë kaq shumë sa këtu do i përmendim vetëm fare pak raste të ndryshme. 
<<në të "pyeturit për notë nga vendi", u patën prefeksionuara kaq shumë metoda të "ndihmës kolegut që ishte në 
siklet, në rradhë të parë duke i pëshpëritur, meqë qenë bërë thuaja "specialishta" për të të kuptuar vetëm me 
lëvizje buzësh; në orët e "Hartimeve" (Testimeve, siç po quhen sot), të bëra me shkrim, ka ndodh që pasi i kam 
krye shpejt e shpejtë hartimet e mija me shkrim, edhe nja katër-pesë letrash tjera t'i shkruaja dhe në mënyrë 

"Klandestine" t'jua shpërndaja dia pjsëve të klasës, e të cilat pastaj përcilleshin dorë më dorë, aq sa u hetova 
nga shumica e profesorëve dhe në këto orë, ka ndodh ose ta bartnin një bankë fare ndaras nga të tjerët; e më 
vonë kur as kjo metodë, atëherë në këto tipe orësh, mua profët. më përznin fare nga ora, kështuqë mua nuk më 
"tstonin" fare me shkrim, mirëpo sërish nuk rrija dot rehat pa iu "ndihmuar" disi shokëve në këto orë Hartimesh. 
Prisja posht klasës, ndonëse ishim në katin më të lartë, me kuti të zbazët të "çibritit", lidhur me pe,tema, pyetjet e 
detyrat, ndonjëri m[ afër dritarës së hapur shpejt e shpejt i shenonte pyetjet, e fuste letrën të bërë shuk në kutinë 
e "çibritit", dhe e lëshonin me pe të hollë për dritare, e unë i prisja poshtë, e merrja e hapja kutinë dhe i zgjidhja 
detyrat, dhe i fusja sërish në kuti dhe e tërhiqja perin, si sinjal që ta tërhiqte, të cili n edhe e bënion dhe shpejt e 
shpejt me ndonjë fletë i shënonin ato që ua kisha përjellë dhe pastaj ato shplrndaheshi n nga njëri ek tjetri, derisa 
shumica që nuk i dinin përgjigjet, e kryenin atë së paku pë një notë kaluese. Nëdr më të shkathtët në këtë drejtim 
ishte Metush Haliti (nga Zhegra), i cili i planifikonte deri në përpikmëri "strategjitë" dhe i projektone mundësitë e 
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mundëshme të manipulimit, e shumë të tjerë, të cilat, hapësira e vogël e kësaj natyre të komunikimit nuk ma jep 
atë luks t'i them të gjitha dredhit që ua bënim profave srbë, vetëm e vetëm që për koegët pak më të dobët, ta 
"nxirrnim" nga ndonjë notë kaluese, e pë të cilat, do flasim herë tjera. 

July 14 at 8:02am · Unlike · 5 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 11 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësorë: Nxënës i SHME, ndër më të mirët absolut në brezin tim, 
gjatë tri viteve e nja dy muaj, kaq shumë iu kam ndihmuar shokëve të klasës, që në fakt ishte, është 
dhe mbeti kënaqësia ime më e madhe dhe postulati im i përherëshëm jetësor. 
 

 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 10 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Akoma, nxënës në SHME, ku kisha shokë nga më të 
ndryshmit, nga anë të ndryshme të trojeve tona etnike, si këtu me Ruzhdi "Kumanovën" (mbiemri 
nuk më kujtohet - ndjesë pastë), (diku më 1963) në një foto rasti në Parkun e Qytetit. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 9 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku SHME e Gjilanit, ishte një vatër e madhe arsimore për shqiptarët e të gjitha trojeve etnike 

shqiptare: Anamorava, Kosova Lindore, Maqedonia dhe pjesa rajonale e Gjilanit: Elez'Hani, Kaçaniku, Ferizaj, 
Shtimja, Lipjani, e të cilët pastaj, u bënë pishtarë të veprimtarive profesionale komunale, por edhe shembull 
nxitës për tjerët, sepse atëbotë, madje edhe djemtë nuk lenin prindërit e tyre të shkojnë në shkollë të mesme, e 
për vajza, vetëm disa tek-tuk të rralla fare. 

July 10 at 6:32am · Unlike · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 9 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: E tërë paralelja e Vitit të Dytë të Degës së Kontabilitetit të 
SHME të Gjilanit, më 1962, e kishim vetëm një vajzë: Magbule "Malishevën", siç shifet edhe në këtë 
foto të rastit me një grup shokësh: Me Hysen Nosala,Beqir Beqiri, Dalush Kadriu,Deli Ajeti,Januz 
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Shurdhani, Isa Dema, Ismet Hoda, Haki Ademi, Magbulja dhe dy tjerë (kërkoj falje që nuk po më 
kujtohen emrat e tyre). 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte Kjo kohë e sapo nismës së shkollimit të femrës shqiptare në shkollimin e mesëm, meqë 
mbretëronin ende paragjykimet prapanike, kështuqë, e kam thënë edhe herë tjera, që nga Viti parë e dri tek i 
Katërti në tërë SHME, ishin vetëm 9 vajza shqiptare. Një Zot e di që për shkak të kësaj të vetmes vajzë që e 

kishim në klasë, të tërë nxënësit tjerë, mbanin një konsideratë të thellë ndaj saj, dhe edhe sjelljet e meshkujve 
ishin tjetërfare, para se të ngelnim edhe pa Magbulen, e cila në vitin e dytë, hoçi dorë vetë nga shkollimi i 
mëtejmë, kohë kur pastaj, paralelja "gjinikisht" e pastërt maskiliste, vepronte si t'ia donte qejfi. 

July 9 at 8:00am · Edited · Unlike · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 8 ·  

Foto XI: Ali Jusufi ishte njëri nga solistët më të dalluar vokalë, i cili me këngët e tija popullore, e 
përfaqësonte SHKA "Ekonomisti" të SHME të Gjilanit, në periudhën 1962-65. 
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Hasan Bunjaku added 10 new photos. 
July 8 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Këta, dhe Adem Agushi, Ali Jusufi e ndonjë tjetër, ishin shtylla 
e SHKA "Ekonomisti" i SHkollës së Mesme Ekonomike e Gjilanit, që veproi në periudhën 1962-65: 
Foto I: Ansambli mikst i valleve; Foto II: Grupi i meshkujve i vlleve; Foto III: Haki Ademi, Mehmet 
Bushi dhe unë me Melihate Buhiqin, në njërin nga udhëtimet; Foto IV: Tre miqtë, dhe shtyllat e 
Ansamblit: Unë me Mehmetin dhe Hakiun; Foto V: Melihate Buhiqi (lart) dhe Kadrije Sllamniku, në 
një pamje nga vallja tipike shqiptare;Foto VI: Melihate Buhiqi, prijatare e vajzave, valltare, këngëtare 
dhe animatore e SHKA; Foto VII: Lutfije Piraj, poashtu ndër valltaret dhe këngëtaret e "Ekonomistit"; 
Foto VIII: Haki Ademi, ndër valltarët dhe animatorët e Ansamblit; Foto IX: Si Kryetar i KRSH, me 
ndihmën e shokëve, isha përgjegjës për çdo gjë rreth aktivitetit dhe veprimtarisë në Shkollë, pra, 
edhe për "Ekonomistin; Foto X: Mediha Buhiqi, njëra nga aderueset, mbështetëset dhe ndihmëtaret 
e SHKA 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Shpend Latifaj, Shemsi Maliqi and 22 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Më vie keq që nuk m'u gjend asnjë foto e Nismëtarit dhe kryetarit të kryesisë së SHKA 

"Ekonomisti", Adem Agushit, pos ato që i ka në vallet, sikundër edhe të valltarit tjetër, Bajram Sadriut, valltares 
Mejreme Abazit, Sebush Namanit, Muazeze Gjinollit e të ndonjë tjetrit. 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 7 · Edited ·  

 

 ·  
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Anëtaret më emblematike të SHKA "Ekonomisti" e SHME në 
Gjilan(1962-65), pa të cilat as që do mund të mendohej Ansambli as programi i saj: Melihate Buhiqi 
(lartë) dhe Kadrije Sllamniku, në një pikë karakteristike vallëzimi. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Këto dy anëtare, sikundër edhe:Lutfije Piraj, Muazeze Gjinolli, Mejreme Abazi, sikundër edhe të 
tjerat në "logjistikë": Mediha Buhiqi, Fatime Shehu, Xhevahire Bllaca, e ndonjë tjetër nga Shkollat tjera, si motrat 
Mirushe e Ajshe Muhaxheri, Fikrijet Normalistet e dnonjë aderuese tjetër, qoftë edhe të papërfshira në shkollimin 
e mesëm, bënë atëbotë punë të madhe, dhe më ishin ndër ndihmataret dhe mbështetëset e veprimtarisë sime, si 

Kryetar i Komitetit Shkollor të Rinisë së SHME, gjë kjo që nuk u pëlqente aq fortë atëbotë agjentëve të UDBçës 
Rankoviqiste, e cila, më vonë, do të gjente mënyra për t'u hakmarrur, në mënyrë perfide, për çka do flasim herë 
tjera. 

July 7 at 4:18pm · Unlike · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 6 · Edited ·  
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Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Në SHME, atëbotë, (vitet 1961-1965)në të tri degët, mësimin 
e vijonin, pos nga të gjitha viset e trojeve tjra shqiptare, edhe 26 kaçanikas, të cilët, që të gjithë 
kishin bursë nga komuna e Kaçanikut, dhe karakteristikë e tyre ishte e dhëna, si shumica ishin në 
moshë më të shtyrë seç do ishte ajo normale për këtë fazë të shkollimit, madje disa sish, besa edhe 
të martuar, por një gjë që i veçonte nga të tjerët e viseve tona, ishin shumë të lidhur njëri me tjetrin, 
dhe po ndodhi e u ngatërrua kush me cilindo prej tyre, duheshte llogaritur se do të përballesh edhe 
me 25 bashkëvendësit e tyre. Këtu, unë me Hajrush Rakën (ndjesë pastë!, udhëheqës i pashpallur i 
kaçanikasve) dhe mikun tim, po nga kjo komunë (tashti komunë më vete), Elez'Hani, Mehmet Bushi. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Pikërisht, duke iu falenderua kryetarit të atëherëshëm të komunës, Sali Bajrës, që ishte një 
burrë sa trim e i palekëndëshëm, aq edhe vizionr e shumë atdhetar për atë kohë, sepse me dhënien e burësë, 
praktikisht i kishte nxitë këta 26 nxënës që të kryenin pikërisht njërën nga Degët e SHME: Administrativen, 

Komercialen, apo Kontabilitetin, dhe sapo u diplomuan, përnjëherë e morrën tërë administratën e ndërmarrjeve 
ekonomike në duar të tyre, e më vonë edhe duke i vazhduar në këto degë përkatëse fakultetet, u bënë faktorë 
kryesorë në komunë. Mirëpo, veç një shpirt i tyre e di se ç'kanë heur për shkak të të dhënës se mbi 95 për qind e 
lëndëve, siç e kemi tzhënë edhe një herë tjtër, ishte në gjuhën serbokroate e Kaçaniku, edhe atëbotë, ishe qind 
për qind i pastër etnikisht ekskluzivisht, me popullatë shqiptare dhe këtë gjuhë, madje nuk e njifnin fare, andaj, u 
ndodhnin sa e sa anekdota e situata humori, kur i ngatërronin terminet e fjalët shqip-e-serbisht. Jo për ndonjë 
lavd, por, si edhe të gjithë të tjerëve, ju kam ndihmuar në këtë drejtim, duke iu "pëshpëritur", kur po pyeteshin 
"nga vendi" për notë, dhe në të gjitha format tjera të mundëshme, çfarë mund të bëhej njëri për tjetrin, ndërkaq 
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që ata vërtetë më kanë qenë kaq falenderues saqë ka ndodh ndonjë verë, duke kaluar me tren andej, të më 
"zenin" në stacion (sepse treni këtu andej e këtej, ndalej më shumë minuta, për t'u furnizuar kazanët gjigandë me 
ujë, ku e kishin një si rezervoarë, dhe të më "kidnaponin" e të më mbanin për një javë ditë, në dreka e darka e në 
të bujtur, si mikëpritës kaq të mëdhaj tradicionalë shqiptarë. 

July 6 at 6:40am · Unlike · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 5 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Njëra ndër Alfat dhe Omegat e SHKA "Ekonomisti", por edhe 
të veprimtarive tjera emancipuese të kohës 1962-1966, padyshim ishte Melihate Buhiqi: anëtare e 
Kryesisë, organizatore, animatore, këngëtare (shqip e turqisht) dhe kryevallëtare, e cila, me të 
madhe, me autoritetetin e saj, bëri që t'ua hap trasen edhe femrave tjera në veprimtaritë kulturore 
dhe të tjera shoqërore-, pse jo edhe kombëtare për atë kohë, duke m'u bërë mua një krah i fortë në 
veprimtarinë time "politike" në KRSH të SHME: Këtu, pak para se të nisemi në ndonjë program në 
qenrat tjera komunale në një ditë tipike dimëri.. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu, Fisnik Isufi and 17 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku Ndonëse ishin kohë të herëshme, kur e tërë SHME, që nga klasa e Parë e deri tek ajo e 

Katërta, i kishte gjithësejt 9 vajza, 5-6 nga to, falë vajzave të familjeve të emancipuara, por edhe veçmas 
autoritetit të drejtorit të Shkollës, të mirënjohurit Sadullah Brestovcit, ishin aktive, ndeërsa të tjerat, por edhe të 
Gjilmanit e ato të Normalës, ishin njëfarë logjistike e mirë, sepse ndihmonin dhe mbështesnin veprimtarinë e 
SHKA; por edhe anëtarët tjerë meshkuj të Ansamblit kanë pasur shumë sjellje korrekte me to. Mbaj mend se 
kudo që shfaqnim program nëpër qendrat tjera komunale, pas kalimit të ndonjë jave, femrat e Ansamblit 
"vërshoheshin" me letrat-oferte për martesë nga meshkujë të shumtë... 

July 5 at 11:54am · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 4 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Tre shokë e miq të pëjetëshëm,"zemra" e çdo veprimtarie në 
SHME; Unë isha kryetar i Komitetit t; Rinisë; Shkollore, përgjegës i Bibliotekës, dhe i çdogjëje që 
ndodhte në SHME; Mehmet Bushi, organizator, animator dhe valltar i pasionuar, sikundër edhe Haki 
Ademi, valltar; animator e valltar i njohur në SHKA "Ekonomisti"... 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Shpend Latifaj, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 20 others like this. 

•  
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Hasan Bunjaku Ishin këto ditë sa të këndëshme rinore, edhe pokaq të vështira, sepse të krijoje një SHKA me 
program të mirëfilltë kombëtar, me të gjitha elementet që e bëjnë atë të tillë program me këngë cilësore, me 
konstumet komplete kombëtare në "epokën më famëkeqe Rankoviqiste për shqiptarët", ishte bukur një punë e 
madhe, një kurajo, të cilën na e mbështeti edhe atdhetari Sadullah Brestovci, për çka, në mënyrë indirekte, kjo 

na u hakomorrë neve disave dhe vetë drejtorit, jo fort vite e muaj më vonë, mbase edhe për shkak të kësaj 
veprimtarie. 

July 4 at 12:55pm · Like · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku added 2 new photos. 
July 2 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im Jetësor: Në SHKA "Ekonomisti" (1962-65), ndër anëtaret më të 
rregullta ishte Lutfije Piraj, e cila ishte në këshillin nismëtar, animatore, valltare, këngëtare të 
këngëve popullore shqipe dhe e atyre rome; ndërkaq që pos anëtareve femra, kishim edhe 
aderuese e që e mbështetnin veprimtarinë e Ansamblit, siç ishte Mediha Buhiqi (në foton II) dhe 
shumë e shumë të tjera, dhe jo vetëm nxënëse të SHME. 
 — with Lutfije Pira. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu and 24 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku SHKA "Ekonomisti", ishte bërë e njohur tashmë në tërë qytetin por edhe tërë Kosovën, Kosovën 

Lindore dhe Maqedoninë, andaj edhe nxënëset tjera, të cilat për arsyera tjera nuk ishin të inkorporuara direkt në 
program, e mbështetnin atë me se mundnin, me huazim të veshje kombëtare e me "rekuizita" të tjera, gjë kjo që 
ndikoi me të madhe edhe në emancipin e tyre, jo vetëm kulturor, në ato kohë akoma të herëshme, kur populli 
asgjë askujt nuk i besonte në sistemin e ri komunist... 

July 2 at 7:10pm · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku added 2 new photos. 
July 2 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: Njërët ndër veprimtarët më të shquar të SHKA "Ekonomisti" të 
Shkoll[s së Mesme Ekonomike në Gjilan (1962-65), ishin ishin edhe këta dy ekonomistë, anëtarë; i.- 
Haki Ademi, animator, organiztor dhe valltar i talentuar, II: Ali Jusufi, njëri ndër këngëtarët më të 
shquar të Ansamblit, që këndonte këndë qytetare e popullore, por, në duet me një anëtarë nga 
Ansambli tjetër, edhe këngë serbe, siç e "donte" programi i atëbotëshëm. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Për Programet në Kosovën Lindore, veçmas në Preshevë, nuk kishim problem fare, sepse Aliu 

na i aranzhonte, kushtet e terminet, por merrej edhe me organizimin. Madje, mbaj mend, Aliu na pat ftuar një 
grup shokësh, para programit, në familje të vetë, që e kishte në Preshevë, dhe familjarët e tij, kaq na kanë pritur 
mirë me tëra postulatet e bujarisë shqiptare. Kaq interesim të madh kishte për programet tona në këtë qytet, sa 
para sallës "hing-më-hing spektatorë e shfaqëm koncertin, mirëpo shumica dërmuese e të interesuarve, ngelën 
pa e parë programin tonë të këngëve dhe valleve, andaj përfaqësuesit e pushtetit lokalë shqiptarë, na u lutën që 
atë natë të ndaleshim për të bujtur, duke na shpërndarë nëpër familje, me garancë që njëra nga aktivistet 
shqiptare preshevare, garantonte se do i merrte vajzat shqiptare të Ansamblit, dhe se nuk do lejonte të ndodhte 
farë problemi, meqë dëshironin që programin ta shfaqnim edhe të nesërmën në stacionin e Kombinatit të 
Duhanit, mirëpo, meqë anëtaret femra shqiptare, nga prindërit e tyre, drejtori i merrte me "besë" se do i kthente 

po atë natë, nuk mundëm të qëndronim ede një natë në të bujtur, ndonëse u mbeti preshevarëve, por edhe neve 
të Ansamblit merak e "zhig" që nuk mund e bënim këtë... 

July 2 at 11:51am · Edited · Unlike · 4 
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•  
Ali Jusufi I madhe je Hasan, e ke memorin shum te fresket. Ma dergo nr.tf. kur te vij ne Gilan ti evokojm kujtimet 
e te kaluares, apo eja ne Presheve se duhet te punojm edhe ma teper qe opinioni i kesaj kote na njehe edhe ma 
teper. Se kam edhe une shum foto qe kemi marr pjese ne koncerte te ndryshme neper Kosove. Te pershendes 
dhe pac nje dite te mbare. 

July 2 at 11:40am · Like 

•  
Hasan Bunjaku Flm Ali për fjalët e mira që m'i konfirmon: Të lutem, m'i posto mua në inboxin tim ato foto dhe 
unë do i postoj pastaj në këtë pjesë me komentet e mija. Bëre sa më parë që është e mundur, të lutem, se këtë 
periodë e kryej brenda javës, e pastaj do jetë vonë për çdogjë. Të përshëndes ngrohtësisht. 

July 2 at 11:44am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
July 1 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumntacioni im jetësor: njëra ndër animatoret, organizatoret, prijataret, këngëtaret dhe 
valltaret, por edhe shembull i mirë pë femrat tjera të asokohëshme, ishte, pikërisht, Melihate Buhiqi, 
e cila këndonte këngë shqipe e turke, dhe ishte kryevalltarja e Ansamblit, për atë kohë (1963), ndër 
femrat më të emancipuara.(Në sfond, shihen shtëpitë atëbottë fare të vogla, ngritura me çerpiçë, e 
mbuluar me çeramidhet e "magjupëve", njëkatëshe dhe me sipërfaqe fare të vogla për familje me 
kaq shumë anëtarë...). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Zekirja Abdullahu and 19 others like this. 

•  

Aziz Hyseni Kohe te veshtira ishin ato, Hasan! 

July 1 at 9:33am · Like 

•  
Ali Jusufi Kohera te pakethyara 

July 1 at 4:59pm · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 30 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Bërthma e të gjitha veprimtarive kulturore e shkollore, në 
SHME (viti 1963) : në foto: Haki Ademi, Mehmet Bushi (animatorë, valltarë), Hasan Bunjaku 
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(Organizator ideator dhe prijës, Kryetar i Komitetit të Rinisë Shkollore, siç quheshte atëbotë) dhe 
Melihate Buhiqi (animatore, organizatore, valltare, këngëtare dhe veprimtare e dalluar), në një nga 
vizitat qendrave të trojeve shqiptare me SHKA "Ekonomisti". 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në aranzhimin dhe organizimin e Programeve në Qendrat tjera komunale, me të madhe na 
ndihmonin, ndonjë nga anëtarët e shoqërisë të vendit gjegjës, por edhe njerëz të vullnetit të mirë shqiptarë me 
pedigre kombëtare. Mbaj mend, meqë të tjerët ishin të zënë drejtpërdrejt me program, mbajtjen e rregullit në 
sallë, në skenë e prapaskenë, në të shumtën e rasteve më duhej ta bëja unë. Në Bujanoc, që atëbotë ishte mbi 

95 % i banuar nga popullata serbe, gjatë kohës së hyrjes së publikut në sallë, në derën e hyrjes kryesore në 
sallë, për t'i kontrolluar biletat, rstisi të jem unë i vetëm, ndërsa diku nja gjysmë ore para terminit të fillimit të 
programit, u mbush foajeu i Shtëpisë së kulturës me spektatorë, dhe, disa nga ta, që e konsideronin veten si 
dofarë "bosash", donin të hynin në program edhe pa bileta të prenotuara më parë: ç'të bëja - unë i vetëm ata mbi 
200. Unë ngulja këmbë që brenda nuk do lëshoj askend pa biletë, mirëpo, ata nisën edhe të kërcënohen se këtë 
do ta bënin me forcë, pas të më jepnin "dajak mua"; dhe derisa po hamendesha se ç'të bëja, në një situatë 
thuaja shpërthyese, se nga ia behi një djalë shqiptar, diku nga të 22-tat, tërnocali, i gjatë, i bëshëm i madh, i 
bukur, dhe është vënë përkrah meje, duke bërtitur me tërë zërin: "Të gjithë në rreshtë për dy, o nuk do të hyjë 
kush brenda, sa të jem unë dhe ky "dosti" këtu, e ju që jeni pa bileta, mos pritni fare se nuk ju lëmë të hyni 
brenda, edhe kaq të ju del dhëmbi (ua tregoi gishtin tregues)...!!!" - "Ty, hiç mos ta ndinë shoki...!" - m'u drejtua 
mua, dhe për çudi timën, ata vërtetë u tërhoqën të gjithë prapa e bënë një rresht, dhe me bileta vinin dhe hynin 
me rradhë, kështuqë, ata pa bileta ikën fare, dhe programi vajti si është më së miri. Kaq më vie keq që nuk ia di 

emrin as kush ishte, vetëm se më thanë është nga Tërnoci dhe se e ka njëfarë "bande të tijën" tërnocalinjësh e 
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që në Bujanoc, askush nuk kishte guxuar (nga serbët) të kishin "punë me të". Nëse rastësisht i lexon këta 
rreshta, i jam falenderues, në emrin personal, se desh më sulmuan serbët, po të mos më gjendej përkrah ai, por 
edhe në emër të SHKA=së, sepse, na doli në ndihmë të na shkojë programi si është më së miri...E të tillë, 
atëbotë gjendeshin në thuaja secilin vend ku shkonim dhe jepnim program, si SHKA "Ekonomisti"... 

June 30 at 12:34pm · Edited · Unlike · 5 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 29 · Edited ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: Shoqëria Kulturore Artistike "Ekonomisti" e Shkollës së 
Mesme Ekonomike të Gjilanit, e cila nga periudha 1962-1965, kur veproi, me siguri ishte ndër më 
aktivet në veprimtarinë e saj jo vetëm në Gjilan, Anamoravë, po edhe në Kosovë, kishte Grupin e 
Këngëve dhe atë të valleve, siç e pamë dje, e siç duket edhe në këtë Foto, në njërën nga pesë vallet 
më tipike të kësaj treve: "Deli Agushi": Adem Agushi, Haki Ademi, Mehmet Bushi, Sebush Namani 
dhe Bajram Presheva. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me një organizim të shkëlqyeshëm, disiplinë të mahnitshme, dhe me cilësi programore, 
"Ekonomisti", i kompletuar me kostume kombëtare të kohës, me solistët vokalë: Ali Jusufi (këngë të vjetra 
qytetare), Melihate Buhiqi (këngë turke e shqipe), Lutfije Pira (këngë rome e shqipe), e ndonjë tjetër nga 
Begunca (këngë folklorike, me çifteli), që i këndonin midis valleve, në një program mikst me atë të Grupit serbë 
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(që poashtu i kishin edhe solistët dhe valltarët e vet, e valltarët shqiptarë, inkorporoheshin edhe në vallet e tyre 
për ta përplotësuar grupin) - ishin atëbotë atraksioni më i madh kulturo-artistik, i cili shfaqi programin së pari për 
nxënësit e vet, sikundër edhe të Gjimnazit dhe të Shkollës Normale, por edhe para qyteatrëve në sallën përplot 
të kulturës; por edhe në Bujanoc, Preshevë, Kaçanik, Lipjan, Ferizaj, Kumanovë, Shkup, dhe vendet tjera të 
Kosovës, të Jugut të Serbisë e të Maqedonisë, për publikun e këtyre vendbanimeve, dhe në sallat më 
reprezentative. Vlen të përmendet me këtë rast kontributi i pamohueshëm i Drejtorit të atëherëshëm të Shkollës, 
Sadullah Brestovcit, i cili, për çfarëdo pengese që paraqiteshte, na e zgjidhte atë. Duke pasur parasyshë kohën 

kur veproi kjo SHKA, e kur ende mbretëronte botëkuptimi i vjetër patriarkal, konzervativ, thuaja orijentalistik, 
pesë-gjashtë vajzat, nga gjithësejt 9 sosh sa i kishte e tërë kjo shkollë në të gjitha klasët dhe paralelet, të merrnin 
pjesë në programe publike, me ato kostume e me ato këngë të të gjitha kombeve e të "kombësive", siç duheshte 
të ndodhëte atëbotë, dhe jo vetëm në Gjilan, por edhe në të tëra trojt etnike shqiptare, në atë kohë, ishte njëfarë 
"heroizmi" i vërtetë, falë mirëkuptimit të prindërve të këtyre vajzave: Melihates, Kadrijes, Muazezes, Lutfijes, 
Mejreme Abazit, si dhe aderueseve Mediha Buhiqit, Fatime Shehut, Xhevahire Bllacës e të ndonjë tjetreje, 
sikundër edhe autoritetit të vetë drejtorit, por edhe korrektësisi në sjellje të vetë Kryesisië dhe anëtarësisi së 
Ansamblit, andaj, në fakt, asnjëherë nuk na ndodhi ndonjë problem më i madh në këtë drejtim. Me autobusin e 
"Kosovatransit" të atëherëshëm (drejtor i të cilës ndërmarrjeje ishte Selami Brestovci, vëllau i drejtorit tonë), i cili 
na vinte në oborrin e Shkollës, na merrte e na kthente dikur vonë pas mesnatës, në programet kudo 
paraqiteshim, kishte kaq shumë interesim e spektatorët na pritshin kaq mirë, saqë vërtetë "Normalisti" u 
shndërrua në një plotësues të jetës kulturore-artistike shqiptare në kohën e një regjimi kaq rigjid, siç ishte ai i 

kohës së Rankoviqqit, antishqiptarit më të madh jugosllav të kohës dhe UDB-ës së tij... 

June 29 at 6:47am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 28 · Edited ·  

Nga Foto-Dokumentacioni im jetësor: me veprimtari kulturore-artistike, me tamam, ia kam nisë që 
nga viti 1962, kur, me nisiativën e Adem Agushit, Mehmet Bushit e Haki Ademit, në SHME të 
Gjilanit, e formuam SHKA "Ekonomisti", me Ansamblin Shqiptar dhe me atë serb, e përbërë 
kryekëput nga nxënësit talentë të kësaj shkolle: Në një valle tipike anamoravase: Melihate Buhiqi, 
Adem Agushi,Kadrije Sllamniku, Mehmet Bushi, Muazeze Gjinolli, Haki Ademi, Lutfije Pira dhe 
Sebush Namani. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800251430009242&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=800264343341284&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=800264343341284
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799392133428505&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799392133428505&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1


 

 

Like ·  · Share 

• Adelina Halimi-sehu, Shpend Latifaj, Ahmet Murati and 25 others like this. 

• 4 shares 

•  

Hasan Bunjaku Ansambli, siç shifet edhe në fotografi, ishte i kompletuar me kostume kombëtare të kohës, dhe, 
pikërisht, në këtë periudhë kur ka vepruar "Ekonomisti", në Gjilan, po edhe në tërë Anamoravën nuk ishte aktive 
asnjë Shoqëri tjetër e këtij lloji, andaj, praktikisht, ajo ishte emblemë e qytetit, e cila, bënte ushtrime të rregullta 
në sallën e edukatës fizike, me orkestrinë të jashtme, por me teknikë të zerimit të shkollës, me të cilën 
manipulonte shkëlqyeshëm Elmaz Bajrami. Punoheshte kaq seriozisht, sa ndonjë mësim mbase edhe mund të 
lehej ngapak anash, po në prova e programe direkte para spektatorëve, nuk guxohej të mungohej e as të 
ndodhte ndonjë "kiks", madje as i rastësishëm. (Për këtë SHKA, në të cilën isha udhëheqës, animator dhe 

organizator, do të flasim edhe në ditët në vijim). 

June 28 at 6:53am · Like · 1 

•  
Ali Jusufi I nderuari miku i im! Nuk e di sa te kujtohem, se ne mesin e juaj kam qene edhe une si nje figure 
kryesore e shoqerise ma te popullarizuar n'at kohe ne Kosove. Ku kam qene kengetare si une, po ashtu Melihate 
Bujiqi, Fahredin Sahiti, Mile Petkoviqi, Dushanka Jovanoviqi, si edhe Dane Ristiqi, qe kemi pas kenduar duet nje 
kenge shqipe. 

June 28 at 4:55pm · Like 

•  
Ali Jusufi Po ashtu me ke kethya te mbrapa ma teper se pes dekada, ku te gjithe shum mire ke kujtoheni, se po 
ne kete vend une dhe Dane Ristiqi e kemi ba nje foto une me plis te bardhe, kerse Danoja me shajkacë. Kisha 
pase deshire qe te takohemi dhe te perkujtojm te kaluaren. Ne qofte se je dakord nr. i tf per ne Serbi asht: 00381 
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63 77 812 77, apo i Kosoves: 045 866 367. duke u ndare nga zemra te pershendes Ali Jusufi. knegetar i po 
kesaj shoqerie. 

June 28 at 4:59pm · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 26 · Edited ·  

Nga Fotodokumentacioni im jetësor: në Vitin e Tretë të SHME: me mikun Haki Ademi dhe Shyqeri 
Zuka, në oborrin e objektit shkollor (viti1963/64). 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Armend Mustafa, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati and 17 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Si tepër seriozë dhe ngapak edhe sikur tepër të brengosur dukemi në këto foto, për moshën 
dhe fazën më të bukur jetësore të një njeriu, siç është ajo e Shkollës së Mesme, apo jo (?!)... 

June 26 at 9:20am · Edited · Like 

•  
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Zekirja Abdullahu Po edhe ne kete kohe e paskeni ndjeke moden te rinjte baci Can, skoka si thojshit se ska 
pase ketu po o shoh te veshur me roba te mira 

June 26 at 9:10am · Like 

•  
Hasan Bunjaku O Zekë, jami "arrnue" edhe ne disi atëherë... 

June 26 at 9:21am · Like 

•  
Gani Krasniqi Jet e veshtir por me nji ardhmeri te Lumtur.. 

July 2 at 8:22am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 25 ·  

Nga Foto_Dokumentacioni im jetësor: para se ta fillonim orën e edukatës fizike, në oborrin e 
shkollës, (1962/63), me paralelen time dhe profen. serbe. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hetem Arifi, Kaltrina Rushiti, Bunjaku Rahime and 8 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku Tamam burra për martesë...(ULUR, NGA E MAJTA) Skënder Kastrati, Sali Bruti, Ismet Hodaj, 

Hajrullah Osmani ,Haki Ademi, Xhemush Leci, Xhabir Dema, Isa Pozharani; (në këmbë, nga e majta): Beqir 
Përlepnica, Hysen Nasala, Dalush Kadriu, Enver "Çallaska", Hajdar Hajdari, profja, Jonuz Shurdhani, (dy të 
rastit),Deli Ajeti, Ruzhdi Kumanova (tre të tjerë, që rastisën), e Hasan Bunjaku (i shënuar me shigjetë) 

June 25 at 6:31am · Edited · Unlike · 4 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 24 ·  

Foto-Dokumentacioni im jetësor: me mikun e ngushtë Haki Ademin dhe mikun e idealit, Skënder 
Kastratin (më 1963), në fidanishtën e Ekonomisë së Pyjeve, në afërsi të objektit të SHME (këtu ku 
sot gjendet Stadiumi futbollistik i Qytetit, afër Mirushës dhe Balec Mahallës). 
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Hasan Bunjaku added 2 new photos. 
June 24 ·  

- FAMILJARËT E PIKËLLUAR, POR KRENARË, TË BEQIR MUSLIUT, PARA VARRIT TË MË TË 
DASHURIT, JO VETËM TË TYRE... 
- NJËRI NGA MOMENTET MË TË VËSHTIRA TË JETËS SIME: MBAJTJA E FJALËS 
PËRSHËNDETËSE MORTORE, MIKUT TË PANDASHËM, BEQIR MUSLIUT... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 21 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku added 3 new photos. 
June 24 ·  

XII. KORTEZHI FUNERAL NDËR MË "MADHËSHTORËT", QË KURËDOHERË I ËSHTË BËRË 
NDERIM NJË PERSONALITETI TË KËSAJ KOMUNEJE: ME MIJËRA E MIJËRA GJILANAS DHE 
ANË E KËND KOSOVËS, ISHIN KËTU PËR TA NDERUAR ATË DHE VEPRËN; 
XIII. NË KËTË ARKIVOL, ISHTE I SHTRIRË TRUPI I PAJETË I KOLOSIT TË LETRAVE 
SHQIPTARE; 
- NDERIMET E FUNDIT PARA VARRIT TË SAPOHAPUR KU PREHET TRUPI I 
PERSONALITETIT, ME TË CILIN IDENTIFIKOHET GJILANI, SI QYTET - DJEP I VEPRIMTARIVE 
KULTURORE-ARTISTIKE; 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 29 others like this. 

•  

Sabit Rrustemi Sot, ora 11:00, Te Varrezat e Qytetit, bëhen homazhe në nderim të Jetës dhe Veprës së Beqir 
Musliut. 

June 24 at 7:53am · Like · 4 
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Hasan Bunjaku added 3 new photos. 
June 24 ·  

VIII. NË SOLEMNITETIN E PËRMBYLLJES SË NJËRËS NGA MEGA-MANIFESTIMET "fLAKA E 
JANARIT" E FILLIMVITEVE TË 90-TA; 
IX. LAURUAR ME MIRËNJOHJE PËR KONTRIBUTIN E DHËNË NË ANIMIMIN E JETËS 
KULTURORE TË GJILANIT, NGA AKTORI RUZHDI MEHMETI; 
X.ISHIM MIQ TË NGUSHTË QË NGA FILLORJA, SHME, DHE MËPASTAJ, DERI NË MOMENTIN 
KUR NA NDAU PËRJETËSIA E TIJ; 
 — with Rexhep Hasani and 5 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu, Aurita Agushi and 36 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku added 3 new photos. 
June 24 ·  

V. FJALË PËR MIKUN E PENËS DHE TË IEALIT, REXHEP ELMAZIT, ME ZBULIMIN E BUSTIT TË 
TIJ; 
VI. NË NJËRËN NGA SOLEMNITETET PËRMBYLLËSE TË "fLAKËS SË JANARIT"; 
VII. NË KOKTEJIN E RASTIT PAS PREZENTIMIT TË VEPRËS POETIKE TË MIRADIJE RAMIQIT 
"SHI NË PASQYRË" 
 — with Miradije Ramiqi and Sami Piraj. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Zekirja Abdullahu and 22 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku added 4 new photos. 
June 24 ·  

NJËRI NGA PORTRETET MË TIPIKE TË BEQIR MUSLIUT: 
II. NË NJË VEPRIMTARI TË SHK "DRITA E JETËS", GJAT PREZENTIMIT TË VEPRËS SË 
MUHAMET IKBALLIT, ME ZEKIRJA ABDULLAHUN; 
III. NË NJËRIN NGA EVENTET E SHPESHTA ZHVILLUAR NGA SHPK, KKK, APO KKRS, BASHK 
ME MIRADIJE RAMIQIN;  
IV. NË NJËRIN NGA PËRVJETORËT E kLUBIT TË ENIGMAT[VE "NDRE MJEDA"; 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 28 others like this. 

•  

Muhamet Halili O Baca Hasan, bile ne njeren nga keto fotografit qe po i poston shuke ate cigare !!! :) 

June 24 at 9:03am · Unlike · 2 

•  
Shemsi Doda hahahah jo nuk e shuk se veq qajo ja hjek merzin 

June 24 at 9:21am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 24 · Edited ·  

KJO DITË, 24 MAJI, ËSHTË NJËRA NDËR MË TË KOBShMET NË HISTORINË E GJILNIT, 
KOSOVËS E SHQIPTARISË NË PËRGJITHËSI, SEPSE PIKËRISH NË DITËN E SOTME, KËTU E 
TETËMBËDHJET VJETË MË PARË, NDËROI JETË, NJËRI NGA KRIJUESIT MË TË MËDHENJË 
ME TË CILIN IDENTIFIKOHET SOT E ASAJ DITE KY QYTET I TIJ: POETI, PROZATORI, 
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DRAMATURGU, ESEISTI, ANALISTI, KRITIKU LETRAR E TEATROR, PUBLICISTI DHE NJOHËSI 
BRILANT I RRETHANAVE POLITIKE, E KULTURO-ARTISTIKE TË KOHËS - I MADHI BEQIR 
MUSLIU, PAS NJË SËMUNDJE TË SHKURTË E TË RËNDË, NË MOSHËN 51-VJEÇARE (MË 24 
QERSHOR TË VITIT 1996), ME ÇKA TË GJITHA LËMENJTË E ZHANRET E 
SIPËRPËRMENDURA NGALËN PA NJËRIN MË FIGURAT MË EMBLEMATIKE TË KOHËS SA 
JETOI, DUKE LËNË PAS VETE MBI 20 VEPRA TË BOTUARA, POETIKE, PROZATORE DHE 
DRAMATURGJIKE; NDËRKAQ QË NË DORËSHKRIM I MBETËN EDHE POKAQ VEPRA, SHTATË 
NGA TË CILAT, KUVENDI I KOMUNËS, EDITUAR NGA MIQTË E TIJ TË PENËS, IA BOTOI 
POSTMORTUM E TË TJERAT E PRESIN DRITËN E BOTIMIT; ANDAJ, SOT E KËTU, DO I 
SJELLIM DISA FOTOGRAFI TË TIJ TË BËRA KRYESISHT NË VEPRIMTARITË KULTURORE-
LETRARE TË VEPRIMTARËVE TË VENDLINDJES SË TIJ, TË CILËN KAQ SHUMË E DESHI DHE 
SI TOPOS LETRAR, E FUTI THUAJA NË TË GJITHA VEPRAT E TIJ: 

Unlike ·  · Share 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 23 ·  

Nga Foto_Historiku im jetësor: në një sheti njëditore në fshatin Stanishor të Gjilanit (në vitin 
shkollor1962/63 të SHME): NE TË TRE: me Haki Ademin, Mehmet Bushin dhe Melihate Buhiqin. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shpend Latifaj, Bunjaku Rahime and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte ky njëri nga brezat e parë të SHME, me nxënës vullnetmëdhenjë, por të hendikepuar %/% 
për shkak të mosnjohjs së gjuhës serbo-kroate, gjuhë kjo në të cilën, madje, edhe gjuhën e huaj, atë anglishten 
që për atë gjeneratë e kishin futur si eksperimentale, e jepte profesori serb, i cili, dorën në zemër ishte një plak 
shumë i mirë dhe pa ngarkesa fare, dhe shpesh na thoshte: "Mjerë ju o bijtë e mijë, që jeni të detyruar ta mësoni 

një gjuhë të huaj, përmes një gjuhe tjetër po të huaj!...", dhe meqë ishte edhe emotiv, mbase për shkak moshës 
bukr të shtyrë, shpesh për këtë i shpëtonin ca pika loti: ishte ky Dr. Branku (Tomiqi) nga Mostari i BeH... 

June 23 at 7:36am · Unlike · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 22 ·  

Nga Foto_Historiku im jetësor: Viti i Dytë i SHME (1962), me mësimdhënësin Hajredin Behxhetin 
dhe shokun e klasës, Skënder Kastratin, në oborrin e shkollës. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 13 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishim tashmë të rritur, thuaja burra, në shkollimin e mesëm në të cilën, mbi 95 % e 
mësimdhënësve, ishin serbë, dhe në këtë gjuhë edhe e bënin mësimdhënien, paçka se shumica dërmuese, nuk 
e njifnin fare atë, andaj, që në vitin e Parë, për këto, dhe shkaqe tjera të "dijtura", patën ngelë 13 shokë, e të 
tjerët, pos meje që isha, pa modesti, nxënësi më i mirë i tërë brezit, mezi e kaluan atë me suksese të mirë, e 

rrallë ndonjë, me sukses shumë të mirë. Ishte kohë e segregacionit total nacional ndaj shqiptarëve në të gjitha 
segmentet jetësore - që në popull njihet si Koha e Rankoviqit (që ishte njeriu i dytë në krijesen artificiale të 
quajtur shtet i Jugosllavisë). 

June 22 at 7:29pm · Edited · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 21 · Edited ·  

Nga Foto_Historiku im jetësor: gjatë vitit të Dytë (viti 1962); me Skënder Kastratin e Fazli Jasharin 
(ndjesë pastë!) në Fidanishtën e Ekonomisë së Pyjeve, që atëbotë gjendej thuaja ngjitas me oborrin 
e SHME. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Shemsi Maliqi and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me Skënder Kastratin, që nga klasa e VII e Fillores, ishim të pandashëm, mandej edhe në të 

Mesmen, derisa, nuk u ndamë në vitin e IV, kur si maturant, për shkak të aderimit në KRBTSH, si antijugosllav, 
më përjashtuan nga Shkolla, duke ma ndaluar Shkollimin e mëtejmë, bashk me Mikun tim Beqir Musliun; 
ndërkohë që, si ndër organizatorët e Demosntratave të vitit 1968, Skenderi u denua me 5 vite burgim, fillimisht, 
ndërsa pas kryerjes së këtij, pas nja dy viteve, po për aryera politike antijugosllave, qe dënuar me 15 vite të tjera 
me burgim të rëndë... 

June 21 at 7:50am · Like · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 20 · Edited ·  

Nga Foto_Historiku im jetësor: në vitin e Dytë të SHME më1962, me dy miqtë e mijë më të mirë që 
kam pasur ndonjëherë, e që këtë miqësi edhe familjarisht e vazhdojmë edhe sot e gjithë ditën: 
Memet Bushin, ekonomist i diplomuar, ish drejtor i Bankës Ekonomik e mëpastaj i Agrokosova 
Commercit (tashi përkohësisht i vendosur në Kanada), dhe Haki Ademi, ekonomist, punoi Shef i 
Operativës Finansiare të "Agrokosova Commercit", e që momentalisht jeton në Prishtinë. 
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• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 12 others like this. 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 19 ·  

Nga Foto_Historiku im: nxënës i klasës së parë të Shkollës së Mesme Ekonomkike, Drejtimi i 
Kontabilitetit, në Gjilan: tashmë një burrë i pjekur dhe me rrudha të shprehura në ballë, nga hallet e 
jetës (viti 1961/62). 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 30 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku SHME, që ishte në një objekt të sapondërtuar, e që i kishte Dretimet e Kontabilitetit, Komrciales 

dhe Administratives, ishte ndër shkollat më yshtëse e ku për një vendulseje në bnkat shkollore, konkuronin afro 
10 persona, sepse ishte deficitare, dhe një e këtillë, me seksione pakashumë të ngjashme ishte vetëm në Pejë, 
andaj ishte ndër më të dëshirueshme nga nxënësit, jo vetëm të Gjilanit, por edhe të Anamoravës: Kamenicës, 
Vitisë, pastaj të Kosovës Lindore: Medvegjës, Bujanocit, Preshevës, Kumanovës, Ferizajt, Kaçanikut, Elez'hanit, 
Shtimes e Lipjanit. 
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June 19 at 7:52am · Unlike · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 18 ·  

 

 ·  

Nga Foto-Historiku im, kësaj here, nga fotot e ruajtura, është njëra sosh dalë verës së vitit 1961, (në 
knatiere (majicë pa krahë), punuar nga fqiu dhe bashkëvendasi im, Hasan Shkodra. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu and 15 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku E thash edhe dje: përherë kam qenë njeri pa komplekse, dhe jam veshur e mbajtur si ma ka 
thënë mendja ime, pa menduar se çfarë do të thot mjedisi... 
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June 18 at 6:42am · Like · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 17 · Edited ·  

Foto_Historiku im: në përfundim të klasës së VIII, pra Shkollës Fillore, në qershor të vitit 1961: me 
Feti Mehmerin 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu and 23 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Nga fotoja e Jashar Jasharit, mësimdhënës, vërehet se sa të rritur e të pjekur ishim atëbotë, 
dhe ma të mëdhej edhe se drejtori: në oborrin e shkollës të sapondërtuar, të dytë fillore në qytet, që më vonë u 
quajt "Musa Zajmi" ( mbaj mend se rryma elektrike ende ishte e paistaluar, paçka se ditën as na vyente, sepse 
kaq nxënës kishte sa punohej me dritë të diellit në dy ndërrime). Jemi kaq të rritur sepse, edhe më të rritur 

shumë ia kishin nisë që nga klasa e parë, meqë ishin akoma vitet e pasluftës së Dytë Botërore, dhe kishim 
filluar, jo si sot 6, por madje, edhe nga 10 vjeç, andaj në një paralele kishte laramani moshash me dallim edhe 
deri me 4-5 vite... Në sfond, një shtëpi e vjetër, ndërtuar me çerpiç e mbulluar me çeramidhe, siç ishin zatën 
atëbotë shumica dërmuese e shtëpive në qytetin e Gjilani, por jo vetëm të tij, por e tërë Kosovës... 

June 17 at 10:44am · Edited · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku 
June 16 · Edited ·  

Nga Foto-Historiku im jetësor: këtu goxha një burrë, por një djalë, extra më i miri i brezit për nga 
mësimet e notat, akoma një fëmijë i keq, se në klasën e VIII-të me cigre në buzë, të cilën ia kisha 
nisë ta "konsumoj", që nga klasa e V-të (!), sikur nuk shkonte fare.... 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu and 25 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku E shini, gjithënjë kam qenë pa komplekse: meqë ishte verë e ngrohtë, brezi im ecte zbathur 
fare, si këtu në këtë foto të mësimdhënësit, Jashar Jashari. 

June 16 at 7:11am · Like · 1 

•  
Sevdail Sulejmani Ne kete moshe, lejohen edhe disa "te keqija"...jan thjesht pjese perberse e moshes rinore. 

June 16 at 7:50am · Like · 1 
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•  
Nuhi Matoshi MORE HASAN AS UNE NUK KAM QENE ME I MIRE SE TI!NE KETE MOSHE EDHE UNE E 
PIJA CIGAREN QE EDHE TANI NUK E NDALI SI 'MAXHUPI'. 

June 16 at 9:17am · Like · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 15 · Edited ·  

Nga Foto-dokumentacioni im: fotot nga kl. III., iV, V, më kanë mbetur në SPB të atëherëshme, 
ndërsa kjo është nga kl. VI-të:(1959/60) me mësimdhënësit; Mehmet Kurteshi - Pozharani e 
Mehmeti Jakupi, dhe, pastruesi, një serb, në një foto bukur shumë të dëmtuar 
 — with Skender Kastrati and 5 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 31 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Këtu jami goxha tëë rritur, e më të "pjekur"... 

June 15 at 7:06am · Like 
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•  
Gagica Qazim Hasan une jam pak ma i ri por mehmet kurteshi me dhen mesim ne zenel hajdin juridik gjilan 

June 25 at 6:41pm · Like 

•  
Hasan Bunjaku Qazim: ishte ky viti shkollor 1959/60), e atëherë Mehmet Kurteshi, ka qenë mësimdhënës i 
gjeografisë në Shkollën e Parë Fillore, e më vonë në SHME, daktilografisë dhe stenograisë e më vonë në 
Gjimnaz... 

June 25 at 8:01pm · Like 

•  
Hasan Shkodra shiqoni kjo nuk asht foto e jemja asnuk e njof kit far msimdhansi se un jom i lindur 63 prandaj 
kan mujt me ngatrru me h azem shkodren 

June 25 at 8:11pm · Like 

•  
Hasan Bunjaku O, ADASH: KËTU FARE NUK ËSHTË FJALA PËR TY, POR PËR HASAN (FETAH BEKË) 
SHKODRËN, QË ISHTE NË BREZIN TIM, DHE QË E KAM KOMSHI QË NGA VITI I LARGËT 1956; PRA NUK 
QENKA VETËM NJË HASAN, PO MË SHUMË SE NJË HASAN SHKODRA! RESPEKT TY! 

June 25 at 9:55pm · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 14 · Edited ·  

Nga Foto_historiku im: nxënës i klasës së dytë të Shkollës së vetme fillore, atëbotë në qytetin e 
Gjilanit, me mësuesen (zyshën): Magbule Ahmeti e mësuesen Hyrije, dhe shokët e paraleles II/1: 
jam në mes të grupit, shënuar me shigjetë, kushedi me çfarë defekti të fotografit të atëherëshëm, me 
një "balosh" në ballë) 
 — with Mehmet Hyseni and 5 others. 
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Like ·  · Share 

• Artan Bunjaku, Lirim Bytyqi, Adelina Halimi-sehu and 43 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në të qytetin, atëbotë ishin vetëm tri paralele të klasës së dytë, që fillimisht nuk mbante 

kurrëfarë emri, e më vonë u quajtë, Shkolla fillore e Parë, pasi u hap, edhe Shkolla fillore e Dytë, në Mëhallën e 
Balecit. 

June 14 at 6:42am · Like · 1 

•  
Gashi Agimi Hasan ne cilin vit keni dal ne kete foto kjo te tregon se qe sa kemi pas gjuhe shqipe -Shkolle 
shqipe ,kjo eshte lashtesija jone ,dhe atdhetarizmi jon . 

June 15 at 10:53am · Like 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 13 · Edited ·  

 

 ·  

Një pjesë të Foto_historikut tim po e nisë, që nga klasa e parë e fillores: me mësuesen Magbule 
Ahmeti, dhe këta "kolegë" të atëherëshëm, që janë shpërndarë, si vezët e qyqes, anë e kënd botës, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791158524251866&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791158524251866&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=791158524251866&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742060&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/artibunja
https://www.facebook.com/lirim.bytyqi1
https://www.facebook.com/adelina.halimisehu.7
https://www.facebook.com/browse/likes?id=791158524251866&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791158524251866&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=791160944251624&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=791160944251624
https://www.facebook.com/krasniqi.agimi?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791158524251866&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=791796137521438&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790617004306018&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791158524251866&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/krasniqi.agimi?fref=ufi


e një numër i madh syresh nuk është më ndër të gjallët... (unë jam fare në të majtë, i shënuar me 
shigjetë tek koka; njëfarë "mërrolçi"...) 
 — with Haki Bunjaku and 5 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 33 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte ky viti i largët 1953/54, nga të veshurat, vërehet, se çfarë standardi jetësorë kemi pasur 

atëbotë... 

June 13 at 12:39pm · Unlike · 3 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 12 ·  

Në mëngjesin e ditës së sotme, më 12. qershor 1999, në Gjilan, pas 78 ditësh të bombardimeve të 
forcave të natos mbi caqet serbe, dhe masakrave të papara të forcave ushtarake-policore e ( në 
raste) edhe civile milosheviqoane ndaj popullatës duarthatë e të pambrojtur, vrasjeve, djeggieve dhe 
dëbimin e banorëve - nga Gryka e Karadakut,hyrën forcat e KFOR-it freng, duke na e heçur thikën e 
thembrën serbe nga qafa, për ta çliruar Kosovën nga forcat më gjenocidiale, që i ka njohur 
ndonjëherë njerëzimi! 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Adelina Halimi-sehu, Bunjaku Rahime and 8 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo një ditë pokaq me vapë, pikërisht si ajo e sotmja, kur popullata gjilanase, e tubuar para 
zyrës së Kryesisë së LDK (në shtëpinë e Nuri Musliut), me një gëzim të papërshkruar, që unë nuk e kam ndohur 
kurrë deri më atëherë, me një shprehjeje kaq ngazëllyese fytyre, një hare që do mbetet në kujtesën e gjilanasve 
(dhe jo vetëm të tyre), kur Komandanti i Shtabit të KFOR-it, e vizitoi kryetarin e Degës së LDK të atëherëshme 

Sadedin Berishën dhe mëse 30 Kryetar të Nëndegëve dhe aktivistë e gazetar, që aktualisht nuk kishin lëvizur, as 
gjatë asaj katrahure të tmerrëshme, nga shtëpitë e tyre; se nga u gjnden një tupan e një zurlë, e t'u zgjerua vallja 
e e gazmendit të paparë ndonjëherë tek ta. 

June 12 at 8:12am · Unlike · 2 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 12 ·  

Brezi i rinisë sime, nuk i kemi pasur fare problem, verërat me vapë të madhe, meqë, përherë kemi 
pasë ku të freskohemi, sepse pas mbylljes së pishinës, u ngrit Penda e Livoqit dhe atëbotë, ujët e 
kishte të pastërtë fare, he meqë nuk e kishim fort larg, me biçikleta, apo këmbë shkonim dhe bënim 
plazhin në Liqenin pitoresk: (nga e majta, në këmbë): Shefqet Brestovci, Isa Demiri, Hasan 
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Bunjaku,.......... Selmani e Shaban Selmani; 
(poshtë) Aliriza Selmani e Enver Ibrahimi - pas një plazhi, verën e vitit 1968, apo 1969. 
 — with  6 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku, Zekirja Abdullahu and 14 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në vitet 50-ta, 60-ta,e ato të 70-ta, të gjitha rrjedhat e ujërave në Kosovë, pra, edhe në Gjilan, 

ishin burimore, sepse i është kushtuar rëndësi strikte, mbrojtjes së ambientit, pra edhe pastërtisë së ujërave. Pos 
Liqenit të Livoqit, atëbotë, ne për relax, udhëtonim edhe deri tek rrjedha e lumit Morave në Velekincë, e cila, 
poashtu kishte ujë të kulluar, pa qenë aspak i ndotur. 

June 12 at 5:53am · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku added 3 new photos. 
June 11 · Edited ·  

Sot është ditëlindja e 69-të e shkrimtarit të mirënjohur shqiptar, mikut tim të ngushtë derisa na ndau 
përjetësia e tij, poetit, prozatorit, dramaturgut, eseistit, kolumnistit, kritikut të teatrit e atij letrar, 
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analistit dhe reporterit, redaktorit të tri Revistave: "Zëri i Rinisë", "Jeta e Re" dhe "Plejada", 
veptrimtarit kulturor dhe veçmas atij kombëtar, i përndjekur dhe i burgosur politik, dhe njëri nga 
përnxitësit e zhvillimit të jetës kulturore gjilanase - BEQIR MUSLIU i madh.... (në foton e Afrim 
Kçikut: portreti i B.M., Foto II: duke bërë zbulimin e bustit të mikut të penës e të idealit, Rexhep 
Elmazit, dhe foto III: duke dhënë një fjalë përkushtimi me këtë rast (më 25 maj 1994). 
 — withAurita Agushi and 2 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 37 others like this. 

• View 3 more comments 

•  
Dajana Qirinxhi Rrofshi dhe e kujtofshi,,i thone nga ana jone. 

June 11 at 11:21am · Like 

•  
Hasan Bunjaku Që nga fëmijëria bashk, deri sa na ndajti Perëndia, e atë përjetësia:Me Beqir Musliun në njërën 
nga qindra eventet, që i kemi bërë bashk, edhe me Të... 
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June 11 at 12:37pm · Like · 3 

•  
Miradie Z. Avdullahi Njerez te medhenje si Beqir Musliu kane fituar perjetesine dhe do te kujtohen perhere! 

June 11 at 3:41pm · Like 

•  
Begzad Baliu Le te jete kujtimi juaj nderim per jeten dhe vepren e tij dhe perpjekjet e shume breave qe do te 
merren me studimin e vepres se tij. Brezi yne e ka per detyre te botoj vepren e plote te tij. 

June 11 at 9:41pm · Like · 1 

 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 10 ·  

Në Edicionin e Parë të "Orës së Madhe Letrare" të "Flakës së Janarit": me mikun tim të pëjetëshëm, 
që nga fëmijëria e derisa na ndau Perendia: Beqir Musliun në këtë event, mbajtur më 1992, në 
Restorant "Kulla" të pronarit Ahmet Musliu. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Mehmetali Arifi, Lirim Bytyqi and 32 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo (s)prova e parë, mund të thuhet, Beteja e parë, e veprimit tonë alternativ, në sfidën 
ndaj pushtuesit të egër e barbar serb, në të cilin ngadhnjyem: Në sallën kaq të madhe të Restorantit, para 200 
artdashësve, punimet e tyre letrare i lexuan mbi afro 30 krijues, ndërsa poezi më të mira të "Orës...", nga 
Komisioni vlerësues, u shpallën ato të Beqir Musliut, atëbotë letrar i mirënjohur, dhe vjershtorit autodidakt, bariut: 
Ruzhdi Kçikut! (Foto Fari, që nga këtu, nuk na është ndarë kurrë, dhe ishte pjesë integrale e "Flakës...") 

June 10 at 10:29am · Edited · Unlike · 7 

•  
Hetem Arifi Heret na iku i madhi BEQIR MUSLIU. 

June 10 at 10:42am · Like 

•  
Rexhep Hasani mbetet emblemë e letërsisë moderne shqiptare dhe jo vetem...kisha fatin ta njoh perseafermi! 

June 10 at 5:05pm · Like 
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Hasan Bunjaku 
June 9 · Edited ·  

Verë e vitit 1967, kur Gjilani kishte pishinë olimpike, në ndërkohë që, sapo uji i burimit të madh 
Banja, u fut në gypat e ujësjellësit, gjilanasit, sot e gjithë ditën, brenda në qytet muk kanë kurrëfarë 
vendi ku të freskohen: (nga e majta me: Beqir Musliun (që atëherë, tashmë shkrimtar i njohur) dhe 
Isa Demirin, si shokë të pandashëm që ishim). 
 — with Beqir Musliu. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Hasan Bunjaku, Artan Bunjaku and 25 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Është vërtetë një anakronizëm thuaja i paparëi kohës: që nga vitet e 50-ta Gjilani kishte pishinë 
me ujë pakashumë të vakët tek burimi i ujit mineral Banja në qytet, ku brezi ynë (edhe) është freskua, po edhe 
ka mësua not, e më vonë, që nga vitet e 60-ta, kur ujët u morrë për nevoja të ujësjellësit të qytetit, brezat e 
mëvonëshëm, notin e mësonin, si mundnin në detin Adriatik, praktikisht, në Ulqin... 

June 9 at 6:52am · Unlike · 3 
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Hasan Bunjaku 
June 7 · Edited ·  

Në përpjekje të SHPK që t'i zhvillojë paralelisht e në mënyrë pakashumë të barabartë, varësisht nga 
specifikat e të katër shtyllave të veprimtarisë kulturore: artin letrar, atë skenik, muzikor e pamor: Nga 
hapje solemne e Ekspozitës kolektive të SHAF të Gjilanit, në plan të parë piktori akademik, prof. 
Hajrush Fazliu, në prapavijë me krijuesja dhe pedagogia, Jyksel Gjinolli e krijues dhe vizitorë të tjerë 
të shumtë, në vitin 1994. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Shoqata e Pavarur Kulturore, e integroi SHAF "Ganimete Tërbeshi" në kuadër të saj, për ta 
vazhduar aktivitetin dhe për të ruajtur substancën e këtij Arti; që fillimisht veprimtarinë e tijj ky segment e mbante 

në Hollin e Shkollës Fillore "Selami Hallaçi", për ta vazhduar edhe në hollin dhe lokalet përdhese të Shkollës 
Fillore të Muzikës, dhe së fundmi, për një kohë të gjatë, në Caffe-Galerinë "Apollonia", të vëllazërve Ibrahimi, sië 
shihet edhe në foton e Afrim Kçikut. 

June 7 at 6:44am · Unlike · 2 

•  
Jyksel GJinolli Sylejmani Te falemderit per kujtimet e bukura 
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June 13 at 11:44pm · Like 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
June 6 ·  

Pas promovimit të romanit të Ibrahim Kadriut (1994) nga SHPK "Loja e fundit": me Rexhep Hasani, 
Beqir Musliu, Zonja Kadriu, Ibrahim Kadriu. 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Shemsi Maliqi and 14 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me foto Afrim Kçiku, thuja në çdo javë mbaheshte nga ndonjë enevnt, që duhej organizuar mirë, 
kryesisht nëpër objekte shkollore, apo asosh private, siç ishte rasti me këtë Orë Artistike, në objektin e Shkollës 
Fillore Muzikore. 

June 6 at 7:01am · Unlike · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 5 ·  

Një nga ardhjet e shumëta të Gjozef Dioguardit, nga Shoqata 
Shqiptaro-Amerikane,në vizitë Gjilanit (me Foto-Farin): gjatë 
vizitës bërë Gazetarëve. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 28 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Në fakt, vizitave të shpeshta Kosovës, pra, edhe Gjilanit, ish-kongresmeni amerikan, që ka bërë 
punë të madhe në lobimin për çeshtjen e animimit amerikan për njohjen e Kosovës, u ka prirë intelektuali 
gjilanas, Faton Bislimi, i cili një kohë të gjatë, ka punua në "Shtabin" e çiftit bashkëshortor Dioguardi. 

June 5 at 7:11am · Unlike · 4 

•  
Ahmet Baliu Hiq me pak se miku yne nuk keni rreshtur te punoni edhe ju i nderuar pramdaj eshte nder per neve 
tju shohim se bashku dy legjendat e shqiptarise 

June 5 at 3:06pm · Like 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
June 4 · Edited ·  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785931348107917&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785931348107917&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=785931348107917&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073742006&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/armend.mustafa.12
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5
https://www.facebook.com/mehmetali.arifi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=785931348107917&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785931348107917&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=785935171440868&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=785935171440868
https://www.facebook.com/ahmetbaliu?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785931348107917&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=786083194759399&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785339491500436&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785931348107917&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmetbaliu?fref=ufi


Veprimtaritë e shumëta të SHPK, KKK, përkatësisht, KKRS, 
në të cilat kryesisht më ra hise të jem kryesisht prijës e ndër 
prijatarët e çdo Manifestimi kulturor, si ideator, animator,  
përformues e moderator: (mefoto Afrim Kçikun) duke  
udhëhequr një nga evenimentet... 
 

 

 

Like ·  · Share 

• Hasan Bunjaku, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi and 12 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ideimi i veprimtarive, përgatitja dhe realizimi i tyre i suksesshëm, ishte atëbotë (1990-1999), 

ishte "puna më e vogël", sa ishte vështirësia e plasimit, gjithënjë, thuaja para tytave të automatikëve të pushtetit 
militar gjenocidal serbë, që përpiqej t'ia zinte frymën kulturës dhe arsimit, por edhe çdogjëje shqiptare. 

June 4 at 6:25am · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 3 · Edited ·  

Nga "Pranvera e Librit", si vazhdë e "Panairit të librit", (më 1993):  
Bejtullah Ismajli, Rexhep Qosja, Sabit Rrustemi e Hasan Bunjaku. 
 — withSabit Rrustemi and Rexhep Qosja. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Shemsi Maliqi, Bunjaku Rahime and 63 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Në Foto Afrim Kçiku, duk e vijuar një traditë të herëshme, që nga fillimvitet e 70-ta, si "Panairi i 
Librit", tashi të titulluar "Pranvera e Librit" (sipas titullit të një vepre të Teki Dërvishit), në hollin e Shkollës Fillore 
"Selami Hallaçi", ky event zgjonte kaq shumë interesim tek dashamirësit e librit, dhe mbështetjen e të gjithë 
editorëve të atëherëshëm, që ng ajo e "Rilindjes", me 30 % lirim të çmimit, vizitorët, edhe mësonin për veprat e 
botuara brenda vitit, edhe i begatonin bibliotekat personale e edhe ato institucionale, kryeisht, shkollore... 

June 3 at 7:30am · Edited · Unlike · 6 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 2 · Edited ·  

Në të Parën "Flakë të Janarit" (më 1992), në "Orën e Madhe Letrare",  
në të cilën, me Çmime të para, nga Juria vlerësuese, për poezitë më 
të mira, u nderuan Beqir Musliu, poet atëbotë ndër më të njohurit në  
Kosovë, dhe vjershtori autodidakt, Ruzhdi Kçiku. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti and 31 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Eventi i parë i "Orës..." së "Flakës...", ( me Foto Farin), si Manifestim alternativ-paralel, u 

organizua dhe realizua si është më së miri nga SHPK, në Restorantin "Kulla", të pronarit Ahmet Musliut, para më 
se 400 dashamirësve të fjalës së shkruar artistike, sepse pushteti satrap serb, për shqiptarët, atëbotë i pat mbyll, 
pos të tjerash, edhe të gjitha institucionet dhe objektet e tyre kulturore dhe arsimore. 

June 2 at 6:35am · Edited · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 1 · Edited ·  

Ja edhe njëri nga bijtë e mijë, tash, Mr. sci. profesor, 
Ridvan Bunjaku, që ndonëse fëmijë fare,ka qenë i  
angazhuar në interpretime solistike e ilustrime 
të kolonave zanore të pjesëve të ndieshme poetike,  
deklamuar nga aktorët e sotëm, tashmë doajenë të 
Teatrit kosovarë. 

— with Aurita Agushi and Ridvan Bunjaku. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi and 34 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku S'dij a kam bërë mirë, apo një "budallaki", që, pos vetes, në atë kohë të okupimit të hekurt serb, 

e rrezikoja edhe fëmijën tim kaq të vogël?! (me Foto Fari, nga një eveniment artistik, mos gabofsha në Kaffe-
Galerinë "Apollonia", duke luajtur me kitarë "live", në një hapje solemne të ekspozitës së SHAF të Gjilanit. Në 
sfond: unë, Auritë Agushi dhe performues e pjesëmarrës të tjerë). 

June 1 at 8:07pm · Edited · Like · 3 

•  
Sefer Isufi Baca Hasan,kjo foto me rikthen ne kohe te paharrueshme kohe kur njoha Ridvanin qe te lente pa 
fryme me ekzekutimet e tij bravuroze qe ia kishin lakmi edhe instrumentistët më me nam...Ridvani ka qene dhe 
eshte shembulli me markant i nje supertalenti,profesionisti e personaliteti te mrekullueshem dhe padyshim eshte 
vlere e veqante e shoqerise ne pergjithesi...Jam shume krenar me birin tuaj dhe shokun tim shume te qmuar 
Prof.Ridvanin. 

June 1 at 10:39pm · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
June 1 ·  

MIRËMËNGJESI FËMIJË TË MIJË TË DASHUR 
SHQIPTARË: SOT ËSHTË DITA JUAJ NDËRKOMBËTARE: 
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PAQI NJË RRITJE TË MBARË ME PRINDËR, VËLLEZËR E  
MOTRA, GJYSHËR, SHOKË, MIQË E FAMILJARË TË TJERË 
SE JUVE JU KEMI ENGJËJ, DHE LULE TË KËSAJ BOTE NË  
JETËN TONË! (NIPI IM SIDRITI KATËRVJEÇAR ME VESHJE 
KOMBËTARE) 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 50 others like this. 

•  

Ridvan Bunjaku Shqiptari i babës  

June 1 at 7:09am · Like 

•  
Armend Mustafa Fort burrë t'mirë e ka baben, veç ky po dojka me ja kalue.  

June 1 at 8:07am · Unlike · 1 

•  
Nuhi Matoshi Femija eshte lulja me e bukur ne kete bote ! 
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June 1 at 8:28am · Edited · Unlike · 1 

•  
Nexhmedin Ymeri Eu nipi i nipit bre, u befte plak me mjeker! Po i mungojne vetem plisi e opingat e te niset ne 
Bruksel per te protestuar! 

June 1 at 10:36am · Unlike · 2 

•  
Kaltrina Rushiti Shqiptari i Rines  

June 1 at 10:37am · Unlike · 1 

•  
Artan Bunjaku O Sidrit burri breee...  Urime kjo ditë e engjëjve, lumturia e shëndeti u prifshin të gjithë fëmijëve, 
bashkë me prindërit, gjyshërit dhe tërë familjarët e tjerë. 

June 1 at 11:29am · Unlike · 2 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 31 ·  

MIQTË E MIJË: MEQË KAM QENË NJËRI NDËR DUHANPIRËSIT MË TË PASIONUAR, GJË KJO 
QË KA BËRË QË, CIGAREN TA KEM NDEZUR, SHUMË HERË EDHE KU VËRTETË, PËR 
SHKAQE ETIKE, KONSIDERATE, APO EDHE NDALESE (PAKASHUMË EDHE LIGJORE), SIÇ 
ISHTE RASTI, VIE FJALA TË HYJA ME DITARË NË NJË DORË E ME CIGAREN NË TJETRËN, 
MADJE EDHE NË KËASË PARA NXËNËSVE; PARA 300-400 PERSONAVE NË NË SALLË, 
GJATË NDONJË MODERIMI APO UDHËHEQJE TË NDONJË EVENTI; NË KISHA (GJATË 
NDONJË VIZITE) E XHAMIA (GJATË NDONJË MODERIMI TË NDONJË VEPRIMTARIE) E KUDO 
KU NJERËZIT E CIVILIZUAR, NUK DO DUHEJ TA BËNIN KËTË, GJË KJO QË MË KA DHËNË 
NDONJË IMAZH PERSONAL KAQ TË KEQ, NDONËSE NË FAKT KURRË NUK KAM QENË I 
TILLË, PËRKUNDRAZI - DHE, NDONËSE E DIJA QË E TËRË KJO THJESHT, NUK SHKON, POR 
MË ISHTE THADRUAR NË KOKKË AQ SHUMË SAQË PANDEHJA SE PA DUHAN TË NDEZUR 
NË DORË, AS DO MUND TË BISEDOJA, APO TË PERFORMOJA PARA SPEKTATORËVE-
RECEPIENTËVE - MENDOJA SE PA TË NUK MUND TA JETOJ JETËN NORMALE, AS KAM 
PROVUAR NDONJËHERË TA BRAKTISË KËTË SHPREHI KAQ TË SHËMTUAR, MIRËPO, NJË 
DITË, KUR KËTË MË SË PAKU E PRISJA, PAPRITUR, PAS 55 VITEVE TË KONSUMIMIT SHUMË 
TË MADH, TA BRAKTISË PËRFUNDIMISHT, DHE, SIÇ E THOT POPULLI NUK MË MBETI 
KURRËFARË E METE APO NDONJË CENI, DHE TASH KAQ E NDJEJ VETËN MIRË, SA NUK MA 
MERRTE MENDJA SE JETA E KISHTE NJË KËNAQËSI PIKËRISHT PA DUHAN; DHE, QË TA 
DINI, BRAKTISJEN E DUHANPIRJES NUK E KAM BËRË AS NGA DROJA PËR SHËNDETIN TIM, 
AS SE MUND TË MA SHKURTOJË EDHE JETËN, POR THJESHT, VETËM PO DUHEJ PAK 
VULLNET BURRI (PSE JO EDHE GRUAJE), DHE KAQ LEHTË PO U BËKA KJO, AS PA T'U 
SHTUA NERVOZA, AS PA STRESE, AS PA KURRËFARË PASOJE, POS QË MUSHKËRITË 
TASHMË JANË STËRMBUSHË ME NIKOTINË, ANDAJ, KURRË NUK QENKA VONË TA BËNI 
KËTË, SA MË PARË, MË MIRË VONË SE KURRË, DHE DO SHIHNI SE DO KENI TAMAM JETË 
NJERIU, JU DHE RRETHI JUAJ FAMILJAR, KOLEGIAL, SHOQËROR E MIQËSOR! KUR MUNDA 
UNË, GARANT, MUNDET GJITHËKUSH TA BËJË KËTË... 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu, Aurita Agushi and 28 others like this. 

•  

Nexhmedin Ymeri Edhe une, kolegu Hasan, e kam pire aq shume sa me thonin disa miqe: "Sahere kemi 

menduar ne Ty, te kemi pare me cigere ne dore". E tani ku u bene mbi 8 vite qe e jetoj jeten pa duhan, e shoh se 
sa me mire jetohet pa kete te keqe te madhe, qe mund te quhet varesi si droga, çaji, alkooli, apo edhe diç tjeter. 
Sa knaqesi qenka te jetosh pa duhan dhe te mos cilesohesh si NJERI i kategorise dytesore. Mbase nuk besoni 
por sot ndjeje knaqesi qe nuk pi duhan dhe lakmoj veten qe kam mund ta le kete helm, qe nuk e helmon vetem 
duhanpiresin por edhe te gjithe ata qe i tymose. Prandaj provoni edhe Ju qe thoni se nuk mund ta lini duhanin, 
pas nje periudhe te caktuar kohore do te kuptoni se shume, shume me e mire eshte jeta pa duhan. "MOS PINI 
DUHAN - HANI MOLLA" 

May 31 at 9:29pm · Unlike · 3 

•  
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Miradije Ramiqi Eeeeee .... miqt e mi Nexhmedin e sidomos Ti miku Hasan, sa me inat me shikoje sahere ikja 
nga ti kur te shihja me cigare ne goje / e deshira per te qene me miqe te deshiruar, ma mohonin me tymosjen e 
ketij helmi ... ju pershendes per kete fitore, po, po vertet fitore se keni qene teper te varur nga kjo shemti sa qe 
edhe fytyra ju dikej e shemtuar edhepse ishi vertet njerez te mire dhe intelektual te formuar ... Une e kam nji 
moto ku them DUA, MUAJ DHE DO E BEJ / e sa i perket kesaj tjetres per ata te cilet ende tymosin duhanin 
them: HANI CIGARE E PINI MOLLA ... te fala mikja juaj e ngjarjeve te shumta ne Gjilan, ku gjemte e Gjilanit 
hane gjize me gjishta ... JU LUMTE , ME KETE GJESTE E ME KETO SHKRIME ME KETE POROSI JENI 

SHEMBULL PER SHUME DUHANE PIRES ... 

June 1 at 1:51am · Like · 1 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 31 · Edited ·  

Unë duke moderuar një nga dhjetëra e dhjetëra 
eventet të organizuar nga SHPK, KKK, ose të KKRS! 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Lirim Bytyqi and 24 others like this. 

•  
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Hasan Bunjaku SA E SA EVENTE, DUHESHTE TË PËRGTITESHIN, IDEOHESHIN, ANIMOHESHIN E 
MODEROHESHIN, ATËBOTË DIKU KAH VITI 1993, E DI KËTË, MË SË MIRI EDHE FOTO-FARI QË NA KA 
PËRCJELLË NË HAP, SIKUNDËR EDHE ME KËTË RAST. 

May 31 at 7:27am · Unlike · 2 

 
 

 
Artan Bunjaku 
May 29 ·  

VAZHDIMËSI BREZASH 

Unë, babai im Hasan Bunjaku dhe djali im Saimir Bunjaku 
 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi and 137 others like this. 

•  

Shemsi Maliqi Nipat e nipit te Demir Bunjakut , u gezofshi BABA DJALI NIPI ... 

May 29 at 10:47am · Unlike · 3 

•  
Gafur Buduri Kofshi jetë të gjatë e të lumtur të gjithë...Jungatjeta o Tung 

May 29 at 12:17pm · Like · 1 
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•  
Nehat M. Ramadani Mash`All-llah , s`ka me mire... 

May 29 at 2:21pm · Like · 1 

•  
Murat Hoxha Inshalla e shtoni radhen dhe beheni kater breza te shendoshe, 

May 29 at 2:36pm · Like · 1 

•  
Vigan Sadriu All-llahu ta rujt djalin o prof 

May 29 at 5:17pm · Like · 2 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 28 · Edited ·  

Nga veprimtaria alternative paralele sportive; 
në përmbyllje të një Kampionati të suksesshëm 
të Kosovës në futboll, me ç'rast, presidenti i 
KF "Gjilani 95", Shukri Sylejmani, (më 1997), 
në shenjë mirënjohjeje për kontributin e dhënë  
në Klub, nderon të dalluarit, (me një portret të 
Heroit tonë Kombëtar - Skënderbeut) ,ndër  
të cilët, Klubi më ka rradhitë edhe mua. 

— with Shukri Sylejmani. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Rexhep Hasani and 22 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Me Foto Farin, (në prapavijë, Muharrem Rashiti, nënpresident i Klubit): ishte një organizim i 

shkëlqyeshëm i segmenteve përkatëse,KKRS LSK, biznesmenëve, por edhe i të gjithë popullatës shqiptare, në 
mbrojtjen dhe ruajtjen e substancës së sportit, e veçmas futbollit tonë, ndonëse në "stadiumeve" të improvizuara, 
në livadhet e Malishevës, ku, duke e sfiduar okupuesin barbar karpatian, tuboheshë edhe deri më njëzet mijë 
spektatorë, dhe, ndonëse pa "infrastrukturë" të domosdoshme të sigurisë, me vetorganizim, nuk ndodhte as më i 
vogli eksces... 

May 28 at 7:39am · Edited · Unlike · 3 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 27 ·  

Me armën përkatëse, në "mbrojtje të atdheut": 
foto nga shfaqja teatrore "Plaku i Maleve" (1967), 
nga Trupa Teatrore e SHLP të Prizrenit, ku  
fillimisht, kam studiuar. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Adelina Halimi-sehu, Shemsi Maliqi, Rexhep Hasani and 17 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Kjo shfaqje e cila, pas një vagon pericepive me pushtetin aktual e censurën "korrëse", me 

këmbënguljen e pashembëlltë të studentëve u realizua, për atë stinorë, si më e mira e artit skenik në Kosovë, 
dhe si e tillë, e reprezentoi këtë Krahinë, në Festivalin Federativ që mbahej, atëbotë në ishullin Hvar (nja 25 mila 
nga qyteti i Splitit), të Adriatikut Kroat, ku u prit shumë mirë nga spektatorët, por jo edhe aq nga Juria (e përbërë 
nga shumica e anëtarëve serbë), e cila na shpallën si "shovenista antijugosllavë". Më duhet ta përmend, 
përkundër mosdestisë, për hirë të korrektesës, se isha unë ai që u vlerësua më Çmimin për rolin (e Sadri Lekës) 
më të mirë mbështetës (dytësorë) të Festivalit, që këtë s'e kam për ndonjë gjë. 

May 27 at 7:51am · Edited · Unlike · 2 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 26 ·  

UNË, JO VETË I KATËRDHETI (DYZETI, SI PO I THONË) PO VETË I TETI, NË FOTO-IDEIMIN E 
DIZAJNIMIN E SABEDIN SHAHIQIT.... 
 — with Hasan Bunjaku. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Kaltrina Rushiti, Arlind Kqiku and 31 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku E GJITHË KJO MUND TË TINGËLLOJË, MBASE, PAKSA NË NJË LLOJ EGOCENTRIZMI, 

NDONËSE TË GJITHË ATA QË MË NJOHIN, E DIJNË SE UNË EDHE AQ "NUK KAM SHUMË-SHUMË NË 
QEJF VETEN"... 

May 26 at 6:32am · Like · 1 

•  
Mehmetali Arifi Në gjuhën muzikore kësaj i thonë " OKTETI HB " ... 

May 26 at 12:29pm · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 25 · Edited ·  

Veprimtaria e SHPK: në ditën e sotme, në vitin 1978, ndërroi jetë poeti e atdhetari i shquar Rexhep 
Elmazi.Më 25 maj 1994, në shenjë përkujtimi qe mbajtur në "Orë artistike", me ç'rast, i qe përuruar 
busti, punim i Avni Behlulit, të cilin e zbuloi miku i tij i penës dhe idealit, Beqie Musliu: Miradije 
Ramiqi, në orën letrare. Në prapavijë: Nexhmedin Ymeri e Auritë Agushi (pas bustit akoma të 
mbuluar), ndërkaq nga prapa duke koka e B. Musliut. 
 — with Aurita Agushi and 3 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi and 68 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte ky një event madhështor, me Foto Farin, në lokalet e Shkollës Fillore "Selami Hallaçi". 
SQARIM: Në fakt, dora vrastare, poetin e atdhetarin e shquar, e pat goditur më 16 maj, dhe ai me atë plagë pat 
jetuar edhe plot 9 ditë të tjera, dhe jetë ndërroi pikërisht në ditën e sotit, para 36 vitesh..Ku ta dijsh se çfarë 

"sherri" ka mund të ketë pasë edhe në Qendrën spitalore të Prishtinës atëbotë?????!!! 

May 25 at 10:10am · Edited · Unlike · 6 

•  
Hetem Arifi Po Hasan ashtu ishte.Te lumt qe i ke ruajtur keto foto dhe po ne i perkujton disa momente shume te 
rendesishme per punen qe e benim aso kohe edhe pse ishte shume veshtire te ecesh me ate barre qe kishim 

mbi shpinen tone.(okupatorin). 

May 25 at 8:54am · Unlike · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 24 · Edited ·  
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Nga veprimtaria e segmenteve alternative kulturore, arsimore e sportive; nga një duel sportiv midis 
ekipeve veterane: unë, tre gjyqtarët, S K Ë N D E R H A Z I R I N e Rexhep Hasanin, para fillimit të 
duelit, gjysma e parë e viteve të 90-tave/. 
 — with Rexhep Hasani. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Hetem Arifi, Shpend Latifaj and 42 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Ngjarjet e sporteve të vogla zhvilloheshin në terrenin e hapur të Shkollës Fillore "Selami 

Hallaçi". Legjenda e sportit gjilanas, Skënder Haziri, i cili me vite të tëra ka kontribuua në futbollin, e veçmas me 
henbollin gjilanas, si njlri ndër më cilësorët që ka pasur Gjilani, anëtarë i brezit më të mirë të kohës së artë të 
hendbollit kosovar - paas një sëmundje të rëndë e të gjatë, dje (më 23 maj) ndërroi jetë, duke e humbur kështu 
familja anëtarin më të çmuar, miqtë një shokë që s'i gjindej çifti e sporti gjilanas dhe ai kosovar, një vteran që do 
të kujtohet përjetë. Le të shërbejë edhe kjo foto_dokument, një si I N M E M O R I A M, si njëra nga format e 
falenderimit për çdogjë që bëri e familjes ngushllimet më të thella. 

May 24 at 8:46am · Edited · Unlike · 5 

•  
Nuhi Matoshi E paste dheun e lehte shoku im i klases!Belmondo i Kosoves ! 

May 24 at 8:50am · Edited · Like 
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•  
Sabit Dermaku Vertet lajm i hidhur vdekja e Skënderit apo emri i ti pergdheles KENA,shoqëia kan humbur një 
shok dhe mik të vertet,sporti dhe kultura një talent të vertet,kure Familja humbi më të shtrejtin.Në emrin tim 
personal familjes dhe gjith shoqëris i shprehë ngushllimet e mia më të sinqerta. 

May 24 at 10:21am · Like 

•  
Rexhep Hasani Ngushllimet e mia per familjen Haziri, vertete nje sportist i madh gjilanas dhe jjeri sidomos! 

May 24 at 10:49am · Like 

•  
Sadri Daku I lehtë i qoftë dheu Profesorit dhe veteranit të arsimit dhe sportit gjilanas Skender Hazirit,ndërsa 
familjes miqve dhe dashamirëve ngushellimet e mia më të sinqerta. 

May 24 at 10:15pm · Like 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 23 · Edited ·  

Veprimtaria e SHPK, në "Panairin e Librit":me Rexhep Hasanin, Lirije Abdurrahmanin - Kajtazin, në 
prapavijë, dhe disa të interesuar të tjerë për ekspozitën shitëse të librit, më 1994. 
 — with Rexhep Hasani and Lirije Kajtazi. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Mehmetali Arifi, Aurita Agushi and 53 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku ME FOTO FARI: DUKE VAZHDUAR NJË TRADITË TË "PANAIRIT TË LIBRIT", SHPK, 
MBANTE "PRANVERËN E LIBRIT", NË HOLLIN E SHKOLLËS FILLORE "SELAMI hALLAÇI", QË ZGJONTE 
INTERESIM TË MADH, ATËBOTË. 

May 23 at 7:26am · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 22 · Edited ·  

Themeili dhe veprimtaria e gjerë e SHPK, bëri që falë angazhimit dhe impenjimit të pashoq të Zekirja 
Abdullahut, të themeloht edhe SHK "Drita e Jetës", e cila, zhvilloi një aktivitet poashtu të bujshëm: 
Këtu, në "Orën Artistike", në përurimin e një vepre të autorit të shteteve arabe, Muhamet Ikballit: 
ideuar, performuar, e moderuar nga unë e Zekirja Abdullahu, në Shkollën Fillore Muzikore.. 
 — with Zekirja Abdullahu. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 30 others like this. 

• 1 share 
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•  

Hasan Bunjaku Edhe kjo veprimtari, me Foto Farin, mbajtur më 1993, bëri një punë të madhe kulturore-fetare, 

dhe veçmas në veprimtarinë editoriale. 

May 22 at 7:35am · Unlike · 5 

•  
Shemsi Maliqi Nuk di se ka veprimtari kulturore , artistike, muzikore , sportive ku nuk ishte IDEATORI i pa 
lodhëshem i qeshtjes sonë kombetare pra miku im i nderuar agi Hasan Zenel Bunjaku 

May 22 at 1:49pm · Unlike · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 21 ·  

Veprimtaria e SHPK, viti 1992, ose 93: Miradije Ramiqi, Haxhi Vokshi, Tefik Basha, Makfire Ismajli - 
Kurteshi, Hasan Bunjaku dhe Sabile Keçmezi - Basha. 
 — with Miradije Ramiqi and Makfire Ismajli-Kurteshi. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Hetem Arifi and 53 others like this. 

•  
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Hasan Bunjaku Me Foto Fari, pas përurimit të veprës letrare të Sabile Keçmezi - Basha, "Nusja e Gurtë", në një 
koktej rasti në Shkollën Fillore Muzikore. Ndërsa në komunat tjera të Kosovës mbretëronte një "mort-kohë" për 
shkak të drojës nga shtypja e paparë e pushtetit të hekurtë pushtues serb, në Gjilan, bëheshin aakrifica kaq të 
mëdha për ta ruajtur e mbrojtur substancën e identitetit kulturo-artistik kombëtar. 

May 21 at 7:39am · Unlike · 4 

•  
Zekirja Abdullahu se bashku me SH.P.K vepronte edhe SH.K. Drita Gjilan dhe botonte nje reviste qysh ne ato 
kohera sic thoshte i ndjeri Haxhi Vokshi "kohe qenqe" 

May 21 at 2:30pm · Like · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 20 · Edited ·  

NGA VEPRIMTARIA E SHPK, NË FILLIMVITET E 90-TA: CEREMONIALI I PËRMBYLLJES TË 
SUKSESSHMETË NJË STINORI SPORTIV TË LIDHJES KOIMUNALE TË SPORTEVE, NË KAFFE-
REATORANTIN E MILAIM ZUZAKUT: ILMI MUSLIU, HASAN BUNJAKU, SABIT RUSTEMI E 
REXHEP HASANI 
 — with Rexhep Hasani and 8 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 88 others like this. 
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•  

Hasan Bunjaku Me Foto Fari, në prapavijë, identifikohen edhe Skënder Hoxha, Kemajl Bunjaku... Edhe sporti 

organizohej në obottet e sallat e edukatës fizike të shkollave, e edhe nepër livadhet e fshatrave (veçmas në atë 
të Malishevës), në kushte të deinstitucionalizimit të jetës sportive, kulturore, arsimore etj. nga pushteti gjenocidial 
serb... 

May 20 at 8:34am · Unlike · 9 

•  
Sabit Rrustemi O baca Hasan, aferim që ke mund t'i ruash dhe që po i shpalon si kujtime të paharruara, të një 
kohe jo dhe aq të largët, njëzet e sa vite... kur Gjilani ishte Epiqendër e kulturës kosovare ! 

May 20 at 8:52am · Like · 8 

•  
Bekim B Ismajli I nderuar HASAN BUNJAKU? mendoj se keni akoma foto gjatë veprimtarisë tuaj të pa 

lodhshme dhe të gjatë dhe kjo me sa pash unë ishte as 00000.1 përqind andaj po të kishe mundësi me postu 
akoma se me të vërtetë nga kjo qe vërejta jam kënaqur me nostalogji duke e kujtuar të kaluarën tonë ju 
faleminderit! 

May 22 at 2:30am · Edited · Like 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 19 · Edited ·  

Krahas veprimtarisë 70-vjeçare të Teatrit të Gjilanit në komunë e Kosovë, ai ishte pjesëmarrës 
konkurues në të gjitha Festivalet dhe eventet tjera të artit skenik në kuadër të një shteti që (shyqyr 
Zotit) nuk është më: (me shpinë kthyer këndej): Atdhe Gashi e Ragip Reçica e (përballë) Samedin 
Mumxhiu e Hasan Bunjaku - përfaqësues të Stafit zyrtar të Festivalit të Teatrove të Serbisë së 
Ngushtë, Kosovës e Vojvodinës, në qytetin Kullë të Baçkës. 
 — with Atdhe Gashi. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Hetem Arifi, Shemsi Maliqi and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Duheshte të bëheshte një "luftë" e vërtetë me përfaqësuesit serbë në mbrojtjen e vlerave të 

krijimeve të artit skenik shqiptar, në "prapaskena" e skena të "montuara", në "Tryeza pas shfaqjeve", dhe në 
kuloare në dhe rreth eventeve... 

May 19 at 7:42am · Edited · Unlike · 3 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 18 · Edited ·  

Nga veprimtaria e SHPK, në vitet 1992=93, "Orë Artistike", përurimi i veprës së rradhës , të 
sapobotuar nga ndonjë autor kosovar, kryesisht, anamoravas: me Sabit Rrustemin 
në ideim, performim, animim dhe moderim si Staf. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Hetem Arifi and 68 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Edhe në këtë kohë të pakohë, gjendeshin forca dhe mënyra edhe për botimin e veprave të reja 
të autorëve, kryesisht, gjilanas, apo me prejardhje gjilanase (me Foto Farin). 

May 18 at 7:39am · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 17 · Edited ·  

Nga veprimtaria e SHPK në nismën e viteve të 90-ta: 
"Orë Artistike", përurimi i veprës së Sabile Keçmezit - 
Bashës "Nusja e Gurtë": me Miradije Ramiqin, Makfire  
Ismajli - Kurteshin, Sabile Keçmezi - Bashën, Suzana 
Hajrullahu - Demin e Mehmetali Arifin. 
 — with Mehmetali Arifi and 3 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 93 others like this. 

• 1 share 

•  

Hasan Bunjaku Me Foto Farin, në një koktej rasti pas eventit në Shkollën Fillore Muzikore, ku, kryesisht 

mbaheshin format pakashumë kamertale të veprimtarive. 

May 17 at 9:11am · Unlike · 3 

•  
Tahir Shabani Kujtime te bukura ! 

May 17 at 10:01am · Unlike · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 16 ·  

QË NGA VITI 2000 PO PËRJETOJMË NJË THELLIM TË KRIZËS MORALE 
DROJ QË GJITHANDEJ PO HUMBIM POSTULATET E IDENTITETIT TONË. 
Unlike ·  · Share 

• You, Zekirja Abdullahu, Shemsi Maliqi and 14 others like this. 
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•  

Zekirja Abdullahu Kete e ke thene edhe para viteve '90 dhe se kjo sakt rezultoi se po i humbim postulatet e 

identitetit tone. Disa here atyre viteve kemi diskutuar dhe sikur tani ma freskove memorien. 

May 16 at 9:15am · Like 

•  
Hasan Bunjaku PO ZEKO, AMA BASH PAS VITEVE TË 2000-TA NË MËNYRË RAPIDE MORALI ËSHTË 
DUKE NA RRËSHQITË POSHTË E MË POSHTË... 

May 16 at 9:21am · Like 

•  
Sevdail Sulejmani Identitetin e bene ruajtja dhe kultivimi i vlerave te veqanta qe na dallon nga te tjeret... 

May 16 at 10:08am · Like 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 16 · Edited ·  

Nga veprimtaria e mëherëshme teatrore, me aktoren e paharruar të Teatrit të Gjilanit, Xhevahire 
Murtezin - Shahiqin (midis Duhlës e Suharekës) në fund të viteve të 70-ta. (Foto: Sabedin Shahiqi). 
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Unlike ·  · Share 

• You, Armend Mustafa, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi and 46 others like this. 

• View 1 more comment 

•  
Sabit Dermaku E madhe ishte Xheva 

May 16 at 10:11am · Edited · Like · 1 

•  
Bedrije Rexhepi Shume kujtim I bukur me mungon shoqja shume ishte nje talente e rrall falemnderit mik qe po I 

poston kto foto te bukura te pershendes 

May 16 at 3:30pm · Like · 1 

•  
Hasan Bunjaku ISHTE AKTORE, DHE SHOQE SHUMË E MIRË! 

May 16 at 4:33pm · Like · 2 

•  
Avdi Latifi Ishte nje artiste shumedimensionale e shoqe e vecante.Miku Hasan ,te falemnderit shume per 
postimin e ketyre fotove ! 

 
 

 
Hasan Bunjaku 
May 15 ·  

Nga veprimtaria e KKRS: Përmbyllja e Mega-manifestimit me "Fest Flaka", 
organizuar në Motel-Restorantin e atëherëshëm "Kosova", në Bresalc: me  
Ismajl Kastratin (Kryetar i KQ të Finansimit)në gjysmën e dytë të të 90-tave. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 21 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte Ansambli i valleve i Dilaver Kryeziut, që përformoi atë mbrëmje në të cilën u mbajtë edhe 
ceremoniali i ndarjes së Çmimeve dhe përmbyllja solemne e "Flakës së Janarit..." (Foto Fari, si gjithëherë) 

May 15 at 8:47am · Unlike · 4 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 14 · Edited ·  

Nga veprimtaria e SHPK të Gjilanit, në vitin 1993: Recital skenik (kushtuar 
dëshmorëve) në sallën e vogël (në oborrin e xhamisë) në Bresalc: Aurita Agushi, Musa Robelli, 
Suzana Hajrullahu - Demi, Naser Zymberi e Emine Toska. 
 — with Aurita Agushi and 4 others. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Sefer Isufi, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 98 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Ishte kjo kohë e ngritjes së vetëdijes patriotike kombëtare, në kohë të "burgimit" të hekurtë të 

çdogjëje shqiptare, që po aplikonte pushteti okupues serb. Vlen të përmendet aktiviteti i veprimatëve: Shemsi 
Syla e Ramadan Kurti, të cilët e animonin tërë fshatin të jetonte me këtë event. 

May 14 at 8:00am · Edited · Unlike · 5 

•  
Ahmet Murati kam pas rastin të jem edhe unë në këtë vend herë pas here 

May 14 at 8:10am · Like 

•  
Vaxhide Gagica Nje elite e zgjedhur... ne mesin tuaj shoqja ime Suzi poete e dalluar dhe recituese gjigante ne 
gjenerate..vazhdon tradita...ju lumte per kontributin dhe aktivitet patriotike ne kohen me te veshtire okopuse!!! 

May 14 at 4:22pm · Like · 2 

•  
Azem Robelli koha kalon por veprat mbesin gjithmon 

May 14 at 7:41pm · Like 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&id=774257992608586&p%5B0%5D=100000731766638&p%5B1%5D=1073741938&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/sefer.isufi
https://www.facebook.com/mehmetali.arifi
https://www.facebook.com/adelina.halimisehu.7
https://www.facebook.com/browse/likes?id=774257992608586&actorid=100000731766638
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=774261705941548&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=774261705941548
https://www.facebook.com/ahmet.murati?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=774276122606773&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/vaxhide.mustafagagica?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=774439869257065&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=774439869257065
https://www.facebook.com/azem.robelli.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1&comment_id=774593605908358&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774257992608586&set=a.736514596382926.1073741828.100000731766638&type=1
https://www.facebook.com/hasan.bunjaku.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmet.murati?fref=ufi
https://www.facebook.com/vaxhide.mustafagagica?fref=ufi
https://www.facebook.com/azem.robelli.3?fref=ufi


 

 
Hasan Bunjaku 
May 13 ·  

Nga veprimtaria e SHPK, në fillimvitet e 90-ta: 
"Orë Artistike", prezentim i veprës së parë të  
Zeqir Fazliut, në katin e parë të Restorantit 
të Arsim Masuricës: Suzana Hajrullahu - Demi, 
Zeqir Fatliu, e bija e tij, Naser Zymberi, Mehmetali Arifi... 

See More 

 — withMehmetali Arifi and 4 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Ahmet Murati and 94 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Prezentë ishin, pos letrarëve gjilanas, edhe: Rifat Kukaj, Zenullah Halili... (Foto Fari, si 

gjithëherë) 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 12 · Edited ·  
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Veprimtaria e SHPK: "Orë Artistike", në fillimvitet e 90-ta: 
me Lirije Abdurrahmani - Kajtazi, e Sabit Rrustemin: Srafi 
organizativ, ieator, performues e moderatorë. (Foto Fari). 
 — with Sabit Rrustemi and Lirije Kajtazi. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Kaltrina Rushiti and 72 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Këso veprimtarishë, atëbotë kishte, të paktën, njëherë në javë, gjë kjo që u bë praktikë si formë 
organizative, edhe sot e gjithë ditën. 

May 12 at 8:36am · Edited · Unlike · 8 

•  
Sabit Rrustemi Një përkujdesje jotja, për admirim, baca Hasan ... për një veprimtari kulturore, aq të begatë, në 
ato vite të stuhishme , që s' manifestohej askund në Kosovë, siç realisht u manifestua në Gjilan... 

May 12 at 9:54am · Like · 4 
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•  
Ahmet Murati po më kujtohen këto orë letrare që herë pas here mirrja pjesë 

May 12 at 12:38pm · Like · 1 

•  
D-Rita Ismaili Me duket se ky takim ka qene mbajtur ne rastorant "Konaku"-n  

May 13 at 8:02am · Edited · Like 

•  
Vjollca Islami Shfrytezoj rastin te pershendes Sabitin! 

May 13 at 7:15pm · Like 

•  
Hasan Bunjaku D-rita, është fare e mundur që ky event ësht[ mbajtur edhe në "Konak"? 

May 13 at 8:37pm · Like 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 11 · Edited ·  

Nga veprimtaria e SHPK në fillimviteve të 90-ta: Orë Artistike, prezentimi i ndonjërës nga veprat e 
botuara letrare atëbotë: Unë:ideator-moderator e Sabit Rrustemi - referues kryesor, nga Stafi 
Drejtues. 
 — with Sabit Rrustemi. 
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Unlike ·  · Share 

• You, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu, Kaltrina Rushiti and 87 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Veprimtaria, e mbajtur në SHFM, si shumica dërmuese e këtij tipi organizativ të aktiviteteve të 

ngjeshura. (Po e përsërisim: shumica dërmuese e këtyre ngjrjeve i ka "përjetësuar", Afrim Kçiku "Foto Fari", për 
çka i jemi shumë falenderues) 

May 11 at 4:00pm · Edited · Like · 3 

•  
Sabit Rrustemi Baci Hasan, si duket, dimen paska qenë...t'u rritë nera, shumë se mue m' shkuen me luftën , 
kejt ... Tash, qeshtu, p'i mledh ka nja pej miq've ! 

May 11 at 9:44am · Like · 4 

•  
Fehmi Qerimi Sabit,plot 24 vjet prej asaj kohe... 

May 11 at 10:00am · Like · 3 

•  
Sabit Rrustemi Fehmi, duket të ketë qenë viti 1992 ose 1993 ... ta them të drejtën, nuk po më kujtohet saktë . 

May 11 at 10:17am · Edited · Like · 1 
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•  
Hasan Bunjaku pO PIKËRISHT, DHE DIMËR ISHTE. 

May 11 at 4:01pm · Edited · Like · 2 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 10 ·  

Nga veprimtaria e herëshme e SHPK (fillimvitet e 90-ta): 
"Orë Artistike" (prezentimi i veprës së Miradije Ramiqit 
"Shi në pasqyrë"), pas përfundimit, ca momente relaxi me 
një koktej modest në SHFM me Haxhi Vokshin e Autoren. 
 — with Miradije Ramiqi. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 60 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Objekti i Shkollës Fillore Muzikore, ishte fillimisht vatër ku çdo javë Shoqata e Pavarur 

Kulturore, mbante ndonjë veprimtari të artit letrar, muzikor, pamor e skenik. 
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May 10 at 8:01am · Unlike · 3 

•  
Sabit Dermaku Në kët foto mundem lirisht me thonë se keni qenë në stilin tuaj tipik,kohë ishin ato 

May 10 at 9:42am · Edited · Like · 1 

 

 
Hasan Bunjaku 
May 9 · Edited ·  

Nga veprimtaria e SHPK (në nismën e viteve të 90-ta, në mënyrë që përkundër kulturocidit të 
hekurtë të pushtetit okupues, ta ruajë substancën kulturore kombëtare: Një koncert i Muzikës 
Serioze në SHFM: Muharrem Halimi, Haxhi Vokshi, Isa Jakupi, Gjylshen Berisha, Hasan Bunjaku, 
Bejtush Isufi, Hajdar Paçarada, Xhavit Hajdari, Axha Balë (me plis), Ibrahim Shabani e të tjerë. 
 — with Ibrahim Shabani and 3 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Hasan Bunjaku, Mehmetali Arifi, Adelina Halimi-sehu and 18 others like this. 

•  

Hasan Bunjaku Identikikohen edhe: Rafet Bajrami, Demush Haziri... 

May 9 at 7:40am · Like 
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Hasan Bunjaku 
May 8 ·  

Nga "Takimi i Desivojcasve në Vendlindje": përfaqësuesit e Lagjeve: 
(nga e majta: poshtë): Behlul Gagica, Faik Shkodra, Xhevat Shkodra, 
Sabit Jakupi, Hasan Bunjaku, Xhavit (Ali) Bunjaku (Lartë): Muharrem  
(Jahir) Bunjaku, Sadri Shkodra, Enver Kçiku, Isa Bunjaku, Shefik Shkodra, 
dhe (? ?) 
 — with Enver Këqiku and 7 others. 

 

 

 

Unlike ·  · Share 

• You, Artan Bunjaku, Sefer Isufi, Adelina Halimi-sehu and 72 others like this. 

•  

Bujar Shkodra Dhe ??=Ruzhdi Shkodra 

May 8 at 9:37pm · Like · 1 

•  
Vehbi Bugunovci Gefällt mirSee Translation 

May 8 at 10:59pm · Like 
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