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Kam jetuar me shqiptarët e Kosovës për tetë vjet, midis vitit 1981 dhe 
1997; fillimisht si antropologe, duke bërë hulumtime dhe më vonë si 
punonjëse e ndihmës humanitare. Jetën shqiptare e kuptova ngadalë, 
përmes të gjitha shqisave të mia; duke kërcyer me vajzat e fshatit, duke 
dëgjuar sekretet e tyre deri në orët e vona të natës, duke fshirë oborrin në 
agim, duke larë flokët me kovë e tas, duke pjekur speca dhe qitur fli me 
fqinjët e mi, duke ulur këmbëkryq pranë zjarrit me pleqtë duke mësuar 
prej urtësisë së tyre.
 Ky libër i vogël është një koleksion i këtyre përvojave. Sa është një 
udhëpërshkrim, është edhe një etnografi dhe një libër kujtimesh; një 
vështrim intim i një stili jetese tradicionale që, në pjesën më të madhe, 
është zhdukur. Është odisejada ime me një popull të vendosur e në prag të 
luftës, të gatshëm të japin jetën për vetëvendosje, për lirinë nga sundimi 
serb.
 Fillimisht, librin e kam shkruar për njerëzit jashtë Kosovës që duan 
të dinë më shumë për popullin shqiptar dhe traditat e tij. Është edhe për 
shqiptarët - një shans për të rishikuar traditat të vjetra të tyre dhe për të 
mësuar për rajonet që mund të mos i kenë vizituar kurrë. Mbi te gjitha, 
është shprehja ime e dashurisë dhe respektin tim të thellë për vendin dhe 
kulturën e shqiptaret.
 Kam shkruar edhe një tezë masteri dhe një doktoraturë për Kosovën, 
por ato janë tekste shkencore. Ky libër është historia ime personale.
 
Janet Reineck, PhD - korrik 2022
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Këtë libër ua kushtoj familjeve shqiptare që më mirëpritën në 
jetën e tyre, më ndihmuan të kuptoj botën e tyre dhe ndanë me 

mua gëzimet dhe hidhërimet, shpresat dhe ëndrrat e tyre.
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Parathënie

 Kam jetuar me shqiptarët e Kosovës për tetë vjet, midis vitit 1981 
dhe 1997; fillimisht si antropologe, duke bërë hulumtime dhe më vonë 
si punonjëse e ndihmës humanitare. Jetën shqiptare e kuptova ngadalë, 
përmes të gjitha shqisave të mia; kam kërcyer për orë të tëra me vajzat e 
fshatit dhe ua kam dëgjuar sekretet deri në orët e vona të natës, kam fshirë 
oborrin në agim, kam larë flokët me kovë e tas, kam mbushë gota me çaj 
për mysafirët, kam pjekur speca, kam hangër fli me fqinjët e mi, jam ulur 
këmbëkryq pranë zjarrit me pleqtë dhe kam mësuar prej urtësisë së tyre. 
 Ky libër i vogël është një koleksion i këtyre përvojave. Sa është një 
udhëpërshkrim, është edhe një etnografi dhe një libër kujtimesh; një 
vështrim intim i një stili jetese tradicionale që, në pjesën më të madhe, 
është zhdukur. Është odisejada ime me një popull të vendosur e në prag të 
luftës, të gatshëm të japin jetën për vetëvendosje - për lirinë nga sundimi 
serb.
 Libri është i dedikuar për njerëzit jashtë Kosovës, që duan të dinë më 
shumë për popullin shqiptar dhe traditat e tij. Por, është edhe për shqiptarët; 
një mundësi që unë të shpreh dashurinë dhe respektin tim të thellë për 
vendin dhe kulturën e tyre. Kam shkruar edhe një tezë masteri dhe një 
doktoraturë për Kosovën, por ato janë tekste shkencore, ndërsa ky libër 
është historia ime personale.
 Librin fillova ta shkruaj më 11 shtator 2001, kur imazhi i dy aeroplanëve 
që shpërthyen në Qendrën Botërore të Tregtisë shkaktoi valë tronditëse në 
një botë të frikësuar dhe të hutuar. Në javët që pasuan, shqiptarët nëpër 
qytete dhe fshatra anembanë Kosovës mbajtën vigjilje nate për jetët e 
humbura amerikane, duke deklaruar se ishin të gatshëm të jepnin jetën 
për SHBA-në. Në atë moment fillova të shkruaj. E mbusha librin pak nga 
pak gjatë dhjetë viteve në vazhdim, ndërsa punoja me kohë të plotë dhe e 
rrisja djalin tim si nënë beqare. Aty-këtu, sa herë gjeja kohë, hedhja në letër 
kujtimet e mia të Kosovës. Më në fund po e botoj librin, njëzet vjet pasi e 
fillova. 
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 Në njëzet vjet, më pak se një brez, Kosova ka pësuar një transformim të 
plotë. U desh lufta me Serbinë në 1999, një mori agjencish ndërkombëtare 
që sillnin ndihma dhe këshilla, migrimi masiv i të rinjve shqiptarë në 
Evropë dhe  asimilimi i tyre në kulturën perëndimore, për të ndryshuar një 
mënyrë jetese që kishte qenë thelbi i identitetit shqiptar për qindra vjet. 
Ky libër nuk ka të bëjë me jetën moderne shqiptare. Bën fjalë për traditat, 
besimet dhe botëkuptimin që kam hasur në fund të shekullit të 20-të. Është 
një dritare në të kaluarën e thellë shqiptare që ka ikur përgjithmonë. 
 Vitet e mia në Kosovë më ndryshuan rrënjësisht, ma ndryshuan edhe 
mënyrën se si unë e shoh jetën. Vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjen kolektive 
që pashë, më hapën sytë rreth kushteve që njerëz në të gjithë botën durojnë. 
Më mësuan të jem mirënjohëse për secilën ditë që e jetoj dhe më bënë me 
të vendosur të përdor çdo ditë të jetës për t'ua lehtësuar vuajtjet dhe për t'i 
bashkuar njerëzit. Kjo çoi në krijimin e organizatës sime jofitimprurëse, 
World Dance for Humanity dhe punën tonë në Ruanda, ku po ndihmojmë 
13,000 të mbijetuar të gjenocidit të ndërtojnë jetë të reja. Për të gjitha këto 
i jam borxhli Kosovës time.
 Ju ftoj të ecni me mua teksa kthehem të ripërshkoj rrugëtimin tim në për 
luginat malore dhe fushat e arta ku u dashurova thellë me një popull, një 
vend dhe një mënyrë jetese.



PJESA I:

Vitet e hershme në Kosovë
1981 – 1983
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1

Si e gjeta Kosovën

 
Ka njerëz që i tërheq një gjeografi larg vendlindjes ose prejardhjes së tyre. 
Ekziston një fjalë e bukur për këtë ndjenjë përkatësie në gjuhën uellse: 
hiraeth, vendi ku shpirti juaj përket. Për miqtë e mi të ndryshëm, ky vend 
nënkupton tempujt e Balit, kodrat e Toskanës, pyllin brazilian, Savanën 
afrikane ose kanionet e mbushura me sherebelë në bregun e Kalifornisë.
 Për mua, ishte Evropa Juglindore. Në fund të viteve 1970, isha studente 
e Etnologjisë në UCLA (Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles), në 
kërkim të një teme kërkimore për tezën time të masterit. Për disa vera 
radhazi kisha udhëtuar nëpër Evropën Lindore, duke kërkuar qasje në 
territorin intim njerëzor. Vallëzimi ishte ‘modus operandi’ im, bileta 
ime e hyrjes në botët e fshehura ekzotike. Kam hedhur valle gjithandej 
nëpër Ballkan; me ciganët hungarezë në shpellat e verës nëntokësore të 
Saraspotokut, me barinjtë transilvanianë në malësitë rumune e me bullgarët 
syzinjë në Detin e Zi.
 Por gjithnjë e më shumë më tërhiqte Jugosllavia, më pak shtypëse nga 
satelitët sovjetikë dhe toka më e  hapur ndaj Perëndimit. Ndërsa dekada po 
mbyllej, u gjenda në situata të çuditshme, joshëse, shpesh të pasigurta në 
fshatrat jugosllave; në kodrat e gjelbra të Serbisë qendrore, tokat baritore 
të vllehëve në kufirin rumun, bukurinë Rilindase të porteve të Adriatikut, 
fshatrat e thepisura malore të Maqedonisë perëndimore dhe malësitë djerrë 
të Malit të Zi. Kosova mbeti një mister, për pjesën më të madhe të botës së 
jashtme; edhe për mua.
 Profesorët e mi më thonin se duhej të isha e çmendur që doja të bëja 
hulumtime në Kosovë. Kush e di se çfarë do t’i bënin ata shqiptarët një 
të reje amerikane? Kush ishte ai që kishte mësuar ndonjëherë shqip? E 
kisha anashkaluar Kosovën për vite me radhë, duke u pajtuar me këshillat 
e mentorëve të mi.
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 Por, gjatë udhëtimeve të mia në Jugosllavi, unë vazhdova të takohesha 
me shqiptarë që shisnin filigran argjendi në tregjet e rrugëve të Maqedonisë, 
xhelato në bregdetin kroat dhe misër të pjekur në cepat e rrugëve serbe. I 
takova në trena e autobusë; ato fytyrat e dashura të grave të mbuluara me 
shami të zbehta dhe mushama me fëmijë me flokë bionde në të kuqe, çepur 
pas tyre dhe fytyrat e bronzta, të tkurra e të lëkurta të burrave të tyre. Kishte 
diçka krejtësisht josllave te këta njerëz: mollëzat e larta dhe të mprehta, 
sytë e përhumbur të gjelbër dhe ngjyrë lajthi, kaq të bukur e të një bote 
tjetër.
 Festivalet folklorike ishin një pjesë e mrekullueshme e peisazhit veror 
jugosllav dhe mua më dhanë një shans për t’u njohur nga afër dhe personalisht 
me këta njerëz “ekzotikë”. Ata ishin të këndshëm për turistët - një mundësi 
për të shijuar sytë e tyre të veçantë e të ngjyshëm. Ata u ofronin fëmijëve 
të fshatit që marrin pjesë në kuadër të  grupeve amatore të vallëzimit, nga 
i gjithë vendi, një mundësi të rrallë për t’u larguar nga shtëpia, për të parë 
vendet dhe për të takuar moshatarët e tyre nga anët e tjera të vendit. Ishte 
një shans i madh për të praktikuar ideologjinë e “vëllazërim-bashkimit” me 
të cilën Josip Broz Tito, president dhe kryearkitekt i Federatës Socialiste 
Jugosllave, po përpiqej (me sukses të kufizuar) ta mbushte vetëdijen e 
rinisë socialiste.
 Për mua si një valltare dhe antropologe e re, këto festivale ishin përjetim i 
një lumturie të pastër – një hambar kulture: vallëzimet rrotulluese të çifteve 
nga kufiri hungarez; djemë fermerë me fustanella të gjata të bardhë që 
kërcejnë ngjeshur, valle rrethore nga rrafshinat kroate; këngë zie vallëzimi 
“a cappella” nga malësia e Bosnjës. Madje kishte edhe disa grupe të 
importuara: maorit me gjuhë jashtë dhe turqit me shpata vringëlluese. Pati 
disa lloje të këtyre shfaqjeve: burimoret, të vërtetat dhe të përpunuarat. Për 
mua, kjo gjë është siç është opera për disa—një orgji mes pamjes dhe zërit.
 Por, unë në çdo festival vazhdova të gravitoja te i vetmi grup që disi 
dallonte: shqiptarët. Kostumet ishin të vrazhda dhe reale; muzika, që luhej 
nga romë (ciganët) me lëkurë të errët, ishte joharmonike dhe e thellë. 
Kërcimet kishin atë cilësi që më gjithmonë tërheqë: epika. Djemtë ishin 
të shkurtër dhe sy egër. Vajzat ishin më të reja se vajzat e grupeve të tjera, 
qëndronin afër së bashku dhe rrallë dilnin jashtë. Ishin të sjellshëm dhe 
miqësor me mua. Kishin një pamje të jashtme jashtëzakonisht të butë e të 
veshur me shpirtra të ashpër, fisnor, tërësisht jo-modern. Më tërhiqnin në 
mënyrë të papërmbajtshme. 
 Më në fund, në verën e vitit 1980, u hyra shqiptarëve në shtëpi.Në një 
ditë të nxehtë ballkanike, zbrita nga treni në qytetin e Ferizajt, në juglindje
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të Kosovës, me një copë letre të thërrmuar në dorë, që më dhanë fëmijët që
kisha takuar në “Smotra Folklorica” të Zagrebit, festivali i madh folklorik 
që mbahet çdo vit në Kroaci. Me emrin e një fshati “Gërmova” të shkruar 
me një stil të vjetër me shkronja dore, duke përdorur serbishten time të 
cekët, disi e gjeta rrugën për tek shtëpia e Afrim dhe Bukurie Lamallarit.
 Aty u ula për herë të parë në një sofër dhe mora drekën time të parë 
shqiptar me pite me spinaq dhe piva gotën time të parë me çaj shqiptar. 
Erërat, shijet, tingujt dhe gjestet më tërhiqnin; vrulli i dendur e rrëmbyes i 
mikpritjes shqiptare po kapërdinte shpejt gjithçka tjetër në jetën time. Josip 
Broz Tito, kampion i pakicave etnike dhe heroi kult i gjeneratës së Luftës 
së Dytë Botërore, kishte vdekur në pranverë. Pleq dhe vajza të reja qanin 
teksa shikonin fjalimet e tij në TV. Ky ishte njeriu që ata besonin se do 
t’i çlironte nga statusi i tyre i ulët në Jugosllavi. Unë sapo kisha filluar të 
kuptoja ndjesinë e jetës së tyre dhe nuk e dija se çfarë do të thoshte vdekja 
e Titos për Kosovën.
 Kam kaluar dy javë në Gërmovë, këtë fshat të vogël në lindje të Kosovës, 
duke përjetuar dasmën time të parë shqiptare. Ishte një ushtrim rraskapitës, 
një dorëzim i plotë. Një turmë vajzash më ngjiteshin në vazhdimësi, duke 
kënduar, kërcyer, biseduar, pëshpëritur, duke më mbajtur afër, të gjitha në 
ritmin e çuditshëm të dajres. Kurrë nuk isha vetëm, as edhe për një moment. 
Kishte gjithmonë disa vajza pranë meje, edhe kur i laja dhëmbët te çezmja 

Vallëzimi me ansamblin nga Zhuri
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e oborrit, edhe kur te tualeti i jashtëm natën në errësirë, por edhe kur isha 
në gjumë të thellë gjatë natës. Shumica e amerikanëve nuk janë mësuar 
me shoqërimin e pandërprerë. Edhe për dikë si unë që kërkon pothuajse 
zero hapësirë personale, të jetuarit në një mbërthim të vazhdueshëm të 
mikpritjes së pafund, ishte një lloj i ri sfide.

 

 Por, nuk kishte asnjë dyshim: Kosova më kishte mbërthyer fort. Dhe, 
nuk kishte kthim mbrapa. Deshti fati dhe me t’u kryer vera u ktheva në 
Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, për të kapur një tren për në Beograd, 
kryeqytetin e Serbisë dhe fluturimin për në shtëpi, në Los Angeles.
 Para se të largohesha, bëra një vizitë të rëndësishme në ansamblin 
profesional të valleve  të Kosovës, “Shota”. I ulur plot gaz në një tavolinë 

Ditët e para në Kosovë isha mysafire 
në një dasmë në fshatin Gërmovë. 
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para hyrjes ishte drejtori i tyre artistik, Xhemali Berisha. Xhemaliu më 
priti, më magjepsi, më ftoi të kthehesha në Kosovë dhe të kërceja me 
ansamblin.
 Kisha një ndjenjë në atë moment se jeta ime nuk do të ishte më e njëjta. 
Dhe kisha patur të drejtë.

 Me t’u kthyer në Amerikë, mbarova studimet në UCLA dhe mora bursën 
“Fulbright” për të bërë hulumtime në Kosovë. Duke u përgatitur, e lumtur 
për këtë aventurë në pranverën e vitit 1981, nuk isha në dijeni, si shumica 
e të huajve, se kazani i armiqësisë etnike në Kosovë ishte gati të vlonte dhe 
se shpërbërja e shtetit të Jugosllavisë ishte rrugës. Pak ditë para nisjes sime, 
filloi vlimi. Tito kishte vetëm një muaj në varr dhe po zhbëhej kontrolli i 
tij i rreptë në një vend të përbërë nga grupe rivale etnike. Një protestë 
e vogël e studentëve shqiptarë që kërkonin kushte më të mira jetese në 
konviktet e mjera e të ftohta, ishte përhapur edhe te punëtorët e fabrikave. 
Turma shqiptarësh të zemëruar dhe të guximshëm po mbushnin bulevardet 
dhe rrugicat qendrore të Prishtinës. Pastaj u vendosën trupat jugosllave, u 
futën tanket dhe bashkë me ta dy dekada trazira civile që kulmuan me një 
rrethim të përgjakshëm.
 Ta anuloj hulumtimin tim, t’i ndalë planet e mia, ta anuloj fatin tim? Truri 
im, por dhe prindërit, këshilltarët dhe miqtë e mi më thanë: ANULOJE. 
Por, zemra ime tha: SHKO! Disa ditë më vonë u nisa drejt një vendi që po 
zhytej në katastrofë, e mbushur me optimizmin naiv që i karakterizon kaq 

Xhemaliu në praktikë te "Shota"

Duke vallëzuar me Skenderin në vizitën time të parë 



~ 20 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

shumë amerikanët, dhe mistifikon dhe mërzitë të gjithë të tjerët në planet.
 Me të mbërritur në Beograd, në qershor të vitit 1981, kontaktova autoritetet 
e  Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, të cilët mund ta realizonin 
ose prishnin mundësinë time për të jetuar dhe punuar në Jugosllavi. Ata më 
njoftuan se ata pak të huaj që jetonin në Kosovë ishin dëbuar dhe se puna 
ime atje do të duhej të shtyhej për një kohë të pacaktuar. Pas disa ditësh 
duke u vërtitur në dëshpërim, mora njoftimin nga mentori im i caktuar 
kosovar, profesori flokëbardhë dhe i respektuar, Shefqet Pllana: Duhej të 
rrija patjetër në Beograd dhe të prisja që situata të qetësohej.
 Kështu filloi mërgimi im gjashtëmujor nga Kosova para se të mbërrija 
atje – një mërgim me qendër në Beograd, në gjuhën dhe karakterin sllav. 
Hapi i parë ishte gjetja e akomodimit, që nënkuptonte leximin e reklamave 
të gazetave në cirilikë, alfabet ky që e mësova në kurset e gjuhës serbe në 
UCLA, por kurrë nuk e zotërova sa duhet. Më në fund gjeta një vend për 
të jetuar nën strehën e rëndë të një shtëpie me llaç të paraluftës, me një 
të ve malazeze dhe vajzën e saj. Haja sallam dhe pija raki me Radmilën, 
dëgjoja tragjeditë e saj personale dhe u përpoqa të kuptoja socializmin e 
zakonshëm të Serbisë moderne.
 Pritja thirrjen nga Kosova, pritja të hapej dera. Ishte një verë e nxehtë në 
Serbi dhe një ndalesë e ftohtë për mua.
 Mentorja ime në Universitetin e Kalifornisë, Elsie Dunin, e cila bënte 
kërkime në Dubrovnik gjatë verës, më tha se “Shota” do të performonte 
atje së shpejti. Duke menduar se kjo do të ishte një mundësi për të krijuar 
lidhje me Kosovën, hipa në një autobus në udhëtim për në Adriatik, një 
hark ky i gjatë dhe i dhembshëm nëpër malet e Malit të Zi. Pranë bregut, 
pyjet e pyllëzuara i lënë vendin kaskadave të majave shkëmbore, që hapen 
papritur ndaj pamjes së detit. Zbritja dramatike në breg është e mbushur 
me jeshile të errët të selvive të lashta dhe të kuqe të shegëve të pjekura. Më 
poshtë, shfaqet një vistër fshtrash peshkimi.
 Më në fund, ndërsa rruga jashtëzakonisht e ngushtë përshkon përgjatë 
shpatullave të shkëmbinjve të bardhë, shfaqet Dubrovniku. Është një vend 
i mrekullueshëm, “perla e Adriatikut”, qytet kala plotësisht i paprekur në 
bregdet, nga tre anët i rrethuar me mure të larta guri, në të katërtën nga deti 
i kaltër kristal. Posa kaloni urën lëvizëse në qytet, hyni në Renesansë.
 Mora një dhomë te shtëpia e një peshkatari që jetonte me gruan e tij dhe 
fillova të eksploroj këtë qytet të këndshëm. Po kënaqesha në shkëlqimin 
e ëmbël të verës në sheshin qendror, me pëllumbat nëpër këmbë.  Duke 
shikuar djem kroatë të gjatë e zeshkanë që provonin fatin me vajza 
evropiane në pushimet e tyre verore, më doli para sysh autobusi i Shotës që
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sapo kishte mbërrirë. Isha e emocionuar nga ideja se do të kaloja kohë me 
valltarët shqiptarë. Ata ishin miqësorë dhe të hapur ndaj meje.
 Ata dhanë përformancën e tyre natën, andaj ishin të lirë gjatë ditës për të 
ecur në mermerin e bardhë të ftohtë të sheshit kryesor, shëtitores bregdetare 
të Dubrovnikut, dritës së ndritshme të verës që reflektonte në ballkonet e 
zbardhura dhe rrëzohej në fusha me çati me tjegulla të kuqe.
 Gjatë pasditeve të ngrohta ulesha në kopshtin e zonjës së shtëpisë, 
mbushur aromë trëndafilash, fiq të pjekur dhe ajër të kripur. Ndonjëherë ajo 
më gatuante: midhje në hudhër dhe verë, zarzavate drithërash të njomura në 
vaj ulliri, domate dhe tranguj të freskët nga kopshti, verë të kuqe dhe rrush 
të ri. Mbrëmjeve ndiqja koncertet e Ansamblit “Shota” dhe më pas shëtisja 
rrugëve të qytetit, pija ndonjë filxhanë të vogël me kafe turke në kafenetë 
e trotuareve e bisedoja me valltarët.  Dukej sikur flisja rrjedhshëm, shumë 
përtej asaj që mendoja se ishin kufijtë e serbishtes sime.
 Kur qëndrimi i Shotës mbaroi, mora udhëtimin e gjatë me autobus për 
në Beograd dhe u ktheva në dhomën time me të venë malazeze. Ditën, 
ushtroja me zell serbishten time, duke u përpjekur të përthithja cirilikën, 
një alfabet që nuk binte në ujdi me trurin tim. (Gjithmonë më dukej e 
çuditshme që të gjitha tabelat në stacionin e autobusëve të Beogradit, 
qendër kjo për udhëtarët që shkonin drejt jugut nga e gjithë Evropa, ishin 
në alfabetin cirilik dhe, pa dyshim, të pakuptueshme për të huajt.) Fillova 
gjithashtu të mësoja shqipen, një gjuhë indoevropiane në kategorinë e 
saj, e cila për gojën, veshët dhe trurin tim ishte shumë tërheqëse. Zura 
miq në Institutin Etnologjik të Beogradit, por u habita nga fakti se këta 
studiues jugosllavë nuk donin të studionin pjesën e vendit të tyre të quajtur 
“Kosovë”, që shtrihej vetëm disa orë në jug. 

Me mentoren time Elsie Dunin
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 Në pamundësi për të filluar hulumtimet e mia në Kosovë, vazhdova 
mërgimin tim në Beograd, ku harxhoja kohën derisa të më jepej leja për 
të kaluar në këtë territor të ndaluar. Nuk ishte e vështirë të gjeje shqiptarë 
në Beograd, kryesisht punëtorë me pagesë të ulët ose shitës ambulantë. Në 
verë shisnin misër të pjekur në skarë. Në vjeshtë piqnin gështenja. Vjeshta 
në Beograd mbante aromë të ëmbël, të rëndë të gështenjave të freskëta që 
piqen rrugëve; ajo ndryshon ngjyrën e atmosferës, kur gjethet me ngjyrë të 
errët portokalli bien në rrugët e Beogradit. Po në atë vjeshtë e mora lajmine 
mirë: propozimi im për të bërë hulumtime në Kosovë ishte miratuar. Më 
në fund mund të shkoja në jug. Atë pasdite, bëra gati valixhen time, hipa 
në autobus për udhëtimin pesë orësh për në Prishtinë dhe më nuk e ktheva 
kokën pas.

 Udhës drejt jugut përmes Serbisë, kodrat e blerta të harlisura 
përfundimisht ua lënë vendin fushave. Më tej, në peizazh shfaqet diçka që 
bie menjëherë në sy: mure të larta guri që rrethojnë shtëpitë, duke i mbrojtur 
ato nga vëzhgimi i kalimtarëve. Këto mure, brenda të cilave fshihet jeta, 
lajmërojnë hyrjen tuaj në botën shqiptare. Ndërsa udhëtoni më tej, shfaqen 
më shumë shenja dalluese: gra me mushama ngjyrë pastel me shami mbi 
ballë (një version modern i hixhabit) dhe burra me plisa të bardhë.
 Ai udhëtim me autobus shënoi fillimin e një kërkimi jetik në këtë ishull 
të lashtë të njerëzimit: zgjidhjen e një peizazhi të ndërlikuar etnografik dhe 
gërmimin në botëkuptimin shqiptar, duke iu shmangur moçaleve politike 
dhe për t’u dashuruar në mënyrë të papërmbajtshme me një vend dhe një 
popull.

Prapa mureve të gurit Gratë shqiptare duke biseduar në qytet
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Jeta në Bregun e Diellit

 Pasi prita kaq shumë për të ardhur në Kosovë, arritja ime atje ishte 
paksa antiklimatike. Ishte një ditë e ftohtë dhe e ngrysur. Vjeshta ngjyrë 
ari e Beogradit ishte tretur në shi pa ngjyrë gjatë udhëtimit drejt jugut. Në 
stacionin e vjetër të autobusave në një pjesë të pazhvilluar të Prishtinës, 
i ndyrë dhe me erë të keqe, gjërat dukeshin të zymta dhe unë isha vetëm.
 Duke shpresuar të gjej dikë që flet anglisht, u sula drejt e në Fakultetin e 
Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës. Atë ditë me shi, sallat ishin 
të ftohta dhe plot lagështi, të mbushura me një turmë studentësh shqiptarë 
që dridheshin. Shumica prej tyre ishin fëmijë fshati, të fortë, elastikë, me 
shpresë. Me pak para, ata merrnin me qira dhoma banimi në bodrum, nga 
gjashtë veta në një dhomë, ku ia dilnin duke ngrënë  bukë me pasul. Ata 
vinin me autobus nga fshatrat e thella. Kur vinin në Prishtinë donin t’ i 
shpëtonin inercionit dhe acarimit ekonomik të jetës së fshatit, me shpresë 
për të krijuar një të ardhme të re. Duke qenë aty, ata e kishin vendosur 
veten edhe në epiqendrën e disidencës politike.
 Mire e keq, Universiteti i Prishtinës ishte një bastion i intelektualëve 
shqiptarë të Kosovës dhe shpresa e rinisë së tij. Në rastin më kërcnues 
(për serbët), ai ishte një vatër e ndjenjave anti-jugosllave, një kërcnim i 
drejtpërdrejtë për regjimin serb. Pikërisht aty filluan demonstratat në vitin 
1981 dhe ishte vendi i parë që iu nënshtrua spastrimeve politike gjatë 
viteve 1980-ta dhe 1990-ta.
 Në ditën time të parë në Prishtinë, mora rrugën për në Fakultetin e Gjuhës 
Angleze dhe takova tre mësimdhënës britanikë, të cilët, siç e mësova më 
vonë, përbënin të gjithë komunitetin ndërkombëtar në Kosovë. Ata më 
mirëpritën dhe më afruan në rrethin e tyre të ngushtë, duke komentuar 
se studentët e tyre dukeshin “me mollëza jashtëzakonisht të larta” (një 
eufemizëm për ‘tejet shqiptarë’). Më çuan në lagjen e tyre, Bregu i Diellit, 
për të gjetur strehim.



~ 24 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

 “Bregu i Diellit” ishte një mikrokozmos i Kosovës. Përgjatë rrugës ishin 
shtëpitë elegante trekatëshe të shqiptarëve dhe serbëve të pasur. Këta ishin 
dekanët e universiteteve, drejtorët e spitaleve, administratorët publikë dhe 
politikanët që ishin treguar mjaft të shkathët për të forcuar zinxhirin e tyre të 
standardit ekonomik, pa rënë nga shkallët politike. Kishte vetura të bukura 
nëpër rrugë, shkurre trëndafili, hardhi dorëzonjash, zile të zbukuruara të 
dyerve dhe shumë mermer—një mënyrë jetese kjo e begatë e ndërtuar mbi 
rrogat e socializmit, në shumë raste edhe e kombinuar me ndopak ryshfet 
për të mbështetur familjet e tyre të vogla me dy ose tre fëmijë.
 Ky ishte rreshti i parë i shtëpive. Pak përtej gardhit të pasmë, por në një 
botë të tërë larg, ishin shtëpitë e fshatarëve. Këto ishin familje të varfra 
nga malet e Gollakut të Kosovës lindore, të cilat kishin ardhur në Prishtinë 
pas Luftës së Dytë Botërore në kërkim të punës, të cilën e kishin gjetur në 
minierat e qymyrit. Në njëfarë mënyre, ata kishin marrë parcela të vogla 
toke në qytet, kishin ndërtuar shtëpitë e tyre të thjeshta prej qerpiçi, kishin 
mbjellë misër, presh, spinaq, qepë, mollë dhe kumbulla pranë shtëpive, 
jetonin në dhoma të mbushura me njerëz nga familja e gjerë; gjyshërit, 
pesë ose gjashtë fëmijë, gratë dhe fëmijët e djemve.
 Dhoma që më gjetën britanikët ishte në një nga shtëpitë e mëdha të 
bukura në rreshtin e parë. Në këto shtëpi kishte gjithmonë dhoma shtesë. 
Isa, nikoqiri im, ishte një ‘musliman etnik’ nga Mali i Zi, as serb dhe as 
shqiptar; fliste serbisht, por i lindur në besimin islam. Ai ishte tani një 
administrator i nivelit të lartë qeveritar, d.m.th., një komunist i mirë që 
nuk mbahej fetar. Kur e pyesnin se si e kishte ndërtuar një shtëpi të tillë, 
përgjigjja e tij ishte gjithmonë: “me kredi”.
 Gruaja e Isait, Ferka, ishte një grua tipike ballkanike: e shoqërueshme, 
e pandrojtur, pak e pangopur, por jashtëzakonisht e dashur dhe zemërmirë. 
E bija e një tregtari të suksesshëm shqiptar, Ferka që rrinte gjithnjë e 
gëzuar, kishte një vajzë. Por, mungesën e numrit të madh të fëmijëve ajo 
e kompensonte me gjallërinë e saj. Ferka e mbante njërin sy në lagje dhe i 
dinte vajtjet dhe ardhjet e të gjithëve.
 Dy vjet jetova në katin e poshtëm te Ferka në një dhomë me një kuzhinë 
dhe një tip hajati për ndejë. Ndaja korridorin dhe banjon me disa qiraxhinj 
të tjerë, ndërsa bojlerin e lëshonim për t’u larë një herë në javë. Kështu 
u bëra pjesë e familjes së Ferkës, pjesë e lagjes dhe aty filloi jeta ime në 
Kosovë.
 Në Ballkan, dita e punës fillonte në orën 7:00 të mëngjesit. Një larje 
e fytyrës me ujë të ftohtë dhe një filxhan kafe turke, është gjithçka që 
nevojitet për t’ i nxjerrë shumicën e njerëzve nga shtëpia. Mëngjeset e 
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ashpra të dimrit janë të zymta dhe të pakëndshme, por në agim rrugët e 
qytetit janë plot zhurmë nga një proletariat që gumëzhinë. Pasi u sistemova 
në një rutinë të përditshme, u bëra një nga fytyrat anonime në qytet, në 
varganin e zhdjergies së hershme drejt punës.

 Xhemaliu, drejtori i “Shotës”, e kishte rregulluar që unë të ndiqja provat 
e përditshme, bazuar në përvojën time si valltare dhe interesimin tim për 
folklorin ballkanik. Kjo do të ishte hyrja ime e parë në kulturë. Çdo mëngjes 
nisesha për në sallën e provave të “Shotës” në anën tjetër të qytetit. Ishte 
një shëtitje e drejtë poshtë Bregut të Diellit, nëpër disa rrugica të pasme, 

Me Ferkën (lart)
Në apartamentin tim në bodrum të Ferkës (majtas)

Nëna ime Merlyn (me xhemper të bardhë) me fqinjët (djathtas)
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pranë turmave të studentëve të fakulteteve të Ekonomisë dhe Juridikut, 
përtej sheshit qendror, pas stadiumit të futbollit. Ishte një ecje prej tridhjetë 
minutash, mjaftueshëm për të mësuar përmendësh një faqe të fjalorit shqip 
ose për të mësuar fjalët e një kënge shqipe.
 Ecja ishte pak e vështirë në dimër kur rruga bëhej me pengesa të krijuara 
nga ngricat. Të rinjve u pëlqente të rrëshqisnin nga Bregu i Diellit deri tek 
shkolla e tyre, duke përdorë këpucët e tyre si skija, që e bënin rrugën krejt 
akull  për ne të tjerët, të rrezikshme veçmas për të moshuarit. Kësisoj, 
shkallët e qytetit, të mbushura me borë, humbnin çdo kuptim, sepse duhej 
të kërkoje këmbën më të shkathët për të qëndruar drejt. Sheshi qendror, 
i ndërtuar me pllaka mermeri, ishte i rrëshqitshëm si xhami. Hendeku 
përballë studios së provave të “Shotës” u bë një hendek balte dhe llumi, që 
e bënte të pamundur të dilje nga aty e papërlyer.

 

 Shqiptarët, si shumë popuj ende të afërt me rrënjët e tyre fshatare, u 
japin rëndësi këpucëve të pastra. Është një shenjë e qytetarisë. Ajo tregon 
gjithashtu zellin e grave të shtëpisë, detyra e të cilave është të lustrojnë 
këpucët e të gjithëve dhe t’i shfaqin ato mjeshtërisht çdo ditë pranë derës 
hyrëse të shtëpisë. Valltarët e “Shotës” ishin jashtëzakonisht të aftë në 
shmangien e baltës. Kjo ishte një aftësi që nuk e përvetësova kurrë; çdo 
ditë kthehesha me një shtresë të trashë balte gati deri në gju.

Me miq në ansamblin "Shota"
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 Arritja deri te sallën e provave ishte e mundimshme, por kërcimi 
atje, veçanërisht në dimër, ishte i mrekullueshëm! Muzikantët romë, në 
klarinet, violinë, tupan e surle, nxjerrin një çakordim të dhembshëm bluz 
të papërpunuar, që shkon deri në asht dhe ju bën të lëvizni. Kemi kërcyer 
teksa bora binte jashtë dritareve të mëdha, në një dysheme druri elastike nën 
këmbë, në afshin e një ngrohës të vjetër me naftë që përshkonte nëpërmjet 
të ftohtit të mëngjesit dhe muzikës së gjallë. Ishte hyjnore!
 Në mesin e valltarëve kishte talentë të vërtetë: Hakiu, një burrë i gjatë, i 
fortë, me një buzëqeshje bujare dhe hir burrëror; Fatmirja, një e re epshore 
me një zë të ulët e të zjarrtë, që i shkonte me lëvizjet e saj të ngadalta e 
sensuale; Skënderi, një rom me sy të gjelbër, një balerin i përsosur me 
këmbë të lehta, i veshur në mënyrë të përsosur dhe entuziast në mënyrë 
të papërmbajtshme; Ganiu, këngëtari turk që përngjanë me Tony Bennett, 
dhe gruaja e tij shqiptare Kiki, e pjekur, e sjellshme dhe e hijshme. 
Ata më pranuan menjëherë në rrethin e tyre të ngushtë; u bënë miqtë e mi.
 Si drejtor artistik dhe koreograf, Xhemaliu drejtonte provat. Repertori 
i mandatuar nga shteti përfshinte pikë vallëzimi nga Maqedonia, Kroacia, 
Bosnja, Serbia dhe Kosova – atë kohë të gjithë ende pjesë të Jugosllavisë. 
Më trajtuan si një valltare të rregullt, pa marrë favore të veçanta pse isha e 
vetmja e huaj. Por, gjatë pushimeve Xhemaliu më mësonte valle dhe këngë 
nga zona e tij malore, Opoja.
 Në pjesë të tjera të Jugosllavisë dhe në pjesën më të madhe të Kosovës, 
format më të vjetra të vallëzimit po shuheshin, duke u ruajtur nga grupet 
folklorike si pjesë muzeale. Në Opojë traditat e vjetra ishin ende të gjalla. 
Vajzat ende këndojnë në intervale sekondash të vogla (dy nota pranë njëra-
tjetrës në piano). Kjo tingëllon joharmonike për veshët tanë. Për opojanët 
është zëri i shtëpisë.
 Burrat ende kërcenin njëmbëdhjetë vallet epike me shpata, të njohura 
si Këllçoja, në një ritëm rubato dhe në 7/8, 9/8, 11/8 ose 12/8 – gjithçka e 
sinkopuar thellë dhe mrekullisht. Derisa Xhemaliu më mësonte këto valle, 
analizova modelet që ai nuk i kishte dalluar, sepse nuk i kishte nevojë: ai 
i ndjente në shpirt.
 Pas provave, shkova në kërkim të studiuesve në universitet dhe në 
Institutin Albanologjik, ku do të gjeja artikulimin e kulturës shqiptare nga 
këndvështrime të ndryshme: arkeologë, gjuhëtarë, etnologë, folkloristë. 
Një nga miqtë e mi të rinj në institut ishte një kritik letrar, i quajtur Ibrahim 
Rugova, i cili do të bëhej President i Kosovës në vitin 1990 dhe do ta 
udhëhiqte Kosovën nëpër një fushë të minuar politike dhjetëvjeçare, duke 
përdorur moton e tij të “rezistencës pasive” ndaj hegjemonisë serbe. Ai 
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kishte magjepsur komunitetin ndërkombëtar me intelektin e tij, modestinë, 
pajtueshmërinë dhe shallin e çuditshëm të mëndafshit që e mbante përreth 
qafës.
 Bursat në këto institucione ishin solide, ndonëse të kufizuara. Puna në 
terren ishte e rrallë, por kishte sasi të madhe njohurish për t’u mbledhur dhe 
çdo ditë kthehesha në shtëpi me artikuj për t’i përkthyer me mund të madh 
nga shqipja në anglisht.
 Pas provave, takimeve me profesorët dhe ekspeditave të gjahut për 
dorëshkrime etnografike, do të ngjitesha në Bregun e Diellit, e uritur dhe e 
lodhur, me trurin që rrotullohej në serbisht dhe shqip, teksa mundohesha të 
përshtatesha me këtë jetë të re dhe duke u hedhur në burokracinë e frikshme 
socialiste, si një varkë e vogël në dete të stuhishme.
 Çdo ditë rraskapitja ime zbutej nga darka në orën 15:00. Duke filluar 
punën fare herët në mëngjes, vendësit (në përgjithësi jugosllavët) i japin 
të drejtën vetes për një darkë herët dhe një mbrëmje me vizita tek fqinjtë. 
Këto pasdite, ishin pjesa më e çmuar e shoqërimit për mua: një mundësi 
për të depërtuar në botën e vogël të fqinjëve të fshatit, për të rregulluar 
matricën e klasës dhe zakonit, për të përthithur jetën shqiptare.
 Në fillim të viteve tetëdhjeta kishte mungesë të përhershme të qumështit, 
kafesë dhe sheqerit. Mallra të tjera shfaqeshin dhe zhdukeshin, deshe apo 
s’deshe. Por, pavarësisht kohëve të vështira, ushqimi i pasditës ofronte dy 
kuzhina standarde, për dy lloje njerëzish që jetojnë në qytet: qytetarë dhe 
fshatarë. Ndërsa ka shkallëzime të qarta të pasurisë dhe prestigjit brenda 
këtyre grupeve, “qyteti” dhe “fshati” ishin dallimet kryesore shoqërore, 
etiketa që komunizmi jugosllav nuk arriti t’i shuante dhe të cilat përcaktojnë 
dhe kufizojnë jetë.
 Zakonet turke, të cilat për pesëqind vjet depërtuan në thellësi të jetës 
shqiptare, u futën natyrshëm edhe në kuzhinë. Ndikimi ishte më i madh 
në qytet. Darka me banorët e qytetit, për shembull, me zonjën e shtëpisë, 
Ferkën, ishte një version i shijshëm, në mos i heshtur, i ushqimit turk. 
Supa me pulë dhe e shoqëruar me kos dhe majdanoz, i fillonte gjërat. Pjata 
kryesore do të ishte orizi, sarma ose qofte, dhe në njërën anë të tryezës do 
të ishte taratori. Për desert, kishte çaj të zi, të nxehtë, shumë të ëmbël, të 
shërbyer me një bisedë bujare të thashethemeve të lagjes.
 Normalisht, njerëzit e qytetit dhe të fshatit qëndronin brenda radhëve 
të tyre shoqërore për ritualin e pasdites së çajit dhe bisedës. Por, jo edhe 
Ferka. Ajo nuk kishte pretendime dhe ishte gjithmonë në kërkim të 
thashethemeve dhe argëtimeve të mira. Asaj i pëlqente të kalonte kohën e 
saj, jo me familjet me shtëpi të bukura pranë saj, por me familjet e fshatit 
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pas shtëpisë së saj, me njerëz të përulur, bujarë që e trajtonin me nderim, 
respekt dhe ngrohtësi.

 Pas darkës në orën tre, unë dhe Ferka shpesh dilnim së bashku, krah 
për krah, nëpër shtigjet e ngushta e të përdredhura pas shtëpisë së saj, ku 
shtëpitë e mëdha dhe të rregulluara mirë të klasës së lartë i linin vendin 
një labirinthi të dendur të shtëpive të vogla dhe të rregullta të fshatarëve, 
të gjalla nga aktivitetet. Në disa prej shtëpive jetonin familje të mëdha: 
gjyshërit, djemtë dhe gratë e tyre dhe nipërit e mbesat, që ndanin bashkë 
vaktet, punët, rrogat dhe zhgënjimet. Në familjet e tjera, vëllezërit ishin 
ndarë, shpesh duke ndërtuar shtëpitë pranë njëri-tjetrit. Kishte një hyrje-
dalje të vazhdueshme.  Të gjithë ishin të detyruar të përshtateshin në një 
hapësirë   të ngushtë fizike dhe në konfigurime edhe më të ngushta sjelljeje.
 Shpesh shkonim në shtëpinë e fqinjës sonë Xhyzides, një fshatare, 
shtëpia e së cilës ishte pas asaj të Ferkës. Ndërsa familjet e qytetit hanin 
në stil perëndimor, të ulur në karrige në një tavolinë ngrënieje, shumica 
e familjeve të fshatit ende hanin në sofër, një mënyrë e shkëlqyer për të 
akomoduar shumë njerëz në një hapësirë të ngushtë. Tetë të rritur mund 
të grumbullohen lehtësisht, me këmbët e palosura poshtë, me një mbulesë 
tavoline të kaltër me kutia që shtrihet përfundi tryezës dhe mbi prehër. 
Nëse ka më shumë persona nga sa do të zë sofra, familja dhe të ftuarit hanë 

Ferka më shoqëroi në malet e Rugovës dhe ua kqyri fatin grave, në filxhan të kafes
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me radhë: në fillim burrat, pastaj gratë, pastaj fëmijët.
 Është gjithashtu e përshtatshme për ta për të ngrënë në një pjate të 
përbashkët, në grupe të mëdha. Shqiptarët kanë një fjalë të urtë: “Vetëm 
kafshët hanë vetë, njerëzit hanë së bashku”. Të gjithë kanë nga një lugë dhe 
një copë bukë, të cilën e ngjyejnë duke përdorur gishtat e dorës së djathtë. 
Të ngrënit nga një pjatë e përbashkët gjithashtu redukton bisedën në darkë: 
nëse flisni shumë rrezikoni që pjesën tuaj ta rrëmbejë dikush me gojën më 
të uritur e më të shukatur.

Darka mund të jetë me oriz, ose një gullash perimesh me patate dhe speca. 
Por, ushqimi më i zakonshëm i fshatarëve shqiptarë është pitja me spinaq, 
me lakër apo me presh. Ose kur shtëpia është në vështirësi, mund të jetë e 
zbrazët pa asgjë. 
 Çdo kulturë ka mënyrën e vet për ta bërë miellin dhe ujin të ngrënshëm, 
madje edhe të shijshëm. Shqiptarët kanë dy mënyra për ta bërë këtë: njëra 
është pitja. Receta është miell, ujë… dhe kohë. Rreth mesditës, gratë 
anembanë Kosovës janë të përkulura mbi sofra, duke rrotulluar dhe shtrirë 
brumin që zgjerohet në mënyrë magjike në një konsistencë të shkëlqyer. 
Është një art që ushqen shumë gojë të uritura me pak para.
 Pas darkës, familja dhe të ftuarit falënderojnë kuzhinieren me “të lumshin 
duart” ose “zoti ju dhashtë bereqet” dhe pushojnë përsëri në kolltuk ose 
në shilte të rreshtuara përreth dhomës. Sofra pastrohet nga thërrimet, 
rrokulliset nga dhoma, më pas fshihet me kujdes dhe lihet e gatshme për 
përdorimin e radhës.

Xhyzidja mbjell qepët në bahqe

Xhyzidja
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 Në ndërkohë, uji për çaj vlon në shporet. Çaji te shqiptarët kërkon dy 
enë: një gjygym të madh në fund për ujë, një të vogël që qëndron sipër 
që mban një pije të pasur me çaj të zi. Ky është versioni shqiptar i një 
samovari të Kashmirit, një mënyrë për të shërbyer çdo gotë çaj sipas shijes. 
Çaji i koncentruar nga gjygymi i vogël derdhet mbi grumbujt e sheqerit në 
çdo gotë çaji të vogël sipas shijes; më të rëndë për gjyshin, të mesëm për 
Ferkën, shumë të lehtë për Xhenetën. 

Te Xhyzidja: Përgatitja e bakllavës dhe 
një pite me spanaq
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 Pastaj nga gjygymi i madh shtohet uji i vluar: një ëmbëlsirë e ëmbël, e 
shijshme dhe zakon i bukur.
 Ashtu si përgatitja e piteve, servimi i çajit shqiptar është një formë arti që 
i ofron një gruaje mundësinë për të demonstruar ekuilibrin, aftësinë, hirin 
e saj. Nëse është e mundur, shërbimi me çaj bëhet nga gruaja e martuar më 
së fundi në familje - nusja. Në mungesë të nuses, zakoni i bie një vajze në 
familje, ose nënës, ose, fare në fund, mua. Gjithçka është e ditur saktësisht 
për secilin anëtar të familjes dhe të ftuarit se si e pijnë çajin: sa duhet të jetë 
i fortë, sa i ëmbël, nga sa çaja i pijnë, duke i bërë të gjitha këto në heshtje, 
lehtazi, në mënyrë të përsosur.
 Në lagjen time, pas darkës, ndërsa dhoma mbushej me aromën e çajit të 
avulluar dhe tingëllimën e lugëve të vogla në gota të holla qelqi, ia behnin 
të ftuarit. Kur vinte dikush jashtë familjes së ngushtë, ndiqej një protokoll 
i rreptë: fëmijët duhej të heshtnin ose të dilnin jashtë. Gratë shërbenin dhe 
qëndronin të qeta ose të heshtura. Burrat mbizotëronin, duke pirë cigare 
dhe duke qëndruar me përulësi ndaj mysafirëve.
 Por, kur ishte vetëm familja dhe miqtë e ngushtë, këto pasdite ishin të 
buta dhe intime për mua. Duke pushuar nga punët e tyre të pafundme, 
gratë çlodheshin për pak kohë. Ishte koha kur vendosja kokën në prehrin 
e Xhyzidës dhe gjeja prehjen më të madhe. Ndërsa ajo më krihte flokët 
gishta, qeshte dhe bisedonte me të tjerët, uni im amerikan niste të zhdukej. 
Çdo pasdite, meloset shqiptare; tingulli, prekja dhe ndjesia e jetës së tyre, 
shkriheshin në mua, një osmozë përmes membranës tashmë të depërtueshme 
të ndërgjegjes sime.
 Nga ora shtatë isha gati të tërhiqesha në hapësirën time. Me rënien e 
errësirës, dalëngadalë tërhiqesha nga ngrohtësia e dendur e shtëpisë së 
Xhyzidës, nga të qeshurat, drita, çaji dhe vajtje-ardhjet e shoqeve. Duke 
bërë arsyetimet e mia, do të përvidhesha në të ftohtë, në shtegun e errët 
drejt dhomës sime, për një mbrëmje vetmie dhe studimi.

Mësimi i gjuhës shqipe

 Në vitin e parë në Kosovë, shumicën e kohës flisja serbisht, ndërsa 
përpiqesha të kuptoja shqipen, një degë e gjuhëve indo-evropiane, që 
nuk ka lidhje të afërta me ndonjë gjuhë tjetër, përpos disa huazimeve nga 
turqishtja dhe latinishtja. Unë, në UCLA kisha mësuar serbisht, një gjuhë 
sllave si rusishtja apo bullgarishtja, para se të kuptoja se do të bëja punën 
time në terren në Kosovë. Unë flisja serbisht kur jetoja në Beograd dhe 
prisja të hyja në Kosovë. Kur më në fund më lejuan të hyja në Kosovë, 
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vazhdova të flisja në gjuhën serbe, të cilën shumica e shqiptarëve e dinin 
(përveç grave në fshatrat e largëta), vetëm sepse ishte më e lehtë dhe më e 
shpejtë sesa të komunikoja në shqipen time bazike.
 Unë kurrë nuk kisha pasur trajnim formal për gjuhën shqipe. Në vend 
të kësaj, mësoja nga një libër gramatike për fëmijë, e futur si kontrabandë 
nga Shqipëria. Mësoja përmendësh këngë popullore dhe përktheja artikuj 
gazetash dhe studime në etnografi. Sfidë e veçantë në të mësuarit e 
shqipes është se ka një gjuhë letrare dhe një dialekt të gjuhës së folur. Janë 
reciprokisht të kuptueshme, por edhe dallojnë mjaft. Në shqipen letrare 
(toskërisht) për shembull thuhet “unë do të shkoj”. Në formën e gjuhës 
së folur (gegërisht), thuhet “unë kam me shku”. Shumë gjëra këto për të 
kuptuar kur jeni duke mësuar për herë të parë një gjuhë!
 Shqipja letrare vjen nga toskërishtja, dialekti i Shqipërisë së Jugut 
dhe Maqedonisë së Jugut. Ajo ishte bërë gjuha zyrtare e standardizuar e 
Shqipërisë, sepse diktatori, Enver Hoxha, ishte tosk. Si gjuhë shtetërore 
e Shqipërisë, ajo ishte bërë edhe forma “e lartë” e shqipes në Kosovë. 
Gegërishtja, gjuha e folur tradicionalisht në Shqipërinë veriore, Kosovë 
dhe Maqedoninë perëndimore, ishte bërë forma e “e ulët” e të folurit, e 
papërshtatshme për përdorim zyrtar apo akademik. Kjo paraqet një enigmë 
shumë interesante: një fshatar i pashkolluar toskë flet dhe shkruan “më 
mirë” se një i diplomuar në universitet në Kosovë, dialekti amë i të cilit 
është gegërishtja. Për mua, kjo nënkuptonte se gjuha që po lexoja, përktheja 
dhe dëgjoja në lajmet e mbrëmjes, dhe gramatika që po mësoja, nuk ishin 
ato që njerëzit flisnin në të vërtetë!
 Pavarësisht këtyre sfidave, më pëlqente të mësoja shqip! Më dukej 
gjuhë tejet magjepsëse dhe melodike, me shprehje të bukura që zbukuronin 
gjuhën e përditshme, si p.sh. Ju bëftë mirë; Zoti ju dhashtë bereqet; Ju 
lumshin duart; Ju lumshin këmbët; Tungjatjeta!
 “Shnosh” është një shprehje e mrekullueshme që meriton të përmendet. 
Kur dikujt i ndodh diçka e keqe, përgjigja është “Shnosh”, që do të thotë: 
të ka ndodhur një gjë e keqe, por të paktën ke shëndetin! Kur ju vjedhin 
pasaportën, kur e humbni një telefonatë nga shtëpia, kur dikujt i ikën treni, 
kur diçka shkon keq…Shnosh! Nuk ka shprehje të tillë në anglisht dhe e 
kam vërejtur që është shprehje shumë e dobishme në shumë situata. Unë 
ende e përdorë atë gjatë gjithë kohës.
 Dikush më pat thënë se një gjuhë e njihni vërtetë atëherë kur mund të 
luteni, të bëni dashuri, të shani dhe të tregoni një shaka të mirë në atë 
gjuhë. E gjithë kjo erdhi gradualisht. 
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 Por, në të vërtetë nuk fillova ta flas gjuhën derisa takova Dushen, një 
vajzë e re nga malet e Rugovës, e cila nuk fliste asnjë fjalë serbisht dhe 
ishte udhërrëfyesi im i parë drejt jetës së fshatit shqiptar.
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Gryka e Rugovës

 E gjithë Kosova është sa Hauai, apo Xhamajka, apo një fermë e madhe 
në Teksas. Por, si vend relativisht i vogël, është një vend me kompleksitet 
të madh dhe me shumë ndryshime në tema historike, sociale dhe kulturore. 
Në Kosovë ka gjashtëmbëdhjetë krahina etnografike, secila me dialektin e 
vet, kostumin tradicional dhe versionin e vet të sjelljes zakonore shqiptare. 
Secila shfaqë shkallën e vet të konservatorizmit, varësisht nga ndikimet 
e islamit dhe katolicizmit, izolimit dhe kontaktit, në të kaluarën dhe të 
tashmen e tij. Plani im ishte të njihja secilin prej këtyre rajoneve. Doja 
të filloja me dy nga territoret më të largëta, Opojën dhe Hasin në malet 
e jugperëndimit. Problemi ishte se të dyja këto rajone ishin në kufirin 
shqiptar, i cili në vitin 1981 ishte një zonë ushtarake e ndaluar për një 
studiues amerikan.
 Derisa në Prishtinë isha e lirë të endesha poshtë e përpjetë sipas dëshirës, 
lëvizja ime jashtë kryeqytetit duhej të vëzhgohej nga afër. Personi që do 
të më mbante nën vëzhgim ishte Shefqet Pllana, profesor i letërsisë, i cili 
përmes një korrespondence në vitin 1980 kishte pranuar me dashamirësi 
të ishte mentori im para ardhjes sime në Kosovë. Po të mos bëhej ai 
shkaktar, nuk do të më lejohej fare të punoja atje. Nuk ishte një përgjegjësi 
e vogël për të. Meqenëse të gjithë të huajt ishin shumë të dyshuar, duke 
bashkëpunuar me mua, ai po rrezikonte. Por prapë, ndoshta kishte marrë 
ndonjë lloj kompensimi (politik ose tjetër) për të më vëzhguar mua. Nuk 
mund ta dije se si shkonin këto gjëra!
 Me figurën e tij prej skifteri, me flokët e bardha të dendura e të 
shndritshme dhe ashpërsinë e pafundme në të folur, Shefqeti ishte një 
figurë mjaft frikësuese. Nuk mund të merrja asnjëherë fjalën në bisedat 
me të. E kuptova shpejt se në Kosovë studentët janë për t’u parë e jo për 
t’u dëgjuar. Menjëherë pas mbërritjes sime, hasëm në mosmarrëveshje. 
E gjitha që unë doja ishte të shkoja në fshatra, por kjo nuk ishte ajo që 
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Shefqeti donte. Ai duhej të më mbante nën vëzhgim, gjë që do të ishte 
më e lehtë nëse do të qëndroja në Prishtinë. Përveç kësaj, në Jugosllavi 
ekzistonte ligji për punën në terren: çdo i huaj që kryen hulumtime duhej të 
shoqërohej në terren nga një studiues i fushës përkatëse. Kjo nuk dukej aq 
keq. Problemi ishte se shumica e profesorëve ndjeheshin më rehat në zyrat 
e tyre sesa jashtë në terren.
 Unë doja të dilja nga Prishtina; Shefqeti donte të më mbante atje. Sa 
herë që e rregulloja të shkoja në terren, ai më prishte planet. Ajo që ishte e 
bezdisshme për Shefqetin u bë për mua një fushë e vogël beteje.

Dushja

 Dhe pastaj takova një vajzë të quajtur Dushe Gjevukaj, e cila ma hapi 
derën, dhe më prezantoi me vendin ku u rrit, Grykën e Rugovës - një rajon i 
largët dhe i bukur i Kosovës që ishte në kufirin me Malin e Zi, dhe për këtë 
arsye, në atë kohë, politikisht i parrezikshëm.
 Dushja ishte një nga shumë vajzat e fshatare shqiptare që ndoqi shkollën 
e mesme në Prishtinë, me shpresën që të bëhej infermiere. Ajo ishte një 
vajzë me integritet të patëmetë, moral të pastër, vetëmohim, besueshmëri 
dhe e fortë si guri. Pasi shkëlqeu gjatë gjithë shkollimit, pasi fitoi besimin e 
të moshuarve me sjelljen e saj shembullore dhe u largua nga fshati, Dushja 
ishte shembulli i konvergjencës së virtytit dhe shtysës.
 Të dyja larg shtëpisë, u lidhëm si motra, si mike dhe shoqe të besueshme. 
U bëmë bashkë; një grua amerikane e rritur në lehtësinë perëndimore dhe 
një vajzë shqiptare e rritur në varfëri malore. Ajo ishte shtatëmbëdhjetë 
vjeçe, unë isha njëzet e shtatë. Ajo kurrë nuk kishte njohur dikë nga 
jashtë Jugosllavisë, kurrë nuk kishte qenë përtej zonës së tokës që lidhë 
vendbanimin e saj malor me Prishtinën, kurrë nuk kishte pasur mundësinë 
të imagjinonte shumë përtej këtij peizazhi. Por, ajo ishte kurreshtare dhe e 
zgjuar.
 Një vajzë e hollë me flokë valë-valë, të artë, sy të kaltër dhe një fytyrë të 
dobët e të gdhendur klasike shqiptare, Dushja kishte një cilësi që më vonë 
do ta gjeja te vajzat e fshatit anembanë Kosovës, të cilat kishin thyer kufijtë 
mendorë dhe fizikë të jetës së tyre, të rrethuar nga muret prej guri. Më në 
fund arrija t’i dalloja këto vajza shumë shpejt. Ishte një përzierje e caktuar 
e inteligjencës dhe e zgjuarsisë – një shkëndijë, një frymëzim që dukej në 
sytë dhe sjelljet e tyre, që i dallonte nga bashkëmoshataret e tyre.
 Ndërsa ishte në Prishtinë, Dushja hyri në një konvikt për vajza të 
shkollave të mesme ku kushtet ishin të vështira. Ndarja e një dhome të 
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vogël me pesë vajza të tjera ishte në rregull, por ndërtesa rrallëherë ngrohej 
dhe uji i nxehtë ishte një luks një herë në javë. Ushqimi përbëhej nga buka, 
mishi i konzervuar në kanaqe të vogla dhe “çaji” i bërë nga uji i nxehtë i 
përzier me sheqer të djegur për t’i dhënë ngjyrën e kafenjtë. Por, siç thashë, 
Dushja ishte e fortë dhe e vendosur.

 

 Unë do ta vizitoja pastaj atë në dhomën e saj të konviktit që ngjante 
me çeli, që ishte një mundësi e shkëlqyer për mua të njihja vajza fshatare 
nga mbarë Kosova. Edhe ajo do të më vizitonte në dhomën time të vogël 
komode te Ferka, ku shijonte ngrohtësinë, ushqimin dhe luksin relativ.
 Sapo i erdhi mundësia, Dushja do të shkonte në shtëpi për të parë 
familjen e saj në malet e Rugovës në veriperëndim të Kosovës dhe më 
ftoi t›i bashkohesha. Ndryshe nga Opoja dhe Hasi, të cilat ishin në kufirin 
me Shqipërinë dhe për këtë arsye të ndaluara për mua, Rugova ishte një 
territor neutral. Ia paraqita rastin Shefqetit dhe ai më në fund tha po.
 Kështu ndodhi që në një ditë dimri të vitit 1982 bëra udhëtimin tim të 
parë zyrtar në terren, në shtëpinë e Dushes në malet e Rugovës. 

Gryka e Rugovës

 Gryka e Rugovës zë një vend të veçantë në mendjet e shqiptarëve, për 
bukurinë dramatike dhe rezistencën ndaj dominimit. Iu nënshtrua sundimit 

Në Rugovë me Dushen
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osman dhe islamit më vonë se sa viset e tjera të Kosovës. Atje, rrënjët e 
paganizmit dhe katolicizmit ndjeheshin fuqishëm.  Ajo njihet gjithashtu 
për një histori të gjatë gjakmarrjeje, e cila funksiononte si forma kryesore 
e vetëqeverisjes deri në Luftën e Dytë Botërore. Në vitet 1980, pleqtë 
në Rugovë mbanin ende shallin prej pëlhure të bardhë – simbolikë kjo e 
pëlhurës së përdorur për të mbështjellë trupin e të vdekurit para varrimit.
 

 

 Ndryshe nga rajonet e tjera të Kosovës që varen kryesisht nga migrimi 
i burrave dhe dërgesat e tyre të rregullta të pagave për familjet e tyre në 
vendlindje, Rugova kishte një ekonomi të shëndetshme baritore të plotësuar 
nga tregtia. Përveç pronave të tyre malore, shumë familje rugovase 
zotëronin toka edhe në rrafshinë afër qytetit të Pejës, ku kalonin dimrin, 
duke u ngjitur përsëri në kodra gjatë verës për të kullotur delet e tyre në 
kullotat e larta. Një pjesë e familjes qëndronin në shtëpitë e tyre malore, 
ndërsa të tjerët i çonin delet në kullota edhe më të larta, duke jetuar në stane 

Në Kuqishtë të Rugovës

Dushja si motër medicionale
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primitive ku përpunohen dhe ruhen produktet e qumështit të deleve.
 Për të arritur në Rugovë duhej udhëtuar 90 minuta nga Prishtina për në 
perëndim, për të kaluar përmes qytetit të Pejës, deri në rrëzë të grykës. 
Pas një ore ngjitjeje torturuese në rrugën e ngushtë dhe të paasfaltuar të 
gdhendur mes majave të thepisura të granitit, shfaqet fshati i parë: Kuçishta, 
vendlindja e Dushes.
 Në stacionin e parë të autobusit është një tabelë e vjetër dhe e gërryer 
që mirëpret udhëtarët e lodhur me një reklamë për troftë të freskët. Poshtë, 
në grykë, poshtë tabelës është objekti i vetëm publik i Rugovës, një kafene 
disi e mjerë që ofron pushim për udhëtarët që narthin e kanë uri. Kjo ishte 
ndalesa jonë, këtu zbritëm nga autobusi për t’u ngjitur në shpatin e kodrës 
me dëborë për në shtëpinë e Dushes.
 Ndryshe nga fshatrat e dendura të rrafshit, shtëpitë në Rugovë janë të 
shtrira gjerë e gjatë në faqet e maleve. Në ditët e sotme pothuajse të gjitha 
familjet largohen nga këto shtëpi gjatë dimrit dhe migrojnë me kopetë e 
tyre në rrafshinë për pjesën tjetër të vitit. Deri në vitin 1984, familja e 
Dushes nuk kishte tokë të veten në fushat poshtë dhe ishin ende në mal kur 
mbërritëm atje.
 Duke ecur nga mali për në shtëpinë e Dushes, në dimër shfaqet një 
skenë e bukur baritore: kope delesh të grumbulluara së bashku në koralet e 
ashpra, këmbanat tingëlluese të deleve që jehojnë nëpër kanion dhe fëmijë 
biondë, me faqe të kuqe që rrëshqasin poshtë kodrave me dëborë, në qese 
të vjetra plastike – versioni i tyre ky i rrëshqitjes me sajë.
 Dushja kishte gjashtë vëllezër dhe një motër. Vëllezërit e saj, të dobët 
dhe të turpshëm si babai i saj, ishin djem malësorë, që ndihmonin me delet, 
duke vrapuar të lirë nëpër tokat e tyre prej kullosash. Motra e saj, dy vjet 
më e madhe se Dushja, e pashkolluar dhe e bindur, e ndihmonte nënën e 
saj në shtëpi dhe priste me bindje martesën që po i bëhej.
 Mëhalla është një lagje tradicionale shqiptare, që përbëhet nga familje 
të lidhura nga fisi i burrit dhe emërtohet në përputhje me rrethanat. Lagjja 
e Dushes njihej si Kelmendi, sipas Kelmendit, stërgjyshit të saj. Në 
Rugovë shtëpitë janë kulla të stilit të vjetër, të ndërtuara me gurë dhe llaç. 
Të ngjashme me fortesa të vogla, ato u ndërtuan kryesisht për mbrojtje 
në mjedisin armiqësor të gjakmarrjes, në Kosovën e para Luftës së Dytë 
Botërore. Dy hapje të vogla në katin e sipërm janë të vetmet dritare. 
Kafshët jetojnë në katin e përdhesë. Kuzhina ndodhet në një shtëpizë pranë 
shtëpisë kryesore.
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 Disa dhoma gjumi janë lart, si dhe oda shumë e rëndësishme, dhe një 
dhomë për shumë qëllime ku ha familja, ku rri çlodhesh, ku disa anëtarë 
flenë dhe ku argëtohen të ftuarit. Pas çdo aktiviteti, gratë e fshijnë dhomën 
me një fshesë të madhe, duke e lënë atë të pastër dhe të rregullt për 
përdorimin e radhës. Në të kaluarën, oda ishte dhoma e shkollës ku djemtë 

Me familjene  Dushes në Rugovë 

Familja e Dushes 
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merrnin njohuri për historinë, politikën, dijen familjare dhe zakonet. Ende 
edhe sot, aty është vendi ku nderi i familjes shfaqet në formën e mikpritjes 
dhe të muhabetit, bisedës e miqësisë së çmuar.
 Në shtëpinë e Dushes, oda është një dhomë e zhveshur e lyer me 
ngjyrë qielli të zbehtë. E vetmja pjesë e mobiljeve është një dollap me një 
koleksion të çmuar filxhanësh kafeje, stoli prej xhami dhe zbukurime të 
tjera. Shtresat e buta të sfungjerit përgjatë perimetrit të dyshemesë përbëjnë 
zonën e ndejës. Lëkurat e trasha të deleve dhe qilimat e vjetër kuq e zi të 
punuar me dorë, mbulojnë dërrasat e dyshemesë. Një stufë me dru është e 
vetmja gjë që ofron ngrohtësi.
 Kur të ftuarit janë të pranishëm, vërehet një hierarki e vendeve të uljes. 
Vendi i prestigjit më të madh është përballë hyrjes pranë ngrohtësisë 
së stufës. Të ftuarit e tjerë renditen përgjatë mureve sipas moshës dhe 
rëndësisë. Të rinjtë dhe djemtë ulen pranë derës, nga ku mund të hyjnë e 
dalin me vrap për të sjellë gjëra për të moshuarit.
 Energjia elektrike erdhi në Rugovë në vitin 1984. Gjatë vizitave të mia 
të hershme atje në vitin 1982, llambat e gazit vareshin ende në muret e 
odës, për të siguruar burimin e vetëm të dritës gjatë natës. Puna e grave në 
mbrëmje; përgatitja e darkës, larja e enëve, shtrimi i shtretërve, kujdesi për 
mysafirët, fëmijët dhe kafshët, e gjitha bëhej në gjysmë errësirë.
 Kur mbërritëm në mesditë, burrat ende nuk ishin kthyer nga puna dhe 
oborri e shtëpia ishin mbushur me rrëmujë, muhabet, të qeshura, familjaritet 
dhe lodhje nga bota e gruas shqiptare. Pa e ditur se çfarë po ndodhte, më 
futën në një nga dhomat e vogla të gjumit. Dielli i dimrit hodhi një dritë 
të ndritshme dhe të ftohtë mbi shtratin e lartë prej druri, ku një grua e 
moshuar po i fuste gishtat thellë deri në fyt një djali të ri që qante. Kur 
mbaroi, fshiu gishtat e gjakosur në pragun mbi derën e dhomës së gjumit 
- për shëndetin e shtëpisë. Dushja më shpjegoi në gjuhën shqipe, (të cilën 
unë ende po mundohesha ta kuptoja) se ajo ishte një shëruese vendase dhe 
po shtypte bajamet e djalit për të lehtësuar ënjtjen, ose diçka e tillë.
 Kjo ishte pasditja ime e parë në një fshat malor shqiptar. Ajo u bë më 
interesante me kalimin e kohës.
 Dushja u bë shoqëruesja ime për punën në terren në ato vite të hershme. 
Ajo më shoqëronte në fshatrat përreth Pejës, ku kishte miq dhe familje. 
Ajo ishte një udhërrëfyese e mrekullueshme për mua, duke më ndihmuar 
të hyja me butësi në botën e familjeve të fshatit shqiptar dhe në jetën e tyre 
rituale.
 Çfarë mendonin njerëzit për praninë time atje? Unë isha një risi duke 
qenë amerikane, por në fund të fundit, isha thjesht një mike e Dushes, që 
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shijonte familjen, mjedisin e bukur dhe versionin e tyre të veçantë rugovas 
të mikpritjes shqiptare. Ishte e gjitha krejt e natyrshme dhe argëtuese, për 
mua dhe për ta.

Axha i Dushes, Hyseni duke ngrënë 
fli sipas stilit të Rugovës

Duke ngrënë darkë në familjen e 
Dushes

Gjyshja duke tjerrë leshin
Këngë me tepsi
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Xufa, gruaja e Hysenit, axhës së Dushes

Rugova në dimër

Oda si dhomë e fjetjes

Në Rugovë, me Dushen dhe shoqen nga 
Berkeley, Lise Lipman
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Dasma e Shahes (kushërirës së Dushes) -  Tranformimi 
prej vajzës në nuse

Kanagjegji i Shahes (ajo është me në mes)

Shaha mbulon fytyrën për Kanagjegj

Shaha përgatitet
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Shaha me nënën

Shaha me vjehrrën Shaha nuse

Çeizi i Shahes
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 Kur burrat arritën në shtëpi pas punës, të gjithë shkuam në odën e 
xhaxhait të Dushës. Babai i saj, Uka, ishte një njeri i turpshëm, me sjellje 
të butë; bari tipik shqiptar. Xhaxhai i saj ishte krejt e kundërta. Zyrtari 
komunist, i ngarkuar për trembëdhjetë fshatra të Rugovës, Salihu kishte 
një ndikim të vërtetë atje, i kapardisur me autoritet dhe vendimmarrës. Atë 
natë, si çdo natë tjetër, ai dominoi mbledhinë.
 Drita e zbehtë e fenerëve të gazit lëshonte hije të rënda në errësirën e 
hershme të asaj mbrëmjeje në atmosferën e mbushur me njerëz në odë. 
Dushja ishte udhërrëfyesja ime në mbrëmje, duke më ndihmuar të njihja 
profilin e personazheve në dhomë. Përshkrimi i saj se kush ishte kush u 
turbullua pak kur erdhi puna te tri gratë, që të gjitha ishin të lidhura disi me 
xhaxhain e saj. Siç doli, dy ishin gratë e tij; e treta, kamarierja nga taverna 
poshtë kodrës, dashnorja e tij. Kjo do pak shpjegim.
 Ligji jugosllav e ndalon poligaminë – praktikën e të pasurit shumë gra. 
Megjithatë, sipas Kuranit, një burrë mund të ketë deri në katër gra nëse ka 
mjete për t’u kujdesur për to në mënyrë të barabartë. Si në shumë aspekte 
të jetës shqiptare, zakonet mbizotërojnë mbi të drejtën kushtetuese. Në 
Kosovë, nuk është e zakonshme që një burrë të ketë më shumë se një grua, 
por kjo ndodhë, zakonisht kur gruaja e parë nuk arrin të lindë fëmijë. Pasi 
kanë kaluar disa vite dhe është evidente se ajo është shterpë (supozohet 

Kerri i nuses
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se faji është i gruas), burri merr një grua të dytë në bashkëjetesë. Praktika 
mund të mos jetë e ligjshme apo e përhapur sipas mendimit modern 
shqiptar, por tolerohet për arsye praktike, d.m.th., nevoja e perceptuar për 
të pasur shumë fëmijë (d.m.th djemë).
 Në disa nga familjet që njihja ku praktikohej poligamia, gruaja e dytë 
u bë me fëmijë brenda një ose dy vitesh menjëherë pas mbërritjes. Në një 
rast, gruaja e parë që nuk kishte fëmijë për pesëmbëdhjetë vjet, lindi një 
fëmijë jo shumë kohë pas ardhjes së gruas së dytë.
 Gruaja e parë, nëse është pa fëmijë, ka mundësinë të kthehet në shtëpinë 
e babait të saj, por ajo pothuajse gjithmonë zgjedh të qëndrojë me burrin 
e saj, pasi mendohet se nuk e ka vendin në shtëpinë ku është rritur. Pasi 
mbërrin gruaja e dytë, marrëdhënia midis ortakeve në bashkëshortësi është 
përgjithësisht e pëlqyeshme, me gruan e parë që merr rolin e “tezes” për 
fëmijët, ndërsa burri gjatë natës iu kushton grave vëmendje në mënyrë të 
barabartë. Si, mund të pyesni, a është e mundur kjo? Për atë Zot, pse e 
durojnë gratë një gjë të tillë?
 Asnjë vajzë shqiptare nuk ëndërron ta ndajë burrin e saj me një grua 
tjetër. Por, në familjen tradicionale shqiptare, ku gratë nuk kanë pavarësi 
ekonomike, ku divorci nuk është fare opcion, vajzat edukohen që në moshë 
të re që të pranojnë fatin e imponuar. Nuk është çudi që shqiptarët përdorin 
të njëjtën fjalë, ‘fat’ për të nënkuptuar edhe fatin edhe burrin.
 Fjala ‘pajtim’ është një fjalë e fuqishme, që përdoret shumë shpesh në 
shqip. Dhe, ndonëse është një koncept kyç për të gjithë shqiptarët, tek 
femrat është çështje ekzistence, çelësi i mbijetesës sociale dhe psikologjike 
dhe një nga fjalët më të përdorura në fjalorin e tyre. Kur pyeten nëse janë 
të kënaqura me burrin e zgjedhur për to (apo me ndonjë aspekt të jetës së 
tyre), ato pa ndryshim përgjigjen: S’ke çare pa u pajtu. Ato e dijnë se do t’i 
shkaktojnë vetes mjerim duke vepruar kundër familjeve të tyre. Vajza që e 
shfrytëzon fatin më së miri në jetë konsiderohet si vajzë e mençur.
 Me faqe të kuqërremta, sy lëvizës dhe flokë të zinj e të trashë të prerë 
shkurt, Sabrija, gruaja e dytë e xhaxhait të Dushes, nuk shprehte asnjë 
pakënaqësi për situatën e saj. Një grua e gjallë, energjike, ajo përballoi me 
hir dhe vrull kujdesin për tetë fëmijët e saj dhe barrën e rëndë në shpinë 
të një jetese baritore. Fatimja, gruaja e parë, dhjetë vjet më e vjetër se ajo, 
ishte më e ngadaltë, më e qetë, një zonjë e shtëpisë, me shami, me flokë 
të gjata të zeza lëshuar poshtë shpinës. Ajo e ndante barrën e punëve, në 
heshtje dhe gëzonte respektin e familjes.
 Sikur të mos mjaftonte gjithë kjo ndarje e përbashkët e bashkëshortit, 
në familjen e Dushes kjo storie u trash edhe më shumë. Atë natë të parë në 
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odë, nën atmosferën e dendur me dritën e verdhë të llambës dhe nxehtësinë 
e një stufe, nuk munda t’i ndaja sytë nga Vida, kamerierja me fundin e 
shkurtër, xhupin e hollë dhe natyrën e çuditshme, të cilës po i bënin hyzmet 
Fatimja dhe Sabrija (gruaja e parë dhe e dyta). Fakti që ajo ishte dashnorja 
e Salihut nuk ishte sekret. Askush nuk kundërshtonte, sepse askush nuk 
kishte fuqi të kundërshtonte asgjë. Pajtim! Ajo u ul me Salihun, ndanin 
bashkë rakinë, bisedat dhe më vonë atë natë edhe shtratin.
 Nata vazhdoi, atmosfera e dendur dhe mbytëse nën erën e alkoolit, 
vajgurit dhe trupave të ngrohtë. Në mesnatë, ritmi i mikpritjes u ngadalësua 
dhe gratë më në fund u ulën, duke parë e dëgjuar, ndërsa burrat flisnin dhe 
fëmijët varnin kokën përgjumshëm aty ku ishin shtrirë.
 Më në fund, erdhi koha për të fjetur. Pas urimeve për natë të mirë nga 
të gjithë, dolëm jashtë për të marrë ajër në qiellin e pafund me yje në këtë 
shkretëtirë spektakulare. Pastaj bëmë një vrap për shtrat, dy-tre vajza në 
një dyshek, nën peshën e rëndë të jorganëve të mbushur me lesh. Sabrija 
hyri për të thënë natën e mirë dhe për të më mbështjellë kokën me pulovera 
leshi të leckosura, që të mos më ngrinte (siç më dukej atëherë) truri. Ashtu 
na zuri gjumi, duke u kapur fort me njëra-tjetrën përball të ftohtit të ashpër, 
me intrigat familjare dhe delikatesat strukturore që kërcenin në kokën time, 
ku gjithçka e të gjithë, mbanim erë deleje.
 Kështu përfundoi dita ime e parë në Rugovë.

 Nëna e Dushes, Halimja

Prindërit e Dushes duke mjelë delet
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Në pranverë dhe verë, Rugova të lë pa frymë. Lulet e egra i mbulojnë 
livadhet alpine. Grupet e fëmijëve garojnë lart dhe rreth shkëmbinjve të 
thepisur dhe kullotave. U ktheva shumë herë për të vizituar familjen e 
Dushës atje, duke shijuar ato bukuri kolosale të vendit.
 Gjatë këtyre vizitave, e shijoja kohën që kaloja në praninë e nënës së 
Dushes, Halimes. Me sy të kaltër të zbehtë, lëkurë të bardhë të mbështjellë 
ngushtë fytyrës së gdhendur dhe flokë të zeza të tërhequra nga shamia, 
Halimja ishte heroina e dashur dhe e shumëvuajtur e familjes. Fustani i saj 
i gjatë e i ngushtë varej i zhagas në një trup të hollë që kishte duruar tetë 
lindje dhe nëntë aborte. (Në atë kohë, kujdesi i burrit në shtrat dhe aborti 
ishin mjetet e vetme të kontrollit të lindjes për shqiptarët. Çiftet, për të 
cilët metoda e parë ishte e pasuksesshme, i drejtoheshin shpesh abortit - 
një praktikë e pakëndshme, e vështirë, shpesh e rrezikshme, por e pranuar 
plotësisht nga shoqëria dhe institucionet shëndetësore).
 Halimja ishte gjithmonë në punë, duke prerë dru, duke nxjerrë ujë, duke 
larë enët jashtë nën pompën e ujit në një sfond kullotash të thepisura, 
duke kujdesur për fëmijët, delet dhe mysafirët. Ashtu si shumica e grave 
në familjet tradicionale shqiptare, gjatë kohës së ngrënies ajo qëndronte 
plotësisht e palëvizur, me duar të mbledhura në bel, duke parë familjen dhe 
të ftuarit të ulur në divan, me buzët e saj të lakuara në një buzëqeshje të 
qetë. Kjo ishte nëna tipike shqiptare; në shërbim të pambarim ndaj familjes, 
me forcën dhe hirin e pafund, e heshtur, e fshehtë e thellësisht e dashur.
 Ndonjëherë vizitonim stanin, kasollen ku bëheshin dhe ruheshin 
prodhimet e qumështit, me mure pishe që reflektonin dritën e artë nga 
zjarri i stufës me dru. Raftet ishin mbushur me kos, djathë dhe kajmak (një 
përzierje qumështi të zier) në faza të ndryshme zhvillimi dhe fermentimi. 
“Doni të provoni një specialitet Rugove”? - pyeti e ëma e Dushes me 
dashamirësi një natë, dhe më ofroi qumësht të ngrohtë me kripë, një nga 
pijet më të pakëndshme që kam pasur rastin ta provoj ndonjëherë. Por, 
gjithçka tjetër ishte e shijshme dhe e përzemërt. Nuk është për t’u habitur 
që pothuajse gjithçka që hani në Rugovë është e bardhë. Madje edhe specat 
mbyten në kajmak.
 Në vitin 1983, vizitova Halimen në shtëpinë e tyre të re në rrafshinë afër 
qytetit të Pejës, ku familja kishte marrë tokë. Ata zbritën nga mali në tetor, 
duke gjarpëruar nëpër grykën e ngushtë me kopetë e tyre në tërheqje për 
letargjinë e dimrit.
 Në atë kohë, nëna ime dhe njerku erdhën në Kosovë për të më vizituar 
dhe dalja e tyre e parë në fshat ishte një pasdite me familjen e Dushes. 
Ishte një nga përjetimet që nuk do ta harronin kurrë pasi kishin lënë jetën 
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e tyre të rregullt, të klasës së mesme të lartë në periferitë bregdetare të Los 
Anxhelosit dhe hynë në një botë krejtësisht të ndryshme.

 Dushja e kishte njoftuar familjen e saj që po vinim dhe në momentin që 
mbërritëm, babai i saj kishte therur një dele, e kishte pjekur në skarë dhe 
kishte bërë një pasdite me mikpritjen supreme shqiptare. Mezja përbëhej 
nga fije mishi të sapopjekura, qepë të njoma të freskëta dhe djathë i freskët 
i bardhë, i kripur, me raki të freskët. Mishi ishte aq i freskët sa gati dëgjohej 
blegërima e deleve e rakia aq e fortë sa digjej në fyt. Pjata kryesore ishte 
mish deleje i sapo pjekur në skarë.
 Ushqimi i bëri shumë përshtypje nënës sime, e cila ishte mësuar ta blinte 
mishin e saj në tabaka të vogla të bardha stiropori në supermarket, të dala 
shumë kohë më parë nga thertorja. (Babai i saj kishte punuar si kasap gjatë 
Depresionit të Madh, por kjo ishte shumë kohë më parë.) Ata ishin mësuar 
të bënin raki më të distiluar dhe më pak gërryese. Gjithashtu ishin mësuar 
me toalete që kan kazan uji.
 Nevoja e pashmangshme për një toalet ishte goxha problem për nënën 
time. E dija se do të ishte problem. Imagjinoni që nëna ime përballet me një 
tualet shqiptar. Jo se jam e patakt, por në frymën e plotësimit etnografik, 
le të themi se nevojtorja tradicionale, rurale në Kosovë është një strukturë 

Vizitë në familjen e Dushes - nëna ime, babai dhe Ferka (në të djathtë)
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e vogël, e rrëmujshme prej druri me një derë që zakonisht ka një shul të 
thyer, një enë të vjetër plastike me pak ujë për shpëlarje dhe një vrimë në 
dysheme mbi një grumbull mbetjesh. Një foto jo e këndshme, besa as e 
tolerueshme. Nëna ime nuk e hiqte dot nga mendja këtë dhe gjithmonë 
e përmendte kur fliste për udhëtimin në Kosovë. Siç e përshkruante ajo: 
“Ishte një familje me dhjetë anëtarë me disa burra të rritur dhe askujt nuk 
i kishte shkuar mendja të ndërtonte një tualet të vërtetë!” Në atë kohë unë 
kundërshtoja vërejtjet e saj, duke argumentuar se ishte gjithçka që ata dinin 
dhe se sipas tyre nuk ishte prishur dhe nuk kishte nevojë për rregullim.
 Pavarësisht nga ekspedita e nevojtores, prindërit e mi shijuan për 
shumë vite kujtimin e vizitës në shtëpinë malore të Dushes. Kishim kaluar 
jashtëzakonisht mirë, të pushtuar nga mikpritja e përzemërt dhe e hapur e 
këtyre njerëzve të mirë. Teksa nisëm lamtumirën, motra e Dushes e mori 
mënjanë nënën time dhe me shumë krenari e solemnitet ia zbuloi çejzin e 
saj. Në përgatitje për martesën e saj të ardhshme, arka e vjetër prej druri 
u mbush deri në majë me pajën e saj të nusërisë të punuar me dorë: petka 
dhe mbulesa tavoline të thurura nga fije të holla peri dhe këmisha të bardha 
dhe mbulesa koke të veshjeve rugovase, duke përfshirë përparëse të endura 
me dekorim të purpurtë të thellë në të zezë. Ajo nxori me kujdes një sërë 
pecetash të bardha të qëndisura me ngjyrë të kaltër dhe ia dorëzoi nënës 
sime - një dhuratë e zemrës që ajo e kishte dashur prej vitesh.

Shoqet në fshat
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Në një fshat afër Deçanit

Veshur me dimia e duke kërcyer

Me kostume, duke u përgatitur për një intervistë në televizion



~ 53 ~

Janet Reineck

Ditë pazari në Pejë

Me familjen Susuri në Zhur të Prizrenit
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4 

Fati i Dushes dhe burrnesha Mire

 Dushja ishte një shoqëruese e çmuar që më kishte njohur me bukurinë, 
ashpërsinë dhe intrigat e shtëpisë së saj malore dhe që disi e kishte kuptuar 
atë që unë kërkoja të kuptoja për Kosovën dhe njerëzit e saj. Ajo ishte një 
grua shumë e veçantë. Zgjuarsia dhe vrulli i saj e dallonin atë në familjen 
dhe rajonin e saj. Në vitin 1984, ajo ishte një infermiere me një punë të 
mirë në spitalin universitar të Prishtinës. Mendja e saj e mprehtë, e shpejtë, 
prania e saj autoritative dhe dhembshuria e saj i shërbyen mirë në kushtet e 
vështira, të dhimbshme, shpesh groteske të spitalit. Ajo padyshim e kishte 
kapacitetin e duhur për të shkuar në fakultet, për të ndjekur një karrierë në 
mjekësi, për të dhënë një shembull përsosmërie dhe arritjesh për vajzat e 
tjera të fshatit. Ky ishte plani i saj dhe gjithçka do të kishte ndodhur, nëse 
nuk do të ishte një natë fatale kur rakia rrodhte rrëke dhe një ndërthurje e 
zakonit me mburrjen u bashkuan për t’u ndeshur me të ardhmen e Dushës.
 Sipas zakonit, në një natë dimri, burrat e fshatit të Dushes ishin mbledhur 
për biseda dhe raki. Ishte ashtu siç e përshkruan Xhemali Berisha në një 
këngë që shkroi në fillim të të njëzetave të tij, “Disa fjalë mbi blerjen 
dhe shitjen e vajzave”. Burrat po bisedonin për gjëra të ndryshme deri 
vonë në mbrëmje. Në një moment, u hap biseda për Dushen. Ajo ishte 
nëntëmbëdhjetë vjeç dhe burrave të pranishëm u dukej se ishte koha për 
të zgjidhur të ardhmen e saj. Në fund të mbrëmjes, xhaxhai dominues i 
Dushes kishte miratuar martesën e saj me djalin e një miku të tij, duke 
iu dhënë fund, në një moment të shkurtër, planeve të saj për studime, për 
një karrierë si mjeke dhe për një martesë të zgjedhur prej saj. Babai i saj i 
turpshëm nuk mund të jepte mendimin e tij për këtë çështje. Xhaxhai i saj 
kishte folur.
 Ndërsa martesa e motrës së Dushes tashmë ishte rregulluar, të gjithë, 
e veçanërisht Dushja, kishin menduar se situata e saj do të ishte ndryshe. 
Largimi i saj guxishmëm nga status quo-ja (largimi nga shtëpia për të 
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shkuar në shkollën e mesme në Prishtinë) duhej ta kishte liruar atë nga 
kontrolli i atij zakoni, por burrave përgjegjës për jetën e saj nuk u desh 
shumë t’i shpërfillnin të gjitha këto dhe t’u ktheheshin traditave që i dinin 
më mirë. Po pse kjo martesë kësisoj? Me sa dinte Dushja, ishte një vendim 
i çuditshëm, i marrë mes dy miqve të vjetër, duke pirë raki, për hir të kohës 
së vjetër.
 Nuk do ta harroj kurrë ditën kur Dushja më telefonoi dhe me dha lajmin 
se i ishte premtuar (fejuar) një djali që nuk e kishte takuar kurrë. U trondita!
 I fejuari i Dushes jetonte në një shtëpi të vogël që familja e kishte 
ndërtuar në periferi të Prishtinës, me prindërit, dy vëllezërit e tij dhe 
gratë dhe fëmijët e tyre. Ai punonte si kamarier dhe vëllezërit e tij bënin 
riparime makinash në oborrin e tyre për të nxjerrë fitime shtesë. Të dy gratë 
e vëllezërve kishin ardhur në familje përmes martesave të ndërmjetësuara 
me mësit. Këto ishin vajza fshatare nga Kosova perëndimore të cilat e 
konsideronin veten me fat që jetonin në kushte disi më të mira në Prishtinë. 
Asnjëra nuk kishte ndjekur shkollën përtej klasës së katërt. E gjithë familja 
jetonte një jetë në suaza të frëngjisë më të vogël të botëkuptimit shqiptar.
 Sa hap e mbyll sytë, Dushja u bë grua dhe nënë. Brenda pesë viteve, ajo 
kishte tre të vegjël nëpër këmbë dhe një fëmijë në gji. Ajo kishte një dhomë 
gjumi të vogël në shtëpi, të zbukuruar me disa mobilje të dekoruara që i 
përshtateshin nuses, disa sende të çmuara të ekspozuara në dollap dhe disa 
qilima prej lëkure delesh si kujtim i saj prej malit. Për shkak të aftësive dhe 
reputacionit të saj, ajo kishte autoritet në shtëpi dhe respektohej shumë nga 
e gjithë familja. Ajo e kishte shfrytëzuar më së miri situatën e saj, një aftësi 
kjo që gratë shqiptare e kanë përvetësuar mirë.
 Martesat e ndërmjetësuara me mësit tashmë janë një gjë e së kaluarës 
në Kosovë. Por, deri në vitet 1980, veçanërisht në zonat rurale, ato ishin të 
zakonshme. Në të kaluarën më të largët, ato ishin rregull. Kanuni i Lekë 
Dukagjinit është kodi ligjor shqiptar i transmetua lashtësia që përcakton 
çdo aspekt të jetës dhe ende jehon në mendjet e shqiptarëve. Paragrafi 43 i 
Kanunit, thotë pak a shumë kështu: “Edhe nëse vajza refuzon të shkojë te 
burri që i është zgjedhur, ajo do të detyrohet; dhe nëse zbulohet se vajza 
është arratisur, burri i saj mund ta vrasë me plumbin që prindërit e saj 
dërguan me çejzi dhe për këtë nuk i ka gjak borxh (nuk kërkohet marrja e 
gjakut)”. Edhe në vitet 1980, martesat e ndërmjetësuara ishin pjesë e një 
sistemi të tërë shoqëror të ndërtuar mbi jetën, në një familje të zgjeruar dhe 
nevojën që secili të sakrifikonte nevojat dhe dëshirat personale për të mirën 
e grupit. Një djalë fshati më pati shpjeguar një herë kështu:
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“Nëse dalim me një vajzë, nuk mund ta marrim për grua. Kështu është 
tradita jonë. Nëse jeton ende me prindërit në një familje të madhe, martesa 
të ndërmjetësohet me mesit, kësisoj merrni garanci që gruaja do t’u bindet 
prindërve tuaj dhe do të jetë aty për të ndihmuar familjen tuaj, jo të jetë 
aty vetëm për burrin. Kam mundur ta gjej një vajzë kudo, të dashurohem 
dhe të martohem me të, por ajo nuk do të vinte domosdoshmërisht e të 
ndihmonte prindërit e mi. Kur martoheni përmes mësitit, e dini se si do të 
jenë gjërat. Kjo bëhet për të mirën e familjes.”

 Dushja kishte ëndërruar për një lloj jete tjetër, por u zu nga pothuajse 
xhiroja e fundit e një tradite që po vdiste. Si ndjehej ajo për fatin e saj? E 
trishtuar, e zhgënjyer, por e pajtuar. “Gjithmonë kam dashur ta njoh djalin 
me të cilin do të martohesha. Por, kur të fejohesh, çfarë mund të bësh? E 
dëshiron një jetë tjetër, por e ke detyrim të shkosh. Pajtohesh.”
 Sërish, fjala valide këtu, si në shumë sfera të jetës shqiptare, është 
‘pajtim’. Ndonëse ishte e vendosur dhe e çiltër, për dallim nga shoqet e 
saj të fshatit, Dushja, si shumica e vajzave përreth saj, ishte socializuar, 
programuar për t’iu bindur dëshirave të familjes së saj, në çdo situatë. 
Gjatë gjithë jetës së saj ajo ishte e angazhuar në ndërtimin e karakterit 
të një gruaje shembullore, por në familjet tradicionale në Kosovë, të jesh 
një grua shembullore do të thoshte t’i dorëzoheshe diktatit të familjes mbi 
planet dhe dëshirat e tua. Kështu i dukej Dushës; kështu ma shpjegoi këtë 
përmbysje të papritur të jetës së saj.

Disa fjalë mbi blerjen dhe shitjen e vajzave

(Një këngë e shkruar nga Xhemali Berisha në vitin 1960 për zakonin e martesave të 
ndërmjetësuara)

Du me ‘u prek o shokë o posa grima,
Do zakone, disa mbeturina,
Që po kalben n’kto krahina,
Na kanë mbete o dam tu dera, edhe sot na u vjen era.

Du me ‘u prek o shokë n’do fejesa, ku me fjalë e me ngatërresa, 
Du me ‘u prek në nji adet, që ka mbetë tash 100 vjetë,
T’u i shit vajzat t’u i tretë, t’u i fejue qysh n’djep,
O dikush thotë o se është kysmet.
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S’është kysmet e as punë e shkrimit, 
Poe shkrume nji natë t’dimrit, 
Bregut t’zjarmit e bregut t’hinit,
T’u i pi raki si ujtë e Drinit,

Dikush thum’it dikush patkonit,
O ia nis shkuesi agjitacionit,
‘A e di more kumar une sonte o pse t’kam adhë?’
Njiketë vajzë ti me ma falë,
O pasha Zotin o lum jarani, kur flet shkuesi nihet zani,
E qon dorën der te tavani, o me kujtu se është bash shejtani.

O ky shkuesi o dhunë e dreqit,
Lëkurën e t’mirit o ia vë t’keqit,
Me kanë plak thotë është i ri,
Me kanë i keq thotë ka burrni.

“Oh, pasha Zotin o mik i ri,
Sa ma majsh bre vajzën ti?”
“Një milion e pesëqind mijë ,
Sa për miq e për bija, aty fol o ku është burrnia
Uu, harrova ta ngre pushkën, se edhe pesëmijë duhen për krushkën!”

O na u ba vajza o me dalë nuse,
E na’i bleu o pesëmbëdhjetë lira t’kuqe,
E k’so gjana o shumë pa fe ,
Na i qojnë punët o deri n’vre’!

Kur po vjen vajza n’gjini, i dalin shoqet o me hajrli, 
“Po a muj erdh’t mori sojnike, po a u lodhe a u mërzite? 
Po me burrë si ke kalue, o a t’ka rreh a t’ka munue? 
A t’ka dashtë e përqafue?
Tana pun’t e me naj kallxue o hej.”

Burrnesha

 Dushja kishte një të afërm shumë të veçantë, i cili apo e cila jetonte 
jo shumë larg në një truall tjetër të vogël afër Pejës. Kjo ishte halla e saj 
Mira, një burrneshë apo siç quhen shpesh ”virgjëreshë e betuar” - një grua 
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që, që në moshë të re, merr një identitet mashkullor. Kur e takova, Mira 
ishte dyzet e pesë vjeçe dhe i kalonte dimrat në rrafshinë duke drejtuar një 
punëtori të vogël sharritjeje. Por para kësaj, ajo e kishte kaluar jetën si bari 
në bjeshkët e Rugovës.
 Një fenomen kulturor i dokumentuar mirë nga studiuesit, “burrneshat” 
gjenden në Mal të Zi, Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë. Ka rrethana të 
ndryshme që kanë shkaktuar këtë fenomen. Në kohët e vjetra, betimi i 
përjetshëm për virgjërinë (shndërrimi në burrneshë) ishte e vetmja mënyrë 
e ndershme që një vajzë mund të refuzonte burrin, të cilit i ishte premtuar. 
Ajo, në fakt, do të betohej për braktisjen e feminitetit të saj, duke veshur 
rrobat e një burri dhe duke hequr dorë nga martesa ose fëmijët në të 
ardhmen.

                    Mira, halla e Dushes

 Por, shmangia e martesës me një kandidat të papërshtatshëm ishte vetëm 
një prej shpjegimeve për këtë praktikë. Në shumë raste, kur një familje 
nuk kishte djem, një vajzë pranonte të merrte rolin e djalit. Ndërsa rritej, 
ajo merrte përsipër punën e burrave dhe përgjegjësitë përkatëse në familje.  
 Ndonjëherë kjo vlente për tërë jetën. Ndonjëherë ishte e përkohshme, 
pra “djali” bëhej sërish vajzë kur vinte koha që ajo të martohej.
 Rasti i Mires ishte i habitshëm, pasi, siç e thotë ajo, ajo ndjehej thjesht 
si bari. Në moshë të re, ajo bëri zgjedhjen për të jetuar si mashkull dhe 
askush nuk e pengoi. Ajo vishte rroba burrash dhe jetonte jetën e një 

Unë dhe Mira
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burri - një jetë bariu. Të gjithë përreth e dinin situatën dhe e pranuan atë 
si normale, duke e trajtuar me respektin dhe nderimin që do të kishte çdo 
burrë shqiptar. Gratë i shërbenin asaj ashtu siç do t’i shërbenin një burri; 
burrat e përfshinin atë në punën e tyre, në bisedën e tyre, në brendinë e 
komunitetit të tyre. Mendoj se mund të supozojmë se ajo nuk kishte partner 
seksual, një virgjëreshë e betuar në të gjitha aspektet.
 Unë dhe Mira ndjemë një shoqëri të veçantë që në fillim. Unë isha 
gruaja e parë që kishte takuar, e cila vishte pantallona, ulej këmbëkryq në 
dysheme si burrat dhe merrej me muhabet – bisedat e burrave për historinë, 
politikën, punët dhe gjëra jashtë familjes.
 Ju mund të pyesni veten se si mund të pranohesha në shenjtërinë e 
brendshme të jetës së grave në Kosovë dhe gjithashtu të hyja në botën e 
burrave kur situata e kërkonte këtë. Thjesht, sepse isha e huaj. Si e tillë, 
unë u pranova në të dy qarqet, por nuk mbahesha përgjegjëse për të gjithë 
spektrin e sjelljes apo përgjegjësive në asnjërin. Fakti që mund të aktroja 
sipas këtyre roleve tradicionale vlerësohej, por nuk është se mu kërkua. 
Shqiptarët e toleronin sjelljen time “amerikane” si e huaj, dhe më trajtonin 
si një mysafire të nderuar.
 Kur doja qasje intime në rrethet e grave, në preokupimet, sekretet dhe 
mendimet e tyre private për jetën e tyre, mund ta kisha atë, për shkak që 
isha grua. Kur doja të largohesha nga bota e grave dhe të shkoja atje ku 
ishin burrat, mund ta bëja edhe këtë. Ata e dinin se në Amerikë jetoja atë 
që ata e konsideronin si jetë mashkullore: mund të paguaja qiranë, të ngisja 
një makinë, të merrja vendime për veten time, gjëra që një grua nuk i bënte 
në atë kohë në ato fshatra.
 Ky identitet i dyfishtë gjinor më hyri aq mirë në punë, sa shpesh pyesja 
veten se si do mund të kryenin vërtet hulumtime të shkencave sociale 
studiuesit meshkuj në vende që kishin ndarje të madhe gjinore, ku gratë, 
për shkak të përshtatshmërisë (dhe xhelozisë mashkullore) nuk mund të 
lejonin një të huaj për të hyrë në hapësirën e tyre shoqërore. U ndjeva 
shumë me fat që munda të jetoj në të dyja këto botë.
 Unë dhe Mira kishim shumë për të folur. Ajo që më dukej më interesante 
ishte se sa “normale” i dukej asaj dhe të tjerëve situata e saj. Në një vend 
ku të gjitha gratë pajtohen me rolin e grave dhe nënave të bindura, të 
hirshme, fisnike, ajo po jetonte një jetë krejtësisht të ndryshme dhe të gjithë 
e pranonin atë.
 Vendosa ta gjeja se si funksiononte e gjithë kjo në mendjen e saj dhe në 
mendjen e atyre që e rrethonin. I bëra asaj lloj-lloj pyetjesh për fëmijërinë 
e saj, jetën me delet, nëse ndjehej keq që nuk kishte fëmijë dhe çfarë 
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mendonte për jetën e grave shqiptare. Në fund të një bisede veçanërisht 
të gjatë me Miren, duke u përpjekur të gjeja këndvështrimet e saj për 
zgjedhjen që kishte bërë, duke shpresuar për një deklaratë të thellë për 
identitetin e saj unik, u përpoqa për herë të fundit me: “Mira, çfarë ka qenë 
e mirë në jetën tënde dhe çfarë ka qenë e vështirë?” Pasi e mendoi për ca 
kohë, ajo u përgjigj si bari që ishte: “Verat …ishin të mira. Dimrat... ishin 
të këqij.” Në fund, ajo më bindi se disonanca konjitive ishte vetëm në 
kokën time, dhe e lamë me kaq.
 Kështu, në udhëtimin tim të parë në terren, nga familja e Dushës (e cila 
përfshinte shumë gra, një dashnore të shtëpisë dhe një burrneshë) mësova 
se rregullat e shoqërisë shqiptare, të cilat më ishin shpjeguar si të shenjta, në 
fakt lejonin shmangie të pranueshme. Megjithatë, në shumicën e situatave 
konventat shoqërore të vendosura rreptësisht, ishin të pashmangshme. 
Shumë shpejt u bë e qartë se në këtë rrjedhë do të shkonte edhe fati i 
Dushës.
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Shmangia nga minat politike  

 Gjatë atyre viteve të para në Kosovë, kam lundruar nëpër një botë që 
ndërthurte lindjen me perëndimin, arkaiken dhe modernen. Endesha 
nëpër labirintin e mendimit dhe shprehjes shqiptare, duke u përpjekur 
vazhdimisht të vendosja koordinatat e mia në një hartë mendore ekzotike.
 Siç e përmenda më lart, duke qenë një e huaj, mund të hyja në shenjtërinë 
e brendshme intime të jetës së grave për shkak të të qenit femër. Por, mund 
të hyja edhe në botën e burrave sepse isha e huaj. Udhëtova vetë, ngisja një 
makinë, veshja pantallona dhe flisja për çështje dhe ide përtej familjes. Këto 
ishin gjëra që i bënin vetëm burrat në Kosovën rurale në vitet 1980, ndërsa 
mua mu lejua të hyja në hapësirën e tyre shoqërore. Të ulur këmbëkryq në 
dysheme me pleqtë gjatë natës, flisnim për prejardhjen, tokën, ekonominë 
dhe historinë. Të ulur me gratë pasditeve në stolat e prera vrazhdë ndërsa 
ato shkulnin puplat e pulave, pastronin orizin, qëndisnin ose pinin çajin e 
tyre, flisnim për familjen, fqinjët, shqetësimet e shtëpisë, martesat, dramat 
e pafundme që ishin e gjithë bota e tyre.
 Të kesh qasje edhe në përvojën e meshkujve edhe në atë të femrave ishte 
një privilegj i jashtëzakonshëm dhe më dha një përparësi vendimtare në 
hulumtimin tim. Por, si e huaj, kishte edhe një botë të tërë në të cilën më 
ndalohej të hyja: ajo politike. Çdo bisedë që prekte edhe çështjen politike 
ishte e ndaluar. Të gjithë rreth meje e dinin këtë. Dikur e kuptova edhe unë. 
Shkak për këtë ishte ndjeshmëria e jashtëzakonshme e Kosovës në skemën 
e përgjithshme të politikës jugosllave. “Problemi i Kosovës” përbënte një 
kërcënim të drejtpërdrejtë për të ardhmen e Federatës Jugosllave, sepse 
shqiptarët e Kosovës në vitet 1980-ta donin një gjë: statusin si Republikë 
në Jugosllavi. Kjo do t’u jepte, ndër të tjera, të drejtën për t’u shkëputur 
nga Jugosllavia. Në fund të fundit, ata mund të zgjedhnin të bëheshin 
pjesë e shtetit të Shqipërisë, për të krijuar një shtet më të madh shqiptar 
që përfshinë atë që konsiderohej si trojet e ligjshme etnike të shqiptarëve: 
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Shqipërinë, Malin e Zi jugor, Maqedoninë perëndimore dhe Kosovën. Kjo, 
natyrisht, në mendjet e jugosllavëve të tjerë, as që vinte në konsideratë.
 Kjo dëshirë për status si Republikë dhe përfundimisht për ndarje nga 
Jugosllavia ishte një ndjenjë që e mbante Kosovën në teh të briskut. Dhe 
ishte një fjalë që mishëronte atë ndjenjë: “irredentizëm”. Kjo fjalë ishte 
një simbol ulëritës i kërcënimit në rritje të Kosovës ndaj një Jugosllavie 
që ishte kapur në mënyrë të pasigurtë me identitetin e saj si federatë. Ajo 
e tërboi pjesën tjetër të vendit, krejtësisht të vendosur, në atë kohë, për të 
mbetur një shtet i përbashkët. Kërcënimi i ndarjes së Kosovës funksionoi 
gjithashtu si shfaqje e fundit anësore, duke shpërqendruar një proletariat të 
zhgënjyer jugosllav nga një ekonomi në rënie dhe ideologji e dështuar. Si 
çdo diskurs politik në Jugosllavi, çështja ishte e shtrembëruar, e manipuluar 
dhe shpërthyese.
 Thënia e fjalëve “Kosova republikë” ose çfarëdo referimi qoftë për 
shtetin e Shqipërisë, hapur apo në pëshpëritje, ishte e mjaftueshme për t’ju 
futur në telashe serioze. Akuzimi i shqiptarëve të Kosovës për irredentizëm 
ishte mjeti më i fuqishëm i propagandës së qeverisë jugosllave kundër 
shqiptarit kosovar. Mendoni për mekartizmin ( “McCarthyism” ) në 
SHBA, kur një fjalë e vetme, «komunist», mund të shkatërronte njerëzit. 
Në të njëjtën mënyrë, akuzat për irredentizëm shpesh bazoheshin në akuza 
të sajuara dhe përdoreshin si një top rrënues për të shkatërruar reputacionin 
dhe sabotuar karrierën e dikujt.
 “Kosova Republikë” e shkarravitur në muret prej qerpiçi, një shqiponjë 
dykrenare e qëndisur në jastëk apo e pikturuar në djepin e një foshnjeje, 
një këngë nga Shqipëria e kënduar në një dasmë – të gjitha këto ishin të 
dyshimta. Zonja e shtëpisë ku banoja u tmerrua kur vendosa një kapele 
të kuqe me një fjongo të zezë që kisha sjellë nga Amerika. “Sigurisht që 
nuk po planifikoni ta vishni atë, apo jo?” më qortoi ajo. Kuq e zi, ngjyrat e 
flamurit shqiptar, ishin një tjetër simbol i etnisë shqiptar dhe i rezistencës. 
E hoqa kapelen dhe nuk e vura më.

Shqipëria & Kosova

 Shumica e shqiptarëve ndjejnë një lidhje të thellë me Shqipërinë  apo 
“Mëmëdheun”. Mysliman apo i krishterë, që flet gegërisht (gjuha e 
Shqipërisë së veriut) apo toskërisht (gjuha e jugut), që jeton në Kosovë 
apo Maqedoni, në një ishull në Adriatik ose në Bronx, imazhi më i 
famshëm dhe më i fuqishëm i shqiptarëve, pikëmbështetja në realitet, është 
përjetimi i vetes së tyre si pjesë e një kombi të madh shqiptar. Historikisht, 
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shqiptarët kanë lënguar nga rivalitetet vdekjeprurëse klanore të shkaktuara 
nga konkurrenca për burimet e pakta dhe mungesa e një qeverie të 
qëndrueshme. Por, një moral kolektiv e tejkalon këtë. Në mendjet e tyre, 
shqiptarët përbëjnë një komb virtual të lidhur në mënyrë të pakthyeshme 
nga gjaku, nga historia e lashtë (reale dhe e idealizuar) dhe nga ajo që 
perceptohet si një grup ligjesh kulturore krejtësisht unike. Ky imperativ 
sentimental, kjo ndjenjë e mitologjizuar e unitetit dhe e vazhdimësisë është 
fe për shqiptarët.
 Në realitet, shqiptarët e Kosovës janë thellësisht të ndryshëm nga 
vëllezërit e tyre matanë maleve në Shqipëri. Që kur u vendosën kufijtë 
midis Shqipërisë dhe Kosovës, këto dy grupe kanë bërë jetë shumë të 
ndryshme. Ja një vështrim i shpejtë se si ndodhi kjo.
 Rënia e Perandorisë Osmane pas Luftës Ballkanike në vitin 1912 çoi në 
një rrëmbim tokash nga evropianët të etur për të marrë ish-territore turke 
në Ballkan dhe Lindjen e Mesme. Në vitin 1913 u nënshkrua Traktati ‘i 
fshehtë’ i Berlinit, që lejoi krijimin e një shteti të pavarur të Shqipërisë. 
Në vitin 1918, Kosova u inkorporua në ‘Mbretërinë Serbo-Kroato-
Sllovene’ që u bë Jugosllavi në vitin 1929. Pikërisht atëherë u hodhën 
kufijtë përfundimtar që lanë gjysmë milioni shqiptarë jashtë ‘mëmëdheut’. 
Kosova ishte pak e populluar pas dekadash lufte dhe emigracioni dhe 
qeveria jugosllave inkurajoi serbët të kolonizonin fushat e plleshme. 
Shqiptarët e Kosovës përjetuan persekutim ekstrem nga serbët gjatë kësaj 
kohe. Ndërkohë, në Shqipëri, Ahmet Bej Zogu, djali i një udhëheqësi 
klanor, po dilte si udhëheqës i atij vendi, duke i rezistuar përparimit serb 
dhe duke kërkuar patronazh nga Musolini. Në vitin 1928, ai e shpalli veten 
Mbret të Shqipërisë, por u rrëzua kur Italia pushtoi vendin në vitin 1939.
 Nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, ishin shfaqur dy burra që do të 
ndryshonin fatin e të gjithë shqiptarëve: Josip Broz Tito i Jugosllavisë dhe 
Enver Hoxha i Shqipërisë. Gjatë pesë dekadave të ardhshme, dy grupet e 
shqiptarëve, ata në Shqipëri dhe ata në Kosovë, të lidhur aq thellë nga gjaku 
dhe nga historia, do të evoluonin në lloje shumë të ndryshme njerëzish, të 
mashtruar dhe të detyruar në forma të reja nga pushteti i këtyre dy burrave.
 Si Titos, ashtu edhe Hoxhës, iu dhanë mandate për të ndërtuar shtete 
moderne socialiste nga tokat e varfëra të qeverisura nga të huajt dhe të 
banuara nga klane armiqësore dhe fshatarë “të prapambetur”. Secili u 
përpoq të çlironte vendin e tij nga pabarazia klasore, analfabetizmi dhe 
varfëria me mjetet në dispozicion: kolektivizimin e tokës dhe riedukimin. 
Por, në vitin 1968, taktikat e tyre ndryshuan. Tito tërhoqi një linjë më të 
butë socialiste; Hoxha shkoi në drejtim të kundërt.
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Titoja

 Në vitin 1945, Tito ishte i pabindur, me idetë e tij rreth drejtimit të 
qeverisë së re jugosllave dhe rreth asaj se çfarë marrëdhëniesh do të krijonte 
me vendet e tjera të Ballkanit. Ai kundërshtoi përpjekjen e Stalinit për të 
nënshtruar vendet më të vogla socialiste nën hijen e Rusisë. Si hakmarrje, 
Stalini e dëboi Jugosllavinë nga “Cominform”, forumi zyrtar i lëvizjes 
komuniste ndërkombëtare. Tito ishte vetëm. Ai shfrytëzoi mundësinë për 
të krijuar markën e tij të socializmit me një ekonomi të decentralizuar të 
organizuar nën një politikë inovative të ‘vetëqeverisjes së punëtorëve’.
 Në vitet 1950, kosovarët pësuan një represion të ashpër nën Rankoviqin, 
kreun e Policisë Sekrete të Titos. Në frymën e kolektivizimit u konfiskuan 
toka dhe prona. Një mik shqiptar më pati përshkruar atë epokë: “Vitet 
1955-1956 ishin vitet më të këqija. Shteti na mori pjesën më të madhe 
të grurit. Meqë e kishim shtëpinë pikërisht në kufirin me Shqipërinë, ne 
ishim objektivi kryesor. Zakonisht na akuzonin se kishim fshehur armët 
dhe ishim pjesë e ballistëve antikomunistë. Gjyshin tim e patën burgosur 
disa herë. Xhaxhai im kishte qëndruar në burg për tri vjet.”
 Në vitin 1966, Rankoviq u rrëzua për shkak të shpërdorimit të pushtetit 
dhe mbretërimi i tij selektiv i terrorit përfundoi. Kosovarët filluan të 
agjitojnë për të drejta të barabarta në Jugosllavi. Tito, një kroat etnik që 
gjithmonë frenonte hegjemoninë serbe, hapi njërin vesh dashamirës dhe 
shqiptarëve iu shtuan disa të drejta më të larta, duke përfshirë një universitet 
në gjuhën shqipe.
 Pas vdekjes së Stalinit, Tito bëri disa hapa me Hrushovin, derisa një 
politikë e re e barazisë midis shteteve socialiste u dëmtua me pushtimin 
e Hungarisë në vitin 1956 dhe Çekosllovakisë në vitin 1968. Tito, përsëri 
si i pabindur, konceptoi një aleancë të re midis vendeve neutrale dhe u bë 
lider i Lëvizjes së të Painkuadruarve. Ndryshe nga fqinjët e tij të Bllokut 
Lindor, Tito hapi derën ndaj Perëndimit, duke marrë ndihmë ekonomike 
dhe bashkëpunim të heshtur ushtarak. Ai kërkoi marrëveshje pune me 
Evropën Perëndimore dhe kosovarët e varfër emigruan si tufa në kërkim të 
punës për emigrantë. Ata sollën para dhe ide.
 Ashtu si Hoxha, Tito po përpiqej të laicizonte vendin e tij, por nuk e 
ndaloi fenë. Në vitin 1945, ai ndaloi veshjen e mbulesës islame të grave, 
por xhamitë mbetën të paprekura, si dhe zakonet dhe dogmat që formonin 
jetën shqiptare.
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Hoxha

 Ashtu si Tito, Hoxha ishte një anëtar i hershëm i Bllokut Lindor, aleat 
me Rusinë staliniste. Ai gjithashtu u shkëput nga tufa pas ardhjes së 
Hrushovit në pushtet, por për arsye të tjera. Aty ku shkëputja e Titos me 
Rusinë kishte të bënte me dëshirën e tij për t’u hapur me Perëndimin, për 
t’u decentralizuar dhe për të promovuar mosangazhimin, Hoxha e vazhdoi 
aty ku e kishte lënë Stalini. Në vitin 1960, ai mbajti anën e Kinës në një 
mosmarrëveshje kino-sovjetike dhe lidhi një pakt fatal me Maon. Në vitin 
1978, pas një mosmarrëveshje me Kinën, ndihmat nga Kina dhe të gjitha 
lidhjet me atë vend u ndërprenë dhe Shqipëria ishte plotësisht e vetme.
 Midis viteve 1945 dhe 1985, Hoxha mori një vend të varfër pa industri 
dhe pa arsim, dhe përdori çdo mashtrim nga libri stalinist. Në zellin e tij për 
të detyruar përparimin dhe në të njëjtën kohë për të çliruar vendin e tij nga 
çdo ndikim perëndimor, Hoxha krijoi shtetin më ksenofobik, drakonian në 
hemisferën perëndimore. Ai mbylli njerëzit e tij nga pjesa tjetër e botës dhe 
e hodhi çelësin.
 Shqipëria e Hoxhës ishte një shpikje mizore e stalinizmit dhe maoizmit 
të çuar deri në ekstremin e tyre logjik. Ai krijoi një proletariat të bindur, një 
popullsi urbane të arsimuar dhe pamjen e një shteti “modern” nga rrënojat 
e stuhisë osmane. Gjatë këtij transformimi, u shkatërruan sistematikisht 
ritualet fetare dhe zakonet arkaike që diktonin sjelljen dhe fshihnin 
gratë pas mureve prej guri. Shqipëria u shpall vendi i parë ateist në botë. 
Udhëheqësit fetarë u burgosën dhe u ekzekutuan. Vetëm në vitin 1967, më 
shumë se dy mijë ndërtesa fetare u shkatërruan ose u kthyen në përdorime 
të tjera. Xhamitë u kthyen në fusha basketbolli.

Joshja e mëmëdheut

 Për gati pesëdhjetë vjet, nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri në 
vdekjen e Hoxhës në vitin 1985, populli i Shqipërisë formoi një ide 
krejtësisht të shtrembëruar për atë që po ndodhte në anën tjetër të kufirit. 
Nëpërmjet transmetimeve radiotelevizive nga Tirana që depërtuan në valët 
e Kosovës, përmes shkëmbimeve kulturore dhe botimit të teksteve dhe 
veprave shkencore, regjimi i Hoxhës prodhoi dhe eksportoi një version të 
Shqipërisë, të cilin kosovarët e konsumuan me uri dhe ndërtuan ëndrrat e 
tyre mbi bazën e tij. Vizitorëve të rastit nga Kosova u treguan portrete të 
vendit të pastruara me kujdes. Mund të shiheshin gra me funde, pa perçe, 
të çliruara nga prangat e konservatorizmit dhe varfërisë në dyshemenë 
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e fabrikës dhe fermat e kolektivizuara. Shpatet e maleve shterpë u 
shkallëzuan dhe u mbollën. Të gjithë fëmijët ishin në shkollë. Shteti e 
kishte zëvendësuar Zotin.
 Fshatarët në Kosovën perëndimore pranë kufirit shqiptar kënaqeshin me 
TV Tiranën sa herë që sinjali ishte mjaftueshëm i mirë. Kosovarët ishin 
një shtresë e ulët në Jugosllavi, të ngjitur pas imazheve të shqiptarëve 
që jetonin të pakufizuar në tokën e tyre. Vajzat e reja vështronin me habi 
bashkatdhetarët e tyre që organizonin koncerte spektakolare folklorike, 
notonin në një pishinë me përmasa olimpike, shëtisnin lirshëm në bulevardet 
e gjera e të pajisura mirë.
 Sistemi brutal dhe varfëria e thellë fshiheshin që të mos dukeshin. Ishte 
një propagandë e përsosur, e luajtur mbi një popullsi të pafat. Mund të 
shihej vetëm ajo që fisnikëronte eksperimentin e linjës së ashpër që përdorte 
Hoxha. Dhe kosovari e besoi. Ëndërronin bashkimin me mëmëdheun, një 
vend ku sundonin shqiptarët, ku kultura ishte e pastër dhe e patrazuar, ku 
funksiononte komunizmi. Nuk do ta harroj kurrë herën e parë që dëgjova 
të flitej për këtë temë në shtëpinë e fqinjit tim në Prishtinë: “Në Shqipëri 
ka komunizëm të vërtetë – të gjithë janë të barabartë. Nëse ti ke orë, edhe 
unë kam orë.”
 Problemi ishte, sigurisht, që në Shqipëri askush nuk kishte orë. . . apo 
radio, apo makinë, apo as edhe idenë më të mjegulltë të asaj që shtrihej 
përtej perdes së hekurt të vetëimponuar të vendit. Askush nuk kishte qasje 
në botën e jashtme. Madje nuk përjetuan as edhe një ditë apo një orë lirie 
të tillë siç e njohim ne. Një burrë mund të arrestohej për instalimin e një 
antene radioje në çatinë e tij. Një grua mund të dënohej për pyetjen se 
pse nuk kishte bukë në furrë. Gratë spiunonin për burrat, vëllezërit për 
vëllezërit. Vendet e tjera e dinin këtë. E dinim që realiteti i Shqipërisë ishte 
një represion kolosal, një ksenofobi si një neurozë kombëtare. Por, e gjithë 
kjo ishte e papërceptueshme për kosovarin, për të cilin Shqipëria ishte tokë 
e premtuar.
 Xhemali Berisha iste personi i parë që e njihja që kishte qenë në Shqipëri 
në vitin 1971 me një grup folklorik studentor, vizita e parë e këtij lloji. 
Në vitin 1980 ai shkoi sërish, këtë herë si drejtor artistik i “Shotës”. Në 
një makinë zyrtare shtetërore, me ministrin e kulturës si udhërrëfyes, ai 
kishte vizituar monumentet historike, fabrikat dhe kooperativat e fermave. 
Ai kishte parë, në shfaqje triumfuese, simbolet e fitores së komunizmit mbi 
injorancën, pabarazinë dhe feudalizmin e paraluftës.
 “Pamja më e habitshme ishte kur pashë një grua duke lyer pjesën e 
jashtme të një hoteli”, kujton Xhemaliu. “Në Kosovë, andej nga vija unë, 
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rrallëherë mund të shihen gra në publik, aq më tepër duke bërë ‘punë 
burrash’. Kjo dukej shumë moderne dhe progresiste. Por, më kujtohet 
gjithashtu që pashë fshatarë që punonin në fushë, në shi. Bujqit kosovarë 
hyjnë brenda kur bie shi. Diçka nuk ishte në rregull me atë pamje.” Ky 
ishte një detaj që përgënjeshtronte një realitet katastrofik, një eksperiment 
socialist të çuar në ekstreme.
 Pavarësisht këtyre kujtimeve, mbresat e Xhemaliut për atë kohë u 
errësuan nga ngazëllimi i të qenit në atdhe. “Ne pamë një vend të drejtuar 
nga shqiptarët, qoftë mirë apo keq. Të shkelte këmba në tokën shqiptare, të 
prekje atë tokë ishte më e rëndësishme se gjithçka tjetër”.

Fushat e minuara mendore 

 Mandati im zyrtar si e ftuar në Evropën Lindore komuniste ishte të 
qëndroja plotësisht e pastër nga politika, të mbaja veshët dhe gojën 
mbyllur dhe të isha e ndërgjegjshme për gjithçka që thoja. Të huajt e tjerë 
në Kosovë ishin profesorë të anglishtes. Unë isha e vetmja e huaj atje që po 
përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte në shoqëri. Ngjante sikur gjoksi 
im të ishte zbukuruar me një “R” të madhe në të. Jo për Reineck, por për 
Rrezik. Të gjithë  shmangeshin bisedave për politikë me mua, që të mos 
vinin në telashe veten, familjet e tyre ose mua. Dhe ja ku isha unë, duke 
u përpjekur të zbuloja gjithçka që mundja për atë se çka e mbante këtë 
popullsi në këmbë, por e pengonte të diskutonte pikërisht çështjet që do ta 
bënin ose prishnin të ardhmen e saj.
 Duke iu shmangur rreziqeve të ndryshimit të ideologjive politike gjatë 
gjithë jetës së tyre, shumica e jugosllavëve (dhe evropiano-lindorëve në 
përgjithësi) ishin mësuar të shmangnin tema “të rrezikshme”. Ishte shumë 
normale për ta, por jo për mua. Madje edhe Xhemaliu, i vetmi person me të 
cilin padyshim se mund të diskutoja çdo gjë, do të bëhej shumë i paduruar 
ndaj meje nëse do të bëja një pyetje në çfarëdo mënyre politike. Ai nuk 
mund ta kuptonte pse nuk e kisha mësuar kurrë artin e autocensurës. Si 
mund të isha kaq naive? U përpoqa t’ia shpjegoja se kjo lloj paranoje ishte 
një tipar i fituar, jo i lindur dhe se më duhej kohë për t’u mësuar me të. Me 
shumë zemërim, ai vazhdonte të më largonte nga “tema”. Ngadalë mësova 
të isha e kujdesshme për gjithçka që thoja. Ndërsa përpiqesha të zotëroja 
shqipen letrare dhe të folurit, u përpoqa të mësoja edhe të lexoja midis 
rreshtave të këtyre gjuhëve.
 Krejt më vonë kuptova se sa me  interes ishin aktivitetet e mia për 
policinë vendëse. Më në fund kuptova se isha e ndjekur kudo shkoja, se 
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familjet që vizitova dhe miqtë e mi në qytet u thirrën për t’u marrë në pyetje 
rreth motiveve të mia, se dosja ime poshtë në Sekretariatin e Punëve të 
Brendshme po grumbullohej e rritej shumë. Askush që e njihja në atë kohë 
nuk më la të merresha me këtë. Ishte vetëm një nga ato nuanca kulturore 
që, si e huaj, nuk mund ta kuptoja.

Një oazë politike

 Kishte një vend ku mund të flisja për politikë: Ambasada Amerikane në 
Beograd. Shumica e njerëzve në sektorin politik dinin më shumë se unë për 
atë që po ndodhte në Serbi dhe Kosovë. Detyra e tyre ishte të dinin dhe të 
raportonin në Uashington zhvillimet e përditshme. Kuptohet, shumë prej 
tyre ishin të etur për të marrë përshtypjet e mia për Kosovën. Unë gjithçka 
që dija ishte se si ishte të jetoje në Kosovë. Puna ime, siç e pashë, ishte të 
shpërbëja stereotipet për shqiptarët që u ishin dhënë si pjesë e paketave të 
tyre orientuese.
 Aty bëra një mik shumë të veçantë, një diplomat të sprovuar që kishte 
dashuri të thellë për Kosovën. Do ta quaj “Steve” dhe gruan e tij “Sally”. 
Steve ishte oficeri kryesor i Shërbimit të Jashtëm, lloji i diplomatit që 
çdokush e dëshiron si përfaqësues të vendit të tij në botë. Një njeri që 
mishëronte të gjitha gjërat e mira që përbënin Amerikën: i shoqërueshëm, 
i sjellshëm, i zgjuar, optimist, mendjehapur, shumë i mençur dhe shumë i 
dhembshur.
 Puna ia kërkonte që Steve të kishte njohuri për Kosovën. Gjatë vizitave 
të tij, ai takohej me zyrtarë dhe përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte në 
të vërtetë. Teksa ecnim rrugëve të Prishtinës, kuptova diçka për jetën e tij 
si diplomat. “E patë atë njeriun në restorant, të njëjtin që pamë në pazar? 
Ai po ecën pas nesh, fshehurazi. Gjithmonë më përcjellin kur jam këtu. 
Është një rrezik profesional.” Ai kishte mall të vizitonte fshatrat dhe unë 
dëshiroja t›ia tregoja anën më intime të jetës shqiptare,  por ne e dinim 
se kjo mund të krijonte probleme për familjet që ai vizitoi. Policia ishte 
shumë e dyshuar për këdo që vizitohej nga të huajt, veçanërisht dikush 
nga qeveria e SHBA. Pikërisht atëherë vendosa se Shërbimi i Jashtëm 
nuk ishte për mua. Prestigji, postet ekzotike, qasja tek agjentët e fuqisë së 
huaj dhe puna e rëndësishme ishin padyshim joshëse. Por, këto nuk ishin 
kompensim për shkëputjen nga njerëzit e zakonshëm, të cilët për mua ishin 
zemra dhe shpirti i Kosovës.
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Kthimi në SHBA  
(Një ndërprerje midis dy periudhave të mia 

hulumtuese në Kosovë)

HAUAI

 Në vjeshtën e vitit 1983, pas dy vitesh punë në Kosovë, ishte koha 
për t’u kthyer në Kaliforni. Bursa ime me Fulbright përfundoi. Kisha 
mbledhur një sasi të konsiderueshme njohurish për Kosovën. E kuptova 
përbërjen etnografike të vendit dhe mund të shpjegoja dallimet delikate 
midis pesëmbëdhjetë zonave etnografike. E flisja gjuhën shqipe dhe kisha 
një ndjesi të thellë për njerëzit atje. Kisha gjithçka që më nevojitej për të 
përfunduar tezën time të masterit për UCLA. U isha shmangur në heshtje 
moçaleve politike dhe kisha qëndruar larg telasheve.
 Sapo mbërrita në Kaliforni, më thirrën nga Departamenti i Kulturave 
Botërore të Universitetit të Hawait, duke kërkuar një zëvendësim semestral 
për një profesor që ishte në pushim. Më ofruan një pozitë si ligjëruese 
për “Kulturat Botërore” në universitet, një lëndë kjo që më dha një detyrë 
të mrekullueshme: të gjeja njerëz nga komunitetet e ndryshme etnike të 
Honolulu-s: tajlandezë, balinezë, samoanë, hispanikë, japonezë – dhe t’i 
angazhoj ata të më ndihmojnë t’u jap studentëve një ndjenjë të vërtetë të 
botës.
 Hauai është me të vërtetë një parajsë tropikale. Kur zbrisni nga avioni në 
Honolulu, ju përkëdhelin erëra të buta e të ngrohta të mbushura me aromën 
e plumerisë, tuberozës dhe shiut. Hyni në një ritëm të ndryshëm jete; të 
ngadalshëm dhe të valëzuar.
 Jeta sociale është gjithashtu e tillë. Informaliteti i thjeshtë është rregulli, 
i cili doli të ishte problem për mua, një vajzë amerikane e mbështjellë si 
susta e orës, pas dy vjetësh nën moralin e kufizuar të Kosovës. Mënyra e 
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lirë dhe e lehtë havajane u përpoq të më çlironte shumë shpejt, ndërsa unë 
iu kundërvëra. Unë vija nga një vend ku çdo grimë sjelljeje përpunohej dhe 
vlerësohej. Kur i hyn brenda dikuj në Kosovë të gjithë ngrihen në këmbë, 
ju shtrëngojnë dorën, ju përshëndesin ngrohtësisht dhe ju pyesin për 
familjen, duke njohur ekzistencën dhe vendin tuaj në një skemë komplekse 
marrëdhëniesh dhe detyrimesh. Hyni brenda dikujt në Hawaii dhe askush 
nuk e vëren praninë tuaj. 
 Në universitetin ku unë jepja mësim, profesorët mbanin ligjëratat me 
pantallona të shkurtra, ishin të thjeshtë dhe miqësorë. Oluolu a hoomaha - 
lehtësi dhe e relaks. Gjithçka e ndjeja kaq të huaj. 
 Në muajt e parë në Hawaii, jetova me xhaxhain tim, kolonelin Rollin 
Reineck. Xha Rollini po shijonte pensionin në Kailua me gruan e tij të 
këndshme, Esteren. Besnik ndaj botën së tij, koloneli ishte një republikan 
i vendosur. Sapo isha kthyer nga një regjim socialist dhe pavarësisht nga 
dështimet e tij të dukshme, në atë kohë unë mbrojta parimet themelore 
të atij regjimi (“Nëse ti ke orë, edhe unë kam orë”). Natyrisht, Rollin 
parashtroi argumentin “Po, por askush nuk ka orë”, që e kisha përdorur 
kur isha në Kosovë. Ne ishim mbyllur miqësisht në një debat të dashur: 
Kapitalizmi kundër Socializmit. Politika jonë nuk mund të kishte qenë 
më kundërshtuese, por diçka na lidhte në ndjeshmërinë tonë familjare si 
Reineck. 

 Për të arritur në Honolulu (ku unë jepja mësim) nga Kailua (ku jetonte 
Rollin), duhet kaluar nëpër humnerën e heshtur të një lugine malore të 
stolisur tropikale. Ky ishte udhëtimi im i përditshëm me makinë për në 
universitet. Çdo mëngjes, koloneli Reineck ngrihej në orët e para të agimit 
për të më ofuar një përcjellje zyrtare, që ngjante me pritjen e autobusit të 
shkollës me një fëmijë. Të veshur me këmishën e tij havaiane, pantallonat 

Me axhën dhe gruan e tij Esteren Hauai
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e shkurtra, çorapet dhe këpucët me majë, pranë tij Estera në fustanin e 
saj havaian të përjetshëm muumuu, ata do të më jepnin një lamtumirë të 
gëzuar nga lëndina e tyre e kositur drejt, që ishte një kanion jashtëzakonisht 
i bukur i larë në një ngjyrë të blertë madhështore, vetëm disa minuta larg 
lagjes së tyre periferike.

 Mbërrija në universitet fill pas lindjes së diellit çdo ditë, kur gjithçka që 
dëgjoja ishte kërcitja e trungjeve të pemëve të bambusë që shtriheshin në 
erën e mëngjesit jashtë zyrës sime. Është një tingull i jashtëzakonshëm që 
qetësonte eshtrat e mia dhe ngacmonte diçka thellë brenda, si gjëmimi i 
bubullimave të verës, ose rënkimi i akullit nën një liqen të ngrirë.
 Oqeani shkëlqente; qielli i ngrysur jehonte. Mangot binin përreth si 
pjeshkë verore në trotuar. Pavarësisht hardhucave geko që vërshonin në 
lavamanin tim të banjës dhe herë pas here binin nga tavani në shtratin tim, 
atmosfera e Havait gjallëronte si një valë nëpër mua. Shqisat e mia ishin 
në tropik, por zemra ime ishte ende e lidhur pashkëputshëm me Kosovën.

Berkeley

 Kur puna ime në Hauai përfundoi, u ktheva në personalitetin tim të 
paracaktuar: studente. Pasi kisha mbaruar një temë masteri për Kosovën 
për programin e Arteve Etnografike të UCLA-së, isha gati për më shumë. 
Unë nuk jam dijetare në zemër, e as intelektuale. Kurrë nuk kam pasur një 
legjion familjar që do të më sfidonte për arritje më të mëdha, me përjashtim 

Në Hauai, duke ua mësuar studentëve këngët shqipe 
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të shakasë klasike të babait tim: “Bëj si të bësh, mos e lë pa e marrë at 
dreq doktorature.” Edhe unë vet nuk jam ambicioze. Ajo që më shtyu të 
kthehesha në akademi ishte dëshira për një mjet intelektual që mund ta 
përdorja për të kuptuar se çfarë i bën të funksionojnë shoqëritë në vende të 
ndryshme të planetit.
 Kështu që unë hyra në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley si studente 
e diplomuar në antropologji, falë profesorit brilant dhe bujar, Eugene 
Hammel. Një student prej kohësh i Jugosllavisë dhe Perusë më parë, 
pasioni i Gene-it qëndronte në zbulimin e historisë sociale përmes portave 
demografike. Një burrë i Rilindjes par ekselence, Gene është një studiues, 
elektricist, ndërtues, verëbërës, salçiçebërës, i dhënë pas kompjuterit 
përpara se njerëzit të dinin se për çfarë shërbente, shkrimtar i bollshëm 
dhe i hollë me rreptësi të mahnitshme intelektuale. Ai ishte edhe gjysh. Me 
një buzëqeshje të butë nën mustaqet e mëdha të hirta, ai hijeshonte sallat e 
shenjta të Berkeley-t.
 Geni ka qenë gjithmonë kurreshtar për Kosovën, prandaj më ndihmoi të 
hyja në këtë institucion të nderuar. Unë pata fatin e madh të kisha Genin si 
mentorin tim të antropologjisë.
 Profesorët e mi të tjerë në Berkeley ishin gjithashtu një ekip elitar. 
Nelson Graburn drejtonte studimet mbi lidhjet farefisnore. Një zotëri 
anglez mendjemprehtë, shpirtmadh, me mustaqe të kuqe të stilit të vjetër, 
Graburn ishte mishërim i diturisë dhe ‘esprit de corps’ dhe ajkës britanike 
të antropologjisë. Mund të imagjinoje Nelsonin në safari me pesëdhjetë 
vendës në një kolonë gjarpërore që mbante furnizime për një ekspeditë 
studimi  e më pas duke pirë kokteje në mbrëmje ndërsa luanët hungërijnë 
në distancë. Në fakt, terreni i Nelsonit ishte Alaska, por, po e merrni vesh! 
 Nancy Scheper-Hughes ishte më e reja e ekipit. E shkëlqyeshme, e bukur, 
e patrembur dhe e guximshme, Nancy kishte arritur kredencialet e hershme 
prej aktivisteje në Lëvizjen Amerikane për të Drejtat Civile dhe kishte 
mprehur dhëmbët e saj në aspektin intelektual në studimet e skizofrenisë 
në mesin e fermerëve beqarë irlandezë, çmendurisë së urisë dhe vrasjes 
së foshnjave në qyteteve barakë braziliane dhe deinstitucionalizimin e 
të sëmurëve rëndë në Bostonin e Jugut. Ajo avokonte për diçka që quhej 
“Antropologji e aplikuar” që nënkuptonte studiuesin si aktivist. Vite më 
vonë, kur roli im në Kosovë kishte ndryshuar nga hulumtuese pasive në 
ndihmëse aktive, e kuptova se çfarë donte të thoshte ajo dhe e fajësoja 
veten se si nuk e kisha dëgjuar më me vëmendje atëherë.
 Laura Nader (motra e Ralph Nader, avokatit të famshëm të konsumatorëve) 
ishte matriarkja udhëheqëse e departamentit. Ajo kishte qenë e pranishme 
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gjatë viteve 1960, kur “Studentët për një Shoqëri Demokratike” (SDS) 
arritën një famë ndërkombëtare në padinë e tyre kundër qeverisë së 
Shteteve të Bashkuara, duke kulmuar me protesta kundër Luftës së 
Vietnamit, të cilat gati sa nuk çuan në mbylljen e universitetit. Mesazhi 
i i Laurës, një studente nga organizatat studentore libaneze (prejardhja e 
saj) dhe meksikane, ishte politik dhe i qartë: ideologjia është e rrezikshme 
dhe Amerika e ka regjimin më tinëzar ideologjik deri më sot. Të paktën në 
shtetet komuniste, është e qartë kur ideologjia të ngufat në fyt. Ndërsa në 
Amerikë, ajo është ndërthurur në kulturën popullore në një mënyrë dinake 
që njerëzit nuk e vënë re.

 Si asistentë të diplomuar, ne drejtonim kurset për legjione studentësh, 
të cilët po i tundonim të shmangning lajmet e mbrëmjes dhe retorikën 
popullore të hegjemonisë amerikane. Detyra jonë ishte t’i shtynim ata 
të kërkonin përgjigje në disa pyetje. Çfarë po ndodhte VËRTETË në 
Nikaragua, Bangladesh dhe Brazil? Si po i shthurnin jetët dhe ekonomitë 
e popujve indigjenë korporatat shumëkombëshe? Cili ishte roli sekret i 
Amerikës në mizoritë që po ndodhin në këto vende? Ne po i zbërthenim, 
po zhvishnim lajmet e mbrëmjes para syve të studentëve tanë. Vajzat e 
ëmbla nga periferia, djem të zgjuar të mjekësisë, dhe muskulozët e futbollit 
gjysmë të fjetur, të gjithu ishin të hutuar, pastaj u mahnitën. Të trondisnim 
botëkuptimin e të rinjve të vetëkënaqur - ky ishte misioni ynë.
 Në lëndën time të studimit, unë isha pjesë e një grupi prej dymbëdhjetë 
studentësh të diplomuar, të gjithë në rrugën drejt doktoraturës në 
antropologjinë kulturore. Këta njerëz ishin ajka. Shumica kishin diplomuar 

Me kolegë studentë e profesorë në Universitetin e 
Kalifornisë në Berkeley

Në Berkeley



~ 76 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

në universitete të nivelit më të lartë si Stanford dhe Yale, kishin ind trunor 
mbresëlënës dhe vrull të madh shkollor. Të gjithë kolegët e mi ishin të 
apasionuar pas pjesës së planetit që kishin nisur të studionin, por shumë 
pak nga ta kishin qenë atje. Kështu, ndërsa shokët e mi të klasës kishin 
kredencialet, unë kisha punën në terren. Ne do të merrnim një teori 
antropologjike, do ta pritnim atë, do ta copëtonim, do të përpiqeshim ta 
ngjeshnim në logjikën themelore dhe të shihnim nëse teoria qëndronte. 
Sigurisht që më pëlqeu kjo gjimnastikë mendore, por në fund, çdo teori që 
shqyrtonim e matja me një standard: a do të na ndihmojë kjo të kuptojmë 
se si njerëzit që po studiojmë e përjetojnë botën e tyre?
 Seminaret e vogla të studimeve ishin bazat e testimit për ne: arrij më të 
mirën ose mbete jashtë. Profesorët tanë kishin një mision kolektiv: të na 
stërvitnin për të vënë në dyshim çdo supozim të trashëguar rreth mënyrës 
sesi shoqëritë e ndryshme e perceptojnë jetën e tyre. Ne e bëmë rrugën 
tonë me mundim – diku më shkathët, e diku më ngathët – përmes veprave 
të gjigantëve intelektualë, disa të vjetër, disa të rinj: Radcliffe-Brown, 
Evans-Pritchard, Levi-Strauss, Chomsky, Foucault. Ishte një lojë me peshë 
që testonte për të parë nëse kishit energji mendore për t’ia dalë. Gjatë 
seminareve tona pasdiplomike, pothuajse çdo gjë që lexonim, çdo teori 
të nuancuar të organizimit shoqëror, e bazuar në punën në pjesë të tjera të 
botës, e vëreja manjëherë me drita neoni si një mënyrë për të ekspozuar 
modelet themelore. Secila nga teoritë dhe krahasimet kulturore më 
ndihmuan në ndriçimin e enigmës njerëzore që e kisha jetuar në Kosovë.
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Mjeshtëria e antropologut

 Shpesh, kur i them dikujt se jam antropologe e kulturës, reagimi i tyre 
është: “Më kanë pëlqyer shumë mësimet e antropologjisë në shkollë, do të 
më pëlqente të studioja këtë fushë”. Sigurisht, shumica e këtyre njerëzve 
ishin të magjepsur nga kjo temë, por ata kishin vazhduar karrierën me 
profesione më praktike në drejtësi, stomatologji apo diçka tjetër. Por unë 
jo.
 Kur antropologët e kulturës shkojmë në terren për të studiuar krijuesit 
inuit (eskimezë) të shtëpive prej bore, beqarët skizofrenë irlandezë 
ose punëtorët nga Guatemala, ne përpiqemi të kuptojmë të pathënat e 
nënkuptuara, që krijon kuadrin e jetës shoqërore dhe t’ua shpjegojmë atë 
të tjerëve. Ne përpiqemi të kuptojmë dhe shpjegojmë një mënyrë jetese 
shumë komplekse. Duke përdorur teoritë dhe paradigmat që studiuesit 
kanë ndërtuar bazuar në punën me shoqëritë e tjera, ne i klasifikojmë dhe 
përpiqemi të kuptojmë sistemet e panjohura të logjikës dhe besimit.
 Për të kuptuar se cilët janë shqiptarët, është e dobishme t’i krahasoni ata 
me njerëz që janë të lidhur me ta etnikisht, gjeografikisht ose në bazë të 
historisë apo fesë. Është magjepsëse të zbulosh se çfarë kanë të përbashkët 
shqiptarët me disa nga fqinjët e tyre dhe çuditërisht se sa dallojnë! Po aq 
interesante është ajo që ata kanë të përbashkët me popujt e largët në kohë 
dhe hapësirë.
 Pjesa më e madhe e të kuptuarit tim për kulturën shqiptare erdhi përmes 
zemrës dhe hyrjes sime intime në botën e miqve dhe të dashurve të mi të 
rinj. Por, edhe truri im ishte i angazhuar në veprim. Këtu janë disa nga 
mjetet e hulumtimit në kutinë e veglave mjeshtërore të antropologut.

Terminologjia e farefisnisë

 Antropologët shpenzojnë shumë kohë për të kuptuar termat që njerëzit 
përdorin për të afërmit e tyre. Ajo na tregon shumë për marrëdhëniet që një 
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individ pritet të ketë me anëtarët e afërt dhe të largët të familjes dhe se si 
ato marrëdhënie formësojnë sjelljen dhe perceptimin.
 Amerikanët, për shembull, përdorin të njëjtat kategori farefisnore si 
eskimezët, duke kombinuar të gjithë pasardhësit e vëllezërve e motrave të 
nënës sonë dhe vëllezërve e motrave të babait tonë nën një emër, “kushëri” 
(në kulturën havajane: kaukini). Kjo sepse, si rregull, marrëdhënia jonë 
me këto grupe individësh nga ana e nënës dhe babait tonë është goxha e 
ngjashme.

 

 Sistemi shqiptar është shumë i ndryshëm nga ky. Në fakt është më afër 
sistemit sudanez. Ndryshe nga amerikanët dhe eskimezët, shqiptarët dhe 
sudanezët kanë terma shumë të ndryshëm (dhe marrëdhënie të ndryshme) 
për  të afërmit nga ana e nënës kundrejt atyre nga ana babait. Prandaj:

Burrat nga ana e babait quhen axhë (djali i vëllait të babait tënd, vëllai 
i babait të babait, etj.;
Gratë nga ana e babait quhen halla;
Burrat nga ana e nënës quhen dajë;
Gratë nga ana e nënës quhen teze

 Arsyetimi fillon me të qenit “patrilokal”, që do të thotë se pas martesës një 
grua shkon të jetojë me të afërmit e burrit të saj, duke u kthyer në familjen e 

Duke diskutuar terminologjinë e farefisnisë shqiptare në Zhur
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saj të lindjes vetëm herë pas here. Në familjet e mëdha, vëllezërit me gratë 
dhe fëmijët e tyre jetojnë të gjithë së bashku nën një çati, ose afër. Kështu, 
shumica e fëmijëve rriten me babanë dhe nënën e tyre, xhaxhallarët, gratë e 
xhaxhallarëve dhe fëmijët e xhaxhallarëve të tyre, të cilët bëhen si vëllezër 
e motra për ta.
 

 Këtu është pika vendimtare për të kuptuar strukturën shoqërore shqiptare: 
për shqiptarët që ende jetojnë në familje të mëdha të gjera, axha (xhaxhai) 
është një zgjatim i babait. Axha komandon me autoritet të padiskutueshëm 
mbesat dhe nipërit. Një familje që mburret me disa meshkuj të respektuar, 
autoritativë, projekton një imazh fuqie nga jashtë. Përpara se të bëhej një 

Shtëpia e rrethuar e një familjeje

Shtëpitë e vëllezërve - gjatë viteve 80 (rrugës për në Prizren) 
- të ndërtuara me remitanca të emigrantëve. Vëllezërit kanë 

secili një shtëpi, afër njëri-tjetrit, duke ruajtur moralin e 
familjes së gjerë
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komb “modern” në shekullin e 20-të, ligji fisnor dominonte në Shqipëri, 
gjakmarrja ishte e zakonshme dhe imazhi i forcës ishte çelës i mbijetesës.
 Në ndryshim nga marrëdhënia me axhën, lidhja me dajën asocion me 
një ndjenjë të thellë dashurie dhe lehtësie. Vizita te vëllai i nënës është, si 
për mbesat ashtu edhe për nipërit, një pushim nga detyrat dhe kufizimet 
e vendosura në shtëpinë e vet. Ndërsa marrëdhëniet në shtëpi duhet të 
kontribojnë në reputacionin e rendit dhe kontrollit të familjes, familja e 
fëmijërisë së nënës nuk gjykohet nga sjellja e mbesave dhe nipërve të saj, 
të cilët janë shumë më të lirë atje. Vëllai i nënës nuk ka të drejta mbi fëmijët 
e motrës dhe qëndron jashtë grindjeve për trashëgiminë. Ai është zakonisht 
i larguar fizikisht nga problemet e përditshme dhe hierarkia e autoritetit 
me të cilën jetojnë fëmijët dhe mund të shihet si person për mbështetje dhe 
dashuri. Andaj, thotë një fjalë popullore shqiptare: Nipi te daja, si pula 
n’kollomoq; si bleta n’mjaltë.
 Cilësinë e veçantë të marrëdhënies së tyre, shqiptarët ia atribuojnë 
dajës edhe për faktin se një burrë e di se fëmijët e motrës së tij janë vërtet 
fëmijët e saj, ai e di se ata janë vërtet të “lidhur familjarisht” me të. Në të 
kundërtën, ndërkohë që një burrë i konsideron fëmijët e vëllait të tij si pjesë 
të rëndësishme të vijës familjare mashkullore, në fund të fundit ai nuk është 
kurrë i sigurt nëse ata janë vërtet pasardhës të vëllait të tij, prandaj është më 
i dashur me fëmijët e motrës së tij.

Pasuria e nuses

 Një nga çelësat e jetës shoqërore shqiptare është ajo që quhet “pasuria 
e nuses” - paratë dhe prona që një familje e dhëndrit i jep familjes së një 
vajze për privilegjin për t’u martuar me të. Ky është çelësi për të kuptuar 
shoqëritë tradicionale, sepse krijon një sërë zakonesh, ritualesh dhe 
marrëdhëniesh midis individëve, familjeve dhe klaneve. Shumë baballarë 
shqiptarë punojnë jashtë vendit prej vitesh për të mbledhur fondet e 
nevojshme për të siguruar dhomën e gjumit, dollapin plot me fustane dhe 
qafën plot flori për të fejuarën e djalit të tij.
 Ky zakon i “pagimit” të nuses ekziston në shumë shoqëri, por interesant 
është se grekët (vetëm pesë orë në jug të Kosovës) kanë traditë të kundërt. 
Zakonet e tyre martesore rrotullohen rreth pajës — apartamenti, mobiljet, 
rrobat dhe paratë që familja e nuses duhet të sigurojë për të gjetur një 
burrë të përshtatshëm. Ky është një element vendimtar për organizimin e 
jetës shoqërore. Është magjepsëse për antropologët që dy shoqëri, kaq të 
afërta gjeografikisht, kanë ide krejtësisht të kundërta për diçka krejtësisht 
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thelbësore për jetën shoqërore.

Ekzogamia

 Shqiptarët ndajnë zakonin e pasurisë së nuses dhe shumë tradita dhe 
zakone të tjera, duke përfshirë islamin, me Turqinë e afërt dhe Lindjen e 
Mesme. Një pyetje magjepsëse është pse, përballë faktorëve të ngjashëm 
historik, shqiptarët dhe banorët e Lindjes së Mesme kanë besime të 
kundërta kur bëhet fjalë se me kë ju lejohet të martoheni.
 Shqiptarët janë shumë ekzogamë – ata kurrë nuk martohen me dikë, me 
të cilin mund të gjurmohet ndonjë lidhje gjenealogjike nga ana e nënës 
ose e babait. Sipas logjikës shqiptare, qëllimi i martesës është krijimi i një 
lidhjeje të qëndrueshme me një familje tjetër. Përpara se të krijohej një 

Pasuria, apo në këtë rast, çeizi i nuses 
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shtet kombëtar, kur gjakmarrja sundonte në fshat, këto lidhje garantonin 
aleancën në kohë konflikti, siguronin një pozicion miqësor në një peizazh 
potencialisht armiqësor dhe siguronin lidhje ekonomike, të gjitha këto 
thelbësore për mbijetesën e familjes.
 Kjo është në kundërshti të plotë me praktikën e endogamisë (martesa 
mes kushëririnjëve) që ndodh në Lindjen e Mesme. Ndërsa Kurani nuk 
e përkrah këtë praktikë, martesa me djalin e vëllait të babait tek arabët 
ndodhë shpesh. Argumentohet se kjo praktikë parandalon copëzimin e 
pronave, forcon pozitën e individëve brenda prejardhjes dhe në këtë mënyrë 
ruan solidaritetin e grupit. Vajza e vëllait të babait kujdeset për burrin dhe 
pronën e tij, sepse edhe ato janë të sajat. Martesa mendohet gjithashtu të 
jetë më e dashur, bazuar në afërsinë e fëmijërisë dhe interesin e përbashkët. 
Gratë ndihen më të sigurta dhe më të fuqishme në martesë, të rrethuara 
nga familjet e tyre të lindjes. Argumentet funksionale kundër endogamisë 
dhe ekzogamisë janë me të vërtetë një enigmë, kur shikojmë kultura kaq të 
ngjashme në shumë mënyra të tjera.

Nderi dhe turpi

 Ta marrim pastaj nocionin e nderit dhe turpit që janë kaq të rëndësishme 
për botëkuptimin shqiptar. Kjo ka të bëjë me përgjegjësinë e grave për 
ruajtjen e zakoneve shoqërore dhe forcën e burrave në kontrollin e sjelljes së 
anëtarëve të familjes. Arsyetimi logjik i nderit dhe e turpit është, natyrisht, 
një parim udhëzues në shumë pjesë të botës. Mund të jetë një propozim për 
jetë a vdekje nga Siçilia në Japoni, nga Bejruti në Bangladesh, por nuk është 
normë kryesore tek sllavët dhe grekët, fqinjët më të afërt të shqiptarëve.

Hulumtimi im i doktoratës në Kosovë

 Pas dy viteve të hulumtimit në terren në Kosovë për studimet e 
magjistraturës, të pasuara nga disa vera të tjera në Kosovë dhe dy vjet 
studimesh në Berkeley, në verën e vitit 1986, isha gati të kthehesha në 
Kosovë, përmes një granti për hulumtime disertacioni nga programi 
Fulbright dhe Bordi Ndërkombëtar i Kërkimeve dhe Shkëmbimeve (IREX).
 Gjuhët i kisha mësuar rrjedhshëm: shqipen formale dhe të folur, dhe 
një version të serbishtes që flitej nga serbët e Kosovës (që për fat të mirë, 
për mua, eliminon disa lakime gramatikore që gjenden në serbishten 
“e drejtë”). E kuptova përbërjen etnografike të Kosovës dhe mund të 
shpjegoja dallimet delikate midis zonave të saj etnografike. Po filloja të 
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kuptoja botëkuptimin shqiptar: shijen dhe trajtën e besimeve dhe bindjeve, 
normat, devijimet. Ishte koha për të parë më thellë të gjitha këto, duke qenë 
e pajisur me mjetet e analizës antropologjike që kisha marrë në Berkeley.

 Përmes punës sime në Kosovë, doja:

- Të tregoja për një popullsi për të cilën bota dinte pak;
- Të raportoja mbi perceptimet individuale të roleve të grave në krahasim 
   me shoqëritë e tjera myslimane dhe mesdhetare;
- Të zbuloja interpretime të kundërta të të njëjtit realitet; nga gratë, nga 
   burrat, nga konservatorët dhe bashkëkohorët;
- Të testoja marrëdhënien ndërmjet vështirësive ekonomike, margjinalitetit 
   etnik dhe emigrimit të burrave dhe të kuptoja shkallën e sasisë se deri ku 
   këto aspekte fuqizuan traditën nga e kaluara.

 Meqenëse bota e jashtme dinte shumë pak për shqiptarët e Kosovës, 
ndjeva përgjegjësinë për të përfaqësuar me saktësi një pjesë të jetës 
shqiptare, nga jeta e qytetit të stilit perëndimor deri te konservatorizmi i 
rrënjosur në fshatra. Doja të trajtoja keqkuptimet e njohura që jugosllavët 
e tjerë kishin për shqiptarët, që të kundërvija stereotipat e shqiptarëve si 
të prapambetur, fanatikë, të pashkolluar, të pagdhendur dhe kokënxehtë. 
Doja të tregoja historinë e patreguar për stilin e jetës dhe botëkuptimin 
modern shqiptar, të karakterizoja jetët shqiptare pa krijuar karikatura.
 Doja të shikoja gjithashtu çështjet sociale që zienin në jetën e rëndomtë 
shqiptare: mohimi i arsimit të mesëm për shumë vajza të fshatit, problemet 
e numrit të lartë të lindjeve dhe vdekshmërisë foshnjore, varësia në rritje 
nga emigracioni i meshkujve dhe konfliktet ideologjike në mes të së 
shkuarës dhe të së tashmes, fanatizmit dhe modernitetit.
 Në vitin 1986, u vendosa sërish për të jetuar në Prishtinë dhe bëja 
udhëtime të shpeshta në fshatrat e zonave periferike. Përderisa isha 
përqendruar në rajonet e Opojës dhe Hasit në jugperëndim, kaloja kohë 
edhe në Gollak në lindje, në Llap në veri dhe në Rugovë në perëndim. 
Gjatë punës së mëparshme në terren, kisha krijuar një rrjet kontaktesh në 
të gjitha zonat dhe tani bëja vizita në familjet që i njihja ose me ato që 
më njoftonin. Kam marrë pjesë në jetën e përditshme, kam intervistuar 
dhe kam bërë  video incizime. Njerëzit me qejf më tregonin për zakonet 
shqiptare dhe historinë e familjes së tyre dhe ishin shumë të hapur për t›u 
incizuar dhe filmuar. Kjo sepse ata më besuan dhe i kuptuan qëllimet e mia 
dhe ishin të lumtur që e vlerësoja aq shumë kulturën e tyre dhe doja që të 
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tjerët të dinin për të.
 Kjo mundësi i dha hulumtimit tim thellësi dhe gjerësi. Më lejoi të 
përfshihesha ngushtë në marrëdhëniet shtëpiake, ritualet dhe intrigat e 
fshatarëve shqiptarë që diskutonin për jetën e qytetit në Prishtinë. Duke 
zhvilluar marrëdhënie afatgjata me familjet e fshatit në të gjithë vendin, 
unë mund të kuptoja kulturën mbarëshqiptare të formuar nga variacionet 
rajonale. Jetesa në Prishtinë më lejoi gjithashtu të krahasoja kulturat 
e klasave të ndryshme shoqërore me marrëdhëniet në ndryshim e sipër, 
nga fshatarët e sapoardhur, tek fëmijët e tyre që synonin modernitetin, tek 
shtresat elitare të zyrtarëve dhe intelektualëve.

E kaluara si strehim

 Për disertacionin tim të doktoraturës, zgjodha të fokusohem në 
“fanatizmin” shqiptar – respektimin e traditave dhe besimeve të vjetruara, 
shpesh abuzive, si një strehë psikologjike përballë modernizimit që po 
ndodhte anembanë Kosovës. Meqenëse pjesa tjetër e Jugosllavisë, dhe vetë 
shqiptarët, ishin të intriguar dhe viktimizuar njëherësh nga pandehma e 
“prapambetjes” së shqiptarëve, kjo ishte një temë e pjekur për vëzhgim, 
diskutim dhe debat. Tema specifike erdhi gradualisht në fokus: Do të ishte 
një studim i migrimeve si faktor për ruajtjen e konservatorizmit në rajonin 
e Opojës.
 Këto ishin hipotezat e mia:

 1. Opojanët e përvetësojnë traditën për të ngritur identitetin personal 
dhe etnik përballë margjinalizimit ekonomik dhe politik. Si fshatarë, 
opojanët shihen si të prapambetur dhe konsiderohen si pjesë periferike e 
shoqërisë kosovare që përpiqet të modernizohet. Si shqiptarë në Jugosllavi, 
ata konsiderohen si një pakicë e nënçmuar. Si muslimanë në një vend të 
krishterë, ata shihen si të “tjerë» të paqytetëruar. Kur ata jetojnë si punëtorë 
migrantë jashtë vendit, ata janë një shtresë e ulët etnike. Ata i përgjigjen 
kësaj duke kërkuar strehim tek e vetmja gjë që u ofron një ndjenjë dinjiteti 
personal dhe kolektiv: TRADITA. Duke e bazuar sjelljen e tyre në të drejtën 
zakonore që konsiderohet si e vjetëruar në pjesë të tjera të Jugosllavisë, ata 
e shohin veten si pjesë të një komuniteti moral unik. Duke përvetësuar 
autoritetin absolut të së shkuarës, ata e bëjnë dinjitoze jetën e tyre aktuale.
 2. Përvoja e migrantit jashtë vendit rrit konservatorizmin e tij moral në 
vend. Ai ruan vetëvlerësimin duke gjetur strehë në ideologjitë konservatore 
të së kaluarës dhe duke kundërshtuar stilet moderne të jetesës. Komuniteti 
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i të afërmve tij i atribuon atij statusin bazuar në kontrollin, rendin dhe 
respektimin e hierarkisë së gjinisë dhe moshës në familjen e gjerë në 
vendlindje. I frymëzuar nga “miti i kthimit”, (supozimi shpesh i rremë se 
qëndrimi i tij jashtë vendit është i përkohshëm), migranti ngushëllon veten, 
gjatë qëndrimit të tij jashtë vendit, me besimin se kur kthehet në shtëpi 
për të vizituar familjen e tij, stilin e jetës, rolet shoqërore dhe vlerat do t’i 
gjejë ashtu siç i kishte lënë gjashtë apo nëntë muaj më parë. Perceptimi i tij 
negativ për emancipimin e grave dhe besimi i tij se ai çon në degradimin e 
familjes, frymëzon mëtej një këmbëngulje për të frenuar veprimet e grave 
në shtëpi.
 3. Për shkak se burrat janë larg, kufizimet morale mbi gratë komplikohen. 
Mendohet se familjet që i kanë bashkëshortët dhe baballarët larg në 
vende të huaja për pjesën më të madhe të vitit, janë më të rrezikuara 
ndaj dëmtimeve sesa familjet që i kanë burrat e pranishëm. Familjeve të 
emigrantëve, veçanërisht grave, u imponohen kode të ngurta sjelljeje, si 
një formë “mbrojtjeje”. Mungesa e një kryefamiljari do të thotë gjithashtu 
se nuk ka njeri të pranishëm për të përvetësuar ose zbatuar ndryshimet në 
rritje që ndodhin në rajone të tjera.
 4. Migrimi kthehet në një forcë ekonomike dhe ideologjike 
vetëpërjetësuese që përforcon tendencat konservatore. Me rritjen e 
komoditetit material të sjellë nga remitencat e emigrantëve, krijohet një 
rreth vicioz: nevojat dhe pritjet rriten dhe një ekonomi e nivelit të jetesës 
modeste nuk është më e mjaftueshme. Në këtë mënyrë përjetësohet nevoja 
e perceptuar për sende me vlerë. Pajtimi i grave për strukturën patriarkale 
forcohet, duke shtuar theksin në komoditetin material. Inovacionet e 
fundit, si futja e ujësjellësit brenda shtëpisë, ngrohësve me ujë të nxehtë, 
shporetit elektrik, lavatriçes, blerja e simboleve të statusit material 
(vetura dhe televizorë) dhe investimet e mëdha në kostumet e dasmës dhe 
bizhuteritë prej ari, mendohet se qetësojnë gratë dhe siguron bashkëshortët 
dhe baballarët se po ofrojnë një “jetë të mirë” për familjet e tyre, duke 
inkurajuar mëtej emigracionin.
 Dy vitet e ardhshme, nga viti 1986 deri në 1988, i kalova me familjet 
shqiptare, duke folur për mënyrën se si jetonin dhe çfarë mendonin për 
këtë mënyrë jetese. Kjo solli qindra orë biseda, video dhe fotografi të 
regjistruara, duke dokumentuar një mënyrë jetese që brenda dy dekadave 
do të pësonte ndryshim aq të madh sa do të bëhej e panjohshme.
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Hulumtimet e doktoratës në Kosovë
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Kthimi në Kosovë për hulumtimet e doktoratës 

 Në vitin 1986, me përfundimin e kursit tim në antropologji në UC 
Berkeley, isha gati të kthehesha në Kosovë për studimet e  doktoratës. 
Këtë herë, qëllimi im ishte t’i hidhja një vështrim më të thellë kulturës 
shqiptare, në veçanti efektit të migrimit të burrave në identitet, tradita dhe 
konzervatorizmin ideologjik në Kosovë.
 Gjatë dy viteve të mia të para në Kosovë, unë pata jetuar me Ferkën, 
Isën dhe Valentinën në dhomën e bodrumit të shtëpisë së tyre të bukur 
trekatëshe në kryeqytet, në Prishtinë. Ferka, personifikimi i pronares urbane 
ballkanase, ishte e sjellshme dhe e kujdesshme dhe një mike mbështetëse. 
Kur u ktheva në Kosovë në verën e vitit 1986, u vendosa në një familje 
tjetër në lagje, familjen Sadiku.
 Familja Sadiku përbëhej nga nëna Feridja, babai Ferizi dhe katër nga 
pesë fëmijët e tyre të rritur. Gjatë dy viteve që jetova me familjen Sadiku, 
ata përjetuan një spektër të tërë ritesh dhe festash të ciklit jetësor: fejesë, 
martesë, shpërngulje, lindja dhe vdekje. Feridja dhe Ferizi ishin rritur në 
fshatra në kufirin lindor të Kosovës. E fejuar në moshën 14-vjeçare me një 
djalë që nuk e kishte takuar kurrë, Feridja ishte fshatarja tipike shqiptare: 
e fortë si çeliku, plotësisht vetëmohuese, pa frikë, e pashkolluar, por e 
zgjuar. Mendja e saj e shpejtë dhe kaustike ishte e mbushur me ndjeshmëri 
të thellë. Dimitë e saja të mëdha, të lëshuara dhe bluza e saj pastel uleshin 
drejt në figurën e saj të përzemërt. Buzëqeshja e saj me buzë të holla, sytë e 
vegjël të shndritshëm dhe mollëzat e mëdha e të larta ishin rrethuar nga një 
shami pambuku e tërhequr fort rreth kokës së saj, duke zbuluar pak flokë të 
lyer me këna. Feridja kishte një të qeshur të mrekullueshme, por barrat e saj 
fshiheshin gjithmonë pas buzëqeshjes së saj. Si të gjitha nënat shqiptare, 
edhe Feridja bartte një mal brengash e dhimbjesh, që e preknin përmes 
qindra familjarëve të afërt e të largët ndaj të cilëve ndjente besnikëri.
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 Martesa e Feridës dhe Ferizit, e negociuar tridhjetë vjet para se t’i takoja, 
ishte një nga ato martesat e ndërmjetësuara që funksionuan ashtu siç duhej. 
Hera e parë që ata e panë njëri-tjetrin ishte në natën e tyre të martesës. 
Feridja ishte rritur duke u përgatitur për rolin që e dinte se do të luante, 
të martohej me një burrë që nuk e kishte parë kurrë, t’ia kushtonte jetën 
familjes, duke mbajtur nderin me çdo kusht dhe duke u bërë eksperte në 
aftësitë e pajtimit. Ajo për të cilën ajo dhe vajzat si ajo shpresonin ishte 
një burrë që do t’u siguronte të ardhura atyre dhe fëmijëve të tyre, do t’i 
trajtonte denjësisht dhe do ta mbronte nderin e tyre. Djemtë shpresonin 
për një vajzë punëtore, modeste, të sjellshme që nuk do t’i sillte asnjë turp 
familjes dhe mbi të gjitha do t’u jepte djem. Është shumë më e lehtë të 
qëndrosh me një partner tërë jetën kur rregullat e lojës janë të thjeshta, kur 
pritshmëritë janë të qarta, kur qëllimi është i arritshëm.
 Çelësi i jetës sime në ato vite ishte marrëdhënia ime me Feridën dhe 
Ferizin, të cilët u bënë prindërit e mi surrogatë, të cilët më panë në kohë 
të vështira, më ushqyen trupin dhe shpirtin dhe më mësuan kuptimin e 
dhimbjes dhe gëzimit, familjes, dëshpërimit, guximit dhe nderin ashtu siç 
përjetohet nga fshatarët shqiptarë. Realiteti i Feridës ishte larg nga imi. 
Megjithatë ishte Feridja ajo që më kuptoi më së miri dhe që në të gdhirë në 
mëngjeset me borë, më ndihmonte të çoja kamerat dhe çantat në makinë, 
duke më uruar mbarësi në udhëtimet e mia hulumtuese.
 Gjithmonë them sikur t’u kisha bërë një foto çizmeve të mia kur kthehesha 
nga terreni në dimër: ato duhej të njomeshin në ujë dhe balta t’u hiqej me 
daltë. Do të doja të kisha konservuar atë ndjesi: flokët dhe rrobat e mia me 
erën e druve të djegur në stufa, mendja ime duke vërtitur gjithçka që kisha 
përjetuar, fisnikëria e shpirtit shqiptar që ushqente përpjekjen time. Filmat 
dhe videokasetat e mia të kamerës të konsumuara, audio kasetat plot dhe 
fletoret e stërmbushura me histori, kthehesha në Prishtinë për të shoshitur 
ndjesitë, për të rregulluar përjetimin, për t’u rimbushur.
 Feridja ishte ajo që e kuptonte lodhjen time dhe më sillte ushqimet që 
kishte ruajtur për mua. Ajo e dinte kur isha e sëmurë ose e dëshpëruar dhe 
më sillte supë dhe më fliste, ndërsa ngrohte duart pranë zjarrit. Feridja më 
shikonte, më ushqente, ju besonte qëllimeve të mia. Ndërsa fëmijët e saj të 
rritur talleshin me dëshirën time për të regjistruar jetën e fshatit, në përpjekje 
për t’u distancuar nga rrënjët e fshatit, Feridja e kapi domethënien, u kujdes 
për mua, më ushqeu, u besoi qëllimeve të mia.
 Çdo mëngjes në shtëpi fillonte me zhurmën e furçës dhe fërkimit; 
Feridja lante shkallët dhe trotuaret. Të ngrihesh herët ka një peshë të madhe 
simbolike te shqiptarët; shenjë e zellit dhe e përkushtimit ndaj çështjes së 
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familjes. Unë zgjohesha herët, shpesh herë për të ndihmuar Feridën ose për 
të punuar në kompjuter. Ferizi, ulur në verandë duke e zvarritur ngadalë 
pirjen e cigares, duke menduar për gjërat, komentonte: “Nusja e mirë”, 
duke iu referuar faktit që isha zgjuar herët dhe tashmë u isha futur punëve.
 Atmosfera e krijuar në ato pak dhoma të vogla të asaj shtëpie, me një 
bollëk kaq familjar dhe njerëzor, për mua ishte krejtësisht e mrekullueshme. 
Dreka në orën 15:00 përbëhej nga fasulja me disa copa mishi, ose pite me 
spinaq ose oriz. Më pas, kishte gjithmonë çaj.
 Feridja dhe Ferizi praktikonin fenë muslimane. Për Ferizin, një burrë 
tipik i brezit dhe klasës së tij, kjo nënkuptonte një udhëtim të premteve 
në një nga xhamitë e Prishtinës, ku pleqtë me plisa dhe punëtorët fizikë si 
Ferizi (minatorët, punëtorët, portierët) të gjithë me bereta të kaltra të errët, 
mblidheshin së bashku në rreshta të ngushtë vijash të drejta mbi tapetet e 
mëdha turke për t’u përkulur, për t’u gjunjëzuar, për t’u ngritur dhe për t’u 
gjunjëzuar përsëri ‘me fal gjymanë’ (për të falur namazin e xhumasë). 
 Feridja falej dy herë në ditë. Kur kishte një qetësim të punëve të saj, 
ajo shkonte në një nga dhomat e vogla të gjumit dhe shtronte pëlhurën e 
përdorur nga muslimanët kudo për të përcaktuar hapësirën e tyre personale, 
të lëvizshme e të shenjtë. Duke u drejtuar nga Meka, ajo do të fillonte 
recitimet e saj në arabisht, duke kuptuar vetëm disa nga fjalët, por duke e 
përvetësuar kuptimin e plotë të kësaj lidhjeje shpirtërore të bërë vetë me 
Zotin. Fëmijët hyjnë dhe dalin me nxitim, televizori ndezur, unë ulur atje 
duke e shikuar ose duke e filmuar – atë asgjë nuk e shqetësonte.
 Unë dhe Feridja ishim shoqe të mira. Ne do të uleshim së bashku në 
stolat e vogla në atë dysheme të ftohtë të bodrumit, duke larë së bashku 
një mal me pjata darke - duart e saj prej lëkure që duronin ujin e përvëluar 
të enëve, ndërsa të miat me dorëza gome. Feridja me shtresa pulovrash të 
thurura me dorë, unë me xhaketën time të rëndë teksa punonim. Flisnim për 
shumë gjëra ndërsa qëronim specat, pastronim orizin dhe qëronim patatet. 
 Edhe Ferizin e kisha mik. Teksa uleshim në kopsht duke parë Feridën që 
nxirrte preshin nga kopshti , ose varte rrobat pas larjes në tel, ai më tregonte 
për punën e tij në miniera, problemet e tij, djalin e tij të papunë, një shtëpi 
që duhej të zgjerohej, por nuk kishte ku të shkonte. Kur mysafirët zakonisht 
ishin larguar dhe vetëm familja ishte aty, Ferizi shtrihej në një jastëk pranë 
shporetit, ndërsa unë ecja mbi shpinën e tij, në stilin e masazhit tajlandez, 
për të zgjidhur nyjet dhe problemet.
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Feridja Duke nxjerrë purritë

Feridja dhe unë

Duke qitë fli

Me një kojshike duke pastruar oriz Sadikovit duke ngranë flinë e Ferides
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Prindërit e Ferides

Me kojshitë e saj

Tefiku, Feridja, Ferizi e Rafetja

Me rejat e saj
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Fqinjët, në shtëpitë e lidhura me shtigje të ngushta, megjithëse nuk kishin 
lidhje me familjen Sadiku, ishin të gjithë si familje e zgjeruar. Një nga 
gratë me të cilat isha më afër ishte Nuria, një "nuse" e martuar me një nga 
vëllezërit me shtëpia të ngjitura. Ajo ishte nga një fshat i rajonit të Llapit, 
në veri të Prishtinës dhe ishte një nga gratë më të mrekullueshmet që 
takova në Kosovë: e fortë, punëtore, gjithmonë e këndshme dhe e hirshme, 
modeste dhe dinjitoze, e bukur si balerinë, dhe mbi të gjitha, e etur për dije. 

Pamje nga çastet e mia me Nurien 
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Dasëm në kojshi
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 Kaluam shumë orë bashkë në shtëpinë e saj, kur po mësoja ngadalë 
mënyrat e sjelljes së grave shqiptare:  gëzimet, shqetësimet, zhgënjimet 
dhe ëndrrat e tyre, dhe esencialen: pajtimin, çelësin e mbijetesës si "nuse".



~ 97 ~

Janet Reineck

K-14-shi im ngjyrë portokalli
 
 Në kohën kur u ktheva në Kosovë dhe u vendosa në shtëpinë e familjes 
Sadiku, Sekretariati për Punë të Brendshme (SUP) duket se më në fund 
ishte bindur që nuk isha agjente e CIA-s, pasi lëvizja ime nëpër vend 
dukej se nuk u interesonte aq. Më në fund mund të kapërceja rregullin e 
regjistrimit në secilin vend të vogël që do të vizitoja. Duke e pasur shtëpinë 
e Feridës si vendqëndrimin tim në Prishtinë, dukej se më në fund do të isha 
në gjendje t’i arrija vërtet fshatrat e largëta për të cilat prisja kaq gjatë të 
mësoja. Për këtë më duhej një makinë.
 Si çdo gjë tjetër që duhej të bëhej me transaksion të drejtpërdrejtë, blerja 
e një makine në Jugosllavi ishte një çështje jashtëzakonisht e ndërlikuar. 
Një jugosllav nuk mund të blinte nga një i huaj; një i huaj nuk mund të 
blinte nga një jugosllav. Kështu, zgjedhjet ishin të pakta për ne, të huajt 
e paktë që endeshim nëpër vend. Më në fund, gjeta një Volkswagen K-14 
të vitit 1974, për të cilin vë bast që nuk keni dëgjuar kurrë. Udhëtova deri 
në Istria, gadishulli në majë të detit Adriatik që lidh Italinë dhe Kroacinë, 
për të marrë pronësinë e makinës. Makina ishte një automjet shumë i 
përdorshëm dhe praktik me ngjyrë kungulli, me katër dyer, si një makinë 
filmash vizatimor, e cila lëvizte si një kamion, por kjo nuk është e gjitha. 
Makina kishte një histori.

 A e keni parë ndonjëherë filmin e vjetër, “The Yellow Rolls Royce”? 
Nëse po, do ta kuptoni se çfarë dua të them. Filmi ndjek aventurat e tre 
pronarëve të makinës: një diplomati anglez (Rex Harrison), një bosi 
italian i mafies (George C. Scott) dhe një socialisteje (Ingrid Bergman). 
Çdo aventurë arrin kulmin në një skenë dashurie të ndaluar në Rolls që 
ndryshon përgjithmonë jetën e personazheve. Në tregimin e fundit, Ingridi, 

Me Igon në lagjen e saj në Prishtinë
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një aristokrate e pasur që udhëton në Jugosllavi, tërhiqet pa dëshirë në 
përleshjen e Luftës së Dytë Botërore nga një partizan i guximshëm fshatar 
(Omar Shariff). Omari bind një Ingrid ngurruese që t›i kthejë Rolls Roycein 
në një taksi mali dhe t›i transportojë luftëtarët e lirisë drejt bastioneve e 
fshatit të tyre dhe anasjelltas në mes të luftimeve. E gjithë kjo arrin kulmin, 
sigurisht, në një skenë dashurie të zjarrtë me Ingridin dhe Omarin në ulësen 
e pasme, ndërsa bombat shpërthejnë në distancë. Skenë e jashtëzakonshme. 
Shpresoj t’ju kem ngritur disponimin.
 K-14-shi im ngjyrë kungulli ishte një version i vërtetë, mbase me më 
pak fantazi, i atij Rolls Royce të verdhë. Ai kishte qenë në duart e disa 
studiuesve të Fulbright-it në Jugosllavi, të cilët e kishin përdorur atë gjatë 
hulumtimeve të tyre dhe e kishin përfshirë shërbimin e tij në aventurat e 
tyre. Unë do të isha pronarja e radhës dhe e fundit e kësaj makinerie të fortë 
dhe solide dhe bëra pjesën time për t›i shtuar historisë së saj plot ngjyra.

Igo, shoqja ime e ngushtë

 Rreth kësaj kohe takova Igballe Rogovën, një grua e re në të njëzetat e 
hershme që nuk ishte si askush tjetër që e njihja në Kosovë. Fëmija më i 
vogël i familjes me nëntë fëmijë, Igo, siç e quanin, i krijoi vetes një rrugë 
shumë të pazakontë. Ndërsa shumica e vajzave të moshës së saj, kur nuk 
ishin në shkollë, shqetësoheshin për gjërat e përshtatshme për vajzat - 
ruajtja e reputacionit të tyre, të qenit vajza të përgjegjshme dhe gjetja e 
burrave - Igo dilte për ta eksploruar jetën, duke takuar njerëz, duke bërë 
gjëra dhe duke mësuar karatenë që për ta mbrojtur veten në çdo situatë! Ajo 
kishte një aftësi të mahnitshme për gjuhët dhe e kishte mësuar anglishten 
aq mirë, vetë, sa që u punësua si përkthyese në stacionin televiziv, duke 
krijuar titrat shqip për filmat e tyre në gjuhën angleze. Kjo qe puna që ajo 
po bënte kur e takova. Familja e saj kishte qenë gjithmonë qytetare, me 
origjinë nga Gjakova, dhe ajo kishte dëshirë të më shoqëronte në Opojë 
dhe në Has. Ndryshe nga shumica e vajzave të qytetit që donin të mbanin 
distancë nga kultura e fshatit, Igo ishte magjepsur prej saj dhe tërhiqej 
nga njerëzit dhe historitë e tyre. Këto ekspedita të hershme do të kishin 
një ndikim të madh në jetën e Igosë. Në vitet 1990, Igo themeloi një grup 
aktivistesh të grave në Has, i cili u shndërrua në Rrjetin e Grave të Kosovës, 
një organizatë e jashtëzakonshme që përfaqësonte interesat e organizatave 
të grave në mbarë Kosovën.
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Igo me Bajramin në OpojëMe Igon në Has

Me Igon në TVP
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Xhemali Berisha dhe Bjeshkët e Opojës

 Unë kisha ardhur në Kosovë për të dokumentuar kulturën dhe për të 
vëzhguar, pyetur dhe mbledhur artefakte kulturore. Këtë e bëra, duke 
studiuar etnografinë, duke biseduar me studiues dhe duke regjistruar atë 
që pashë. Por, të kuptuarit e vërtetë të një populli vjen shumë ngadalë, me 
të gjitha shqisat: ulur pranë zjarrit me të moshuarit duke kujtuar historinë 
e tyre, duke folur deri në orët e vona të natës me vajzat e reja për ëndrrat e 
tyre, duke kërcyer me tingujt e fuqishëm e depërtues të tupanit dhe surlës.
 Pjesa më e madhe e të kuptuarit për kulturën shqiptare erdhi nga qëndrimi 
im në Opojë, një rajon i largët në cepin jugperëndimor të Kosovës, ku në 
vitet 1980, traditat e vjetra ishin ende mënyrë e jetesës.
 Për të gjetur Opojën, duhet shkuar në Prizren, pastaj duhet drejtuar në 
perëndim drejt kufirit shqiptar, me një kthesë të fortë majtas në fshatin 
Zhur, më pas ngisni 45 minuta lart në një rrugë malore gjarpërore. Në 
majë shpaloset para jush lugina e bukur e Opojës, e gjelbër e vezulluese në 
pranverë dhe verë dhe e bardhë borë gjatë gjithë dimrit.
 Të strehuara në krahët e majave të afërta, njëzet fshatrat e Opojës shtrihen 
përgjatë shpatullave të gjera të maleve madhështore, nën një qiell të gjerë 
të hapur. Vazhdoni të ngisni përgjatë rrugës kryesore, kaloni grumbullit 
të fshatrave, kaloni selinë e komunës së Dragashit dhe rruga ngushtohet 
në një shteg të përdredhur e të gdhendur përmes rajonit të Gorës deri në 
Maqedoni.
 Pamjet e Opojës janë mahnitëse, ajri dehës, i pastër kristal. Por, 
mjerisht, nën gjithë këtë bukuri është një histori e dhimbshme e varfërisë 
së pamëshirshme dhe konservatorizmit mbytës. Nuk ka dyshim për këtë: 
opojanët, deri vonë, ishin një nga popullatat më jomoderne, thellësisht 
tradicionale në Evropë. Kjo ishte kryesisht për shkak të izolimit të plotë. 
Përgjatë shekujve, ato tridhjetë e gjashtë kilometra rrugë malore të pjerrëta 
e të përdredhura përbënin një barrierë të fuqishme midis Opojës dhe botës 
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përtej. Rrugët shpesh ishin të pakalueshme në dimër, duke e shkëputur 
rajonin nga pjesa tjetër e Kosovës për pothuajse gjysmën e vitit.
 Konservatorizmi ishte edhe për shkak të sasisë së kufizuar të tokave të 
punueshme dhe emigrimit që rezultoi nga burrat opojanë, që kërkonin punë 
jashtë vendit për të mbajtur gjallë familjet e tyre. Migrimi solli më shumë 
se mjete jetese; ajo solli një besnikëri me kokëfortësi ndaj së kaluarës. 
Burrat jetonin në qytete të huaja, por ndjenja e tyre për veten, për qëllimin, 
burrërinë e tyre mbeti në Opojë. Për sa kohë që të gjithë në shtëpi mbanin 
kodin e vjetër të nderit dhe të mirësjelljes, identiteti i tyre ishte i sigurt. 
Kështu kishte mbijetuar kultura e Opojës ndërsa bota ndryshonte rreth saj.

Opoja

Opoja në dimër, foto nga Bujar Berisha
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Opoja e Xhemaliut

 Kolegu im, Xhemali Berisha, drejtor artistik i “Shotës”, është personi 
që më njohu me Opojën, vendlindjen e tij. Ai më tregoi gjithçka për 
fëmijërinë e tij në vendin që e donte aq thellë, “hiraeth”-in e tij, vendin 
ku banon shpirti i tij. Ashtu si shumica e shqiptarëve, Xhemaliu e gjeti 
identitetin e tij si njeri në historinë, kulturën dhe moralin e vendlindjes së 
tij. Disa kujtime sollën dramën dhe romancën e atij vendi. Atij i pëlqente t’i 
tregonte këto histori, dhe, duke e bërë këtë, kthehej në epokën më fisnike, 
më heroike që ai e kujtonte. Historitë e tij zgjuan tek unë një magjepsje për 
vendin dhe për historinë që mbante. Gjatë pushimeve në provat e “Shotës”, 
kur unë kërceja me ansamblin, ai më mësoi edhe “Këllçojën”, serinë e 
njëmbëdhjetë valleve të burrave, për të cilat shquhej Opoja.
 Xhemaliu u lind në vitin 1949 në Buçe, një fshat i vogël me 500 banorë 
në breg të malit, pranë majës së malit të Koritnikut, portë për në malësitë e 
Shqipërisë së Veriut. Fshati përbëhej nga fiset e Berishës dhe Krasniqëve, 
dy nga trembëdhjetë fiset origjinale të Shqipërisë. Shtëpia e Xhemaliut u 
ndërtua me dorë nga stërgjyshi i tij në vitin 1890. Ajo u ndërtua në stilin 
tradicional të malësive shqiptare, me mure balte dhe guri, një metër të 
trashë dhe çati prej rrasave të gurit. Për dekada me radhë, kryefamiljari 
kishte qenë gjyshi i Xhemaliut, i njohur si Veli Buça.
 “Gjyshi im Veliu kishte gjashtë gra”, më tha. “Kjo nuk ishte aq e pazakontë 
atëherë. Sipas Islamit, një burrë mund të martohet me aq gra sa mund të 
mbajë në mënyrë të arsyeshme, dhe familja jonë ishte relativisht e begatë. 
Familja jetoi ashtu siç kishin jetuar shqiptarët me shekuj, në një familje 
të madhe të gjerë, ku të gjithë merrnin urdhëra nga Veliu, i zoti i shtëpisë. 
Askush nuk e vinte në dyshim fjalën e tij. Të gjithë duhej të mbanin nderin 
e familjes në çdo kohë. Nderi dhe reputacioni ishin gjithçka.”
 Në kohën kur u lind Xhemaliu, komunizmi po dominonte jetën në 
Evropën Lindore. Për ta kthyer fshatarësinë me interesa vetjake në një 
proletariat vetëmohues, qeveritë e çdo vendi të Bllokut Lindor vendosën 
të kolektivizonin të gjithë pronën që kishte qenë në duart e qytetarëve. Kjo 
do të thoshte se familjet me prona të mëdha detyroheshin t’i jepnin shtetit 
pjesën më të madhe të tokës dhe pronës së tyre. Shefat e partisë dhe servilët 
e tyre drejtonin koperativat. Fermerët dhe barinjtë, të privuar nga toka dhe 
bagëtia, nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të punonin për koperativën, duke 
marrë paga të ulëta dhe përfitime sociale në këmbim të punës. Pritej nga 
një komunist “esprit de corps” që të kompensonte iniciativën dhe nxitjen 
individuale. Ky sistem u zbatua me zell revolucionar në shumicën e 
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vendeve të Perdës së Hekurt.
 Versioni i komunizmit të Titos ishte më pak drakonian se në vendet e 
tjera të Evropës Lindore. Të paktën, kështu ishte në shumicën e pjesëve 
të Jugosllavisë. Situata në Kosovë megjithatë ishte ndryshe, për shkak të 
kërkesave të tepruara të Aleksandar Rankoviqit, shefit të Policisë së Titos. 
Rankoviqi kishte një inat të veçantë ndaj shqiptarëve për shkak të prirjeve 
të tyre irredentiste. Shumë shqiptarë dyshoheshin se ishin ballistë, një grup 
politik me prirje antijugosllave dhe besnikëri ndaj vendit fqinj, Shqipërisë.
 Siç më thoshte Xhemaliu: “Shumica e shqiptarëve kishin armë dhe 
municione të tjera në shtëpitë e tyre. Ishte pjesë e të qenit shqiptar, pjesë 
e traditës sonë. Rankoviqi dhe emisarët e tij shkuan shtëpi më shtëpi për 
të gjetur armët dhe brutalizuan shumë familje, përfshirë edhe timen. Ata 
do të torturonin dhe burgosnin njerëzit që kishin armë dhe do të rrihnin 
njerëzit që thoshin se nuk kishin, duke i akuzuar për fshehjen e armëve. 
Kjo i ndodhi babait tim dhe një xhaxhai tim. Xhaxhai tjetër kaloi dy vjet në 
burg pas një prej këtyre bastisjeve.”
 Zbatimi brutal i politikave të partisë komuniste nga Rankoviqi solli 
një epokë privimi dhe mjerimi për shqiptarët e Kosovës. Veliu (gjyshi i 
Xhemaliut) kishte prona të konsiderueshme tokash dhe bagëtish, si dhe një 
mulli drithi në shërbim të fshatrave aty pranë. Të gjitha iu morën në fund të 
viteve 1940, duke e lënë kështu familjen e Xhemaliut në varfëri. “Ishte një 
kohë katastrofike për ne,” kujton Xhemaliu. “Ishte si feudalizëm. Askush 
nuk mund të zotëronte asgjë. Ne thjesht po mbijetonim.”
 Veliu vdiq në vitin 1948, një vit para se të lindte Xhemaliu. Me largimin 
e plakut, familja e madhe Berisha u nda në njësi më të vogla familjare. 
Ndonëse më e vogël dhe më e varfër, familja ende ruante strukturën 
e ngurtë shoqërore dhe kodin moral të trashëguar nga shekujt e kaluar. 
Kryefamiljari sundonte, duke kërkuar respekt absolut nga të gjithë anëtarët 
e familjes. Jetët e të gjithëve, përfshirë edhe ato të grave të martuara në 
familje, iu kushtuan mbijetesës së grupit dhe nderimit të emrit Berisha.

Jeta në fshat në vitet e ’50-ta 

 Kur Xhemaliu ishte djalë i ri, burrat e fshatit i kalonin mbrëmjet në 
shoqërinë e fqinjëve. Ndërsa gratë dhe vajzat qëndronin në shtëpi, duke u 
ulur në stola të vogla prej druri pranë shporetit me dru, duke u kujdesur për 
punët dhe fëmijët, burrat dhe djemtë bënin vizita në shtëpitë e njëri-tjetrit. 
Këto ishin momentet e preferuara për Xhemaliun. Pikërisht gjatë këtyre 
ndejave të mbrëmjes merreshin mësimet e vërteta të historisë, politikës dhe 
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njohurive fisnore. Dhe pikërisht në ato netë dimri Xhemaliu zbuloi zërin e 
tij të këndimit dhe talentin e tij për të treguar përralla.
 Të ulur këmbëkryq në shilte, burrat tregonin shaka, flisnin politikë me zë 
të ulët, tregonin histori dhe këndonin këngë epike tragjedie dhe heroizmi 
në stilin e Homerit. Me llambat e gasit në mur, të mbushura me lëng pishe 
që lëshojnë hije të gjata mbi fytyrat e gdhendura të atyre që kishin një 
dhunti për të tjerrë një fije dhe mund të thurnin një përrallë në orët e vona 
të natës. Legjendat dhe mësimet u përcollën nëpër breza në këtë mënyrë. 
Xhemaliu dëgjoi dhe, në këtë mënyrë, mësoi historinë e popullit të tij dhe 
artin e këngës dhe të tregimit të historive.
 Për shumicën e opojanëve, mësimet e marra në shoqërinë e burrave të 
moshuar ishin i vetmi arsimim që merrnin. Para Luftës së Dytë Botërore 
dhe lindjes së Jugosllavisë së Titos, nuk kishte pothuajse akund mësim 
në gjuhën shqipe. Babai i Xhemaliut kishte përfunduar vetëm pesë vjet të 
shkollimit fillor, duke mësuar të lexonte dhe të shkruante në serbisht, me 
alfabetin cirilik, jo me alfabetin latin në të cilin shkruhet në gjuhën shqipe. 
Xhemaliu ishte brezi i parë i fëmijëve që ndoqën shkollën në gjuhën shqipe. 
Në fillim të viteve 1950, u hap një shkollë në fshatin Bresanë përtej luginës 
dhe Xhemaliu ishte në mesin e të zgjedhurve nga një grup djemsh nga 
çdo fshat i asaj ane. Shkollën fillore tetëvjeçare e kreu në Bresanë, dhjetë 
kilometra në këmbë nga Buçe.
 Jeta e ngushtë e fshatit, e lidhur me kodin e nderit, e rrethonte Xhemaliun, 
ashtu siç e rrethonin livadhet dhe pyjet e egra fshatin e tij të vogël. Në kohën 
e korrjes, Xhemaliu punonte me të atin në mullirin e gjyshit, një vend i 
vetmuar larg fshatit. “Ne i çonim thasët e rëndë me grurë dhe elb në mulli 
të gurit dhe e shikonim tek shndërrohej në miell të imët. Shkonim pasdite 
dhe qëndronim deri në mëngjes, duke fjetur mbi thasë me drithë, e duke na 
vënë në gjumë bluarja ritmike e rrotës së mullirit”, kujtonte ai. “Para se të 
vinte rryma në Opojë, netët ishin të errëta si bojë. Jo siç e njohim unë dhe 
ti sot errësirën, por një errësirë e zezë absolute. Një djalë i ri kishte shumë 
arsye për t’u frikësuar atje gjatë natës. Legjendat e shtrigave dhe të zanave 
që banonin në pyje dhe fusha, aq shumë të pranishme në folklorin tonë, e 
bënin atë edhe më të frikshme.”
 Ecjet për në shkollë në Bresanë ishin të gjata dhe të vetmuara, veçanërisht 
në muajt e dimrit, me erëra të forta dhe reshje dëbore deri te shpatullat e 
një burri. “Klasa jonë ngrohej me një stufë druri. Midis shtëpisë sime dhe 
prushit mikpritës të asaj stufe. . . ishte vend i shkretë. Çdo ditë merrja një 
copë bukë dhe një copë djathë për gjithë ditën. Ndonjëherë kishte edhe 
ujqër aty përreth.”
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Djalëria e Xhemaliut ishte plot aventura. Një jetë që fshihte dhe mbyllte 
gratë dhe vajzat, ofronte mundësi të bollshme për një djalë malësor të 
djallëzuar. Ndonjëherë, kur grumbujt e dëborës ishin shumë të larta, apo 
nga joshjet e tjera,  Xhemaliu ndalonte rrugës për në shtëpi nga shkolla 
në fshatin Kosavë, jo larg Bresanës. Kosava ishte fshati nga e kishte 
prejardhjen nëna e tij dhe vendi i dajallarëve të tij.
 Marrëdhënia e një shqiptari me familjen e nënës së tij është një marrëdhënie 
shumë e veçantë. Në shtëpi, njeriu jeton me babanë dhe xhaxhallarët e 
babait dhe gratë e fëmijët e tyre. Të gjithë në këtë familje duhet të sillen 
sipas rregullave strikte në çdo kohë, për të ruajtur reputacionin e familjes. 
Ndryshe nga kjo, familja e nënës nuk gjykohet nga sjellja e mbesave dhe 
nipërve dhe një vizitë në shtëpinë e lindjes së nënës, është një pushim nga 
detyrat dhe kufizimet e vendosura në shtëpi.
 Si shakatar, këngëtar, tregimtar dhe sharmant gjithëpërfshirës, Xhemaliu 
ishte nipi i preferuar dhe i pëlqente të kalonte kohën atje, larg kontrollit dhe 
ngurtësisë së fshatit të tij, ku duhej të sillej siç duhet.

Dëshprimi nga mërgimi

 Kur Xhemaliu ishte vetëm nëntë vjeç, jeta e tij ndryshoi përgjithmonë, 
kur babai i tij Gani Berisha u largua nga shtëpia në kërkim të punës për 
ta mbajtur familjen e tij në rritje. Migrimi i burrave ishte prej kohësh një 
mënyrë jetese në Opojë, e cila kurrë nuk kishte mjaftueshëm kullota të 
mira, tokë bujqësore apo ndonjë industri vendase për të mbajtur popullsinë 
e saj. Të ishe opojan do të thoshte të ishe mërgimtar, ose të ishe bir, vëlla, 
baba, grua, motër apo bijë e një mërgimtari.
 Në fillim të viteve 1920, shumë opojanë kishin udhëtuar në Turqi dhe 
kishin gjetur punë duke shitur ëmbëlsira, profesion ky që u bë marka e tyre 
për dekadat në vijim. Në vitet 1950, kur integrimi i Jugosllavisë nën Titon, 
së bashku me politikat brutale të Rankoviçit nxitën migrimin e brendshëm, 
burrat e Opojës shkuan në qytetet veriore jugosllave. Opojanët shisnin 
akullore në dyqane të vogla akulloresh anembanë vendit, nga portet e 
Adriatikut deri te bulevardet sllovene plot zhurmë dhe qytetet e përgjumura 
serbe. Ata ishin të punësuar edhe si punëtorë fizikë kudo që gjenin punë. 
Në vitet 1970-ta, Evropa Perëndimore bëri me shenjë dhe qindra opojanë, 
së bashku me masat e fshatarëve të tjerë jugosllavë, iu përgjigjën thirrjes, 
duke u përpjekur të bënin punët e rënda të cilat gjermanët, zviceranët dhe 
austriakët ishin gati t’ua ofronin.
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 Gyrbeti ishte mallkimi i ekzistencës për familjet e lëna pas. Malli i 
hidhur për djemtë, burrat, vëllezërit dhe baballarët që jetonin larg atdheut 
ishte një fakt i jetës në Opojë, që vajtohej nëpër shumë thënie e këngë:

Kush s’ka hangër merzinë e gyrbetit nuk e din qysh është, kjo jetë.
I ndam dhe i perqam, veq për një dinar.

Kush ma se pari mori,
More djalë gyrbetin
Mos ja dhashtë allahi
Kurre selametin! 
Kur ma se pari dola
Pa bukë me shkoj dita
Jabanxhi qillova
Ku me lyp nuk dita
Larg prej nanës e fëmijve
Zemra gjithë m’u dridhke
Për me pa shoqnijen
Merhami s’m’u hiqke
Keq kryet ish tuj m’dhimtun
S’kish kush m’freskon ballin
Jabanxhisë se mjere
Nuk ja din kush hallin.

 Shumica e opojanëve pajtoheshin se pavarësisht nga vështirësitë që 
migrimi i shkakton burrit që jeton jashtë vendit, si dhe gruas dhe familjes së 
tij në shtëpi, sakrificat e bëra ia vlenin për hir të përmirësimit të standardit 
në atdhe. Kur i pyesja nëse do të preferonin të kishin një standard më të 
ulët jetese, por të kishin burrat në shtëpi, një përgjigje tipike ishte: “Jo! Të 
gjithë janë mësuar me idenë se është normale që një njeri të sakrifikojë për 
të mirën e të tjerëve. Njëri shkon dhe të tjerët jetojnë mirë”.
 Kur babai i Xhemaliut u largua për në Beograd në vitin 1958, ai fillimisht 
gjeti punë si punëtor. Më në fund ai u bë zjarrfikës në një fabrikë serbe. 
Në ato ditë, Beogradi ishte destinacion për shumë nga burrat e Opojës që 
jetonin larg shtëpisë për të fituar para për familjet e tyre. Ata jetonin me 
fasule dhe bukë, duke ndarë apartamente të vogla me disa burra të tjerë, 
duke kursyer të gjitha paratë e tyre për t’i dërguar në shtëpi. Për Ganiun, të 
jetuarit në një qytet sllav, të krishterë ortodoks e socialist, ishte si të jetonte 
në një vend të huaj. Kur ata nuk punonin, ai dhe bashkatdhetarët e tij 

Bari nga Opoja
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shqiptarë rrinin me njëri-tjetrin, duke shkuar në xhaminë lokale, pa hequr 
asnjë grimë nga botëkuptimi i tyre e duke mos u asimiluar në kulturën 
serbe.
 Megjithëse Beogradi ishte vetëm dhjetë orë udhëtim me autobus nga 
Prizreni, vizitat e Ganiut në shtëpi ishin të rralla. “Për të kursyer para,” 
thotë Xhemaliu, “burrat vinin në shtëpi vetëm dy herë në vit - një muaj në 
verë për të korrat dhe disa javë në dimër për të prerë drutë për t’i dalë në 
krye vitit. Babai im jetoi 26 vjet në Beograd. Kjo nuk ishte e pazakontë. 
Shumë djem shqiptarë janë rritur pa baballarë”.
 Ganiu ishte një njeri që jetonte sipas versionit më të rreptë të traditës 
shqiptare. Edhe gjatë vizitave të tij të rralla në shtëpi, familja i nënshtrohej 
plotësisht. “Të gjithë tregonim respekt të madh për babanë tim. Ishim të 
kujdesshëm për gjithçka që bënim dhe thoshim rreth tij. Një ‘psst’ prej 
tij dhe mbretëronte heshtja. Si djali i madh, marrëdhënia ime me të ishte 
më formale. Nuk thoja asgjë nëse ai nuk më fliste. Unë kurrë nuk e kam 
shikuar babanë në sy.”
 Por, brenda këtij formaliteti ishte një lidhje e thellë mes Xhemaliut 
dhe babait të tij. “Më kujtohet shumë mirë, e përshkoja fytyrën time në 
këmishën që babai im e kishte lënë pas për t’u ndjerë afër tij.”
 Si më i madhi nga shtatë fëmijët dhe pa asnjë burrë tjetër të aftë në 
shtëpi, Xhemaliut i ra që të kujdesej për të tjerët dhe të mbante, sa të 
mundte, barrën e shtëpisë. Si të gjithë djemtë e moshës së tij, ai punonte në 
ara, duke prerë dhe fshirë drithërat së bashku me burrat në kohën e korrjes, 
duke u kujdesur për lopët dhe buallicat dhe duke u ngjitur në mal për dru 
për zjarrë, të cilat i bartte në shpinë.
 Nëna e tij, Azeminja, bëri gjithçka që mundi për t’u kujdesur për familjen 
në një mjedis të ashpër malor. Edhe uji ishte i pakët. Rrjedha e bollshme 
malore shkonte në fshatra të tjerë, duke e lënë Buçen me shumë pak ujë. 
Pusi dymbëdhjetë metra që gjyshi Veli e kishte hapur me dorë dekada më 
parë, gati ishte tharë. Babai i Xhemaliut e thelloi pusin tutje, duke gërmuar 
përsëri me dorë, në një thellësi prej 21 metrash dhe vendosi një pompë që 
të kishin pak ujë për familjen.
 Xhemaliu kujton se si mësoi aftësitë e të mbijetuarit: “Nëna ime punonte 
ditë e natë, si të gjitha gratë opojane që burrat i kishin larg. Në familjen 
tone ishim tetë fëmijë, por dy nga motrat e mia vdiqën – njëra në moshën 
trembëdhjetë vjeçe me probleme zemre; tjetra si foshnjë. Kur nëna ime 
ishte e zënë me arat ose bagëtinë, unë kujdesesha për vëllezërit dhe motrat 
e mia më të vogla. Kur binjakët Ridvani dhe Shirinja ishin foshnje, nuk 
kishte shishe për t’i ushqyer. Kështu, të mbështjellë dhe të lidhur me rripa, 
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kokë më këmbë, në një djep të fortë prej druri, u jipja qumësht lope me 
lugë. Ndonjëherë vidhja një grusht sheqer që ishte fshehur për ndonjë rast 
të veçantë. Ky është kujtimi im i vetëm për ëmbëlsirat, “ tha ai. “Të vetmet 
drithëra që mund të rritnim ishin misri, tërshëra dhe elbi. Gruri nuk rritej 
mirë në Opojë, kështu që ne jetonim kryesisht me bukë misri, fasule dhe 
produkte qumështi. Ushqimet me mish ishin të rralla, zakonisht kur vinin 
për vizitë mysafirë të rëndësishëm. Kur gjërat ishin shumë keq, kur isha i 
ri, mbaj mend që aeroplanët hodhën thasë me miell gruri mbi fshatin tonë. 
Kjo ishte hera e parë që mësova për një vend të quajtur Amerikë.”

Largimi nga shtëpia

 Brezi i Xhemaliut ishte një brez historik në Opojë, si i pari që ndoqi 
shkollën fillore në gjuhën shqipe dhe shkoi në gjimnaz e më tej. Ishte një 
kthesë monumentale e historisë, e nisur nga vizioni i Titos për një vend të 
barabartë dhe të arsimuar. Deri në vitet 1960, kishte pak zgjedhje të ofruara 
për të rinjtë e Kosovës, veçanërisht ata në zonat e izoluara rurale. Ata ose 
bënin një jetë të varfër në bujqësi, ndiqnin rrugën e fesë dhe shkonin në 
medrese, ose u bëheshin punëtorë migrantë. Në Opojë, shpërngulja ishte 
zgjidhja për shumicën e burrave. Por, ata paguanin me jetën e tyre për të 
ardhurat që u sillnin familjeve të tyre: dekada privimi e një jetë në hije 
si qytetarë të dorës së dytë në një tokë të huaj. Ganiu ishte i vendosur që 
djemtë e tij të shkolloheshin dhe të ndihmonin për të nxjerrë familjen dhe 
rajonin nga varfëria dhe varësia.
 Xhemaliu më tha se një nga kujtimet e tij më të thella ishte gjatë një vizite 
tek babai i tij në Beograd me vëllain e tij të vogël, Bajramin. “Duke ecur 
nëpër rrugë një ditë, babai im tregoi me gisht disa punëtorë që gërmonin 
dhe tha: “Nëse nuk ia del mirë në shkollë, kështu do ta kalosh jetën!” Fjalët 
e babait tim u bënë fati ynë; sido që të shkonin gjërat, ne do të mbaronim 
shkollën dhe do të shmangnim fatin e migrantit.”

Shota

 Ishte ëndrra e Ganiut që djali i tij i madh të bëhej mjek, por në kohën kur 
Xhemaliu ishte gati të fillonte shkollën e mesme, ishte e qartë se e ardhmja 
e tij mëtonte diku tjetër. Ai tashmë ishte i njohur në Opojë si këngëtar, 
valltar dhe muzikant dhe ishte i vendosur të studionte në Shkollën e Mesme 
të Muzikës në Prizren.
 Në vitin 1969, Ansambli “Shota” performoi në qytezën e vogël të 
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Opojës, Dragash. Pas performancës, vendësit donin t’u tregonin vizitorëve 
traditën e pasur folklorike të rajonit të tyre dhe këmbëngulën që Xhemaliu 
të performonte. Ai u bëri përshtypje të gjithëve, përfshirë edhe regjisores së 
“Shotës”, Naire Surroi dhe këngëtares më të famshme të epokës së Kosovës, 
Nexhmije Pagarusha, e cila po ashtu ishte me ta. “Shota” ishte në kërkim 
të talenteve të rinj dhe Xhemaliu u ftua t’i bashkohej ansamblit. Brenda 
një viti, ata i ofruan mundësinë për të ndjekur shkollën e koreografisë 
në Bullgari. Kur u diplomua, ai u bë drejtor artistik i “Shotës” dhe me 
kalimin e viteve krijoi një repertor që nxori ajkën e vallëzimit dhe muzikës 
shqiptare në Kosovë, Jugosllavi dhe më gjerë.
 Të gjithë jemi të ndikuar, pak a shumë, nga ngjarjet e jetës sonë të 
hershme. Xhemaliu e kaloi fëmijërinë në varfëri dhe izolim në mesin e 
bukurive të jashtëzakonshme natyrore dhe më pas e kaloi moshën madhore 
si koreograf i njohur, duke jetuar një jetë të rehatshme në Prishtinë dhe 
duke udhëtuar nëpër botë. Por, lidhjet e tij me të kaluarën e thellë shqiptare, 
siç shfaqen në traditat e Opojës, ishint ato që i ushqenin shpirtin dhe i 
kishin dhënë identitetin.

Xhemaliu me daulle në 
Ansamblin Shota
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Xhemaliu duke drejtuar Shotën

Me qifteli
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10 

Puna në terren në Opojë

 Që në ditët e mia të hershme në Kosovë, kisha një dëshirë të madhe që të 
bëja hulumtime në rajonet e thella malore të Opojës dhe Hasit në kufi me 
Shqipërinë. Duke pasur parasysh marrëdhëniet e vështira të Jugosllavisë 
me Shqipërinë në vitet 1980, mentori im (dhe policia me të cilën padyshim 
po bisedonte) donin të më mbanin larg zonës kufitare. Kjo ishte e lehtë për 
ta, duke pasur parasysh një ligj që thoshte se të gjithë të huajt, që kryenin 
hulumtime në terren në Jugosllavi, duhej të shoqëroheshin nga një ekspert 
vendës i asaj fushe.
 Kishte një numër të vogël etnologësh, folkloristësh dhe arkeologësh në 
Kosovë, të cilët do të kishin qenë shoqërues të përshtatshëm, kështu që nuk 
do të dukej shumë e vështirë për të gjetur një bashkëpunëtor të gatshëm. Por 
ishte më e ndërlikuar nga sa mund të mendonit. Problemi ishte se shumica 
e njerëzve në fushën time ishin burra dhe të udhëtoje vetëm me një burrë 
me të cilin nuk e kishe të afërm, nuk dukej mirë kur mbërrije në një fshat.
Për sa u përket etnologeve femra, në Institutin Albanologjik ishin dy, por të 
dyja ishin shumë të zëna duke u kujdesur për familjen dhe shtëpinë, ndërsa 
përpiqeshin të bënin hulumtime dhe botime. Ato nuk kishin asnjë interes të 
veçantë të merrnin përsipër detyrën shtesë e të më shoqëronin mua për të 
bërë punën në terren. Disa hezitonin të lidheshin me një amerikane, duke 
pasur parasysh mjedisin e tensionuar politik. Çdo amerikan, qoftë edhe ai 
që flet me fermerë të varfër në fshatra të largëta, mund të dyshohej se ishte 
spiun i CIA-s që përpiqej të zbulonte sekretet shtetërore.
 Ç’është e vërteta, asnjë nga etnologët nuk ishte shumë i interesuar për 
shumë punë në terren. Kjo ishte mjaft ironike. Ata, në fund të fundit, ishin 
akademikë profesionistë, hulumtimi dhe shkrimi i të cilëve vareshin nga 
artefaktet kulturore të gjetura në fshat. Në të vërtetë, ata bënin numrin 
minimal të kërkuar të udhëtimeve në terren çdo vit, gjithmonë në grupe 
të organizuara, duke zbritur në një fshat për një mision faktmbledhës si 
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shkaba në një gjuajtje të re, duke u kthyer në shtëpi në kohën e darkës.
 Në janar të vitit 1983, më shumë se një vit pasi mbërrita për herë të parë 
në Kosovë, një grua nga Instituti Albanologjik pranoi të më shoqëronte në 
Opojë. Isha shumë e emocionuar që arrita atje pasi kisha dëgjuar kaq shumë 
për rajonin nga miku im Xhemaliu, mirëpo udhëtimi ishte një zhgënjim. 
Kur u takuam në stacionin e autobusëve për udhëtimin treorësh për në 
Opojë, ajo kishte mbërritur pa as një stilolaps e as një copë letër. Kaq për 
përgatitjen etnografike! Më në fund u ngjitëm në rrugën dredha-dredha deri 
në Malet e Sharrit dhe për herë të parë e pashë luginën e gjerë, të bukur dhe 
të egër alpine. Por kur mbërritëm në qytetin e vogël të Dragashit, shpejt e 
kuptova se sa do të më kufizonte prania e koleges sime. Ndërveprimet tona 
ishin të kufizuara në takime formale me përfaqësues të miratuar vendës 
në zyrat e tyre të ftohta e bajate socialiste – jo në vizitat e ngrohta dhe 
joformale në fshat, siç unë prisja.
 Udhëtimi ishte i parëndësishëm, përveç një gjëje. Ndërsa isha atje, një 
zyrtar qeveritar më këshilloi të kërkoja Sadri Qafleshin në fshatin Belobrad. 
“Ai është një mik i pazakontë, i shoqërueshëm dhe që mund të mos ketë 
frikë nga kontakti me një amerikane.” Do të kalonin tre vjet e gjysmë 
derisa të kthehesha në Opojë dhe të takoja këtë njeri të jashtëzakonshëm 
dhe familjen e tij.

Udhëtimi im i parë hulumtues në Opojë Me një kolege të Institutit Albanologjik në 
Opojë, gjatë udhëtimit të parë në Opojë
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Hulumtimet e disertacionit në Opojë

 Qëllimi i im gjatë viteve të mëparshme në Kosovë, nga viti 1981 deri në 
vitin 1983, ishte të përfundoja hulumtimin për temën time të magjistraturës. 
Në qershor të vitit 1986 u ktheva për të kryer punë në terren për disertacionin 
e doktoraturës. Këtë herë isha e vendosur të arrija në rajonet e largëta që 
doja t’i studioja. Tri gjëra e bënë të mundur këtë: nuk më dhanë një mentor 
zyrtar për të përcjellë çdo lëvizje timen, situata politike ishte qetësuar pak 
dhe kisha një automjet! Menjëherë i bëra planet për të shkuar në Opojë.
 Këtu kisha dëshiruar të isha, shumë më lart se rrafshinat e Kosovës, lart 
në malësitë e lashta. Shkova në Opojë dhe u vendosa për të dokumentuar 
një mënyrë jetese, për të kuptuar traditat e fejesës, martesës dhe bindjet e 
familjes së gjerë dhe për ta përjetuar këtë botë në një mënyrë të thellë.
 Opoja ishte e izoluar për shekuj me radhë nga forcat e tregtisë e të 
politikës si dhe nga idetë e zhvillimet që kishin ndikuar në ultësirën e 
Kosovës. Është një vend i kontrasteve të jashtëzakonshme. Zarzavatet e 
shkëlqyera të pranverës dhe verës i lënë vendin pesë muajve të dimrit të 
dendur me dëborë. Një familje mezi mbijeton nga kjo tokë pak produktive, 
ndërsa fqinjët e tyre jetojnë në luks relativ, falë dërgesave bujare nga 
djemtë dhe burrat që jetojnë jashtë vendit.
 Migrimi i burrave solli më shumë se makina të reja, orendi të bukura dhe 
dasma të zbukuruara. Ai krijoi një mënyrë të caktuar jetese dhe frymëzoi 
një bindje të paepur ndaj së kaluarës. Opoja që unë e njoha mirë, në fund të 
viteve 1980, sapo kishte filluar të zhveshej nga fanatizmi shekullor.

Bellobradi

 Kur arrita në Opojë në vitin 1986 shkova drejt e në Bellobrad, ku më 
thanë se mund të gjeja Sadri Shefikun, njeriun për të cilin më treguan në 
udhëtimin tim të parë në rajon. Siç më ishte premtuar, Sadriu ishte një njeri 
me dallim të çuditshëm, një njeri i rrallë në një komunitet të kufizuar nga 
konformiteti. Ai ishte i etur, miqësor dhe jashtëzakonisht i dobishëm për 
mua. Në familjen e Sadriut themelova një bazë për punën time në terren 
dhe një shtëpi të dytë.
 Sadriu ishte unik në shumë drejtime. Mund ta dalloje menjëherë nga 
rrobat e tij. Në vitet 1980, shumica e burrave të Opojës mbi pesëdhjetë 
vjeç, ose rrinin pa kapelë, mbanin beretën e kaltër modeste të proletariatit 
socialist, ose plisin tradicional. Sadriu, në kontrast të çuditshëm, nuk rrinte 
kurrë pa kapelën e tij të vjetër ngjyrë hiri. Aty ku bereta dhe plisi shfaqnin 
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“traditë”, kapela e Sadriut ishte një përpjekje për të shfaqur “modernen”. 
Në të gjitha stinët, ditë e natë, në tavolinën e darkës ose duke u shoqëruar 
me miqtë në cepin e rrugës së fshatit, Sadriu vishte veshjen e tij të njohur: 
kostum të vjetër, kravatë me rrudha, kapele. Në hapësirën e largët e 
dramatike malore të Opojës, ai ishte një njeri i veçantë.

Hana dhe Sadriu me Flamurin

Gjyshja në valle

Besa

"Motrat" e mija në BellobradNusja shërben Sadriun dhe miqtë
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 Sadriu ishte gjithashtu një relikë e një qeverie të re socialiste që përpiqej 
të sillte një kulturë të re jugosllave në Kosovë. Sadriu lundronte në 
politikën e fshatit që balanconte fisnoren e stilit të vjetër dhe mandatet e 
komunizmit të stilit të ri. Sadriu kishte qenë një zyrtar i nivelit të ulët në 
vitet e tij të hershme, por në kohën kur e takova, ai ishte transferuar në 
drejtues të bibliotekës së fshatit të cilën e kishte ndërtuar. Punës së tij i 
mungonte prestigji, por asnjë fshat tjetër i Opojës nuk kishte bibliotekë. 
. . sepse asnjë fshat tjetër nuk e kishte Sadriun. Ai ishte shumë i kënaqur 
që priste të vetmen amerikane në Kosovë, duke shijuar statusin special që 
kjo gjë i dha. Ai i ftonte udhëheqësit lokalë në shtëpi që të më takonin, që 

Vajzat duke vallëzuar

Burrat duke vallëzuar
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të më mësonin mbi Opojën – problemet e saj, të shkuarën dhe të tashmen.
 Si shumë burra të brezit të tij që kishin zgjedhur të shkolloheshin në 
vend që të bëheshin emigrant, Sadriu kishte qenë i papunësuar për një kohë 
të gjatë. Vëllezërit e tij ishin larguar të gjithë nga shtëpia për të fituar para 
jashtë vendit: një në Suedi, një tjetër në Beograd. Për të siguruar bukën 
e gojës, gruaja e tij Hana u punësua si rrobaqepëse. Kuzhina e saj ishte e 
mbushur me kaskada të satenit të bardhë për kostumet e nusërisë së Opojës. 
Kështu e mbanin familjen.
 Në kohën kur takova Sadriun, sytë e tij të zhytur dhe të zverdhur, faqet e 
holla e të skuqura dhe dukja e brishtë nuk linin asnjë dyshim se ai ishte një 
alkoolist. Të gjithë e dinin; askush nuk fliste për këtë gjë. Shqiptarët fetarë 
nuk e preknin alkoolin. Por në vitet e gjashtëdhjeta, pirja e rakisë ishte një 
tjetër kuptim i modernitetit. Asnjë tubim burrash në shtëpinë e Sadriut nuk 
ishte i plotë pa u vendosur rakia në mes. Islami dhe shmangia nga alkooli 
ishin të kaluara. Komunizmi dhe rakia ishin simbole të së ardhmes.
 Duke lënë mënjanë marrëdhëniet e tij me alkoolin dhe politikën, 
Sadriu ishte një njeri i sjellshëm, një ëndërrimtar i madh në një peizazh të 
konformitetit shoqëror dhe përshtatjes politike, si dhe një baba i dashur. 
Sigurisht që çdo familje shqiptare duhet të ketë një djalë. Në rastin e 
Sadriut, u deshën gjashtë përpjekje që më në fund të arrihej kjo.
 Ndërsa vajzat e tjera të Opojës e kalonin adoleshencën e tyre duke 
kultivuar me kujdes një reputacion të dëlirësisë dhe punës sistematike duke 
punuar në çejzin e tyre, pesë vajzat e Sadriut shëtisnin të lira. E gjithë kjo 
ishte vepër e Sadriut. Duke mos duruar rregullat e vjetra të Opojës, ai kishte 
hapur derën për vajzat e tij. Dy punonin në fabrikën e fijeve në Dragash, 
njëra ishte në shkollën e mjekësisë, njëra studionte për stomatologji, tjetra 
kishte plane të studionte arkitekturën. Të gjitha ishin të destinuar t’i gjenin 
burrat vetë. Martesa të ndërmjetësuara? Jo për vajzat e Sadriut!
 Gruaja e Sadriut kishte po këto mendime të emancipuara. Hana ishte një 
grua e mahnitshme.  Ajo ishte e guximshme, punëtore dhe vetëmohuese – 
spiranca e familjes. E qeshura i rridhte lehtësisht nga buzët e saj të vogla 
rozë dhe vallëzonte në sytë e saj të zi vezullues. Fytyra e saj e qeshur, me 
faqe të kuqe dhe figura e madhe e butë, e mbështjellur me dimia të bardha 
të mbledhura, reflektonte rehati tek të gjithë. Biznesi i saj i vogël në shtëpi, 
qepja e kostumeve të nusërisë në Opojë, kishte mbushur një cep të kuzhinës 
me grumbuj sateni të bardhë aq të papërputhshëm me botën e ashpër jashtë 
derës së kuzhinës. Hana dhe shtëpia e saj u bënë një strehë për mua. Sa 
herë që kthehesha nga puna e gjatë, hutuese, emocionuese e rraskapitëse 
në terren në fshatrat e afërta, ajo ishte gati të më priste me shoqëri të mirë, 
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çaj në të nxehtë valë dhe specialitetin e saj: katrorë të hollë djathi shtëpie, 
të skuqur nga jashtë, të butë dhe të shijshëm nga brenda. Ky djathë, Djathi 
i Sharrit (nga qumështi i deleve të malit Sharr) çmohej në mbarë Kosovën.
 Asgjë nuk të kënaq më shumë shpirtin se sa një familje me vajza të reja 
plot gjallëri. Ndërsa unë kënaqesha me vërtitjen e vajzave të Sadriut, ato 
kënaqeshin me ndryshimin e rutinës që ofronin vizitat e mia si dhe me 
faktin që ishin “familja që i bante konak amerikanes”.
 Nga të gjitha vajzat, më e afërt isha me Besën. Një vajzë 18-vjeçare kur 
u njohëm, Besa punonte me kohë të pjesshme në fabrikën lokale. Ndryshe 
nga vajzat e tjera opojane, si vajza e Sadriut, ajo ishte e lirë të udhëtonte me 
mua. Kjo ishte një dhuratë nga Perëndia. Nuk do të ishte e përshtatshme të 
dilja vetëm dhe Besa ndihmesën e bënte me vullnet. 
 Dhe ja ku ishim: dy shoqe vetëm, në rrugët malore, duke u tundur së 
bashku me K-14-shin tim të portokalltë. Makina binte në sy si një kungull 
i vetmuar në një fushë të madhe bosh. Në Opojën e vitit 1986, asnjë femër 
nuk ngiste vetura, gjë që na bënte të dukeshim edhe më të çuditshme. Ne e 
bëmë zakon që t’i merrnim me veturë gratë dhe fëmijët që ecnin ndërmjet 
fshatrave, gjë kjo që i habiste.
 Një përparësi tjetër e qëndrimit me familjen e Sadriut në Bellobrad 
ishte industria tjetër e tyre shtëpiake (përveç qepjes për nuset). Për shumë 
breza, familja e Sadriut kishte drejtuar mullirin e fshatit. Ky ishte, për mua, 
xhevahiri në kurorën e atij fshati të vogël të gjallë. Nuk ishte thjesht një 
mulli i zakonshëm për bluarjen e grurit dhe misrit apo për prerjen e lëndës 
drusore. Përroi që rrotullonte gurin për bluarje dhe sharrën i jepte fuqi 
edhe valavicës: një konstruksion i lashtë mahnitës i përbërë nga dy çekiçë 
gjigantë prej druri që goditnin leshin e papërpunuar e të lagur në shajak 
për tirqit, kostumin tradicional të burrave. Kur përroi rridhte fuqishëm, 
rrotat fillonin të lëviznin, duke rrotulluar pistona të mëdhenj prej druri që 
rrotullonin gurin i cili bluante kokrrat, aktivizonin sharrën që priste drutë 
dhe vinte në lëvizje çekiçët gjigantë që e rrihnin leshin.
 Mulliri ishte mbrapa shtëpisë së Sadriut, poshtë një kodre të vogël, buzë 
përroit. Në një pasdite të ngrohtë vere, mund të preheshit në errësirën e 
ftohtë të strehës së vjetër të mullirit, rrezet e holla të dritës së diellit tek 
vallëzonin mbi rrotat e vjetra prej guri, të përjetonit një frëngji të bukur që 
të shpinte në antikitet.
 Ah, mirëpo natën shkoja të flija në dhomën time të vogël lart, prushi i 
fundit  i zjarrit kërciste në stufën me bark tenxhere; nata jashtë e qetë, 
e ftohtë dhe e zezë. Çekiçët e valavicës që trokisnin si rrahje zemre, siç 
kishin bërë për shekuj. Ishte vetë lumturia.
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 Gjatë atyre muajve të parë në Bellobrad, bëra shumë udhëtime në fshatra 
të tjerë për të biseduar me njerëzit për jetën e tyre, për të vëzhguar ritualet, 
për të dokumentuar festimet, për të marrë pjesë në jetën e përditshme. Opoja 
u bë si shtëpi për mua, teksa ndërtoja marrëdhënien time me peizazhin 
mbresëlënës dhe kontradiktat e enigmat e hapësirës njerëzore.
 Fuqia e kësaj natyre të egër malore më godiste më shumë kur ngisja 
vetëm, siç bëja herë pas here, në rrugët e gjata midis fshatrave. Ndonjëherë 
pafundësia ishte mikpritëse, si të mbaheshe në duart e një gjiganti të mirë. 
Herë të tjera, sidomos kur afrohej nata, vendi ishte ogurzi, kërcënues. Në 
një natë të tillë isha jashtë vetëm në K-14-shin duke u kthyer në Bellobrad 
pasi kisha filmuar një dasmë. Qielli pati qenë i errët gjatë gjithë pasdites, 
duke penguar një stuhi vere. Më në fund, u lëshua një shi i egër dhe i 
mrekullueshëm malor - një dramë e errët, e madhe, elektrike. Papritur, me 
një bum të fortë dhe fërshëllimë të ngadaltë, goma ime e përparme djathtas 
shpërtheu.
 Asnjë shtëpi në horizont, asnjë makinë tjetër. Pak kishte gjasa që dikush 
tjetër të dalë në rrugë në atë mot. Kështu vazhdova të ngisja, duke krijuar 
zhurmë dhe gërvishtje në mënyrë ritmike në natën e egër. Më në fund, 
arrita në kryqëzimin e rrugës kryesore, ndërsa goma ishte konsumuar deri 
në metal, nervat me ishin prishur. Duke qëndruar e vetme në stuhi, në 
errësirë, shikova për orientim dhe kuptova se ku isha. Makina e parë solli 
njerëz që i njihja, të cilët ndaluan, morën situatën nën kontroll e rregulluan 
kungullin dhe unë mora veten.

Mulli i vjetër në Bellobrad
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 Në raste të tilla si kjo, gjithmonë gëzohesha që kthehesha në shtëpi në 
Bellobrad. Mbërrita e dërrmuar dhe e rraskapitur, u preha në kështjellën 
luksoze të kujdesit dhe në përqafimin e familjes Qafleshi, çekiçëve të 
valavicës që rrahin ritmin e tyre brenda natës dhe qenies sime.

Dasma në Opojë

 Vera është kohë dasmash në Kosovë, dhe Besa dhe unë ishim mysafirë 
të shpeshtë në këto drama të gjata, intensive dhe të ndërlikuara. Një nga 
dasmat ku morëm pjesë ishte në shtëpinë e kushëririt të saj, përtej fshatit 
të Besës. Duke qenë se familja e saj ishte pjesë e kësaj feste, pika ime e 
favorshme ishte intime dhe përvoja ishte shumë zbuluese.
 Dhëndri Fatmiri ishte një i ri i pashëm, i cili më parë kishte bërë një 
skandal pasi ishte dashuruar me një vajzë nga fshati i tij. Duke qenë 
ekzogamë deri në palcë, shqiptarët shmangin me çdo kusht martesat me 
dikë nga fshati i tyre, edhe nëse djali dhe vajza nuk kanë lidhje farefisnore. 
Ndaj, edhe pse vajza nuk kishte lidhje gjaku me Fatmirin, familja nuk e la të 
martohej me të sepse ishte nga Bellobradi dhe nuk mund të angazhoheshin 
në bashkimin e tyre. Edhe pse modern në një farë mënyre, Bellobradi 
thjesht nuk ishte gati për një çift të dashuruar pa msit.
 Kështu, duke ia thyer zemrën Fatmirit, vajzën që ai e donte, e martuan 
me dikë tjetër në mënyrën e duhur, sipas dëshirës së prindërve të saj. Edhe 
Fatmiri pati një fat të ngjashëm. Kurrë nuk e kishte parë vajzën që familja 

Duke rrregulluar gomën e kerrit
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e ia kishte gjetur. Për fat të mirë, ai shpejt do të zbulonte se Sadetja, nusja 
e tij e ardhshme, ishte një bukuroshe e vërtetë – e plotësonte atë në mënyrë 
të përsosur; e vogël dhe e hollë, me flokë të gjata të zeza dhe me sytë prej 
drenushe.

 Ndër shqiptarë, si në shumë shoqëri, dasmat janë shprehja thelbësore e 
traditës. Ritualet kryejnë dy funksione të rëndësishme: ato shprehin se çfarë 
do të thotë të jesh shqiptar dhe paraqesin prestigjin dhe nderin e familjes 
së nuses dhe dhëndrit. Në Amerikë, megjithëse përgatitjet zgjasin shumë 
muaj dhe shpesh i çmendin nusen dhe nënën e saj me listat e detyrave, vetë 
dasma dhe festimet që lidhen me të zgjasin vetëm një ose dy ditë. Dasma 
shqiptare, për dallim, fillon disa javë përpara ditës së dasmës dhe i gjithë 
fshati i dhëndrit feston me muzikë e valle teksa farefisi nga afër dhe larg 

Vajzat me def në Bellobrad

Kanagjegj në Opojë
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vijnë gradualisht. Ndërsa fshati i dhëndrit feston, familja e gjerë e nuses 
përgatitet me solemnitet dhe pikëllim, për largimin e saj dhe e përgatit atë 
për një transformim të plotë.
 Ndarja rituale e nuses nga familja e saj e gjakut dhe e gjerë fillon të 
shtunën gjatë kanagjegjit (natës së kanës), nga turqishtja kina gecesi. Pranë 
shoqeve dhe të afërmëve të saj të mbledhur rreth e rrotull, vajza rënkon dhe 
qan deri në orët e vona të natës, e shtyrë edhe nga të qarat dhe përqafimet e 
dhimbshme të familjes dhe shoqeve, që së shpejti do t’i lë dhe nga këngët 
e trishta të ndarjes që këndohen për të theksuar rëndësinë e saj. Kjo e bën 
të duket sikur gratë po e mbështjellin atë me një mburojë dashurie. Pas dy 
ditë përqafimesh dhe lotësh, nusja shkarkohet nga emocionet. Spastrimi e 
ka lënë të kulluar dhe të mpirë – gjendje e përkryer për sprovën me të cilën 
do të përballet.

Një shembull i një kënge të kanagjegjit:

Kaj oj moter, niu të ura 
T’kanë mastru fustanet me lula
Ani kur t’vin tuj vjetru 
Ani vjen mërzia tuj tu shtu 

Kaj oj motër, o lotet sa gruni 
Çka pat baba e moj qe t’përzuni 
Une babës ju mërzita 
Bajram e Shingjergj fustan i lypa 

Kaj oj moter, fustanin me via 
Ani po t’thirr nana me qit flia 
Kur ti pa e o gishtat me kanë 
Shpresa e çikës m’paska lanë

Çu oj motër, lute nanën
Mos e le o me ta ngjit kanën
Çu oj motër, lute tezën
Mos e le me ta bo t’zezën

 Në mëngjes, nusja transformohet fizikisht, nga një vajzë e pazbukuruar 
në një nuse mbretërore, të shkëlqyer opojane me flokët e gjatë të errët e 
të tërhequr në bisht dhe rrobat që i varen lirshëm në trupin e saj. Flokët e 
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saj të shpupurishura dhe të rrëmuara si një fole e lartë e spërkatur me sprej 
mbajnë në majë një kurorë me lule teli të dredhur. Fytyra e saj është e lyer 
me ngjyrë të bardhë, buzët e saj të kuqe, balli dhe faqet e saj të zbukuruara 
me vorbulla të vogla shkëlqyese e të imëta si qielli në pikturën Nata me Yje 
të Van Gogut. Disa unaza ari dhe një orë e re janë vendosur mbi dorezat 
e bardha. Vathët e mrekullueshëm prej ari dhe shtresat e gjerdanëve dhe 
medaljoneve prej ari dëshmojnë për investimin që vjehërrit e saj kanë bërë 
për të. Veshja e saj është krejt e bardhë: dymbëdhjetë metra saten i bardhë 
i mbledhur bashkë në dimia dhe mitani - një jelek i bardhë sateni i ngushtë 
me mëngë të mëdha të fryra. Nga vajzë në nuse, brenda pak orëve.
 Që në momentin që ajo vesh kostumin e nusërisë, vajza bëhet e heshtur, 
e qetë dhe stoike, duke qëndruar në divan, e mbyllur brenda një poze të 
ngurtë, fizikisht dhe mendërisht, e cila do të shërbejë si mbrojtja e saj në 
ditët dhe javët rraskapitëse që do të vijnë. Dalngadalë Sadeten e çuan në 
verandë dhe e vunë në radhën e nuseve të tjera që ishin martuar në familjen 
e dhëndrit, para grave të tjera të mbledhura për t’i inspektuar. Pasi të gjithë 
e panë mirë, Sadeten e çuan tek pragu i shtëpisë ku do të kryente ritualin 
e parë të martesës: duke zhytur majat e gishtave të lidhura me dantella në 
ujë me mjaltë dhe duke prekur lehtë pjesën e sipërme të kornizës së derës 
tri herë për të uruar një jetë të ëmbël dhe harmonike me familjen e burrit të 
saj. Ajo e kapërceu pragun, së pari me këmbën e djathtë për fat të mirë, dhe 
kështu, përmes këtij rituali, hyri në jetën e saj të re.
 Ndërsa e gjithë kjo po ndodhte, dhëndri ishte duke festuar në shtëpinë e 
një fqinji me meshkujt e fshatit. Ne të gjithë e kishim inspektuar nusen e tij 
nga koka te këmbët, por ai ende nuk e kishte idenë se si dukej ajo.
 Pas ditëve të tëra përgatitjesh dhe këngësh rituale e vizitash, në fund të 
kësaj dite të gjatë vallëzimi e gostie, më në fund erdhi momenti i kulmit të 
dasmës kur dy të rinjtë do të takoheshin për herë të parë. Sadeten e çuan 
te xherdeku, dhoma e nusërisë, para se Fatmiri të vinte pranë shtëpisë. 
Disa vajza u ulën në heshtje pranë saj ndërsa ajo priste, e shqetësuar dhe 
e rraskapitur. U ula pranë saj dhe ndjeva se ajo dridhej nga eksitimi dhe 
trauma e situatës së saj. 
 Pas gjysmë ore, dëgjuam ulërimën dhe gjëmimin e largët të surlës dhe 
tupanit duke shoqëruar dhëndrrin, teksa kalonte nëpër lagje, duke kaluar 
xhaminë, nëpër oborr, deri te nusja e tij që e priste. Pas lamtumirës dhe 
bekimeve nga Imami, turma e anëtarëve meshkuj të familjes e shtyu atë me 
ulërima dhe bërtima në dhomën ku nusja e tij qëndronte palëvizur, pa fjalë, 
me sytë poshtë.
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 Më vonë Sadetja më përshkroi këtë takim të saj të parë: “Fatmiri më priti 
në shtëpinë e tij dhe bëra temenën. Unë nuk thashë asgjë. Më tha të bëja 
një kafe për të dhe për vete në furnelën elektrike. I ndeza cigaren dhe tri 
herë e fiku flakën. Ai ma shkeli këmbën dhe vari xhaketën e tij në gozhdë 
mbi timen, të gjitha këto për të më thënë se do të isha nën komandën e tij. 
Nuk foli shumë, vetëm më tha të mos shqetësohesha. Motra e tij më kishte 
thënë se çfarë të bëja. Nuk fjeta fare atë natë.”
 Ajo u zgjua në orën 4 të mëngjesit, e veshur përsëri me veshjet e saj të 
plota të nusërisë dhe u përgatit për një mëngjes me rituale të veçanta dasme 
në Opojë, secila nga to e krijuar për ta testuar dhe bekuar atë, për ta futur 
shpejt, publikisht, padukshëm, në zemrën e familjes së të shoqit.
 Fillimisht familjarët e ngushtë u mblodhën për ceremoninë e petullave. 
Pa prekur apo krijuar kontakt me sy, nusja dhe dhëndri tërhoqën skajet e 
kundërta të një petulle për të parë se kush do të merrte copën më të madhe, 
duke simbolizuar dominimin në marrëdhënien e tyre. (Kjo ishte, sigurisht, 
vetëm një lojë; ne të gjithë e dinim se kush do të dominonte.) Më pas, 
secili pinë sherbet nga e njëjta lugë, në mënyrë që bashkimi i tyre të ishte 
i ëmbël. Pasi u krye kjo, Sadetja doli nga dhoma, shpejt, në heshtje, duke 
ecur me shpinë nga dera, me sy të ulur, me modesti dhe përulje që shprehej 
në çdo hap të saj.
 Më pas erdhi koha për këngët e temenasë. Për një orë të tërë, vajzat 
u mblodhën së bashku te këmbët e nuses, duke kënduar për bukurinë e 
saj dhe duke kërkuar variacione të ndryshme të temenasë - një lëvizje e 
duarve hirshëm, i ndërlikuar dhe shumë i stilizuar që kryhet nga nusja si 
shenjë respekti për ata që e rrethojnë. Duke qëndruar në këmbë drejt dhe e 
heshtur, ajo i ngre duart aq ngadalë dhe në mënyrë dramatike me një gjest 
solemn e të hirshëm drejt zemrës së saj, sipër kokës dhe mbrapa anëve, 
duke shtuar në fund lëvizjet e saj të veçanta luluese. Është një ritual i bukur 
dhe një mundësi e vlefshme që nusja të demonstrojë hirin, bukurinë dhe 
ekuilibrin e saj siç është e vlefshme edhe për ata që janë mbledhur për ta 
vlerësuar atë. Shumë nuse nxjerrin një ofshamë të thellë me frymëmarrje 
në fund të lëvizjes, si për t›u rikuperuar, si nga sforcimi i lëvizjes ashtu 
edhe nga ngarkesat e jetës së re.
 Temenaja kryhet nga nuset në mbarë Kosovën, por në Opojë është 
shumë më e holluar se në çdo rajon tjetër. Secila nuse krijon stilin e saj 
dallues në kryerjen e gjesteve, duke joshur shikuesit e saj si një merimangë 
që fton prenë e saj. Ajo rregullon shprehjen e saj të fytyrës: një buzëqeshje 
diskrete, sytë e ulur poshtë, duke mbërthyer  dhe mbajtur subjektet e saj. 
Kontakti është i fuqishëm, por i shkurtër - një moment magjik ndjeshmërie 
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dhe dhembshurie mes nuses dhe audiencës së saj. Siç më tha Besa: “Është 
si të thuash ‘Me zemër të dua, me gojë të flas, me sy të shoh’.’’
 Pas ceremonisë së temenasë, në orën 9:00 erdhi radha e valles së 
dhëndrit - një shfaqje spontane e ciklit të bukur të këllçojës, njëmbëdhjetë 
vallet e burrave që gjenden vetëm në Opojë. Kthehemi tek gratë: nusja u 
hedh ujë secilës nga vajzat që t’i lajnë fytyrën dhe duart - pa asnjë fjalë, 
duke buzëqeshur butësisht, gjestet e saj shprehin me delikatesë saktësinë 
dhe kujdesin e saj. Më pas, befas, e gjithë kjo maturi dhe modesti hidhen 
mënjanë, ndërsa vajzat shijojnë një argëtim të veçantë, duke performuar 
skeçe që përfshijnë karikatura komike, ndonjëherë të shthurura, të 
anëtarëve të familjes. Nusja ka për detyrë të rregullojë gjërat, të rirregullojë 
rrobat dhe flokët e aktorëve për t›i kthyer ata në rolet e tyre të duhura, të 
fshijë kokrrat e misrit dhe guralecat që vajzat vazhdojnë t›i hedhin në tokë. 
Gjithçka është argëtuese, por shfaq një lajmërim serioz për shërbimin dhe 
nënshtrimin e nuses ndaj familjes së saj të re.
 Në orët, ditët dhe javët që pasuan dasmën e Bellobradit, Sadetja ishte e 
ekspozuar, në këmbë ose ulur në veshjet e plota të nusërisë, duke iu dorëzuar 
vështrimit të shikuesve. Të afërmet femra të dhëndrit erdhën nga afër dhe 
larg për të parë nusen e re, tashmë pjesëtare e përjetshme e familjes së tyre. 
Gjatë çdo ngjarje shoqërore ajo mbështetej në mur pranë grave të tjera 
të martuara në familjen e burrit të saj për t’u vlerësuar në mesin e këtyre 
nuseve të tjera; për sjelljen e saj, bukurinë e saj dhe stolitë që kishte vënë. 
Me çdo “performancë” ajo kishte një mundësi të tregonte vlerën e saj dhe 
të përfaqësonte statusin dhe nderin e familjes së të shoqit.
 Sadete më vonë më tha: “Nuk mund të qash kur të shkosh në shtëpinë 
e burrit – është marre (turp). Askush nuk qan. Kur del para tjerëve, je e 
preokupuar me atë se si dukesh, të dukesh më mirë se nuset e tjera. I harron 
gjërat e tjera. Thjesht duhet të përqendrohesh në atë se si po e prezantoni 
veten, jo në atë që ndjen. Nëse e shfaq mërzinë që ke, të mundojnë edhe më 
shumë. Herë pas here ndodh që një vajzë të jetë aq e pakënaqur me martesën, 
duke mos njohur askënd nga familja, sa nuk mund të mos e shprehë këtë. 
Ose ndonjëherë vajza nuk mund të qëndrojë në këmbë ashtu siç duhet. 
Pastaj të gjithë tallen me të. Nga ora pesë pasdite kur arrita në shtëpinë e 
tyre deri në orën nëntë të natës nuk u ula kurrë dhe ata u impresionuan. E 
kuptuan se unë nuk do të rrëzohesha, se isha e fortë.”
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Sadetja duke pritur burrin për herë të parë

Sadetja në ren, në vlerësimin gjykues për të 
nga të gjitha gratë e fshatit 

Temenaja

Sadetja

Nuset inspektohen nga familja e burrit dhe 
kojshitë
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Vallet e Opojës
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Zurlaxhitë - zani i Opojës
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11 

Vizitat në fshatërat e Opojës

Dita e verës apo verëza në fshatin Shajnë

 Besa, shoqja ime nga Bellobradi, ishte një shoqëruese dhe udhërrëfyese 
e mrekullueshme gjatë vizitave të mia në fshatrat e Opojës. Një nga këto 
vizita ishte në Shajnë, një fshat malor mu mbi Dragash, qyteti i vogël i 
Opojës që lidh Kosovën dhe rajonin e Gorës, që të çon në Maqedoninë e 
Veriut.
 Pas një ngjitjeje të gjatë në një rrugë gjarpërore të pashtruar për në 
Shajnë, unë dhe Besa u njohëm me një kushëri të saj atje, i cili na çoi 
të takojmë një plak të urtë, një mbledhës i dijes dhe historisë së fshatit. 
Ne ia nisëm ngadalë duke mësuar se kush ishte ai dhe familja e tij dhe 
si e shihnin ata jetën e tyre. U vendosa në rolin tim të njohur si e huaj, 
studiuese, dëshmitare e jetës shqiptare dhe mblodha ç’munda për historinë 
dhe ekonominë e fshatit, modelet e tyre të migrimit, strukturën farefisnore, 
zakonet e fejesës dhe martesës, pikëpamjet për rolet e grave, arsimin dhe 
fenë. Si gjithmonë, bëra çmos që të anoja në logjikën e plakut, duke u 
përpjekur të ndiqja rrugët delikate të mënyrës së të menduarit të tij. 
 Kishte shumë për të mësuar nga ai burrë, por Besën dhe mua na tërhoqi 
diçka tjetër mjaft e mrekullueshme që po shpalosej në fshat atë ditë marsi: 
përgatitjet për Verzën, emër ky i shkurtër për Ditën e Verës. Verza dikur ka 
qenë festë pagane që nga koha para islamit, para katolicizmit, para fesë së 
organizuar që iu imponua malësorëve shqiptarë. Dita nisi me ngjyrosjen e 
vezëve të Verzës, ashtu si në Amerikë! Fascinuese se si ritualet pagane si 
ky kanë mbijetuar në epokën moderne, të përbashkëtat që i kanë njerëz të 
të gjitha feve dhe vendbanimeve. Pashkët nuk më janë dukur kurrë më të 
njëjta.
 Ashtu si në shumicën e festave të Kosovës, në Ditën e Verës dominonin 
vajzat adoleshente, duke u shfaqur aty-këtu në rrugën e fshatit, të kapura 
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me njëra-tjetrën në grupe të ngushta nga tri a katra, të turpshme dhe të 
shkujdesura, duke qeshur, duke pëshpëritur, duke festuar lirinë e veçantë 
të verës. Iu bashkuam këtij zakoni të mrekullueshëm, kaq të rëndësishëm 
për vajzat shqiptare.

 Me rënien e errësirës, në rrugën e fshatit filluan të shfaqen zjarre. 
Vajzat adoleshente u mblodhën rreth zjarrit në grupe të vogla të ngushta, 
duke kënduar këngët e Verëzës në atë harmoni disonante, që opojanëve 
u tingëllonte si tingull i shtëpisë. Djemtë qëndronin përreth në hije, duke 
u mbështetur në portat e errëta, duke i shikuar vajzat dhe duke i dëgjuar 
këngët e tyre.
 Më vonë mësova se ajo që po shihja nuk ishte asgjë në krahasim me atë 
se si ishte festuar kjo ditë dikur. Në kohët e vjetra, ata ndeznin zjarre të 
mëdha. Ndërsa vajzat kërcenin rreth zjarrit, djemtë kërcenin me radhë mbi 
flakët, duke treguar guximin dhe aftësitë e tyre. Zakonisht përpjekjet e tyre 
shkonin huq, meqë vajzat e mbledhura përreth, në pjesën më të madhe të 
rasteve kishin lidhje gjaku me ta, pra ishin të pamartueshme. Por, kurrë nuk 
i dihej; ndonjë mysafire nga ndonjë fshat tjetër mund t’i shikonte ata për 
një motër ose kusherirë. Megjithëse, Verzës së sotme i mungonin djemtë 
kërcyes, flakët e natës dhe këngët e mesnatës e mbushnin natën me energji 

Këngë pranë zjarrit: traditë Shënjergji në Shajne
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dhe emocion.
 Atë natë qëndruam në shtëpinë e kushërirës së Besës dhe të nesërmen 
vizituam shtëpinë e Shirinës, motrës së Xhemaliut. Siç është zakon, kur 
arritëm te porta e madhe e metaltë përballë shtëpisë, kushëriri i Besës thirri 
të zotin e shtëpisë, vjehrrin e Shirinës. Pas protokollit të pritjes, kushëriri 
i Besës më prezantoi si një studiuese nga Amerika që kishte pyetje për 
kulturën dhe historinë e Opojës.

 
 U mblodhëm në odë atë pasdite të ngrohtë pranvere, të ulur këmbëkryq 
në shilte. Ashtu si shumica e grave të fshatit shqiptar, Shirina ishte pjesë e 
një familjeje të gjerë të përbërë nga prindërit, vëllezërit e të shoqit dhe gratë 
e fëmijët e tyre – gjithsej njëzet veta. Edhe pse ishte e martuar prej disa 
vitesh me burrin e saj Shazin dhe kishte fëmijë, ajo përsëri quhej nuse. Nuk 
kaloi shumë kohë dhe ajo u shfaq e veshur me satenin e bardhë të ndezur të 
një nuseje opojane, me kurorën e saj mbi flokët e zeza të shtrënguara në një 
gojë në formë zemre, mollëza të gjera e të larta dhe sy të kaltër të ndezur.
 Pas një dite të përzemërt me drekë me pite dhe speca turshi, mbërritën të 
ftuar të tjerë, burra të fshatit që i kishin thirrë për të takuar “amerikanen”. E 
nisëm bashkëbisedimin e mirë e serioz, për prejardhjen familjare, modelin 
e tyre të migrimit për punësim, të përbashkëtat me fshatrat e tjera të Opojës 

Vezët e larume për verzë në Shajne
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dhe gjërat që e bënin këtë vend unik.
 Në mënyrë tipike, gratë shfaqen vetëm herë pas here kur të ftuarit janë të 
pranishëm, duke iu hedhur në heshtje ujë për larjen e duarve, duke shërbyer 
ushqim, duke marrë e sjellë enë. Gruaja e moshuar e familjes mund të ulet 
e heshtur në një qoshe - por jo edhe nuset e familjes. Shirina, për dallim nga 
to, ishte gjithmonë e pranishme. Në vend që të zhdukej, siç bënin shumica 
e nuseve, ajo gjunjëzohej në një gju çdo herë pasi mbaronte një detyrë, si 
një vrapuese në vijën e nisjes, gati për të filluar sulmin - të rimbushte një 
gotë çaji ose të zbrazte një shpuzore duhani. Ajo nuk tha asnjë fjalë, por 
unë e ndjeva shpirtin e saj të gjallë e zgjuarsinë e saj, që në fillim.
 Kur erdhi koha për të fjetur, ajo më çoi në dhomën e saj të vogël të 
gjumit, e cila ishte tejet e stolisur në stilin shqiptar, me petka të qëndisura, 
trëndafila në vazo, portrete të punuara në gjilpërë, suvenire të shenjta nga 
anëtarët e familjes që jetonin jashtë vendit. Na ishte lënë dhoma vetëm 
neve, burri i saj Shazi kishte shkuar të flinte në odë. E heshtur dhe pa u 
shprehur gjithë ditën, sapo mbetëm vetëm atë natë në dhomën e saj, ajo u 
hap dhe e bëmë një bisedë të mrekullueshme për jetën e saj. Teksa rashë për 
të fjetur nën jorganin e rëndë, të mbuluar me saten rozë, ndjeva ngrohtësinë 
e lidhjes që po krijonim.
 Shirina u zgjua në agim për të ngrohur ujin që të laheshin burrat e 
shtëpisë. Kur ajo u kthye në dhomë, e vazhduam bisedën tonë, ndërsa 
Shirina u zbukurua duke u lyer me krem për fytyrë, një buzëkuq në buzë 
dhe faqe, duke ngacmuar flokët e zeza dhe duke i ngjitur lart, pastaj i vari 
tre gjerdan floriri në qafë. Ndërsa ajo zbukurohej për atë ditë, më lejoi të 
kuptoja se si funksiononin gjërat në botën e saj dhe më tregoi për martesën 
dhe burrin e saj, Shazin. Historia e fejesës së tyre ishte tipike për brezin e 
saj dhe, edhe një herë, tregonte se si mund të përkulej kodi i ngurtë moral 
shqiptar, përderisa nuk thyhej.
 “Si një vajzë e mirë opojane - më tha Shirina - unë duhej të martohesha 
me një burrë që familja ma kishte gjetur, një burrë që nuk e kisha takuar 
kurrë. Por, sapo kuptuam për  fejesën me njëri-tjetrin, u takuam disa herë 
në vende të fshehta në pyll midis fshatrave tanë. Herën e parë që u takuam 
më dha një çokollatë. Nuk do ta harroj kurrë. Nuk u pyetëm nëse ishim të 
përshtatshëm për njëri-tjetrin. Në Opojë, kur fejohesh, nuk ka më kthim. 
Por, Shazi më pëlqeu që në fillim”.
 Ishte padyshim një rast i tërheqjes së karaktereve të kundërta. Aty ku 
Shirina është energjike, e zgjuar dhe miqësore, Shazi është i qetë, i butë dhe 
jashtëzakonisht i këndshëm. Ai më dukej një tip “modern” që do të kishte 
qenë më rehat në Amerikë sesa në malet e Opojës. Duke pasur parasysh 
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natyrën e tij të butë dhe të qetë dhe intensitetin dhe shtysën e saj, Shirina 
kishte një ekuilibër të mirë me Shazin. Kishte dashuri, kishte kujdes, kishte 
stabilitet dhe besnikëri.
 Çifti kishte tre fëmijë. Me pamjen e bukur të të dy prindërve të tij, djali 
i tyre Sheki në moshën 13 vjeç ishte tashmë një sharmant i vërtetë. Vajza 
Lulja, e dyta, ishte një vajzë e qetë, punëtore, e cila ndante me përkushtim 
barrën e punëve të nënës së saj në shtëpi.

 Ishte tragjike që Ilirjana, fëmiu i tretë, ishte me aftësi shumë të kufizuara. 
Kur ishte gjashte muajshe, ajo kishte pasur një temperaturë të lartë. Askush 
në ambulancën në Dragash nuk e dinte se çfarë ishte problemi. Më në fund 
e kishin dërguar për kontroll në spitalin e Prizrenit, por atëherë ishte tepër 
vonë. Ishte shumë vonë për të zbuluar meningjitin akut. Shumë vonë për 
të parandaluar paralizën dhe prapambetjen mendore. Praktika e preferuar 
e shqiptarëve në situata të tilla është të kujdesen për nevojat e anëtarëve 
të familjes me aftësi të kufizuara në shtëpi. Nuk ka institucion që ndan 
anëtarët e familjes, nuk ka as teknologji moderne që lehtëson barrën. 
Ilirjanën e donin dhe kujdeseshin për të, ajo bartej nga një vend në tjetrin 
në krahët e babait të saj, e ndjekur me gëzim nga Shirina dhe fëmijët e 

Sherine me burrin Shazi dhe vjehrra
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tjerë.
 Ankesa e kryesore e Shirines ishte standardi i tyre i ulët i jetesës. Fshati 
Shajnë kishte një traditë të emigrimit të madh jashtë dhe shumë nga burrat 
në lagje punonin në Beograd (Serbi) ose më gjerë - në Zvicër ose Austri. 
Shazi, në anën tjetër, mbante një punë të qëndrueshme, por jo të paguar 
mirë si teknik i rentgenit, pikërisht poshtë kodrës në shtëpinë e shëndetit të 
Dragashit. Shazi ishte gjithmonë pranë dhe mund të kujdesej për nevojat 
e familjes së tij. Ai ishte i besueshëm, i kujdesshëm dhe i sjellshëm. Por, 
ai mezi fitonte mjaftueshëm për të jetuar. Vetëm ekonomia kolektive e 
familjes më të madhe e mbante në këmbë familjen e ngushtë të Shirines.
 Ashtu si shumica e nuseve të tjera kosovare, ndërsa ishte e aftë për të 
ecur pa probleme në një familjeje të gjerë, ajo ëndërronte mundësinë për të 
ndërtuar shtëpinë e saj dhe për të rritur fëmijët vetëm me burrin e saj. Ajo 
i dëshironte shumë paratë që mund të sillte puna larg shtëpisë, edhe nëse 
kjo do të thoshte të jetonte pa Shazin për vite apo edhe dekada. Por, largimi 
dhe të jetuarit jashtë vendit për të dërguar remitenca në shtëpi thjesht nuk 
ishte në natyrën e Shazit. Kështu që Shirina duhej të priste dhe të duronte.
 Teksa mësova për jetën e Shirines gjatë atyre ditëve të çmuara në Shajnë, 
u godita vazhdimisht nga ironitë e situatës së saj. E veshur me saten të 
bardhë nga koka te këmbët dhe e nderuar nga bashkëshorti dhe familja e 
saj, ajo përgatiste ushqim në një shtëpi primitive. Ajo gëzonte sigurinë dhe 
shoqërinë e familjes së gjerë, por duhej të jetonte nën autoritetin e vjehrrës 
së saj. Ajo ishte e bekuar me një bashkëshort që kujdesej dhe e admironte 
atë, por nuk donte gjë tjetër veç se ai të largohej dhe të krijonte një jetesë 
të mirë për ta.
 Shirina më bëri përshtypje si femër e zgjuar e mendjemprehtë. Nëse ajo 
do të kishte lindur në Kaliforni, në vend të jetesës në këtë mal shqiptar, ajo 
do të kishte qenë një avokate, një politikane ose një kryeshefe  korporate. Në 
Shajnë, Shirina përdote dinakërinë e saj për t’i kthyer gjërat të funksionojnë 
në favor të saj, duke ushtruar autoritet në skutat e brendshme të jetës së saj 
familjare. Gjatë vizitave tona të pakta së bashku dhe bisedave tona intime, 
Shirina më ndihmoi të kuptoja nuancat e jetës së saj dhe më ndihmoi të 
largoja përgjithësimet e mia për “gratë muslimane”.

Shingjergji në fshatin Kosavë

 Kosava, një fshat jo larg Bellobradit, ishte vendlindja e dajallarëve të 
Bajramit dhe Xhemaliut (vëllezërit e nënës dhe familja e tyre), familja 
Spahiu. U mirëprita ngrohtësisht nga kjo familje e mrekullueshme dhe 
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mësova shumë për zakonet dhe botëkuptimin e Opojës gjatë vizitave të 
mia atje.

 Familja tridhjetë anëtarëshe jetonte me remitencat e burrave që punonin 
larg shtëpisë: njëri punonte në një fabrikë në Beograd, dy ishin punësuar për 
dekada në hekurudha në Linz të Austrisë. Ashtu si shumë familje opojane, 
Spahiu kishte shumë për të treguar për dekadat e punës së emigrantëve: 
një shtëpi shumë e bukur dykatëshe, e kompletuar me një televizor me 
ngjyra, antenë satelitore dhe Mercedes në oborr. Shtëpia, vetura dhe TV 
ishin të reja. Por botëkuptimi ishte shumë tradicional. Ashtu si në shtëpitë 
e shumicës së emigrantëve, zakonet kishin ngecur në të kaluarën për 
t›u siguruar që mbajtja e mënyrës së vjetër të jetesës dhe nderi si pjesë 
përbërëse, të mos humbisnin. Pak vajza kishin ndjekur shkollën pas klasës 
së pestë; njëri nga djemtë po përgatitej të hynte në një medrese për t’u bërë 
imam.
 Vizita ime e parë në Kosavë ishte më 6 maj, në ditën e Shingjergjit. 
Ashtu si shumica e festave shqiptare, kjo ishte fillimisht një festë pagane, 
e cila ishte përvetësuar nga priftërinjtë në mesjetë, kur shumica e fiseve 
veriore shqiptare ishin katolikë, përpara se turqit osmanë të merrnin nën 
kontroll Ballkanin. Ishte një festë e rëndësishme në Kosovë, një spirancë 
në kalendarin mendor. Siç më tha dikush, “Në kohët e vjetra, njerëzit nuk 
mbanin shumë shënime për datat e lindjes. Nëna ime thoshte gjithmonë se 
kam lindur ‘një muaj pas Shingjergjit’ dhe e la me kaq.”
 Rituali i rëndësishëm i asaj dite është larja e foshnjave dhe fëmijëve 
të vegjël në ujë të mbushur me lule të egra. Përtej asaj tradite të veçantë, 
Shingjergji është si shumica e festave të tjera të Kosovës, ku dominojnë 
vajzat adoleshente që shëtisin nëpër fshat, duke vizituar secilën shtëpi për 
të shijuar një ëmbëlsirë dhe për të krahasuar të gjitha nuset në atë familje.

Me familjen Spahiu në KosavëNë Kosavë
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 Në çdo shtëpi, vajzat sillen në oda, ku, të ulura në divane të ulëta, u 
jepen filxhanë të vegjël qelqi të mbushura me lëng të gazuar portokalli dhe 
ëmbëlsira, biskota ose çokollata të blera në shitore, ose versioni shqip i 
bakllavasë që pikon sherbet.  Por, çështja nuk qëndron tek ajo që hani atje, 
por kush e shërben: nuset! Vizitat e vajzave, të gjitha bëhen për këto gra 
që vijnë nga fshatrat e tjera, madje edhe nga viset e tjera të Kosovës. Ato 
ngulin sytë dhe pëshpëritin, duke dhënë vlerësime për rrobat, bizhuteritë, 
grimin, qëndrimin dhe dinjitetin me të cilin secila nuse shërben ëmbëlsirat 
dhe kryen temenanë e saj.
 Një festë në Opojë nuk do të ishte e plotë pa këngë dhe valle. Në atë 
Shingjergj të parë u mblodhëm në një livadh dhe vajzat u ngritën duke 
mbajtur ritmin me defat e tyre dhe duke ia thënë këngës. Çdo pjesë e 
Ballkanit ka një tingull unik muzikor që troket në shpirtin e atij vendi. Në 
Bullgari, është gadulka harkore e hareshme. Në Maqedoni, është tingulli 
shpues dhe i ëmbël i një gajdeje të thjeshtë me një këngëtar. Kroatët e 
admirojnë orkestrën e harqeve të tyre tamburica, barasvlerësi ballkanik i 
një bande mariachi. Në Greqi, është klarineta ajo që i ndez zemrat.
 Në Kosovë, tingëllima e defave ndez shpirtin shqiptar. Por, Opoja ka 
gjithashtu një tingull si askund tjetër në Kosovë: harmoninë disonante të 
këngëve të vajzave, të kënduara në një sekondë minore (një gjysmë ton nga 
njëra tjetra) - vajtuese dhe e bukur, një relike e një ndjeshmërie të lashtë 
tingullore.
 Ritme të caktuara këpusin edhe telat e zemrës së popujve ballkanikë 
- tsamikos grek në kohë 9/8, dajçovo bullgare në 16/9, pajdushko 
maqedonase në 5/8. Por, në pjesën më të madhe të Ballkanit, këto ritme më 
të ndërlikuara janë zëvendësuar nga më të thjeshtat: 2/4 ose 7/8.
 Ritmi tradicional që nënkupton “Opojën” tek djemtë dhe vajzat vendase 
është 12/8:

 Në kohën kur mbërrita në Opojë, këngët në këtë ritëm dhe vallet e 
nënave dhe katragjysheve të vajzave pothuajse ishin zhdukur nga shumica 
e fshatrave. Xhemaliu i dinte të gjitha vallet dhe këngët e vjetra dhe më 
kishte mësuar mirë. Dhe kështu ndodhi që në një fushë të hapur nën vargjet 
e lisave që vezullojnë, vajzave të Kosavës u mësova vallëzimet e tyre, të 
cilat thuajse kishin humbur përgjithmonë.
 Në atë livadh, ditën time të parë në Kosavë, vallëzuam dhe kënduam 
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- vetëm vajzat, pa burra. Pasi ishim kthyer në shtëpi natën pas darkës, të 
mbledhur vetëm me familjen e ngushtë, njëra nga vajzat nxori çiftelinë me 
dy tela për të luajtur me Bajramin, vëllain e Xhemaliut që ishte në Kosavë. 
Ashtu si Xhemaliu, edhe Bajrami ishte rritur duke i argëtuar fshatarët me 
këngët që ata i donin. Ndër të preferuarat ishin “këngë (bluz) të gyrbetit” 
– të cilat vajtonin mungesën e baballarëve, vëllezërve dhe bashkëshortëve, 
vitet e të cilëve jashtë vendit, në atdhe lanë zemrat nën dhembje. Në dritën 
e ulët të një llambe vajguri, vajzat u mblodhën pranë Bajramit dhe kënduan 
në harmonitë gjysmë toni të Opojës:

Kush ma s’pari mori,
More djalë gyrbetin
Mos ja dhashtë allahi
Kurrë selametin!
Kur ma s’pari dola
Pa bukë me shkoj dita
Jabanxhi qillova
Ku me lypë nuk dita
Larg prej nënës e fëmijëve
Zemra gjithë m’u dridhke
Për me pa shoqnijen
Merhami s’mu hiqke
Keq kryet ish tuj m’dhimtun
S’kish kush m’freskon ballin
Jabanxhisë së mjerë
Nuk ja din kush hallin.

 Kur të tjerët shkuan në shtrat, vajzat u larguan për të parë shfaqjen e 
tyre të preferuar televizive “Dinastia”. Të ulur mbi qilima të trashë të 
bardhë prej lëkure delesh, kulet me figura leopardi, deri në dysheme, me 
flokët e tyre të dendura të zeza të lidhura bisht mbrapa deri në bel, vajzat 
ia ngulnin sytë ekranit të vogël. Lart në këto male të largëta, të ngecur 
diku mes Evropës dhe Lindjes së Mesme, mes të lashtës dhe modernes, 
vajzat nuk ngopeshin me Blake Carrington-in e guximshëm dhe gruan e 
tij të re bukuroshe Krystle, ish-gruan e ligë Alexis dhe grupin e njerëzve 
kurorëshkelës, mashtrues dhe lakmitarë që përfaqësonin Amerikën, për 
këto vajza, shumë mbresëlënëse. Nuk ishte ngjarja e rrëfimit që i nxiste – 
titrat ishin në serbisht, me alfabet cirilik, të cilin asnjëra nga to nuk dinte 
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ta lexonte. Ishin pasuria; fustanet, grimi, bizhuteritë, shenjat shkëlqyese të 
pasurisë amerikane që i mahnitnin.
 Zyrtarisht, “Dinastia” ishte një film që vajzat e reja të mira në fshatrat 
e thella të Kosovës nuk e shikonin. Nëse shfaqej një vëlla më i madh, 
televizori fikej, të gjithë shkonin në shtrat. Por, për sa kohë që askush nuk 
i zbulonte, ato e shikonin me padurim, të fiksuara. Atë natë, unë u ula me 
këto vajza të bukura, me sy të çelur, ndërsa ato shikonin filmin pas mesnatës 
dhe u shtrimë në shilte, nën jorganët e rëndë, për të bërë një sy gjumë para 
agimit. (Vite më vonë, përsëri në Kaliforni, takova John Forsythe që luante 
Blake Carrington në Dinasty. Ai ishte zëdhënës në organizatën e bamirësisë 
për të cilën punoja. Duke ndenjur ulur në verandën e shtëpisë së tij në 
fermë, edhe unë u magjepsa nga ky simpatik 80-vjeçar. I tregova për ato 
netë në një fshat malor të Kosovës, vajzat sy drenusha që nuk ngopeshin 
me Blake. Ai u ndje shumë i lajkatuar.)
 U zgjova të nesërmen në mëngjes me lindjen e diellit - rrezet e dritës 
vezulluese lëviznin mbi majat e maleve dhe poshtë në qetësinë e fshatit, 
midis stogjeve me sanë, nëpër shkallët e përparme të sapo lara deri në 
errësirën e ftohtë të kuzhinës së bodrumit. Unë fola në heshtje me njërën 
nga gratë e vëllait, ndërsa ajo qëndronte te maxhja prej druri e grryer nga 
koha, ku ruhej mielli dhe gatuhej brumi për bukën e përditshme. Këto 
ishin momente të çmuara që shijoheshin në botën e grave, përpara se të 
zgjohej dikush tjetër. Pikërisht në momente të tilla u dashurova më thellë 
me Kosovën, me Opojën, një ndjenjë që nuk më është ndarë sot e asaj 
kohe. Ky vend po bëhej “hiraeth”-i im.

Vajzat e Opojës



~ 141 ~

12 

Bajram Berisha:
bashkëpunëtor në hulumtime

 

 Në Opojë u miqësova me Bajram Berishën, vëllain e Xhemaliut, i cili 
më ndihmoi shumë në hulumtimet e mia. Familja e tyre ishte nga fshati 
Buçe, vend i njohur për respektimin e rreptë të traditës dhe për valltarët më 
të mirë në atë zonë. Bajrami dhe Xhemaliu kishin kryer shkollën e mesme 
së bashku në Prizren.  Xhemaliu kishte kryer muzikën, ndërsa Bajrami 
infermierinë.
  Pas përfundimit të shkollës, në moshën 18-vjeçare, Bajrami kishte 
shpresuar të qëndronte në Opojë për të punuar në ambulancën në Dragash, 
por Ministria e Shëndetësisë së Kosovës e caktoi atë në një ambulancë të 
largët në Gollak, në anën tjetër të Kosovës, në kufirin lindor.
  Opoja dhe Gollaku janë të dyja rajone baritore, të bukura, por me tokë 
bujqësore të paktë dhe pa perspektiva të tjera ekonomike. Aty mbarojnë 
ngjashmëritë. Opoja është një vendbanim i dendur, shtëpitë e shtrënguara 
fort pas mureve të larta prej guri. Gollaku, në kontrast të plotë, është i 
rrallë, me shtëpi të vogla prej qerpiçi, të vendosura larg njëra-tjetrës, në një 
peisazh të hapur. Një tjetër ndryshim thelbësor midis dy rajoneve ka të bëjë 
me migrimin e meshkujve. Përderisa mungesa e perspektivës ekonomike 
pas Luftës së Dytë Botërore, i detyroi burrat e Opojës të migronin për 
motive punësimi, burrat e Gollakut u bënë punëtorë dite në qytetet e 
Kamenicës dhe Prishtinës. Kjo nënkuptonte për ta më shumë komunikim 
me njerëz jashtë rajonit të tyre. Ky komunikim, ndryshe nga izolimi i 
Opojës, i çoi ata në një kod moral më pak të ngurtë.
  Bajrami shkoi në Gollak me përgatitjen mjekësore që mori në shkollën 
e mesme, por ishte i aftësuar në punën që e bënin kryesisht infermierët 
në Kosovë: dhënien e injeksioneve. Ai shpejt mësoi se ishte punëtori i 
vetëm mjekësor në atë zonë. Për shtatë vjet ai eci në peizazhin baritor dhe 
kaloi jetën me njerëzit e atyshëm. Ai dërgonte në shtëpi të ardhurat e tij 
të vogla për të mbajtur nënën dhe katër vëllezërit e motrat e tij në Opojë. 
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Ai kryesisht mbijetoi nga vullneti i mirë i banorëve vendës. Megjithëse 
njohuritë e tij mjekësore ishin të kufizuara, askush nuk e merrte parasysh 
këtë. Bajrami ishte njeriu me mantelin e bardhë dhe me çantën e zezë. Të 
gjithë e quanin “Doktor Bajrami.”
  Pikërisht në malet e Gollakut, Zymria, një vajzë nga fshati Tuxhec, ra 
në dashuri me doktor Bajramin. Po të qëndronte në Opojë, Bajramit do t’ia 
kishin gjetur të tjerët nusen. Në vitet 1970-ta në Opojë, ai duhej të ishte me 
shumë fat në rast se do ta kishte parë të fejuaren e tij dhe aq më tepër ta 
kishte takuar. Por, duke pasur parasysh kodet morale më pak të ngurta të 
malësisë së Gollakut dhe statusin e veçantë si mjek si dhe lirinë e lëvizjes 
së doktor Bajramit, ai dhe Zymria ishin takuar shumë herë dhe tashmë 
ishin dashuruar me njëri-tjetrin.
  Martesa e tyre përkonte me faktin se Bajrami më në fund kishte gjetur 
një punë afër shtëpisë në qendrën shëndetësore në Dragash, që ishte qyteza 
qendër e zonës së Opojës. Ditën e dasmës, dymbëdhjetë makina me krushqë 
bënë një udhëtim katër orësh nëpër Kosovë, nga kufiri perëndimor në atë 
lindor, për ta sjellë nusen. Dasmat e Opojës janë ngjarje madhështore—
një ekspozim i zakoneve të lashta, me çdo element që tregon nderin dhe 
statusin e familjes. Meqë ishte rast të rrallë për t’u treguar në një rajon tjetër, 
dasma e Bajramit dhe Zymrisë mori një rëndësi të veçantë. U angazhuan 
surlexhinjtë më të mirë për shoqërim dhe kështu burrat opojanë mund të 
shfaqnin aftësitë e tyre në kërcim.
  Shumica e vajzave shqiptare martohen në një fshat tjetër në të njëjtin 
rajon ose aty më pranë dhe kanë mundësi të shkojnë rregullisht në vizitë 
në shtëpinë e prindërve. Zymria po largohej nga Gollaku për në anën tjetër 
të Kosovës – aq larg sa mund të shkohej brenda vendit. Ajo po shkonte të 
jetonte në një rrethinë familjare krejtësisht të huaj për të. Një e huaj në një 
tokë të huaj; nuk kishte shpëtim. 
Shqiptarët kanë një thënie për vajzat:  “Vajza është e derës së huaj”. Për 
Zymrinë, kjo ishte e vërtetë e hidhur.
  Ardhja e Zymrisë në Buçe, u festua me orë të tëra me vallet e burrave 
“Këllçoja”, me gara kalërimi me kuaj pa shalë, si dhe me pehlivanët. 
Derisa burrat kënaqeshin me shkëlqimin e ritualeve të tyre, Zymria u soll 
nga gratë e familjes së Bajramit në oborrin e shtëpisë së tij. Ajo u rrethua 
brenda mureve të oborrit që do të mbyllnin jetën e saj për njëzet vitet e 
ardhshme.
  Zymria e dinte se Bajrami vinte nga një vend i quajtur Opojë, diku 
në anën tjetër të Kosovës, por ajo nuk e dinte se çfarë do të thoshte kjo 
distancë për jetën e saj. Në Gollak, distanca e madhe ndërmjet shtëpive 
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u jepte familjeve privatësinë dhe diskrecionin e domosdoshëm për kodet 
morale shqiptare. Nuk kishte mure të larta të oborrit për të fshehur një grua 
të re. Ajo kishe shkuar me kopetë e saj të deleve kodrave, ishte mësuar me 
ato fusha të vogla, kishte pushuar nën hijen e dardhave duke marrë frymë 
nën qiellin e hapur të botës së saj.

Bajrami në klinikë të Dragashit

Bajrami i bjen sharkisë për fëmijët e tij Blertën dhe Veliun
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Bajrami dhe Zymria në Gollak

Bajrami me miq të vjetër në Gollak - 
duke folur për arsimin dhe progresin 

Drekë me familjen e Zymries, afër shpisë 
së tyre, në male të Tugjecit

Zymria dhe Blerta lajnë purri në krua të fshatit
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 Buça ishte tejet kompakte dhe e mbyllur, e lidhur nga një ideologji 
e padiskutueshme dhe një traditë strikte që kufizonte jetën e një gruaje 
brenda mureve të larta prej guri të oborrit të saj. Me të mbërritur në Buçe, 
flokët e zeza të gjata e të mëndafshta të Zymrisë, të cilat disa ditë më parë i 
kishin rënë lirisht në shpinë, u shprishën dhe u spërkatën për të krijuar një 
grumbull të lartë të ngjitur në majë të kokës së saj, nën një shami të bardhë 
të pastër, siç ishte zakoni i Opojës.  Fustani i saj i thjeshtë i gjatë i vajzërisë 
u zëvendësua me 12 metra saten të bardhë me shkëlqim, të mbledhur së 
bashku për t[u shndërruar në dimijat tradicionale. Bluza e saj e thjeshtë 
prej najloni u zëvendësua me një këmishë të bardhë të tejdukshme, të 
ngurtë e rrethuar me tehe me ojna. Kjo e fundit ishte e mbuluar me një 
jelek të ngurtë nusërie të mbuluar me gërsheta ari. Katër gjerdanë floriri 
me medaljone ari kompletonin imazhin e saj të ri.
  Fati i Zymrisë u vulos. Pas një pjese jete të kaluar në lirinë relative të 
shtëpisë së saj malore, ajo tani ishte e ngujuar brenda, në një prej fshatrave 
më konservativë në Ballkan. Por, sikur edhe nuset e tjera, ajo kishte 
përkrahje, nderohej e mbështetej nga gratë që përbënin universin e saj të 
ri shoqëror.
 Kurrë nuk kam takuar dikë si Zymria. Ajo zotëronte të gjitha cilësitë e 
femrës ideale shqiptare: me humor jashtëzakonisht të mirë, pafundësisht 
e dashur, tejet e qëndrueshme, empatike dhe jashtëzakonisht e fortë. Por, 
Zymria kishte gjithashtu një butësi të veçantë njerëzore dhe shpejtësi të 
mahnitshme. Sjelljet e saj më kujtuan zogun kolibër. Ajo kujdesej për 
nevojat e të gjithëve, me lëvizje të shpejta, e gëzuar dhe e pandalshme.
  Zymria u bë menjëherë dhe plotësisht e dashur për familjen dhe gratë e 
Buçës. Ajo dhe Bajrami u bënë prindër të tri vajzave dhe një djali. Familja 
e vogël e Bajramit u vulos në jetën e tyre të vogël malore. Me furnizim të 
pamjaftueshëm me ujë dhe furnizime tjera të pakta, vështirësitë ishin të 
sigurta. Por, Zymria kishte përparësinë më të rëndësishme: një bashkëshort 
të dashur, të butë dhe mbështetës pranë saj.
  Dragashi, ku punonte Bajrami, ndodhet në një luginë malore midis 
dy rajoneve etnografike, Opojës në jug dhe Gorës në veri, në kufi me 
Maqedoninë. Ndërsa Opoja është thuajse e pastër shqipe, Gora është vendi 
injë grupi tjetër etnik: goranëve—sllavët myslimanë që flasin një gjuhë të 
ngjashme me maqedonishten, një gjuhë që ata e quajnë thjesht Nashki (e 
jona). Me shumë pak tokë të punueshme, goranët vareshin nga shpërngulja 
e burrave. Profesioni i tyre ishte prodhimi dhe shitja e ëmbëlsirave – një 
aftësi e mësuar në Turqi në fillim të viteve 1920-ta. Që atëherë, ata kishin 
hapur ëmbëltoret e tyre në gjithë hapësirën e ish-Jugosllavisë.
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  Shumica e shqiptarëve që njoha, nuk kishin dëgjuar asnjëherë për 
goranët, një popullsi që jetonte në një botë më vete dhe kishte një kulturë 
dhe botëkuptim të dallueshëm. Rajoni i Gorës është jashtëzakonisht 
shkëmbor dhe i thyer, por pothuajse një shekull migrimi i madh ka krijuar 
kontraste mahnitëse atje. Imagjinoni një rrugë të ngushtë të paasfaltuar që 
kalon mes shtëpive prej guri, me bajga lopësh varur në muret e jashtme 
që thahen në diell për t’u djegur për zjarr në shtëpi, dhe një Mercedes 
krejtësisht i ri i  parkuar përpara. Të premteve, ditën e tregut në Dragash, 
gratë gorane dalloheshin si kukulla ekzotike me palltot e tyre mbi funde, të 
ngushta të zeza e të mëndafshta të stilit turk, të veshura mbi pantallonat e 
qëndisura prej ari dhe argjendi.
 Tashmë duke punuar si infermier në ambulancën në Dragash, Bajrami 
merrej çdo ditë me jetën dhe vdekjen: foshnjat në prag të dehidrimit, fëmijë 
me temperaturë, gra në lindje dhe shumë raste me diabet, tension të lartë 
dhe sëmundje të zemrës. Dyzet shtretër, me pak furnizime medikamentesh 
dhe një ekip i vogël mjekësh dhe infermierësh në një ambulancë të vogël 
e të ftohtë, të pajisur keq, por jetëshpëtuese. Kjo ishte bota e Bajramit. Ai 
punonte një ndërrim njëzet e katër orë, më pas ishte i lirë për dy ditë. Ky 
orar ia bënte të mundur që ai të më mëndihmonte në hulumtimin tim dhe të 
bëhej prijësi im në terren.
  Bota e Bajramit përbëhej nga korridori i njohur midis shtëpisë stërgjyshore 
të familjes së tij në krye të fshatit të tij, në shtegun e ngushtë, me kthesa e 
gropa, me një rrugë afro dy kilometra të gjatë për në rrugën kryesore, dhe 
udhëtimin njëzet minutësh me autobus nëpër malet madhështore të Opojës, 
për të shkuar në ambulancën e Dragashit. Shumë i kënaqur me jetën e tij 
të qetë dhe paqësore, Bajrami nuk ishte interesuar kurrë për asgjë përtej 
shtëpisë së tij. Me mbarimin e shkollës së mesme në Prizren, pas dy viteve 
të kaluara në shërbimin e detyruar ushtarak dhe shtatë vite prej infermieri 
në Gollak, Bajrami dinte diçka për Kosovën. Por, kurrë nuk kishte 
eksploruar qytetet dhe fshatrat, apo horizontin mendor përtej shtëpisë së tij. 
Ndryshe nga Xhemaliu, i cili si drejtor artistik i “Shotës” kishte udhëtuar 
nëpër Jugosllavi dhe në disa vende të huaja dhe që i pëlqente të dilte jashtë, 
Bajrami nuk kishte asnjë interes për botën përtej shtëpisë së tij.
  Gatishmëria e tij për të më shoqëruar në punën time hulumtuese e 
ndryshoi gjithë këtë. Të kuptuarit e botëkuptimit të familjeve që vizituam, 
u bë objektivi i punës sonë. Shpesh e merrja Bajramin në ambulance për 
ta larguar nga pacientët që e donin aq shumë, nga komoditeti i fshatit 
dhe botës së tij, dhe nisnim një udhëtim dyditor në terren në “vende të 
panjohura”. Unë dhe Zymria ishim mikesha dhe ajo ishte mbështetëse për 
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punën tonë që bënim së bashku. Edhe familja e tij e respektonte punën që 
bëja, pra mësimi për kulturën shqiptare.
  Nuk mund thjesht të trokasësh në derën e shtëpisë shqiptare ashtu 
ftohtë, pa u prezantuar. Unë dhe Bajrami gjithmonë gjenim ndonjë lidhje 
me një familje në fshatin që do të vizitonim, nëpërmjet një të afërmi ose 
miku të Bajramit, ose nëpërmjet dikujt që njihja unë. Unë kisha dhënë 
intervista disa herë në Radio Televizionin e Prishtinës dhe kjo u bë një 
kartë e dobishme, duke legjitimuar praninë tonë dhe pyetjet që shtronim.
  Një njeri fjalëpak, Bajrami ishte përpjekur gjithmonë të qëndronte jashtë 
çdo debati apo diskutimi. Por, gradualisht, gjatë punës sonë në terren, ai 
gjeti zërin e tij dhe përfshinte njerëzit në diskutime nxitëse rreth zakoneve 
që diktonin jetën e tyre dhe se çfarë mendonin ata për to.
 

Goranët në Dragash
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Një vizitë në Has

 Përpjekja ime e parë etnografike me Bajramin ishte në një rajon jo 
larg Opojës, por i ndryshëm në çdo aspekt. Pasi të zbrisni 45 minuta në 
rrugën gjarpëruese nga Opoja, kaloni nëpër Prizren dhe niseni drejt veriut 
për Gjakovë, në kufirin perëndimor të Kosovës. Njëzet minuta në veri të 
Prizrenit, para se të arrini në Gjakovë, pasi të kaloni urën shkoni majtas. 
Teksa asfalti fillon e shndërrohet në rrugë të pashtruar, bota moderne 
zbehet. Po hyni në një pjesë unike të Kosovës - në Has.
 Ashtu si Opoja, rajoni i Hasit shtrihet mbi malet nga ana e Kosovës dhe 
në Shqipërinë veriore. Është pjesë e të njëjtit rajon më të madh etnografik, 
Luma, i cili shtrihet në të dy vendet. Trembëdhjetë fshatrat që përbëjnë 
anën e Hasit të Kosovës quhen Hasi i Thatë. Jo vetëm që ka pak tokë 
të punueshme, por ka edhe mungesë të madhe të ujit. Pra, si rajonet e 
tjera malore të Kosovës që vuajnë nga mungesa e resurseve natyrore, 
edhe banorët e Hasit duhej të krijonin skemën e tyre të mbijetesës. Derisa 
burrat e Gollakut u bënë punëtorë ditor në qytetet e afërta, goranët hapën 
dyqane ëmbëlsirash anembanë Kosovës dhe opojanët punonin si punëtorë 
në Gjermani, Austri dhe Zvicër, burrat e Hasit u bënë bukëpjekësit e 
Jugosllavisë.
 Shëtisni deri tek një furrë buke në një ishull të Adriatikut, në një qytet 
boshnjak ose në periferi të Prishtinës dhe do të shihni në dritare burra nga 
Hasi, me aromën e shijshme të bukës së tyre të sapopjekur që përhapet në 
ajër. Ata lënë pas gra dhe fëmijë dhe kthehen në shtëpi vetëm disa herë në 
vit. Jeta e tyre mund të jetë rraskapitëse. Çdo grup migrantësh përballet 
me llojin e vet të vështirësisë. Për furrtarët, janë orët, puna e vështirë dhe 
izolimi social. Meqë gjatë gjithë natës janë në furra, baballarët, djemtë, 
xhaxhallarët dhe kushërinjtë që punojnë në dyqane flenë ndërsa qyteti 
është zgjuar dhe rrallëherë bëhen pjesë e jetës së tij. Ashtu si migrantët e 
tjerë që lënë familjet e tyre pas, edhe hasjanët varen nga ata që kanë mbetur 
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në fshat për të mbajtur mënyrën e jetesës që i përcakton, që u jep atyre 
ndjenjën e vetëvlerësimit, identitetin e tyre.
 Një burrë nga Hasi nuk mund ta dallosh nga një shqiptar tjetër në 
Kosovë. Por, mund t’i dallosh gratë hasjane nga një kilometër larg. Nga 
koka te këmbët, çdo pëllëmbë e kostumit të Hasit është një shprehje 
artistike. Modelet e ndërlikuara të kuqe, të zezë, rozë dhe të verdhë (në 
kohët e vjetra ishin modele gjeometrike; tani janë trëndafila dhe zemra) 
në mëngë, jelek, përparëse dhe dollakë nuk janë thjesht të qëndisura; ato 
janë thurur me kujdes si sixhade dhe aplikohen në secilën pjesë. Nëse keni 
eksploruar ndonjëherë mjeshtërinë e tapeteve guatemaliane, persiane ose 
navaho, do ta kuptoni se çfarë dua të them. Gërshetimi i sixhadesë kërkon 
shumë punë intensive, me çdo pjesë të fillit me ngjyrë të vendosur me 
kujdes midis fijeve për së gjati (vargës) të tezgjahut. Në rastin e Hasit, do 
të thotë adoleshenca e një vajze e kaluar në tezgjah dhe jo në shkollë.
 Nuk është vetëm kostumi që i bën femrat e Hasit të duken ekzotike për 
të huajt. Modeli i flokëve është gjithashtu krejtësisht i veçantë. Flokët e një 
gruaje të martuar, deri në shpatulla, janë të drejta dhe të zeza (të lyera nëse 
është e nevojshme), të rruara prapa tëmthet për të krijuar një ballë më të 
gjatë dhe që mbahen në vend nga një shirit dhe shall i dekoruar. Nga qafa 
e lart, gratë hasjane duken si vendaset amerikane (fiset indoamerikane?).
 Deri këtu, e gjithë kjo është e çuditshme, shumëngjyrëshe, etnike. Por, 
një pjesë e kostumit është me të vërtetë unike në planet: platformat prej 
druri trekëndore, që shtrihen nga secila ijë, të kapura në një parzmore të 
gjerë si rrip. Ato e bartin këtë zgjatim gjatë gjithë ditës, duke e hequr vetëm 
për të fjetur, kur heqin shtresat e jashtme të kostumit dhe flenë në këmishën 
e bardhë të natës që e kanë pasur veshur gjithë ditën.
 Nuk ka nevojë të thuhet se gratë e Hasit janë një pamje që bien në sy të 
mërkurave, ditën e tregut në Prizren, kur vijnë në qytet për të blerë fije, speca 
ose një gjygym të ri çaji. Nuk mund t’iu ikin pamjet e tyre duke qëndruar 
në stacionin e autobusit teksa presin për linjën e radhës. Imagjinoni këto 
gra duke u përpjekur të futen në autobus kur ka vend vetëm për të qëndruar 
në këmbë, siç ndodhë gjithmonë. Është e pamundur që dy gra hasjane të 
vendosen në të njëjtën ulëse, nëse ka vend për t’u ulur në autobus, gjë që 
nuk ndodh kurrë.
 Vetë hasjanet e dinë shumë mirë se platformat që dalin nga ijet e tyre 
janë, le të themi, të pazakonta dhe i kanë mënyrat e ndryshme për të 
shpjeguar pse i mbajnë ato. Është arsyetimi funksional: Meqë burrat janë 
larg shtëpisë, shumë gra punojnë në fusha gjatë gjithë ditës dhe platformat 
ofrojnë një mënyrë të përshtatshme për të mbajtur ujë, dru dhe foshnja 
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(të mbështjellë me pelerinë, të lidhur në djepet e tyre prej druri dhe të 
lidhura me rrip në shpinën e grave) në fusha të largëta. Nga këndvështrimi 
i artizanit: pjesa e pasme e sheshtë e parzmores i lejon gratë të shfaqin më 
së miri punën e tyre të dorës—si një varëse muri personale, e bartshme. Më 
pas është nocioni historiko-politik: platformat fshihnin figurat tërheqëse të 
vajzave të reja nga ushtritë e huaja gjatë pushtimit osman, duke dekurajuar 
ushtarët që të abuzonin me gratë hasjane.
 Kam zhvilluar diskutime të pafundme mbi atë se si erdhën dhe pse 
vazhdojnë ta veshin këtë konstruksion. Në fund, arrita në përfundimin se 
ndoshta ishte një kombinim i të gjitha këtyre shpjegimeve (dhe të tjera të 
harruara prej kohësh), secila prej tyre kontribuonte në mbijetesën e zakonit. 
Cilado qoftë arsyeja, me kalimin e shekujve platforma është bërë estetika 
e preferuar. Kur bëhet fjalë për të, hasjanet mendojnë se duket vërtet mirë. 
Gjithashtu bën të ndjehesh mirë. Mund t’ju them nga përvoja personale se 
është shumë komode, duke siguruar mbështetje të këndshme për pjesën 
e poshtme të shpinës. Mendoni për punëtorët e ndërtimit që ngrenë me 
gëzim thasë me çimento, të mbështetur nga ato rripa të gjerë e të zinj si 
mbështetës të shpinës.
 Në vitet e 1980-ta, shumica e nuseve hasjane ishin martuar ‘ala franga’, 
me fustane të gjata të bardha të stilit perëndimor, por ishin veshura me 
kostumin tradicional sapo ishin martuar. Gratë që jetonin me burrat e tyre 
bukëpjekës në pjesë të tjera të Jugosllavisë, visheshin si gratë vendase kur 
largoheshin andej, duke u kthyer në veshjen e “stilit të vjetër” sa herë që 
ktheheshin në shtëpi. Këto praktika krijuan një biznes të shpejtë në flokëve 
të zeza sintetike për gratë që modernizonin stilet e tyre për jetën jashtë 
Hasit.
 Në fakt, ekziston një version tjetër i kostumit të Hasit, me një parzmore 
më të vogël dhe një model flokësh më të shkurtër, të prera pak poshtë 
veshëve, kaçurrela të trasha të zeza që dalin jashtë një shalli të bardhë. 
Këto dy detaje të vogla tregojnë shumë për dominimin politik dhe 
konfigurimet shoqërore në këtë vend të vogël dhe me pluhur të planetit. 
Zonjat me kaçurrela të zeza janë katolike. Nga trembëdhjetë fshatrat në 
anën kosovare të Hasit, pesë prej të cilëve i ruajtën fshehurazi besimet e 
tyre të krishtera, gjatë periudhës osmane e deri në ditët e sotme.
 Me një shikim mund ta dallosh se po hyn në një fshat katolik dhe jo në një 
fshat mysliman: gra me jastëkë në ijë në vend të parzmoreve prej druri dhe 
kaçurrela të shkurtra të zeza në vend të flokëve të gjata të drejta, derra në 
oborr dhe një kmbanore  kishe në vend të minares së një xhamie. Dhe gjatë 
dasmave, kur nusja kalon nga pragu - që simbolizon përfshirjen në familjen 
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e burrit të saj - ajo bekon pjesën e sipërme të kornizës së derës me shenjën 
e kryqit, jo një puthje në Kuran. Këto janë dallime sipërfaqësore. Kur 
bëhet fjalë për atë që ka rëndësi, jetët e këtyre katolikëve dhe myslimanëve 
janë mjaft të ngjashme. Feja nuk është parimi përfundimtar që organizon 
vetëdijen në Kosovë, por më tepër mungesa, izolimi dhe cenueshmëria. 
Këto, së bashku me direktivat morale që ndërthurin shpikjet e krishtera, 
myslimane dhe fisnore, të gjitha i çojnë njerëzit e Hasit drejt një etike të 
konservatorizmit ekstrem, veçanërisht në fushën e fejesës dhe martesës.
 Baza ime në Has ishte me Totajt, familje kjo në fshatin Gjonaj, një nga 
fshatrat e parë ku vini me të hyrë në rajon. Familja ishte tipike në shumë 
mënyra. Gjyshi nuk rronte më, familja përbëhej nga gjysha, një nga tre 
djemtë e saj, tre gratë e të tre djemve dhe tre ose katër fëmijë për çift. 
Dy djemtë e tjerë ishin bukëpjekës që punonin diku tjetër në Jugosllavi. 
Zakoni diktonte që njëri nga djemtë duhej të qëndronte në shtëpi për të 
drejtuar shtëpinë. Kur vinin mysafirët, ai vepronte si mikpritës, për të gjitha 
qëllimet praktike, gratë udhëhiqnin shtëpinë, përveç rasteve kur dy burrat e 
tjerë ktheheshin për vizitë. Dy djemtë adoleshentë ishin djem të udhëtimit, 
pasi kishin kaluar disa kohë jashtë vendit me baballarët e tyre bukëpjekës. 
E ardhmja e tyre ishte e pasigurt.
 Struktura më e shquar në kompleksin e madh të familjes Totaj ishte 
kulla e vjetër prej guri (shtëpia tradicionale minifortesë e shqiptarëve), e 
pabanuar më. Shtëpia kryesore në të cilën jetonte familja ishte Kosova 
tipike e viteve 1960: një kub i gjatë, i thjeshtë me gurë me dy dhoma të 
vendosura në mënyrë simetrike në secilin nga dy katet. Në oborrin përreth 
shtëpisë kishte një ndërtesë për të gatuar, për të ruajtur kokrrat e misrit, 
kashtë, një hambar, një shtëpi primitive prej druri, një litar rrobash të gjatë 
të varur midis pemëve, një cung peme për të çarë dru dhe, pas shtëpisë, një 
përrua që dikur kishte pasur ujë të pastër, por tani nuk ishte më.
 Dhomat ishin të thata, përveç odës, dhomës së ndejës, e cila ishte e 
mbuluar me një qilim persian. Dyshemetë ishin prej druri të papërpunuar 
dhe i vetmi objekt në vend ishte një stufë e vjetër. Dekori përbëhej nga disa 
fotografi të vjetra të të afërmve të vdekur, të pazbukuruara, të vendosura 
çuditërisht lart në mure betoni. Secila prej nuseve kishte një koleksion të 
vogël kujtimesh të mbetura nga dasmat e tyre, por ato nuk shiheshin. E 
vetmja gjë që ndodhte në këto dhoma, si në dhomat e mijëra banesave të 
ngjashme në mbarë Kosovën, ishin njerëzit.
 Gjatë ditës, duke pasur Gjonajn si bazën tonë, unë dhe Bajrami bënim 
ekskurzione në fshatrat fqinj, duke kërkuar pleqtë që kishin reputacion të 
veçantë për dituri dhe urtësi. Pasi të hipnim në një karrocë me kuaj ose të 
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ngjiteshim në mal, të shoqëruar nga disa djem ose të rinj si udhërrëfyes, 
më në fund do të mbërrinim në destinacionin tonë. Duke thirrur nga ana 
e jashtme e një muri guri ose një gardhi të rrënuar, ne do të kërkonim 
të zotin e shtëpisë dhe më pas do të kërkonim lejen e tij për të hyrë në 
pronë. Pasi të pranoheshim në odën e tyre, duke respektuar protokollet 
delikate të të folurit dhe të mënyrës së pritjes, ne gradualisht, me butësi, do 
të prezantonim misionin tonë pse jemi aty, së bashku me kredencialet tona: 
njerëzit që njihnim që kishin njoftuar për vizitën. Dhe, siç e përmenda 
më parë, kisha dhënë disa herë intervista në gazetë dhe në televizion, dhe 
zakonisht ishte dikush në grup që e dinte se isha “gruaja amerikane që 
studioja për Kosovën”.

 Me kalimin e bisedës dhe të ditës, na bashkoheshin burra të lagjes. Pas 
kafes së detyrueshme dhe pijeve joalkoolike të sjella në kohën e duhur nga 
një drake e thjeshtë, por e përzemërt, ne tërhiqeshim për t’u ulur në shilte. 
Më pas, me lugët e vogla që trokasin në gotat e vogla të çajit dhe cigaret e 
hedhura përreth derisa të grumbulloheshin në grumbuj të vegjël në tapetin 
e kuq para secilit të ftuar, do të fillonte muhabeti (biseda) i vërtetë. Së 
bashku me burrat e mbledhur aty, unë dhe Bajrami do të endeshim nëpër 
korridore të ndryshme kognitive, duke eksploruar tema që hedhin dritë mbi 
prejardhjen, historinë dhe ekonominë lokale. Më në fund do të kalonim drejt 

Shpi e vjetër në Gjonaj
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temave më delikate: rolet gjinore, relikti i martesave të ndërmjetësuara, 
mohimi i arsimit të mesëm për shumicën e vajzave dhe shtrembërime të 
tjera zakonore që lanë shumicën e të rinjve të Hasit të paarsimuar, me të 
ardhme me pak shpresë ose në mërgim.
 Pikërisht atëherë bisedat bëheshin vërtet delikate dhe vërtet interesante. 
Tema gjithmonë prekte një nerv. Në fund të fundit, shumë nga këta burra 
kishin jetuar jashtë Kosovës, madje edhe jashtë shtetit, dhe ata e dinin mirë 
se praktikat që ata po mbanin ishin një anakronizëm total në kontekstin e një 
Kosove që thërret për të hequr qafe lidhjet e saj me të kaluarën osmane dhe 
baticat ekonomike të Evropës Lindore, dhe për t’u bërë pjesë e Perëndimit.
 Keni parasysh se Bajrami, para se të fillonim këtë punë në terren së 
bashku, ishte një djalë shumë i qetë, i cili shmangte me çdo kusht bisedën, 
e lëre më përballjen, dhe fliste vetëm kur ishte absolutisht e nevojshme. 
Por, gjërat filluan të ndryshonin sapo u futëm në ritmin e këtyre bisedave. 
Ai filloi të përfshihej në debatet tona me vendasit. Filloi të bëhej kurreshtar, 
të interesohej për gjëra përtej përvojës së tij të ngushtë në Gollak dhe 
Opojë. Këto biseda u bënë ‘modus operandi’ ynë për hulumtime. Nuancat 
kulturore të rajonit filluan të zbuloheshin dhe të kuptuarit e Bajramit për 
Kosovën filloi të zgjerohej.
 Gjatë ditës, gjeja rrugën drejt vendit ku ishin gratë dhe mësoja çfarë 
mundesha për jetën e tyre, gëzimet, hallet e tyre, pranimin e fateve të 
errëta. Disa nga nuset që takova jetonin në varfëri të tmerrshme. “Dhoma e 
tyre” mund të jetë një dhomë me objekte druri, me një shtrat dhe dollap të 
thjeshtë druri, dhe një jetë durimi dhe mundimi në vazhdim. Pothuajse fare 
të pashkolluara apo të ekspozuara ndaj ideve të reja, ato ishin të kushtëzuara 
për të nxjerrë më të mirën nga fati që u kishte qëlluar. Shpesh habitesha nga 
rrethanat e tyre: ishin kushte të botës së tretë në Evropën e viteve 1980-ta.
 Një nga familjet që vizituam ishte në mes të një gjakmarrjeje – një 
zakon tjetër “i mposhtur”, i cili, në fakt, ishte ende shumë i pranishëm 
në Kosovë. Thuhej se në vitet e 1980-ta kishte 600 konflikte aktive mes 
familjeve kosovare. Ky konflikt, për të cilin na rastisi të mësonim, kishte 
filluar në një furrë buke në Zagreb, kryeqyteti i Kroacisë. Një burrë nga 
familja që po vizitonim ishte goditur me thikë në lidhje me pronësinë e një 
ore. Kjo do të thoshte se familja e të vdekurit ishte në belá (në gjak) me 
familjen e dorasit. Degëzimet e këtyre praktikave ishin tronditëse. Nëse 
ndonjë anëtar mashkull i familjes së dorasit do të shihej nga ndonjë anëtar 
mashkull i familjes që kërkonte hakmarrje, ai burrë mund të qëllohej. 
Kjo do të thoshte që burrat që punonin në qytet duhej të udhëtonin gjatë 
errësirës dhe se gratë duhej të bënin të gjitha punët në fusha e në fermë, 
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ndërsa burrat ishin të mbyllur brenda. Ishte magjepsëse të hasje një grup 
tjetër zakonesh drakoniane (si burrneshat dhe martesat e ndërmjetësuara ) 
që zyrtarisht ishin “zhdukur” në Kosovë, por ishin shumë të pranishme dhe 
konsideroheshin si një pjesë e çuditshme, por e pranuar e jetës.
 Gjatë kohës që ishim në Has, Bajrami më shoqëroi në vizita në 
ambulancat e parregulluara mjekësore, që u shërbenin banorëve të 
zonës, duke u bërë pyetje të vështira njerëzve në detyrë për problemet 
shëndetësore që rëndonin zonën. Cila ishte sëmundja më e zakonshme e 
fëmijërisë që hasnin atje? Sa foshnja kishin vdekur nga dehidratimi? A 
kishin parë ndonjë rast të poliomielitit? Pse kishte mbeturina toksike në 
shportën e plehrave? Çfarë do të nevojitej për të pastruar dyshemetë apo 
për të larë rrobat?
 Ambulancat vizitoheshin çdo javë nga mjeku i rajonit, i cili jepte 
injeksione të pafundme dhe antibiotikë (përgjigjja e preferuar për të gjitha 
sëmundjet), ose jepte udhëzime për të shkuar tek specialistë në qytet. 
Ndërsa kjo po ndodhte, ne flisnim me gratë që rreshtoheshin për vizitat e 
tyre. Të veshura mirë me kostume të vjetra por të stërholluara, me djepa 
prej druri në shpinë, me fëmijë që kishin ethe dhe u rridhnin hundët në 
krah, gratë ishin të sjellshme, të forta dhe fatkeqësisht të pajtuara me 
pashmangshmërinë e sëmundjes dhe humbjes në familjet e tyre.
 Një pasdite në fund të vjeshtës, kur dimri kishte filluar të vinte, zbuluam 
se, pasi kishim kaluar një vizitë te një familje bukëpjekësi në fshatin Krushi, 
nata na kishte zënë të pavëmendshëm dhe për të mbërritur në destinacionin 
tonë të radhës, duhej të udhëtonim nëpër një lumë të cekët, por i vrullshëm 
kur duhej të kalohej me traktor. U bëra shoferi i rastit dhe me kokën të 
mbështjellë me shalle leshi kundër erërave të akullta, manovrova disi 
atë bishën e gjatë mekanike të kaltër nëpër ujërat e zinj e vërtitës, ndërsa 
shoqëruesit e mi shijonin nocionin e një vajze amerikane në këtë gjendje të 
vështirë. Mund ta keni të njohur ndjenjën e natës së ftohtë që të shpon në 
fytyrën, e dhimbshme dhe jashtëzakonisht gjallëruese.
 Të rraskapitur pas një dite pune në terren, unë dhe Bajrami mbërrinim 
në shtëpi te Totajt, të ngrohur nga zjarri dhe mbledhja e fëmijëve dhe 
kushërinjve, vonë në mbrëmje hanim një darkë të shijshme, me patate të 
pjekura ose misër. Kjo pasohej, me kënaqësi, nga një ëmbëlsirë fshati: çaj 
i bjeshkës - një bar vendor aromatik që shërbehet i nxehtë valë i mbushur 
plot sheqer, që mban aromë livadhesh të egra në lulëzim.
 Ndërsa gratë e moshuara të shtëpisë kujdeseshin për punët e fundit 
të ditës, Bajrami shkonte në shtrat në dhomën e burrave dhe unë kaloja 
kohën e çmuar vetëm me vajzat e pamartuara. Pas një ose më shumë ditësh 
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duke u zhytur nëpër pluhur dhe baltë, duke u kacavjerrë në faqet e thata 
shkëmbore dhe poshtë rrugëve djerrë me Bajramin dhe shokët tanë në 
kërkim të historisë së Hasit, u kënaqa me luksin e jashtëzakonshëm: larja 
e këmbëve nga njëra prej vajzave, në një legen plastik të mbushur me ujë 
të ngrohur në stufën me dru. Ndërkohë, vajzat e familjes së ngushtë, të 
shoqëruara nga kushërirat e lagjes,  mblidheshin për të biseduar me zëra 
të heshtur për intriga delikate, shqetësime, sekrete, dëshira. Ato tregonin 
histori të dashurive të parealizuara, të shkatërruara nga kthesat tragjike të 
martesave të ndërmjetësuara. Ato e dinin që unë po i regjistroja këto biseda 
dhe ishin të lumtura që po më tregonin për mënyrën e tyre të jetesës.
 Vetëm rreth 30 minuta apo më shumë nga qendrat e zhurmshme urbane 
në veri të Gjakovës dhe në jug të Prizrenit, Gjonaj mund të ishte një mijë 
kilometra larg atyre qyteteve, duke gjykuar nga disa nga praktikat e tyre më 
fanatike. Më e spikatura prej tyre: martesat e ndërmjetësuara kur djemtë 
dhe vajzat ishin në adoleshencë të hershme. Deri në mesin e viteve 1980-ta, 
shumica e martesave në Has ishin midis të rinjve që nuk ishin parë kurrë. 
Kur pata folur për këtë me familjen ku banoja në Prishtinë, ata nuk mund 
ta besonin. Por, gjithçka ishte e vërtetë.
 Shumë prej këtyre tregimeve i regjistrova me leje, në kasetë, të cilat 
më vonë i transkriptova për t’i përfshirë në disertacionin tim. Lumnija, 
kusherira e familjes Totaj, për martesat e ndërmjetësuara tipike në Has, tha:
 “Nga motrat e mia mora vesh se isha fejuar me një djalë nga Hasi. U 
ndjeva tmerrësisht keq. Nëse do ta kisha parë ndonjëherë, do të ishte në 
rregull. Por nuk do ta shoh, sepse tani është ushtar. Nuk kam as fotografi, 
as letra. Nëse ai do të dërgonte një letër tani, njerëzit do të flisnin. Gratë, 
jo burrat. Kështu është këtu. Nëse prindërit e një vajze zbulojnë se ajo e 
ka parë të fejuarin e saj, ka telashe të mëdha. Nuk e lënë më të dalë nga 
shtëpia.”
 Kur unë dhe Bajrami flisnim me djemtë, dëgjonim histori si kjo nga 
Hakiu, i fejuar në vitin 1986:
 “Në ditët e sotme shumë djem mund të dallojnë të fejuarën e tyre nëse 
kanë parë një foto dhe e njohin shtëpinë e vajzës. Por, nuk ka takime të 
fshehta. Nuk mundemi! Mund të dërgohet një letër për të organizuar një 
takim, por kemi frikë se do të përgjohet. Nëse babai i një vajze dëgjon 
që ajo e ka bërë këtë, ai i thotë se ajo nuk është më vajza e tij. Takimi me 
të fejuarin apo fejuaren para dasmës konsiderohet ndër gjërat më të ulëta 
që mund të bëjnë të rinjtë. Është e pamoralshme. Është e turpshme. Pasi 
ke qenë tre-katër vjet i fejuar, më në fund e sheh kur zbret nga makina e 
dasmës. Është goxha befasi. Ndoshta e keni dëgjuar emrin e saj, por nuk 
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e dini se kush është. Ndoshta e dini se ku është shtëpia e saj, por nga pesë 
apo gjashtë vajza që mund të ketë atje, nuk e dini saktësisht se cila është 
e jotja.”
 Pse ishte kaq e rëndësishme që në familjet tradicionale të caktoheshin 
me ndërmjetësim martesat e fëmijëve të tyre? Për këtë zakon, i cili ka 
ekzistuar gjatë historisë njerëzore, janë bërë shumë hulumtime. Në shumë 
raste ka të bëjë me martesën e fëmijëve në moshë të re për të reduktuar 
barrën ekonomike të vajzës në familje (nevoja për ta ushqyer, veshur 
dhe edukuar), duke e dërguar te burri i saj, për të garantuar sigurinë e 
saj financiare me familjen e tij dhe për të forcuar lidhjet shoqërore që 
janë të dobishme për familjet. Të gjitha këto janë pjesë e historisë me 
martesat e ndërmjetësuara shqiptare. Unë mendoj se, si me shumë zakone 
arkaike, gjithçka ka të bëjë me demonstrimin e nderit dhe forcës ndaj të 
tjerëve. Një martesë e ndërmjetësuar tregon kontroll, strukturë dhe bindje 
brenda familjes, gjëra këto të cilat vlerësohen tek shqiptarët. Kur bëhet 
fjalë për këtë, ekziston vetëm një ndjenjë e përgjithshme midis familjeve 
tradicionale që martesat e ndërmjetësuara janë më të LUMTURA, sepse 
ato bazohen në zgjedhjet e mençura të të moshuarve dhe jo në kapriçot e 
dashurisë romantike të të rinjve, si dhe për arsyen se ata kanë mbështetjen 
e plotë të të dyja familjeve.
 Në ato orët e vona të natës vetëm me vajzat, do të përfolnim së bashku 
për fejesat që po bëheshin, për negociatat që vetë vajzat mezi i dinin. Pasi 
të dihej se me kë ishte fejuar një vajzë, ata mund të parashihnin se si do 
të shpalosej fati i saj. Disa vajza po martoheshin me një djalë, familja e të 
cilit kishin “letra” në Zvicër, dhe oh çfarë jete do të bënte ajo! Disa ishin 
martuar në familje “intelektuale” në Prizren, me burra të arsimuar që nuk 
kërkonin nuse të pashkolluar. Në raste të tilla, ajo madje mund të mësojnte 
një zanat dhe të gjente një punë. Të tjerat do të përfundonin si nënat e 
tyre, me bashkëshortët emigrantë që i shihnin disa herë në vit – vizita këto 
mjaft të shpeshta për të mbushur shtëpinë me foshnja dhe për të lënë pas 
vështirësitë e bëra të tolerueshme nga komoditeti i komunitetit.
 Këto sesione të pëshpëritjeve të natës vonë ishin shkolla ime, vajzat 
ishin mësueset e mia, meqë kuptova se çfarë ishte Hasi. Nga mesnata, 
fëmijët e vegjël ishin në gjumë të thellë, secili përkulej si një kotele në 
prehrin e dikujt. Shpejt, shiltet shtriheshin në dyshemenë e zhveshur dhe 
vajzat shtriheshin drejt për të fjetur me ato rroba që kishin veshur. Më në 
fund të shtrirë, nën jorganë të vjetër të rëndë, të përgjumur nga frymëmarrja 
e ngadaltë dhe paqësore gjithandej, brenda pak minutash të gjithë do të 
binim në gjumë të thellë.
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 Një nga qëndrimet e mia në terren me Bajramin përfundoi në një përvojë 
gati fatale. Ajri ishte i rënduar nga mjegulla malore ndërsa u nisem për në 
shtëpi nga një fshat i largët. Flisnim për gjëra të ndryshme, ndërsa K-14-
shi negocionte kthesat e malit të holla si qime flokësh. Papritur, pa asnjë 
paralajmërim, humba kontrollin e makinës. Rrotat morën një rrëshqitje të 
ashpër nëpër rrugën e lagësht, makina bëri një gjysmë rrotullim dhe pastaj 
u rrotullua një herë, pastaj edhe një herë dhe më në fund mbeti e rrotulluar 
me kokë poshtë, e heshtur, në mes të asaj rruge të shkretë malore.
 E shtangur, shikova dhe pashë se Bajrami kishte vetëdije dhe ishte 
i palënduar. Të dy kishim mbetur të varur, me kokë poshtë, të mbajtur 
në hapësirë nga rripat e sigurimit, si astronautët në gravitet zero. Pasi u 
orientuam dhe kuptuam se cila anë na çonte lart, ne arritëm të zvarriteshim 
nga dritaret, të ngriheshim në këmbë dhe të vlerësonim faktin se ishim, 
mrekullisht, gjallë. Nuk kaloi shumë dhe dëgjuam gjëmimin dhe rrapëllimat 
më të mirëpritura që vinin nga rruga: një traktor me karrocë që mbante një 
grup bujqësh u shfaq në kthesë. Të shqetësuar, të aftë dhe më shumë se të 
lumtur që mund të na ndihmonin, me një çikrik të madh ata e kthyen në 
këmbë atë K-14-shin e vjetër, por të mirë e të pathyeshëm. Ne vlerësuam 
dëmin: gërvishtjet dhe papastërtitë dhe xhami i përparëm i zhvendosur. Për 
habinë tonë, vetura u ndez si me hajmali. Mekaniku në Prizren tha: “Këto 
K-14-shat janë ndërtuar si tanke. Nëse do të kishit qenë në ndonjë lloj tjetër 
makine, do të kishit vdekur.”
 Pasi mbaruam me mekanikun, më duhej të shkoja me veturë me 
Bajramin në shtëpi, në ngjitjen 45-minutëshe të Opojës dhe deri në atë 
rrugë të pjerrët, të paasfaltuar, të ngushtë e të tmerrshme për në Buçe, 
që një shi i vazhdueshëm kishte krijuar një det të rrëmujshëm balte dhe 
llucë. Sapo ia dolëm dhe sapo Bajrami ishte i sigurt në shtëpi, më duhej të 
kthehesha në bazën time në Bellobrad përtej luginës. Ende e rrëmbyer nga 
taksirati jonë i vogël gati vdekjeprurës, me zell dola deri poshtë kodrës së 
llumit të mëndafshtë. Sa hap e mbyll sytë, rrotat poshtë meje u hodhën në 
një rrëshqitje anash. Në kohën kur arrita në fund të asaj që ndihej si një 
udhëtim në një park ujor për në ferr, nervat e mia ishin të turbullta, unë 
dridhesha e vërshuar nga lotët dhe tmerri.
 Disi kalova pjesën e mbetur të asaj rruge të gjatë e të errët nëpër natën e 
zezë dhe, më në fund, arrita tek përqafimin e nënës sime të Bellobradit dhe 
vajzave të saj të dashura që më pritën me çaj të ëmbël mali të nxehtë valë 
dhe çarçafë të bardhë të pastër. U zhyta në gjumë, e rrethuar nga errësira e 
egër e natës së Opojës, rrahja e pamëshirshme e çekiçëve të valavicës, të 
çliruar me rrjedhën e një përroi të fryrë, që përplaseshin në mua.
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 Në mëngjes u zgjova me ethe drithëruese dhe një kushëri i familjes aty 
nga fshati, që studionte për mjekësi, u ftua të më vizitonte. Pavarësisht se 
çfarë të mundon, në Kosovë, një injeksion i madh është gjithmonë trajtimi 
i preferuar. Nuk kisha zgjidhje tjetër veçse të isha paciente e dëgjueshme.
 Befasisht, gjilpëra e bëri efektin dhe të nesërmen u nisa përsëri me 
veturën time, K-14-shin e guximshëm, tanimë pak i shtrembër dhe më 
i rëndë për t'u përdorur, për të marrë Bajramin për udhëtimin tonë të 
ardhshëm hulumtues.

Gratë e Hasit

Qitja e pites në Has
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Enja në vek në Has

Nuse e re në Has
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Me djep në kullan

Në ambulantë shëndetësore

Në stacion të autobusit në Prizren
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Kostumet e grave muslimane

Kostumet e grave katolike
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Vallja në Has
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Duke vozitur traktorin në Krushë të Madhe

Vajzat më lajnë këmbët në Has

Duke xhiruar dasmën nga dritarja në Has

Duke intervistuar një nga nuset e Totajve në Has



PJESA 3

Kthimi në Kosovë
si punonjëse e ndihmës humanitare

 dhe si nënë
1994 – 1997
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Xheremi dhe vizita ime sekrete 
në një shoqëri në hije

Bebja Xheremi (Jeremy)

 Pas përfundimit të punës sime në terren në Kosovë për doktoraturën 
time në antropologji, u ktheva në shtëpi për të shkruar disertacionin.
 Në vitin 1990 më erdhi në jetë djali im, Xheremi (Xheremi McIvor 
Berisha Reineck). Jam krenare të them se Xheremi është gjysmë shqiptar, 
fryt i një lidhjeje të gjatë dhe dashurisë së thellë me një shqiptar kosovar. 
Por kjo është një histori tjetër, për një kohë tjetër. Mjafton të them se që 
nga lindja e tij, Xheremi ka qenë drita e jetës sime, gëzimi dhe frymëzimi 
im!
 Xheremi lindi në Santa Barbara dhe kaloi vitin e parë atje. Kur ai ishte 
një vjeç e gjysmë, u transferuam në Monterey e bukur, në Kaliforni, ku 
ndoqa një diplomë master në TESOL (Mësimdhënia e anglishtes si gjuhë 
e dytë) në Institutin e Studimeve Ndërkombëtare në Middlebury. Vini re se 
kjo ndodhi pasi fitova dekotraturën nga Berkeley. Doja të merrja diplomën 
TESOL, sepse e dija se do të isha një nënë beqare, duke rritur vetë Xheremin 
dhe doja të mbaja mundësitë e mia të hapura për të siguruar jetesën jashtë 
akademisë. Më pëlqen mësimi, veçanërisht mësimi i anglishtes, sepse 
mund të lidhen me botën përmes studentëve të mi. Doja gjithashtu të isha 
në gjendje të jetoja dhe të punoja në vende të tjera dhe t’i jepja Xheremit 
atë përvojë nëse më paraqitej mundësia.
 Kur u largova nga Kosova në vitin 1989, në dëborën e zymtë të dhjetorit 
të thellë, nuk e kisha parashikuar valën e ngjarjeve që do të shkatërronin 
këtë vend në vitet e ardhshme. Duke u kthyer prapa në muajt e mi të fundit 
në Kosovë, më kujtohet një pasdite e së dielës, ulur me një familje fshati, 
duke parë dëborën që fluturonte jashtë. Ndërsa ngroheshim pranë stufës 
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së drurit, dëgjuam lajmet për demonstratat në Prishtinë dhe për turmat e 
shqiptarëve që demonstronin nëpër Kosovë, që zëri i tyre të dëgjohej në 
kryeqytet. Lajmi na kishte mbërthyer, një përzierje rreziku dhe mundësie 
që rëndonte ajrin. Nuk i kishim parandier vështirësitë që do të binin mbi 
çdo qytet, çdo fshat dhe çdo familje në Kosovë, në vitet që do të vinin.

Në Slloveni për takimin e OXFAM-it

Në KosovëNë Monterey
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Xheremi me gjyshen Merilyn në Monterey
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 Ishte viti 1993 dhe lufta po vazhdonte në Jugosllavi. E dija se nuk mund 
të ktheheshim në Kosovë, kështu që në vend të kësaj, pasi morëm diplomën 
time TESOL, u transferuam në Nju Xhersi për të qenë pranë komunitetit 
shqiptar në bregun lindor. Lidhja ime kryesore ishte me gazetarët e gazetës 
Illyria në Bronx. Gjatë asaj kohe, kam shkruar për shtypjen dhe trazirat civile 
në Kosovë në botime të ndryshme, duke përfshirë Gati për luftë: Rrethimi 
i qetë i Kosovës (Poised for War: Kosovo’s Quiet Siege), një përmbledhje 
esesh në librin Fqinjët në luftë (Neighbors at War). Organizova gjithashtu 
një konferencë në Universitetin e Kolumbias me liderë dhe studiues të 
Kosovës për të diskutuar krizën që të gjithë mund ta shihnim duke ardhur.

Vizita sekrete në shoqërinë në hije

 E zhytur në të gjitha këto, vendosa që më duhej të bëja një vizitë të 
shkurtër në Kosovë për të mësuar nga dora e parë se çfarë po ndodhte në 
të vërtetë. Duke lënë Xheremi me miqtë në Nju Xhersi, mora një fluturim 
përmes Cyrihut, për në kryeqytetin e Maqedonisë, Shkup, 90 minuta 
nga Prishtina. Pasi hipën në bord, pasagjerëve iu dha lajmi turbullues se 
aeroplani në të vërtetë ishte nisur për një qytet tjetër maqedonas, Ohër, që 
do të thoshte se rruga ishte zgjatur përtokë dhe në të nisur për në Kosovë do 
të duhej të kalonim kufirin e Kosovës në mes të natës. Tensionet u shtuan, 
fjalë të ashpra filluan të shkëmbeheshin ndërmjet pasagjerëve të shqetësuar 
dhe përfaqësuesve të linjës ajrore. Një përleshje me grushta u shmang për 
një qime koke.
 Me të mbërritur në Maqedoni, pengesa jonë e parë ishte kontrolli 
doganor, ku ne pamë një realitet të ri. “Ku e keni vizën për Maqedoni”? 
Do t’u duhen para maqedonase për telefon.” Ah po, Maqedonia ishte bërë 
shtet që nga hera e fundit kur unë isha atje. Por, ndërsa dola në errësirë, nën 
një qiell mesnate të mbushur me yje, realitetet politike u zbehën teksa iu 
dorëzova ndjenjës së fortë e të familjarizuar e të qenit në tokën ballkanike 
dhe në të kaluarën e saj të thellë dhe të dhimbshme.
 U futëm në një autobus nga Ohri për në Shkup, aranzhmanet e panjohura 
dhe jashtë kontrollit tonë – shija ime e parë e gjendjes së re të frikës 
kolektive. Vërtet po na çojnë në Shkup? A do të ndaleshim rrugës? A do të 
më merrnin mua (të huajen e vetme) mënjanë për t’u marrë në pyetje dhe 
më pas “të bënin diçka” me mua? Më në fund, një pjesë e tensionit u thye 
nga një grindje e mirë për muzikën që shpërtheu në autobus. Askush nuk 
ishte i disponuar për të dëgjuar estradë maqedonase për tre orë. Shoferi 
kishte një kasetë shqip, por u lodh shpejt prej saj. U gjetë një kompromis 
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me një muzikë kafenesh rome që të gjithë mund ta toleronin.
 Të gjithë pasagjerët ishin shqiptarë, përveç meje dhe një vajze të re 
maqedonase. Ajo u ul më afër shoferit, vigjilente dhe e tensionuar, duke 
mos folur me askënd. Ndryshe nga ajo, unë ndihesha si në shtëpinë time, e 
sigurtë, duke ditur se isha e rrethuar nga shqiptarë, për të cilët e dija se do 
të më ndihmonin nëse do të kishte probleme.
 Në mesin e bashkëudhëtarëve të mi ishin dy të rinj shqiptarë që po 
përpiqeshin të gjenin punë në Cyrih dhe ishin kthyer në kufi. “Askush në 
familjet tona nuk ka punë. Ata kanë nevojë që ne të punojmë jashtë vendit. 
Ne kishim punët e aranzhuara në Cyrih. Si do t’i mbështesim tash?” 
Një grua e moshuar shqiptare po kthehej e vetme në qytetin maqedonas 
të Tetovës pasi kishte vizituar djemtë e saj në Zvicër. Ajo iu lut shoferit të 
bënte një ndalesë shtesë atje. Një grup burrash bënë pazare me shoferin në 
emër të saj dhe njëri nga ta që ishte nisur për në Kosovë, braktisi udhëtimin 
e tij dhe zbriti me gruan, duke i premtuar se do ta ndihmonte për të gjetur 
shtëpinë e saj.
 Ne të tjerët ishim të preokupuar me gjendjen e panjohur të kalimit të 
kufirit në Han të Elezit. Kohëzgjatjen e udhëtimit me autobus e kaluam 
duke u shqetësuar se si do të ishte vendkalimi. Pasiguria dhe frika na 
dridhnin si rrymë elektrike. Një grup burrash nga Gjilani e paguan shoferin 
që t’i çonte në kufirin e Preshevës: atje mund të ishte më e lehtë, më pak 
kërcnuese. Pas shumë diskutimesh vendosa të përballem e vetme me 
kufirin në Han të Elezit. Me të mbërritur në Shkup, eca nëpër stacionin e 
autobusëve, duke pritur një shenjë të lindjes së diellit.
 Në orën 4:00 të mëngjesit, gjeta një taksist shqiptar dhe u besova 
nga aftësia e tij për të manovruar me situatën. U ndalëm në një stendë 
hamburgerësh rrugës. Çfarë tronditje: turmat e të rinjve maqedonas para 
agimit, që shijojnë lirinë e natës – një kontrast i fortë me shtetrrethimin 
psikologjik që rëndonte moshatarët e tyre shqiptarë në Kosovë.
 Në orën 04:30 arrita në kufirin me Kosovën. Rrezet e para të dritës së 
mëngjesit zbuluan një varg të gjatë makinash dhe kamionësh të mbajtur 
peng nga teket e policisë kufitare. Kjo nuk ishte befasi. Por, aty ku prisja 
të shihja regjistrimin qetësues “PR” të veturave të Prishtinës të destinuara 
për në Kosovë, pashë vetëm targa të shumta “SK” (Shkup). Shoferi im 
më shpjegoi: “Për shkak të sanksioneve të OKB-së kundër Serbisë 
[përfshirë Kosovën], ata nuk kanë naftë. Maqedonasit kalojnë kufirin çdo 
ditë, duke shitur rezervuarët e tyre të naftës, për t’u kthyer pastaj për t’i 
mbushur përsëri në Shkup.” Të ardhura të qëndrueshme nga kjo situatë për 
maqedonasit që i bënë budallenj fuqitë e mëdha – sanksione se jo mahi!  
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 Mësova se shumica e mallrave që drejtoheshin për në Serbi po kalonin 
tutje. Ushtarët amerikanë të vendosur mbi pikën kufitare nuk ishin aty për të 
zbatuar sanksionet, por për të dokumentuar se deri në ç’masë po shkeleshin 
ato. Vrapuesit e embargos po pasuroheshin, tregu i zi po lulëzonte, bota e 
jashtme zbuti fajin e saj kolektiv për mosveprimin kundër Serbisë, ndërsa 
qytetarët kosovarë dhe serbë po e paguanin çmimin.
 Plani im ishte që të tejkaloja makinat dhe kamionët e dorëzuar nga pritja 
e tyre gjashtë orëshe. Duke u përdredhur në një kanal dheu në anë të rrugës, 
shoferi im kaloi me shkathtësi vijën dhe më dorëzoi në këmbë në duart e 
policisë kufitare. E vetme në gjysmën e dritës së një agimi maqedonas, unë 
mbeta plotësisht në mëshirën e policisë që gëzonte fuqinë e vet të vockël. 
Ndërsa udhëtarët e panumërt duronin pritjen, policët pinin duhan dhe 
bisedonin, indiferenca e tyre ishte flagrante dhe e ndyrë. Ndoshta nesër, 
pas një jave, apo pas një viti, gjërat do të ndryshonin dhe policët që sot na 
urdhëronin, grisnin mbathjet dhe ngacmonin plaka, nesër do të kërkonin 
mëshirë. Por, sot ata po komandonin këtë pike ndalimi të pluhurosur.
 Më në fund, më lanë të kaloja dhe fillova të ecja drejt veriut. E gjeta një 
shofer që do të më çonte në Prishtinë. Pasi e kalova kufirin e padëmtuar, u 
desh pak kohë që të merrja veten. Isha e mpirë pas një nate frike. Kur më 
në fund ngrita shikimin, pashë qiejt rozë të lindjes së diellit të Kosovës që 
ngrohnin fushat me grurë të verës së hershme dhe majat e mbuluara me 
borë të maleve të Sharrit në sfond. Kisha arritur në shtëpi.
 Për 15 minutat e para të udhëtimit në veri, dukej sikur asgjë nuk kishte 
ndryshuar që kur isha larguar. Pastaj vura re se tabela për qytetin shqiptar 
të Ferizajt ishte e shkruar vetëm në serbisht: “Uroševac”. Ndarja etnike e 
pesë viteve të fundit u shfaq e përmbledhur në atë fjalë.
 Shoferi kaloi nëpër një labirint të rrugëve anësore për të shmangur 
postblloqet në rrugën për në Prishtinë. Nuk shkoi gjatë dhe shtrirja urbane 
e qytetit u shfaq para nesh, drita e zbehtë e një mëngjesi të së dielës. Iu 
afruam lagjes time të vjetër rreth orës 6:30 të mëngjesit, zbrita në një 
rrugicë të njohur dhe arrita në shtëpinë e Feridës dhe Ferizit, familja tek 
e cila kisha jetuar nga viti 1987 deri në 1989 ndërsa mbaroja studimet e 
doktoraturës - nëna dhe babai im shqiptar.
 Nga pamja e gjërave, nuk kishte ndryshuar shumë. Çarje të mëdha në 
muret e jashtme thërrisnin për riparim. Por jeta ishte në pritje. Askush nuk 
po riparonte apo ndërtonte; ata rrinin në pritje.
 Kopshti kishte lulëzuar. Misri dhe preshi, domatet dhe specat rriteshin 
në rreshta të bollshëm e të rregulluar mirë. Harqet e ëmbla të dorëzonjës i 
varnin me përtesë buqetat e tyre nëpër vendkalime. Përtej kopshtit dhe mbi 
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gardhin tonë, një grup i madh prej njëzet e ca shqiptarësh ishin mbledhur, 
duke biseduar, në këtë orë të hershme. Mësova se bodrumi i shtëpisë së 
fqinjëve tanë ishte dhënë për mbajtjen e mësimeve të universitetit. Feridja 
më tha se një javë më parë, autoritetet serbe kishin zbritur në klasën e 
improvizuar dhe studentët i kishin hedhur letrat e tyre përtej gardhit në 
kopshtin e saj për të shmangur konfiskimin e tyre. Ajo me kujdes i kishte 
mbledhur letrat nga kopshti me fasule dhe qepë, i kishte vendosur në një 
qese plastike dhe ua kishte kthyer pronarëve të tyre të nesërmen. Shoqëria 
“hije” e Kosovës dhe shpirti i sakrificës dhe solidaritetit që solli me vete, 
ishte kudo.
 Ardhja ime i zgjoi ngadalë anëtarët e familjes nga gjumi i së dielës. 
S’kaloi shumë dhe pashë Ferizin, të zotin e shtëpisë, mjeshtrin e shtëpisë, 
duke palosur çarçafët dhe jorganët për t’i ruajtur në dollapë dhe duke 
rregulluar dhomën e ndejës. Kurrë nuk e kisha parë këtë më parë në Kosovë 
- një burrë që bën këtë punë të grave. Tashmë gruaja e djalit të Feridës ishte 
e vetmja e punësuar dhe u nis herët në punë. Feridja nuk mund t’i kryente 
të gjitha punët e vetme. Djali i saj, i cili së fundmi kishte humbur punën, e 
ndërroi fëmijën, e lau, e ushqeu. E mahnitshme!
 Ne hëngrëm fasule dhe speca të pjekur dhe hymë në në bisedë rreth 
ngjarjeve aktuale, veçanërisht rreth largimit të anëtarëve të familjes në 
Evropë dhe lindjes së fëmijëve. Shumica e nënave të reja të lagjes kishin 
lindur një ose dy fëmijë që kur u largova unë, të gjitha të trembura. Obstetrit 
shqiptarë të Prishtinës ishin pushuar nga puna dhe spitali i Prishtinës ishte 
në duart e mjekëve serbë. Kishte raporte kontradiktore për përvojën e 
lindjes në spitalin e Prishtinës.
 Vajza e Feridës kishte udhëtuar në qytetin e Gjakovës, 90 minuta 
në perëndim të Prishtinës, për të sjellë në jetë fëmijën e saj. “Isha aq e 
frikësuar nga telashet gjatë rrugës sa as që po mendoja për lindjen,” tha 
ajo. “Në spital ishte mjerim – dy gra nën shërim përdornin një shtrat të 
vetëm, pa furnizime, kishte aq shumë frikë. Fëmijën e dytë e kam lindur 
në Prishtinë me një mjek serb dhe kam pasur kujdes të mirë, pa probleme”. 
Gruaja e djalit tjetër kishte një përvojë të tmerrshme në të njëjtin spital. E 
kontrollova shenjën nga prerja cezariane: lëkura ishte e palosur dhe qepur 
në vend që të ishin qepur mirë dy pjesët së bashku - një punë e dobët. 
Plaga, më vonë, do të duhej të pritej dhe qepej sërish nga një mjek privat.
 Në mesditën e asaj dite, një stuhi ishte gati për shpërthim dhe pasdite, 
shiu i rreptë filloi të mbushten qytetin. Ndërsa po ecja në kodër për të 
takuar miqtë atë mbrëmje, një stuhi vetëtimash na përfshiu. Sa ironike do 
të ishte, mendova, nëse, pasi kisha arritur deri këtu, do të më godiste një 
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rrufe, sikur një bari të pafat, të vetmuar në majat e maleve të Sharrit.
 Të hënën në mëngjes filloi java ime e çmueshme në Kosovë. Fokusi 
im: përgjigja sociale ndaj konfliktit politik dhe dhunës së pashmangshme. 
Kishim dëgjuar aq shumë për mënyrat e jashtëzakonshme në të cilat 
shqiptarët ishin ngritur në këtë rast, duke i mbijetuar shtypjes serbe, përmes 
mobilizimit të komunitetit dhe krijimit të një shoqërie në “hije”. Doja ta 
shihja këtë me sytë e mi. Ndalesa ime e parë ishte selia e organizatës së 
ndihmës humanitare “Nënë Tereza” që ishte bërë de facto një ministri e 
mirëqenies dhe shëndetësisë e shqiptarëve, e ngarkuar për të lehtësuar 
gjendjen ekonomike të rreth 52,000 familjeve në Kosovë, dhe për të ofruar 
e kujdesin shëndetësor në të gjithë vendin. Çdo paketë ndihme nga jashtë 
regjistrohej nënshkruar nga shqiptarët, por edhe serbët nëse e kërkonin dhe 
e mernin. Profesionalizmi, sfera e ndihmës dhe kuadri i vullnetarëve që i 
mbanin të gjitha këto, ishin shumë mbresëlënëse.
 Fola me mjekë dhe infermierë të cilët ofronin shërbimet e tyre falas në 
spitalet dhe klinikat e improvizuara anembanë Kosovës. Edhe në kushte të 
vështira e me furnizime të kufizuara, klinikat ishin të pastra, efikase dhe 
humane – shumë larg nga ato që udhëhiqeshin nga shteti.
 Në shkollat “paralele” ndesha një frymë bujarie dinjitoze. Njëqind palë 
këpucë të rreshtuara mjeshtërisht jashtë një shtëpie lagjeje ishin shenja e 
parë që një shtëpi private, dikur hapësirë komode për një familje të pasur, 
ishte shndërruar në një shkollë të mesme. Në një lagje tjetër, tri familje 
kishin kthyer disa shtëpi në klasa për 1600 nxënës, që vijonin çdo ditë në tri 
ndërrime. Orët e mësimit ishin shkurtuar në tridhjetë minuta. Të shtatëdhjetë 
mësuesit punonin për 30 dollarë në muaj - një pagë simbolike me të cilën 
mund të blihej fare pak, por ishte një simbol solidariteti dhe nderi. Pronari 
i shtëpisë që vizitova siguronte energjinë elektrike, ofronte çaj, kafe dhe 
ushqim për mësuesit, si dhe qilima e shtroja dyshemeje për nxënësit, duke 
kërkuar vetëm një gjë: që ata dhe mësuesit të ndiqnin rregullisht mësimin 
dhe të mësonin fort. Mësova se shumë nxënës ecnin një orë e më shumë për 
të ndjekur mësimet. Muret ishin të zhveshura, ato pak dërrasa të zeza ishin 
improvizime të vrazhda, tekstet shkollore të konsumuara dhe të rreckosura.
 Teksa i shikoja nxënësit të ulur këmbëkryq, me sy të ndezur përplot rini 
dhe mundësi, me mendjet vigjilente, mendova për “kohët e vjetra” kur oda 
shërbente si vend mësimi, ku të vjetrit ua përcillnin urtësinë e tyre djemve 
dhe nipërve - pa libra, pa letër, pa dërrasa të zeza. Fola me nxënësit, duke 
i nxitur të mendonin për ato ditë të kaluara, duke i sfiduar ata që të mos 
përqendroheshin te varfëria dhe paqëndrueshmëria e rrethanave të tyre, por 
në rëndësinë historike të këtij momenti në jetën e tyre. Të pasigurtë për të 
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ardhmen, duke luftuar vazhdimisht me frikën, konfuzionin dhe mungesën 
e shpresës, ishte e vështirë për këta nxënës të investonin në mësimet e tyre.
 Bota e tyre ishte në pritje dhe vetëm një gjë ishte e sigurtë: se ajo nuk do 
të ishte kurrë njësoj. Socializmi, siç e njihnin, ishte i vdekur. Pavarësisht 
nga e ardhmja, konkurrenca do të ishte një faktor përcaktues në jetën e 
tyre. Ata që përgatiteshin më mirë do të mbijetonin dhe do të përparonin. 
Ata që iu nënshtroheshin dështimit të së tashmes do të lëngonin në mbetjet 
e së shkuarës. «Shfrytëzojeni mundësinë për të studiuar, me çdo kusht!” 
Nxënësve të gjuhëve të huaja u tregova historinë time: shqipen e mësova 
pa mësues e pa klasë, me një libër gramatike për fëmijë në njërën dorë dhe 
një fjalor në tjetrën. Dhjetë fjalë të reja në ditë, një mësim i ri gramatike 
dhe dëshira e flaktë për të mësuar.
 Ditët e mia të fundit në Prishtinë i kalova duke u takuar me shqiptarët, 
duke mësuar për zgjidhjet e gjakmarrjes kohëve të fundit, për arsyetimet 
e përdorura nga autoritetet serbe për të larguar punonjësit e sektorit 
publik nga vendet e tyre të punës, për mbylljen e Institutit Albanologjik 
dhe Akademisë së Shkencave, për përpjekjet e kishave katolike për të 
promovuar aktivitete kulturore për fëmijët, si dhe në lidhje me përpjekjet 
për të vendosur jetimët tek familje kujdestare. Mësova për mizorinë, 
teprimet dhe ekzagjerimet nga të gjitha anët.
 Hasa edhe ironi të papritura. Televizioni i Prishtinës ishte mbyllur, por 
anetat satelitore po sillnin CNN-in, lajmet evropiane dhe TV Tiranën nga 
Shqipëria, në shumë shtëpi. Shqiptarët nuk shkonin në kinema, por shitoret 
e video-kasetave me qira ishin kudo dhe VCR-të ishin pajisje standarde në 
shtëpitë shqiptare. Nxënësve të shkollave të mesme u mungonin stilolapsat 
dhe letrat, por shumë shqiptarë tani kishin kompjuterë personalë dhe bënin 
një punëtë mirë në printimet e materialeve. Sistemi shtetëror shëndetësor 
kujdesej për serbët, por stomatologë privatë, internistë dhe kirurgë kishin 
gjithandej.
 U largova nga Kosova me përshtypje shumë të përziera për atë që po 
ndodhte. Djemtë dhe vajzat e qytetit dhe fshatrave ishin tani në peizazhet e 
largëta të Gjermanisë dhe Suedisë, Londrës dhe Nju Jorkut, duke kërkuar 
punë për të mbajtur familjet e tyre. Zemrat ishin mpirë nga pasiguria dhe 
tmerri. Por, kishte edhe forca pozitive në veprim. Pashë ndryshime të 
mëdha te miqtë e mi shqiptarë që tani ishin angazhuar në mbijetesën dhe 
të ardhmen e shoqërisë së tyre si mësues, ofrues të kujdesit shëndetësor, 
aktivistë politikë dhe punonjës humanitarë. Pashë drejtuesit e fshatrave 
që kujdeseshin për nevojat e familjeve të varfra, shoferë kamionësh që 
dërgonin ndihma në fshatrat e largëta. Këta njerëz kishin një mision, një 
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qëllim, një ndjenjë të vetëvlerësimit të bazuar jo në nderin e familjes dhe 
sjelljen e drejtë si më parë, por në kontributin e tyre individual për një 
kauzë të përbashkët. Kishte një intensitet, një qartësi qëllimi, një nxitje që 
rrallë e kisha parë në Kosovën e vjetër socialiste.
 Shumë herë gjatë vizitës sime kisha dëgjuar këtë frymë solidariteti dhe 
vetëflijimi të kohëve të fundit, të shprehur me një fjalë të vetme: eufori. 
Në shumicën e rasteve përdorej për të përshkruar frymën e ditëve të para 
të lëvizjes që kishte transformuar ndërgjegjen kolektive të shqiptarëve, por 
që po shuhej me kalimin e kohës dhe prej lodhjes së vetëndihmës. Ndërsa, 
disa ishin ende të mbushur me frymën e vullnetarizmit dhe aktivizmit, me 
kalimin e muajve, masat po e kishin gjithnjë e më të vështirë të ruanin 
shpresën dhe vendosmërinë.
 Java ime e “kthimit në shtëpi” në Kosovë kaloi shpejt. Ndërsa prisja jashtë 
shtëpisë së Feridës për udhëtimin tim jashtë qytetit, aroma e trëndafilave të 
verës që zbukuronin tarracat aty pranë, varej thellë në ajrin e avulltë. Një 
ushtar serb kaloi me pushkën e tij të prodhimit rus dhe thashë me vete: një 
detyrë e pakuptimtë, e përgjakshme. Trupi më dridhej nga lotët derisa u 
largova nga përqafimet e familjes dhe fqinjëve të mi kosovarë. U premtova 
se do të kthehesha së shpejti.
 Kur u ktheva në SHBA, kisha mall për ditën kur do të mund ta merrja 
djalin tim me vete në Kosovë, për të luajtur me fëmijët në rrugicat e 
Prishtinës, për të bredhur nëpër fusha me fëmijët e fshatit, për të njohur 
Kosovën që kisha njohur unë.
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Kosova në vitet e 1990-ta:
Rrethimi i heshtur 

 Pas vizitës sime të shkurtër në fillim të vitit 1993, doja aq shumë të 
kthehesha atje, por e dija se do të ishte pothuajse e pamundur të merrja 
një vizë për një qëndrim të gjatë. Pastaj një ditë, krejt papritmas, ra zilja e 
telefonit dhe një angleze e butë, e kulturuar më tha: “Po ju telefonoj nga 
Oksfordi, Anglia, nga zyrat e OXFAM. Ne kemi marrë vesh për punën tuaj 
në Kosovë. Duam t’ju pyesnim nëse do të ishit e interesuar të fillonit një 
projekt për ne atje.” Përgjigja ime ishte e menjëhershme: “Po! Absolutisht! 
Erdha!”
 Detyra e punës ishte të shikoja mundësinë e realizimit të një projekti 
ndihme në prag të shpërbërjes së Jugosllavisë dhe krizës politike dhe 
humanitare në Kosovë. Përpara se të flas për këtë kapitull të ri në jetën time 
si punonjëse e ndihmave humanitare, më lejoni t’jua përshkruaj skenën: 
rrethimi i heshtur i Kosovës.

Shtypja e Serbisë mbi Kosovën

 Në vitin 1991, ndërsa Muri i Berlinit ra dhe një thirrje lirie u dëgjua 
në Evropën Lindore, shteti i Jugosllavisë ishte në grahmat e shpërbërjes. 
Republikat e Sllovenisë dhe Kroacisë u ndanë në vitin 1991. Jo shumë kohë 
më pas, boshnjakët myslimanë, serbët ortodoksë lindor dhe kroatët katolikë 
që përbënin Republikën e Bosnjë dhe Hercegovinës, filluan të agjitojnë për 
territor. Fqinjët katolikë dhe myslimanë, familjet e të cilëve kishin jetuar si 
fqinjë për njëqind vjet, papritmas u vunë përballë njëri-tjetrit dhe dëbimi 
i një ose një grupi tjetër nga fshatrat e tyre shkaktoi mizori të tilla, aso 
që Evropa nuk i kishte parë që nga Holokausti. Udhëheqësit perëndimorë 
ishin shumë të ngadaltë për t’iu përgjigjur gjenocidit që po ndodhte para 
syve të tyre. Në kohën kur u nënshkrua marrëveshja e Dejtonit në dhjetor 
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të vitit 1995, duke i dhënë fund luftës në Bosnje, tanimë qindra mijëra 
njerëz kishin përjetuar torturat, përdhunimin ose shfarosjen.
 Derisa e gjithë kjo po ndodhte, Kosova ishte në mes të një rrethimi të 
heshtur. Armiqësia mes serbëve dhe shqiptarëve po arrinte kulmin pas 
katër vitesh masash drakoniane të vendosura nga Serbia, në përpjekje për 
të shuar dëshirën e shqiptarëve për pavarësi. Kjo valë e re shtypjeje kishte 
filluar më 1989 kur Sllobodan Millosheviqi luajti me kartën e Kosovës për 
ngritjen e tij në pushtet në Serbi, si President i Partisë Komuniste. Në një 
fjalim emocionues, në një përkujtim të madh në vitit 1989, të 600-vjetorit 
të Betejës së Kosovës (një ngjarje me përmasa mitike në mendjen serbe 
- disfata e tyre nga turqit osmanë), ai ktheu sytë e serbëve drejt mesjetës 
së tyre dhe ndezi zjarrin e nacionalizmit, duke bërë thirrje për kthimin e 
sundimit absolut serb në Kosovë.
 Kjo fushatë ideologjike arriti kulmin kur Serbia hartoi një kushtetutë 
të re, duke i dhënë fund pesëmbëdhjetë viteve të autonomisë nominale 
të Kosovës brenda Republikës së Serbisë dhe federates jugosllave. 
Legjislacioni vendosi në duart e qeverisë serbe kontrollin e policisë 
së Kosovës, gjykatave, legjislativit, sistemit arsimor, shëndetësisë dhe 
shërbimeve sociale. Këto lëvizje çuan në abuzime të përhapura të të 
drejtave civile dhe dhunë etnike në krahinë. Për shumë serbë, kjo goditje 
ishte një veprim shumë i vonuar për të frenuar valën e “shovinizmit dhe 
irredentizmit” të patolerueshëm shqiptar. Ata po ndiqnin atë që e shihnin si 
“fatin e manifestit” të tyre - kontrollin mbi atë që ata e konsideronin territor 
të ligjshëm të Serbisë. Shqiptarët e panë marrjen e pushtetit si një regres 
të paligjshëm ndaj statusit të para vitit 1974 dhe një fillim për marrjen e 
krahinës nga Serbia. Të mbajtur fort nën kontrollin serb, shqiptarët vlonin 
nga zemërimi i qetë.
 Në vitin 1990, u miratua “Ligji për Punën në rrethana të veçanta”, duke 
i dhënë Serbisë bazën ligjore për largimin sistematik të rreth 120,000 
shqiptarëve nga puna në sektorin publik. Qeveria i justifikoi largimet si 
«diferencim ideologjik dhe politik» që synonte të pastronte sistemin nga 
elementët e rrezikshëm. Për shqiptarët, këto lëvizje ishin një element i 
llogaritur në një strategji më të gjerë të spastrimit etnik.
 Mënyra se si ndodhën largimet dhe arsyetimi i tyre, gjërat filluan të 
dilnin në pah. Ndërsa disa shqiptarë u larguan nga puna kur refuzuan të 
nënshkruanin betimet për besnikëri ndaj Serbisë, të tjerë u pushuan nga 
puna për shkelje të parëndësishme të rregullave të punës që do të ishin 
injoruar para vitit 1990. Një profesor universiteti mund të raportohej për 
faktin se ishte jashtë zyrës në një kohë të caktuar dhe të kthehet të nesërmen 
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për të kuptuar se ai ose ajo ishte pushuar nga puna dhe nuk mund të hynte 
më në ndërtesë. Mijëra të tjerë u pushuan nga puna me akuza të sajuara 
për sjellje të pahijshme. Një profesoreshë historie që e njihja, e cila kishte 
njohuri minimale të gjuhës angleze, iu kërkua të kujdesej për provimet me 
gojë të studentëve të anglishtes. Ajo refuzoi dhe mori një njoftim pushimi 
nga puna me arsyetimin për mospërfillje.
 Mjekëve u thanë që të shkruanin receta në cirilikë (alfabeti i gjuhës 
serbe, të cilin shumë shqiptarë nuk mund ta lexojnë apo shkruajnë) dhe 
në disa raste edhe të flasin me pacientët shqiptarë në serbisht. Serbët e 
konsideruan këtë si të drejtë dhe sipas tyre: shqiptarët jetojnë në Serbi dhe 
duhet të flasin serbisht, edhe pse më shumë se 90 për qind e popullsisë 
së Kosovës ishte shqiptare. Shumica e mjekëve shqiptarë refuzuan dhe 
u pushuan nga puna, disa nga ta duke pësuar edhe trajtim të ashpër gjatë 
dëbimit fizik nga spitalet apo klinikat e tyre.

 

 Shumë shqiptarë u pushuan nga puna për shkak të “tepricës teknologjike”, 
që përkthehet si shumë njerëz që punojnë në pozita shtetërore joproduktive. 
Duhet të kuptohet se praktikat korruptive të menaxhimit kishin rezultuar 
me të vërtetë në praktika të punësimit të tepërt për dekada me radhë në të 
gjithë Jugosllavinë, dhe shumë serbë gjithashtu u pushuan nga puna për 
këtë arsye. Përveç kësaj, lufta në Bosnje dhe sanksionet e vendosura kundër 
Serbisë, kishin shkatërruar ekonominë serbe, duke shkaktuar pushim të 
mijëra serbëve nga puna.
 Por, humbja e vendeve të punës në pjesën tjetër të Jugosllavisë ishte 
e zbehët në krahasim me shkarkimet e përhapura në Kosovë, të cilat 

Një polic në Viti, i pushuar nga puna pas uzurpimit të 
autonomisë së Kosovës nga Serbia, i cili mundohej të 

mbante gjallë familjen si taksist
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katapultuan shumë familje në varfëri dhe shkaktuan kërdi në jetën civile. 
Nuk kishte sigurim papunësie për të pushuarit nga puna apo një sistem 
ku vetëm punëtorët dhe familjet e tyre merrnin përfitime sociale, shumë 
prej tyre humbën të drejtën për pensione, kredi dhe kujdes shëndetësor. 
Shumica e familjeve mbijetuan nga kursimet, remitencat nga anëtarët e 
familjes që jetonin jashtë vendit dhe fitimet nga sipërmarrjet e vogla të 
biznesit. Punëtorët profesionistë; inxhinierë, profesorë, policë, u përpoqën 
të siguronin jetesën duke ngarë taksi, duke hapur shitore të produkteve 
të thata ose duke shitur mallra të importuara nga Bullgaria, Maqedonia, 
Shqipëria dhe Turqia.

Përgjigja shqiptare: krijimi i një shoqërie paralele

 Duke refuzuar t’i binden sundimit serb, por duke mos pasur armë ose 
ndonjë siguri për mbështetjen e jashtme për fushatën e tyre për pavarësisë, 
në vitin 1990 shqiptarët filluan një lëvizje të rezistencës sistematike dhe, 
në fillim, jo të dhunshme. Ata kishin formuar qeverinë e tyre paralele, 
udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), e cila u themelua në 
dhjetor të vitit 1989. Ata zgjodhën si presidentin e tyre Ibrahim Rugovën, 
një shkrimtar me sjellje të butë dhe antikomunist i hapur, të cilin e kisha 
njohur në ditët e mia të para në Institutin Albanologjik në Prishtinë. Plani 
ishte bojkotimi i shtetit serb, duke krijuar një “qeveri në hije” të kompletuar 
me sistemin e vet të kontributeve, ministritë, mediat, sindikatat dhe sistemet 
e arsimit dhe shëndetësisë.
               
Sistemi shëndetësor në hije

 Shkarkimi i shumicës së mjekëve dhe infermierëve shqiptarë nga punët 
e tyre shtetërore pati një efekt shkatërrues në shëndetësinë në Kosovë. 
Sëmundjet diarreike, tuberkulozi dhe ethet hemorragjike ishin epidemike. 
Vetëm në vitin 1993, 221 fëmijë vdiqën nga sëmundjet infektive dhe rreth 
350 njerëz nga dizenteria ose kequshqyerja. Eliminimi i ekipeve shqiptare 
të vaksinimit dhe hezitimi i shqiptarëve për t’i dërguar fëmijët e tyre te 
mjekët serbë, rezultoi në 24 raste të poliomielitit në fillim të viteve 1990.
 Lindja e fëmijëve krijonte frikë në zemrat dhe mendjet e grave shqiptare. 
Në vitin 1990, shumica e mjekëve obstetër shqiptarë u larguan ose u 
pushuan nga puna. Nënat shqiptare mbetën me zgjedhjen që të shkonin 
te një mjek serb në spitalin shtetëror ose të paguanin 100 marka gjermane 
për një mjek shqiptar që kishte hapur një klinikë private. Nga frika se do të 
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keqtrajtoheshin në duart e mjekëve serbë dhe në pamundësi për të paguar 
për kujdesin privat, shumë gra shqiptare lindën në shtëpi, duke rezultuar 
në një rritje të lartë të vdekshmërisë foshnjore dhe vdekjes tek gratë gjatë 
lindjes. Thuhej se gjatë viteve 1990 në Kosovë: “Nga çdo dy varre, njëri 
ishte i një foshnjeje”.
 Kriza solli një sistem alternativ të kujdesit shëndetësor të njohur si “Nënë 
Tereza”. Qindra mjekë dhe infermierë vullnetarë filluan të kujdesen për të 
sëmurët në 80 klinika të ofruara nga organizatat ndërkombëtare të ndihmës. 
Ironikisht, me mungesën e barnave dhe furnizimeve në institucionet 
shtetërore për shkak të sanksioneve dhe arkës së zbrazët të shtetit, klinikat 
shqiptare shpesh ishin të pajisura më mirë dhe serbët gjithashtu përfitonin 
nga shërbimet e tyre.

Shkollat në hije

 Kriza në shkollat e Kosovës filloi në fund të viteve 1980 kur Serbia 
prezantoi kurrikulat e shkencave humane të miratuara nga Partia Komuniste, 
të cilat zëvendësuan interpretimet shqiptare të historisë dhe letërsisë me 
ato serbe. Mësuesit që nuk pranuan tekstet e reja u përballën me largim nga 
puna. Nga pikëpamja serbe, kjo lëvizje ishte e nevojshme për të frenuar 
valën e “irredentizmit shqiptar” dhe “propagandës antishtetërore”. Në 
vitin 1990 u propozua një kurrikulë krejtësisht e re për të gjitha shkollat. 
Drejtorët dhe mësuesit e shkollave shqiptare e refuzuan planin dhe u 
pushuan kolektivisht për mosbindje. Pati shumë raste brutaliteti ndaj 
mësuesve, prindërve dhe nxënësve që protestuan. Prindërit serbë, nga 
frika e shqiptarëve, të cilët shtypi i paraqiste si irredentistë të rrezikshëm, 
kërkuan ndarje të shkollave.
 Qeveria shqiptare në hije u përgjigj duke krijuar një sistem arsimor 
paralel. Në shkollat   fillore, fëmijët shqiptarë ndiqnin mësimet në ndërtesat 
e shkollave shtetërore, por ndaheshin nga fëmijët serbë ose duke zënë 
kate ose pjesë të ndryshme të ndërtesës, apo duke vijuar në ndërrime të 
ndryshme (serbët në mëngjes, shqiptarët pasdite, ose anasjelltas). Duke 
pasur parasysh numrin e madh të fëmijëve shqiptarë, në shumë shkolla 
kishte ndërrime të shumta pasdite që zgjasnin vetëm tre orë secila dhe 
zgjateshin deri në mbrëmje. Fëmijët e vegjël niseshin për në shkollë në 
errësirën e mbrëmjes ose zgjoheshin para agimit për të bërë mësimet e tyre.
 Në shumë shkolla, kushtet fizike (ndërtesa të dëmtuara, mungesa e 
kanalizimeve apo ujit të pastër) ishin po aq të tmerrshme për fëmijët serbë 



~ 182 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

sikur për ata shqiptarë. Dallimi i vetëm ishte se pagat e mësuesve, materialet 
edukative dhe drutë për ngrohjen dimërore në klasat serbe paguheshin 
nga shteti; shqiptarët duhej t’i mblidhnin paratë nga komuniteti dhe nga 
shqiptarët që jetonin jashtë vendit.

 Shkollat e mesme dhe ndërtesat e universitetit ishin të ndaluara për 
shqiptarët dhe komuniteti u përgjigj duke mbajtur mësime në bodrumet dhe 
garazhet e shtëpive të tyre, një përpjekje e dëshpëruar që shpejt u shndërrua 
në një sistem të plotë shkollor në hije, në nivelin e mesëm dhe universitar. 
Kushtet në këto shtëpi shkolla ishin primitive: nxënësit uleshin në dysheme 

Klinika "Nëna Tereze" e cila punonte në hije

Gjimnazi Xhevdet Doda 
Foto nga Shyqëri Obërtinca © Balkaninsight 
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ose në banka druri të gdhendura vrazhdë dhe lexonin tekste shkollore të 
rreckosura nga përdorimi. Klasat universitare u goditën më rëndë, mbeten 
pa laboratorë apo pajisje teknike. Duke mos pasur fare mbështetje nga 
shteti, pagat e profesorëve paguheshin nga tarifat e studentëve prej 100 
marka në vit.

Pikëpamjet serbe dhe shqiptare mbi konfliktin

 Serbët dhe shqiptarët e shpjegonin konfliktin mes tyre në mënyra 
diametralisht të kundërta, në përputhje me mënyrën se si secili grup 
përcaktonte kufijtë e universit të tij politik. Shumë serbë e shihnin Kosovën 
si një enklavë të vogël brenda Serbisë së Madhe, që shtrihet nga kufijtë 
e Hungarisë në veri deri në Maqedoni në jug, nga Rumania në Adriatik. 
Ata i shohin shqiptarët si ndërhyrës barbarë, të ardhur vonë, një pakicë e 
prapambetur në atdheun serb dhe, si popullsinë me rritjen më të shpejtë në 
Evropë - një kërcënim serioz për hegjemoninë e tyre mbi atë që ka mbetur 
nga Jugosllavia.

 

 Në anën tjetër, shqiptarët identifikohen me një të kaluar ilire që i vendos 
ata, në atë pjesë ku sot është Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe 
Greqia veriore, në agimin e historisë. Ata e shohin Kosovën si një botë 
shqiptare, në bazë të historisë, kulturës, fesë dhe popullsisë (rreth 90 për 
qind e Kosovës ishte shqiptare), që duhet të ketë të drejtën e vetëvendosjes.
 Për serbët, pushtimi politik i Kosovës në vitin 1989 përfaqësonte një 

Gra shqiptare dhe serbe marrin ujë në një krua, 
por nuk flasin mes veti
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përgjigje të drejtë ndaj asaj që ata e shihnin si nacionalizëm dhe separatizëm 
shqiptar. Ndryshimet kushtetuese iu imponuan Kosovës për të “mbrojtur 
Jugosllavinë nga forcat irredentiste”. Ata thonë se “masat speciale” (që 
nga shqiptarët njiheshin si “masat e dhunshme”) që sollën largimet masive, 
ishin vendosur për të parandaluar një përkeqësim të mëtejshëm të situatës. 
Ata i thonin vetes se shqiptarët u shkëputën nga institucionet publike dhe 
shërbimet sociale sepse zgjodhën të bojkotojnë shtetin serb dhe se ata ia 
sollën vetes fatkeqësinë e tyre sociale.
 Për shqiptarët, zhvillimet ishin pjesë e planit të Beogradit, tashmë të 
hartuar hollësisht qysh në vitet e 1930-ta, për të marrë kontrollin mbi 
rajonin. Secili grup fajëson tjetrin për gjendjen e tyre të dëshpëruar. 
Shqiptarët besojnë se Beogradi shpronësoi sistematikisht pasurinë e tyre 
minerale dhe vidhte nga arkat e Kosovës në çdo hap. Serbët pohojnë 
se investimet që u derdhën në Kosovë në vitet e 1970-ta dhe 1980-ta 
ishin keqpërdorur, keqmenaxhuar dhe futur sistematikisht në xhepa nga 
shqiptarët. Ata besojnë se sëmundjen e tyre kronike ekonomike shqiptarët 
ia detyrojnë mbipopullimit, paaftësisë, dembelizmit dhe korrupsionit të 
tyre, dhe vështirësitë e tyre aktuale ndaj sanksioneve ndërkombëtare, të 
cilat e kanë gjymtuar Serbinë si tërësi.
 Demografia ishte një pjesë kyçe e ekuacionit. Serbët besojnë se prania 
sllave në Kosovë është zvogluar për dy arsye. Së pari, sepse abuzimi shqiptar 
i detyroi serbët të shkonin në veri, dhe së dyti, për shkak të nacionalizmit 
shqiptar, entuziazmit islamik dhe prapambetjes kulturore që ka rezultuar 
në lindjet më të larta në Evropë. Shqiptarët e shohin eksodin e serbëve 
dhe malazezëve nga Kosova si përgjigje ndaj gjetjes së standardit më të 
mirë të jetës në veri. Sa i përket familjeve të mëdha, shumica e shqiptarëve 
duan vetëm tre ose katër fëmijë. Por, dëshira e tyre për djem dhe pengesat 
logjistike për kontrollin e lindjes, shpesh bënë që ata ta tejkalonin këtë 
numër. Shumica mohojnë se niveli i lartë i lindjeve reflekton një axhendë 
politike.
 Këtu duhen kuptuar edhe stereotipet kulturore. Shqiptarët ishin portr-
etizuar në të gjithë ish-Jugosllavinë për përzierjen e tyre “ekzotike” të 
konservatorizmit moral dhe fanatizmit kulturor. Për të huajt, njeriu arketip 
shqiptar është një martir luftëtar me shpatë, për të cilin besnikëria klanore 
e përkufizon botën shoqërore dhe hakmarrja e gjakut funksionon si ligj. 
Gruaja shqiptare është një figurë nga e kaluara, e izoluar pas mureve të larta 
prej guri, e fshehur nën shami dhe mushama. Shumica e serbëve mendojnë 
se shqiptarët janë “subversivë të rrezikshëm” që kërkojnë të marrin në dorë 
Kosovën dhe të krijojnë një Shqipëri të Madhe. Shumica e tyre gjithashtu e 
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mohojnë brutalitetin e ushtruar ndaj popullatës shqiptare. Ata përgjithësisht 
e pranojnë se shqiptarët kanë vuajtur njëfarë diskriminimi gjatë rindërtimit 
politik, por besojnë se shqiptarët vetë ia sollën vetes vështirësitë e tyre. 
Ata besojnë se papunësia shqiptare, shkollimi dhe kujdesi i pamjaftueshëm 
mjekësor është rezultat i bojkotit shqiptar ndaj shtetit serb.
 Serbët kërkojnë të mbajnë kontrollin mbi Kosovën. Por, ndërsa hezitonin 
të hiqnin dorë nga ajo që ata besonin se është “djepi i përkatësisë së tyre 
etnike”, në vitet 1990-ta ata po lodheshin nga konflikti. Në një farë mënyre, 
shqiptarët po kalonin më mirë se serbët, veçanërisht në qasjen në mallra dhe 
ndihmë. (Shqiptarët ishin të angazhuar tashmë në biznese private përpara 
rënies së socializmit dhe lëvizja e tyre politike frymëzoi një rrjet shumë të 
zhvilluar ndihme dhe frymë të paparë ndihme reciproke.) Ishte gjithashtu 
e qartë se komuniteti ndërkombëtar i mbështeste shqiptarët. Serbët besonin 
se bota ishte mashtruar nga propaganda anti-serbe, por megjithatë ndjenin 
nxehtësinë e akuzave ndërkombëtare. Përderisa disa serbë ishin gati të 
luftonin për të mbajtur Kosovën, të tjerët ishin të lodhur nga gjendja e keqe 
dhe do të pranonin kthimin në gjendjen e vitit 1974.
 Shumë politikanë në opozitën e Beogradit besonin se Millosheviqi po 
bënte një fushatë për të ruajtur sovranitetin e tij në Kosovë, pas tragjedisë 
së Bosnjës dhe dështimit të tij për të krijuar shtetin e Serbisë së Madhe 
që ai e projektoi. Agresioni në Kosovë nuk ishte për ruajtjen e “djepit të 
kulturës serbe”. Bëhej fjalë për shpëtimin e fytyrës, për mbrojtjen e një 
karriere të pasigurtë politike me një kryqëzatë nacionaliste anakronike, 
të sajuar. Siç më shpjegoi një taksist serb i Beogradit: “Kur luftonim në 
Bosnje, ne luftonim për Serbinë. Nëse luftojmë në Kosovë, do të jetë për 
fronin e Millosheviqit dhe unë nuk do të jepja asnjë fije floku në kokë 
për këtë…” Ndërkohë, ka shumë apati për çështjen e Kosovës në mesin e 
serbëve në Serbi, por ata në Kosovë me ngurrim besojnë se po e mbrojnë 
atdheun e tyre kundër secesionistëve shqiptarë dhe po i mbrojnë gratë dhe 
fëmijët e tyre kundër terroristëve.

Ndërhyrja ndërkombëtare

 Komuniteti ndërkombëtar e kapi hallin e shqiptarëve, duke i dënuar këto 
padrejtësi dhe duke e mbështetur në heshtje pavarësinë e Kosovës, por 
duke mos dashur të ndërhyjë në çështjet e Jugosllavisë, si një vend sovran.
 Shprehjet e zemërimit në mënyrë të sjellshme dhe përpjekje të rastësishme 
për ndërmjetësim, u bënë gjatë ekspeditave të shpejta diplomatike në pjesën 
e errët dhe të egër të Serbisë. Me të mbërritur në Prishtinë, diplomatët 
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e huaj dhe të huajt e tjerë dashamirës tërhiqeshin nga halli i shqiptarëve 
si bleta në nektar. Në disa rrugë anësore, restorane të reja picash, nëpër 
një fushë me baltë pranë stadiumit të futbollit, një lumë i vazhdueshëm 
diplomatësh shkonin drejt selisë së “qeverisë” shqiptare. Objekti i vogël 
njëkatësh i kthyer në vend ideologjik, ishte gjithmonë i zhurmshëm nga 
qëndrimet politike dhe premtimet e mjegullta të diplomatëve perëndimorë. 
Pas përqafimeve plot pasion, shumë kafe turke dhe grumbuj optimizmi 
të sajuar, ata shkonin në stacionin tjetër, një ligjëratë arkitekture që po 
zhvillohej në bodrumin e dikujt, një garazh i kthyer në klinikë shëndetësore, 
një profesor i papunë, duke e ndjerë se ishin të nevojshëm dhe të kërkuar, 
por të pafuqishëm për të ofruar ndonjë zgjidhje reale.
 Ndryshe ishte kur të huajt vizitonin përfaqësuesit vendorë të qeverisë 
serbe. Ndonëse të vendosura në mënyrë sfiduese në ndërtesat imponuese 
të hirta të administratës në rrugën kryesore, disa blloqe larg objektit me 
baltë të qeverisë në hije të Rugovës, ato ishin shumë më të vështira për t’u 
gjetur. Serbët nuk donin të pranonin perëndimorët, veçanërisht amerikanët, 
të cilët, sipas tyre, kishin demonizuar gabimisht kombin serb gjatë gjithë 
luftës në Bosnje. Takimet me zyrtarët serbë kërkonin aprovime disa javë 
përpara dhe shpesh anuloheshin në mënyrë arbitrare. Në fund të fundit, për 
serbët, Prishtina ishte qyteti i tyre, Kosova ishte krahina e tyre, dhe prishja 
e vizitave diplomatike ishte një lojë e parezistueshme pushteti.
 Diskursi midis të huajit dhe mbajtësit të pushtetit ishte rutinë dhe 
reduksion. Të huajt dënonin trajtimin e shqiptarëve për arsye morale dhe 
ligjore. Serbët i portretizonin shqiptarët si terroristë që meritonin veprime 
të shpejta, të ashpra hakmarrëse dhe masa parandaluese.
 Prezenca ndërkombëtare gjithashtu përfshinte agjenci të huaja të ndihmës 
humanitare dhe ekipe private të ndërmjetësuesve idealistë të konflikteve, 
këshilltarëve arsimorë, aktivisteve feministe, avokatëve të të drejtave të 
njeriut dhe gazetarëve.
 Me interes të veçantë ishin “punëtorët e paqes”, të cilët bënë të 
pamundurën për të kuptuar se çfarë po ndodhte, për të depërtuar në 
rrjetet shoqërore serbe dhe shqiptare, dhe për të iluminuar nacionalistët e 
përbetuar. Të tërhequr drejt subjekteve pritëse, ata gjithmonë gjenin vendas 
të gatshëm të merrnin pjesë në seminare për zgjidhjen e konflikteve dhe të 
angazhoheshin në dialog me kundërshtarët e tyre. Këto nocione u përqafuan 
lehtësisht, përderisa pjesëmarrësit vendas ishin të rinj dhe të ndritur me 
sytë nga perëndimi, të etur për të shtrirë imagjinatën e tyre përtej nyjës së 
lidhur mendore të ballkanizmit. 
 Punëtoritë për “zgjidhjen e konflikteve” dhe “barazinë gjinore” me 
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këta njerëz dukeshin të shkëlqyera në raportet e punës që ndërkombëtarët 
dërgonin në selinë e tyre. Por, në pjesën më të madhe ata po i predikonin 
korit. Të ulur për cigare dhe raki me nacionalistët e përbetuar nga të dyja 
anët, dhe bisedat për pajtimin apo shoqërinë qytetare as që kishin filluar 
– apo kishte filluar në fushën e përgjakshme të Sorrave të zeza, më 1389 
(beteja famëkeqe midis serbëve dhe osmanëve) dhe nuk ishte ndalur më 
kurrë.
 Forca më e përhapur e ndërhyrjes dhe ndikimit ndërkombëtar ishte flota e 
agjencive ndërkombëtare të ndihmës. Organizatat e para të mëdha në terren 
ishin Kryqi i Kuq, Mercy Corps, Mjekët pa Kufij dhe Komisioneri i Lartë 
i OKB-së për Refugjatët, të cilëve u bashkuan më vonë Mjekët e Botës, 
Oxfam, Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit, Catholic Relief Services 
Fondacioni Soros për Shoqërinë e Hapur, dhe Handicap International. 
Nga fundi i dekadës, Kosova ishte e mbushur me grupe të organizatave 
humanitare që sollën medikamente dhe trajnime mjekësore, karroca me 
rrota dhe klinika për lindje, ushqim, rroba, pompa uji, fara dhe mjete 
bujqësore, kompjuterë, kurse të gjuhës angleze, klube debati dhe grupe 
takimesh. Ata paguanin rroga astronomike për të rinjtë vendas që ishin të 
papunë, por ishin me fat që kishin njohuri të anglishtes ose frëngjishtes, 
ose të ishin djem apo vajza të pronarëve ku banonin ndërkombëtarët.
 Ata gjithashtu sollën ide. Secila agjenci ecte në të thikës: duhej kënaqur 
qeverinë lokale serbe duke ofruar ndihma të mjaftueshme, para ose 
mbështetje për infrastrukturën për t’u toleruar, ndërkohë që gërshetonin 
fijet ideologjike në strukturën e kujdesit dhe ndihmave.
 Mendjes shqiptare, të huajt po i sillnin ngushëllimin, shpresën e 
shpëtimit, ndërthurjen e mendjes me botën përtej Ballkanit. Serbët ishin 
dyshues, të inatosur dhe, në përgjithësi, të pakënaqur. Ata e perceptonin 
tërheqjen e të huajve ndaj çështjes shqiptare si të gabuar, të neveritshme 
dhe të pakuptimtë. Me përjashtim të atyre pak serbëve të Kosovës që ishin 
shkolluar jashtë vendit, nëse imagjinata e tyre do t’i çonte fare të shihnin 
përtej hundës, i çonte tek dritat e ndritshme të Beogradit, jo në Nju Jork. 
Edhe ata që po përpiqeshin të gjenin punë në Perëndim nuk e përqafuan 
Perëndimin. Ata thjesht e toleronin atë.
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 Kthimi në Kosovë si punëtore 
humanitare dhe si nënë

 Në vitin 1994, bashkë me Xheremin u kthyem në Kosovë, që të dy me 
role të reja: Xheremi në kërkim të aventurës së jë jete të re, ndërsa unë në 
një rol krejtësisht të ri: punëtore e ndihmës humanitare. Si antropologe 
kulturore në vitet 1980-ta, detyra ime kishte qenë të vëzhgoja, kuptoja 
dhe raportoja. Unë nuk duhej të ndikoja në jetën e njerëzve. Tani, për fat 
të mirë, do të kisha mundësinë të bëja pikërisht këtë— të ndihmoja në 
lehtësimin e vuajtjeve të panevojshme në fshatra, për të ofruar modele të 
ndryshimit.
 Unë kisha për detyrë do të bëja një vlerësim të nevojave për OXFAM-in, 
që shpresonim se do të mundësonte një detyrë më të gjatë si koordinatore 
e çfarëdo projekti të zhvillimit rural që ne mund të fillonim. Megjithatë, 
oferta e punës nuk më erdhi me vizë jugosllave; më takonte mua ta bëja 
këtë pjesë.
 Brenda pak javësh, Xheremi katërvjeçar dhe unë po udhëtonim për në 
Interstate 95, me destinacion ambasadën jugosllave në Washington DC. 
Duke qenë se shtetin e kishin në pikën e vlimit politik, serbët nuk kishin 
asnjë dobi nga të huajt që t’i kishin në mesin e tyre, dhe unë e dija se 
shanset që një amerikane të merrte një vizë ishin të pakta. Me kaq shumë 
shtigje që më prisnim në këtë takim, e planifikova me kujdes, duke përdorur 
gjithçka që kisha mësuar për zyrtarët jugosllavë. E luajt rutinën e “gruas 
amerikane me zemër të lehtë, me një fëmijë të vogël të lumtur që shkon për 
të parë pamjet në Serbi”, duke bërë me të gjitha forcat e mia, duke e futur 
Xheremin në akt për tërheqje shtesë.
 Në mënyrë të pabesueshme, më dhanë një vizë turistike. Brenda 
pak javësh, unë dhe Xheremi ua dhamë mobiljet tona miqve shqiptarë, 
paketuam gjërat që mundëm në veturën tonë ‘Honda Civic’ dhe e parkuam 
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në rrugën e një miku, duke i thënë lamtumirë New Jersey-it.
 Ndalesa jonë e parë ishte selia e Oxfam-it në Oxford, Angli, për një 
periudhë dy javore të orientimit. Në vend që të qëndronim në ambientet 
e Oxfam-it, unë dhe Xheremi qëndruam në Londër, duke u vendosur tek 
Rafete Sadiku, vajza e familjes sime të dashur në Prishtinë, në banesën e 
saj të vogël në qendër të qytetit. Rafetja ishte mendjemprehtë, moderne, 
anglishtfolëse, e cila, me guxim dhe këmbëngulje karakteristike, kishte 
arritur që vite më parë të çonte veten, bashkëshortin dhe dy djemtë e tyre 
në Angli. Ajo dhe bashkëshorti i saj punonin në restorane dhe po punonin 
shumë për të siguruar jetesën dhe për të ndarë diçka për të dërguar në shtëpi.

 Rafetja na futi menjëherë në zemrën e familjes së saj. Xheremi dhe 
shokët e tij të vegjël kaluan kohë të mrekullueshme duke vizituar dinosaurët 
në Muzeun e Historisë Natyrore të Londrës, duke hipur në taksi të zeza 
të bukura dhe, natyrisht, duke bërë homazhe tek statuja e Peter Panit në 
Kensington Park, ku si foshnjë, Peter thuhet se kishte rënë jashtë karrocës 
së tij dhe ishte arratisur menjëherë në Neverland.
 Çdo ditë merrja autobusin për në Oxford, duke u kënaqur, siç duhet 
të bëjnë të gjithë, me qytetërimin dhe bukurinë lartësuese, qetësuese të 
atij qyteti historik me kalldrëm. U njoha me protokollet dhe programet e 
Oxfam-it aq më shpejt sa munda. Shumica e njerëzve që drejtojnë projektet 
në vendet në zhvillim kanë një diplomë në zhvillime ndërkombëtare dhe 

Duke ligjëruar në New York para se të kthehesha në Kosovë
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shumë përvojë në organizimin e projekteve komunitare në të gjitha llojet 
e zonave të krizës. Unë isha thjesht një antropologe kulturore. Çfarë dija 
për sistemet e ujitjes, fushat e kullimit, kripërat e rihidrimit apo mikro-
ndërmarrjen? Shumë pak. Ajo që dija. . . ishte Kosova: gjuha (shqipe 
dhe serbe), botëkuptimi, fushat e minuara politike. Dhe, siç doli, më e 
rëndësishmja, Kosova më njihte.

Në shtëpi me Feriden

 Ishte në këtë kontekst dyshimi, paqëndrueshmërie dhe tensioni kur 
Xheremi dhe unë arritëm në Kosovë në vjeshtën e vitit 1994 për të filluar 
vlerësimin e nevojave për Oxfam. Kisha tre muaj për të konceptuar një 
projekt që ishte i nevojshëm, i realizueshëm dhe, më e rëndësishmja, që 
konsiderohej mjaft i mirë që qeveria serbe t’i jepte leje Oxfam-it për të 
punuar atje. Për këtë qëndrim të përkohshëm, ne u kthyem tek Feridja. 
Mund të kishim marrë një dhomë në një nga shtëpitë moderne ku qëndrojnë 
të huajt e tjerë, por shkuam direkt në lagjen time të njohur, te nëna ime e 
dytë. I kisha lënë si një grua pa fëmijë. Çfarë gëzimi ishte të kthehesha si 
nënë me djalin tim!

Ja një letër që shkrova në shtëpi gjatë atyre ditëve të para me Feriden:

27 shtator 1994, Prishtinë

E dashura familje,

Është mëngjes herët, dy javë që nga kthimi ynë në Kosovë. Në orën 4:45 
të mëngjesit dëgjova hoxhën duke i thirrë besimtarët për t›u lutur. Qielli 
është i kthjellët; do të jetë një ditë tjetër e nxehtë. Këtu e quajnë “verë 
cigane”. Më duket sikur kemi një muaj që jemi këtu. Në një farë mënyre, 
ndihem sikur kemi qenë gjithmonë këtu. Po rrimë me Feriden dhe Ferizin 
në dhomën poshtë, ngjitur me bodrumin/kuzhinën. Ata kishin përdorur 
dhomën tonë për magazinim gjatë gjithë këtyre viteve, por kur dëgjuan se 
po kthehesha, nxorën gjithçka, zbardhën muret, lanë qilimin dhe i kthyen 
të gjitha mobiljet siç ishin atëherë kur jetoja këtu. E ndjej si një udhëtim në 
kohë, përveç që tani kam edhe Xheremin këtu, që i shton ëndjen gjithçkaje. 
Më duket krejt normale ta shohësh atë këtu. Ndjehem si në shtëpi. 
 Jemi 14 persona në shtëpi: shtatë të rritur, pesë fëmijë dhe dy foshnje. 
Ka tri dhoma të vogla lart dhe e jona në katin e poshtëm. Feridja dhe 
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Ferizi janë ashtu siç i lashë gjashtë vjet më parë: të fortë si guri, të dashur 
e të dhembshur. Xheremi po ndjehet aq rehat si një peshk në ujë. Këtu kemi 
një kopsht të bollshëm plot me domate, presh dhe speca dhe një pjesë të 
vogël me barë ku Xheremi vrapon lart e poshtë, duke bërë lojëra me fëmijët 
e tjerë. Ai kënaqet duke ngrënë mollë nga degët e pemës. Kjo është një nga 
gjërat që ai ka mësuar të kërkojë në shqip, së bashku me “Ku është shpata 
ime” dhe “A mund të dalim të luajmë”. Shoku i tij i preferuar i lojës është 
Korabi, një djal sokaku, shtatë vjeçar, aty nga shtëpia pas nesh. Vëllai i 
madh i Korabit, Ekremi, i çon ata në kodrën me bar për të vrapuar. I thashë 
Ekremit se po e zienim ujin e pijes të Xheremi-t, kështu që në daljen e tyre 
të parë në lagje ai shkoi në një dyqan dhe i kërkoi të zienin dhe ftohin një 
gotë ujë për Xheremin. Të gjithë e duan atë. Ai është i lumtur që shkon 
nëpër aventura në lagje pa mua. Atij nuk i pëlqen vërtet që të gjithë ia 
kapin faqet gjatë gjithë kohës, por po mësohet me përqafime dhe puthje të 
vazhdueshme. 
 Familjet që njohim këtu jetojnë me shumë pak para. Nuk e di si ia dalin. 
Buka është e lirë, por gjithçka tjetër kushton aq sa në Amerikë: një galon 
benzinë është 3,50 dollarë, një palë këpucë 30 dollarë. Shumica e familjeve 
varen nga ndihma e të afërmve që jetojnë jashtë vendit, ose nga fitimet 
nga bizneset private, të vogla e të improvizuara. Dyqane të vogla private 
janë kudo: videoklube (kemi marrë me qira një kopje të turbullt të “Lion 
King” duke paguar një Markë gjermane), hamburgerë, produkte të thata - 
kudo. Sanksionet e Amerikës kundër Serbisë janë një shaka. Me ryshfet për 
policinë kufitare, gjithçka hyn përmes Turqisë apo Greqisë.
 Tani Xheremi është zgjuar dhe Feridja po bën lutjet e mëngjesit në 
dhomën tonë, drejtuar kah Meka. Është hera e parë që Xheremi e sheh 
këtë. Ai thjesht po mban shpatën e tij dhe e shikon atë duke u ngritur lart e 
poshtë, duke numëruar rruazat e saj dhe duke pëshpëritur me vete. Shumë 
gjëra janë normale për të tani: të hajë në tryezën e rrumbullakët të ulët 
përtokë që mezi na zë të gjithëve, të pijë qumësht të ngrohtë të zier dhe të 
hajë copa të mëdha buke të freskët, të heqë këpucët sa herë që hyn brenda 
në shtëpi, me kotele të egra, minj në shtëpi, duke komunikuar me fëmijët 
përmes aventurave në vend të fjalëve. Herë pas here, Xheremi vrapon 
jashtë për të parë Ferizin duke ndërtuar gjëra me dru. Së shpejti fëmijët 
e lagjes do të vrapojnë dhe do të bërtasin përreth kopshtit. Po, ja ku vjen 
Korabi, duke e ftuar Xheremin të vijë të ndjekë macen. 

Kjo është e gjitha për tani. 
Me dashuri, Xheneta
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Xheremi me Ferizin Duke nxjerrë purri me Ferizin dhe Feriden

Duke ndihmuar Feriden me ua hjekë bishtat specave
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Si e gjeta Terpezën

Marrja e vizës për të vizituar Kosovën nuk kishte qenë e lehtë, por marrja 
e lejes për të qëndruar në vend ishte një makth burokratik. Puna ime e 
parë ishte të zbuloja se kush e mbante çelësin që na mundësonte që ne të 
punonim në Kosovë dhe t’iu hynim në hatër. Njeriu i lartë në hierarki doli 
të jetë Dr. Tmusiç, ministri i Shëndetësisë për Krahinën e Kosovës. Derisa 
hulumtova rreth rregullave për sjelljen e ndihmve të huaja në Kosovë, shpejt 
u bë e qartë se ky njeri e kishte në dorë ta lejonte ose ta prishte projektin 
e synuar të Oxfam-it dhe praninë time në rajon. Tmusiç ishte një burokrat 
serb, i ashpër, dhe brenda disa minutave nga takimi ynë i parë, e dija se do 
të më nevojitej gjithë aftësia që kisha në gjuhën serbe dhe protokollet, dhe 
çdo grimë zhdërvjelltësie kulturore që mund të grumbulloja, për të fituar 
dhe ruajtur simpatinë e tij, në mënyrë që ne të mund të bënim punën tonë.
 Pas shumë takimeve, u vendos që rajoni i përshtatshëm për punën tonë 
ishte Komuna e Vitisë, vetëm një orë në juglindje të Prishtinës. Projekti i 
duhur do të ishte: “Përmirësimi i higjienës në shkollat   fillore”. Për mua, 
në mënyrë krejt profetike, ishte një fshat në Viti, Gërmova, ku për herë 
të parë kisha shkelur në Kosovë si antropologe syhapur në vitin 1980. Po 
kthehesha katërmbëdhjetë vjet më vonë si një ndihmëse humanitare, më e 
vjetër dhe pak më e mençur - për të bërë atë që mundja për Kosovën.
Në kontrast të plotë me izolimin malor të Opojës, Vitia ishte e rrafshtë 
dhe lehtësisht e qasshme. Përkundër kësaj, rajoni ishte i përkushtuar ndaj 
nocioneve të veta detyruese të traditës dhe konformitetit. Brenda pak 
muajsh, kisha vizituar shumicën nga tridhjetë fshatrat e Vitisë, kisha folur 
me zyrtarët e duhur, serbë dhe shqiptarë, dhe mund të dalloja mjaft të 
mirë disa nga ato gjëra që nevojiteshin në fshatra dhe atë se çfarë Oxfami 
mund të bënte atje. Kisha vendosur të kthehesha në Oxford dhe të dorëzoja 
raportin tim, kur mora një këshillë nga një mjek vendas. “Është një fshat, 
Tërpezë, me një burim natyror që mund të siguroj ujë të pastër për shkollën 
dhe për të gjithë fshatin”- tha ai. “Ata kurrë nuk kanë qenë në gjendje ta 
realizojnë këtë gjë. Ia vlen të vizitohet.”
 Një ditë para se të kthehesha në Oxford, udhëtova drejt këtij fshati me 
një ekip punonjësish shëndetësor, administratorësh dhe mësuesish vendas 
shqiptarë. Në këtë kohë, unë kisha vizituar shumë shkolla dhe isha mësuar 
me biseda të zbrazëta, të mbushura me kënaqësi dhe kafe, me ide të lehta. 
Prisja një dhomë tjetër të zymtë, pa dritare, të lyer me ngjyrë jeshile 
socialiste dhe me erë cigaresh e raki, dhe prisja një takim me një grup 
burokratësh të ndyrë.
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 Por, u bë e qartë për ne menjëherë ndërsa ngjitëm shkallët e pastra, të 
ndriçuara mirë dhe përgjatë një korridori të gjerë e të zbardhur, deri në zyrën 
e drejtorit në katin e dytë të shkollës, se kjo nuk ishte shkollë e zakonshme. 
Zyra e drejtorit ishte e ndriçuar nga rrezet e diellit dhe e rregulluar me 
optimizëm me disa sosh lule të shëndetshme shtëpie, të vendosura në prag 
të dritares, trofe me shkëlqim në një kabinet të pluhurosur dhe tavolina 
të organizuara e rregulluara këndshëm. Pas tavolinës ishte ulur drejtori i 
shkollës, Mustafë Tafa, i veshur me një këmishë të bardhë, të pastër dhe 
një xhaketë të zezë elegante. Ai na magjepsi menjëherë të gjithëve me 
përulësinë e tij të butë dhe interesimin për idetë e reja. Ai ftoi disa mësues 
për t’u bashkuar me bisedën tonë. Fakti që isha një grua amerikane, që 
flisja rrjedhshëm shqip dhe isha e dashuruar me kulturën dhe popullin 
shqiptar, bëri që të kishim rrugë të gjatë diskutimesh me këta njerëz. E 
kaluam pasditen me shaka të lezetshme, ndërsa emocioni ynë u rrit me 
mundësitë që pamë për këtë shkollë dhe projektin në tërësi. U larguam nga 
zyra e Mustafës me një grumbull idesh dhe vullnet të mirë – gjithçka që më 
nevojitej për planin që do t’ia paraqisja Oxfam-it dhe Dr. Tmusiçit.
 Shpresoja të përfshija në raportin tim disa fakte dhe shifra për fshatin, të 
cilat nuk ishin në dispozicion kur u takuam me Mustafën atë pasdite, dhe 
ai bujarisht u angazhua të merrte informacionin që më nevojitej dhe të na 
i dorëzonte në Prishtinë. Por, ra një borë e madhe dhe isha e sigurtë se kjo 
do ta pengonte që të takohej me ne. Gabova. Mustafa ishte i vendosur të 
ishte pjesë e çdo gjëje që Oxfam kishte për të ofruar dhe ai u përball me 
guxim në rrugën e pabesë, për të më sjellë informacionin dhe t’na uronte 
rrugë të mbarë.

Kthimi në Prishtinë si menaxhere e projektit të OXFAM-it

 Në Oxford, unë munda t’i paraqes Oxfam-it një plan solid, të cilin zyrtari 
serb mund ta miratonte shumë kollaj. Ne kishim qëllim të përpiqeshim 
për të përmirësuar kanalizimet në një numër të shkollave fillore të Vitisë, 
duke ndërtuar tualete dhe gropa septike të duhura, duke testuar ujin e 
pijes dhe duke ndërtuar puse të reja aty ku ishte e nevojshme. Ky ishte 
plani zyrtar. Duke punuar nëpër fshatra, do të nisnim qetësisht dhe me 
kujdes një sërë projektesh për të lehtësuar vështirësitë që pamë. Oxfam e 
pranoi propozimin tim dhe më dha pozitën e menaxheres së programit për 
Kosovën.
 Brenda disa javësh, unë dhe Xheremi u kthyem në Kosovë. Kësaj radhe 
na u desh të kishim një zyrë të pajisur dhe me hapësirë   banimi, kështu 
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që iu bashkuam punonjësve ndërkombëtarë që merrnin dhoma me qira 
në një nga lagjet e pasura të Prishtinës – një sërë shtëpish të pasura, të 
mbingarkuara me ndërtime që shtriheshin në rrugët dhe rrugicat e ngushta. 
Imi, pronarja jonë e re, vinte nga një linjë e gjatë urbane shqiptare. Burri i 
saj, një administrator në pension, kishte grumbulluar pasuri të mjaftueshme 
për të ndërtuar një shtëpi të madhe përkrah shqiptarëve të tjerë, mjaft të 
zgjuar për të përparuar nën socializëm. Një ish-mësuese e anglishtes, ajo 
dhe dy djemtë e saj të rritur dhe vajza e saj adoleshente - flisnin shumë 
mirë anglisht. Ata nuk ishin munduar fare për të gjetur punë si shoferë dhe 
përkthyes, pas një vale të organizatave joqeveritare ndërkombëtare që hynë 
në Kosovën e rrethuar. Ballkoni i gjerë i banesës sonë me tre dhoma në 
katin e sipërm shikonte kah qyteti që po përgatitej për të shpërthyer.
 Disa shtëpi më lart jetonte një djalë njëmbëdhjetëvjeçar shqiptar i 
sjellshëm e i qetë, i quajtur Fidan. Babai i Fidanit kishte qenë polic në 
Kosovën e para viteve 1990-ta. Ashtu si shumica e nëpunësve të tjerë civilë 
shqiptarë, ai ishte pushuar nga puna për shkak të “rrethanave të veçanta”. 
Me tre djem në shtëpi dhe një të papunë në Suedi, ai po përpiqej të siguronte 
bukën e gojës duke punuar si taksist.
 Shumë shpejt, Xheremi dhe Fidani u bënë shokë të ngushtë. Pikërisht 
përtej rrugës së ngushtë ishte një furrë buke në pronësi të një familjeje 
nga Hasi (ai rajoni në Kosovën perëndimore që prodhonte bukëpjekësit 
e Jugosllavisë). Ashtu si shumica e fëmijëve në Prishtinë, Xheremi dhe 
Fidani kishin për detyrë të blinin bukën e përditshme, çdo mëngjes. Ky 
është një nga kujtimet më të forta të Xheremi-t për Kosovën: duke ia 
dorëzuar monedhat e tij djalit në dritaren e vogël të furrës dhe aroma e 
bukës së freskët që mbushte rrugën dhe shtëpinë. Ai mezi i rezistonte, edhe 
pse shpesh e ndante në një qoshe duke e nxjerrë një copë tul buke të nxehtë 
që po avullonte. 
 Vitin tonë të parë atje, Xheremi mbushi pesë vjet. Po të ishim në 
Amerikë, ai do të ishte në kopsht. Por, këtu fëmijët fillojnë shkollën në 
moshën gjashtë vjeçare. Për habinë tonë, gjetëm një parashkollor privat 
për Xheremi-n, jo shumë larg, ku frekuentonin fëmijë të pasur të lagjes, 
prindërit e të cilëve kishin biznese private në Kosovë apo gjetkë në Evropë.
 Vjeshtën tjetër, Xheremi u regjistrua në shkollën fillore, jo shumë larg 
shtëpisë sonë. Shkolla ku vijonte Xheremi mësimin ishte e mbushur me 
nxënës, me lagshti dhe e shkatërruar. Ishin dy ndërrime: shqiptarët në 
mëngjes, serbët pasdite. Në pjesën më të madhe, shqiptarët dhe serbët nuk 
flisnin fare me njëri-tjetrin, edhe pse ishin në të njëjtën ndërtesë.
 Kështu, Xheremi filloi shkollimin e tij formal në moshën gjashtë vjeçare, 
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në një klasë prej 30 nxënësish shqiptarë të klasës së parë në një “shkollë 
paralele”, të cilësuar si të paligjshme nga autoritetet serbe. Unë isha shpesh 
jashtë duke punuar gjatë ditës dhe familja e Fidanit më ndihmonin dhe 
kujdeseshin për Xheremi-n, e çonin atë në shkollë dhe e marrnin nga 
shkolla, si dhe i jipnin ushqime të ngrohta pasdite. Xheremi e përvetësoi 
gjuhën shqipe shpejt, siç bëjnë fëmijët, duke zotëruar disa nga strukturat 
gramatikore unike për shqipen, që mua më kishin shpëtuar edhe pas kaq 
vitesh.
 Shkollat   kudo në Jugosllavi, madje edhe shkollat   fillore, janë të 
ngarkuara me memorizim dhe recitim, dhe Xheremi u mbajt në këtë front, 
duke recituar me ëndje poezi patriotike shqiptare. Ai mësoi të lexonte duke 
luajtur lojërat “Lepuri lexues” në kompjuter dhe nga abetaret shqiptare 
për betejat e mesjetës dhe heronjtë partizanë. Fëmijët shqiptarë mësojnë 
të shkruajnë që në fillim me shkronja të shkrimit, kështu që Xheremi i 
anashkaloi fare shkronjat e shtypit. Përveç goditjeve që duroi nga vizorja 
e mësuesit kur ai sillej keq, ai e shijonte shkollën dhe një lagje të mbushur 
me fëmijë dhe argëtim.

Xheremi me shokë të Prishtinës
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Xheremi me shokë duke kënduar

Xheremi në shkollë në Prishtinë Duke luajtur me Veliun gjatë 
vizitës në Opojë
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Jeta me familjen Tafa në Tërpezë

 Me Xheremin tanimë të regjistruar në shkollë, një zyrë të rregulluar në 
një dhomë në banesën tonë në Prishtinë, dhe me një kamionçinë të ofruar 
nga Oxfam, unë isha gati të filloja projektin tim të zhvillimit rural. Vizita 
ime e parë ishte në fshatin Tërpezë, ku shpresoja të takohesha edhe një 
herë me Mustafë Tafën, njeriun që më kishte dhënë idenë dhe besimin për 
të filluar projektin.
 Atë ditë të parë, duke ecur me makinë për në fshat, në rrugën e paasfaltuar 
prej një kilometër të gjatë, me gropa të forta, u mbusha me shpresë dhe 
pritje. Sigurisht, Mustafa qëndronte me mësuesit në një udhëkryq afër 
gjimnazit: komiteti i mirëseardhjes. Qetësia, sjellja e këndshme dhe 
sinqeriteti i hapur i Mustafës, më siguruan edhe një herë se kisha gjetur 
një bazë të mirë në këtë fshat, me këtë grup mësuesish dhe këtë komunitet.
 Gjatë tre viteve që isha në Kosovë duke bërë punë humanitare, Mustafa 
u tregua një mik besnik dhe një udhërrëfyes i aftë, gjatë punës pothuajse 
të pamundur të zbatimit të projekteve për zhvillimin e komunitetit, në një 
rajon të përzier shqiptaro-serb, në prag të një lufte. Ai na priti në familjen 
e tij me tetë të rritur dhe trembëdhjetë fëmijë, brenda së cilës ishin tre 
familjet e fëmijëve të tij. Derisa e mbanim zyren/banesën tonë në Prishtinë, 
kompleksi i Mustafës u bë baza jonë e veprimit, kur punonim në fshatrat e 
Vitisë. Familja e tij u bë familja jonë dhe shtëpia e tij u bë streha jonë, në 
të njëjtën mënyrë  siç kishte qenë Bellobradi streha ime kur bëja punën në 
terren në Opojë. 
 Pas një dite të gjatë negociatash, përbuzjeje dhe përpjekjesh për të 
kuptuar dhe të kuptoheshim, do të kthehesha në shtëpinë e Mustafës, e 
shterruar nga çdo mendim, ambicie dhe durim. Ushqimet e nxehta, bisedat 
e ngrohta dhe të thella në mendime me burrat, lidhjet e ngushta me gratë 
dhe dashuria e një turme fëmijësh, më mbështetën trup e shpirt.
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 Me 21 persona që jetonin në atë shtëpi, duke përfshirë 13 fëmijë 
nën moshën 14 vjeç, familja e Mustafës i ofroi Xheremi-t një vend të 
mrekullueshëm aventurash dhe miqësie. Në fundjavë dhe në verë, kur 
Xheremi nuk ishte në shkollë dhe ne mund të qëndronim për periudha më 
të gjata në Tërpezë, ai mrekullueshëm duke marrë pjesë në jetën e këtyre 
fëmijëve argëtues e miqësorë të fshatit. Ai hante vaktet e tij me turmën e 
fëmijëve të Tafajve, me bukë e copa djathë deleje dhe pjata me fasule të 
zier, dhe grumbuj specash të pjekur, të shtrirë në një mbulesë tavoline me 
katrorë të kaltër, në dyshemenë e dhomës së ndejës.
 Kur motrat e Mustafës vinin për vizitë, numri i fëmijëve rritej në 18, 
duke u bërë një rreth më i madh përreth mbulesës së tavolinës dhe më 
shumë shokë loje. Xheremi ishte shpesh një bashkëpunëtor pa dijeninë 
e tij, në udhëtime të fshehta në shitoren e vogël të fshatit, për të blerë 
karamele dhe patate të skuqura, të ngarkuara në llogarinë time. Ai hipte 
në traktor dhe rimorkio, duke u endur nëpër tokat bujqësore dhe pyjet aty 
pranë dhe kalonte pasdite dembelie duke luajtur në ara, ndërsa fëmijët më 
të mëdhenj dhe të rriturit mblidhnin misrin ose fasulet. Kur ishte i sëmurë, 
atij ijepnin ilaçe tradicionale, si çorape të lagura me uthull për të hequr 
temperaturën. Më kujtohet Xheremi-n duke djersitur nga ethet, nën hijen e 
një strumbullari prej bari të thatë dhe një grumbull shokësh të shqetësuar 
që i bënin shoqëri gjatë gjithë sprovës. 
 Në përgjithësi, përvojat në Tërpezë ishin ndër kujtimet më të çmuara të 
fëmijërisë së Xheremi-t.

Shtëpia e Tafajve

 Ndërtesat e ndryshme që përbënin kompleksin familjar të Mustafës 
përfaqësonin tre epoka të jetës shqiptare. Nga fundi i oborrit ishte një 
ndërtesë e thjeshtë prej qerpiçi, afër me hambarin e vjetër. I suvatuar dhe 
zbardhur shumë herë, kjo relike e varfërisë së para Luftës së Dytë Botërore 
tani përdorej për ruajtje dhe u dyfishua si një dhomë shtesë për mysafirët 
e shumtë.
 Në mes të oborrit ishte një shtëpi më e re me dy dhoma prej qerpiçi, 
e ndërtuar në vitet 1950. Këtu Mustafa, pesë vëllezërit dhe dy motrat e 
tij u rritën në varfërinë e asaj dekade të pasluftës. Njëra nga dhomat tani 
shërbente për përgatitjen e ushqimit. Këtu gratë nxinin gjalpë, speca të 
pjekur, mish të grirë dhe perime turshi. Në dhomën tjetër flinte babai i 
Mustafës. Nuk kishte mobile, vetëm një qilim persian i fshirë në mënyrë 
të përsosur dhe jastëkë përgjatë katër mureve. Ishte një dhomë komode e 



~ 201 ~

Janet Reineck

ndejës, e stilit të vjetër, e përshtatshme për tubime joformale, ideale për t’u 
freskuar në verë dhe për t’u ngrohur pranë stufës në dimër.
 Në krye të oborrit të gjatë drejtkëndor ishte shtëpia e re trekatëshe, 
ku qëndronim unë dhe Xheremi. Si shumica e këtyre shtëpive të mëdha 
që gjenden në mbarë Kosovën, ajo ishte ende e papërfunduar, me vetëm 
dy katet e para të banueshme. Megjithatë, çdo kat kishte një ballkon të 
dukshëm, që shtrihej në drejtim të oborrit, më i larti nga ta në murin pranë 
kulmit i stolisur me delfinë dhe pallma të skalitura, një motiv popullor 
vitias, një shenjë prosperiteti dhe një dhuratë e menjëhershme nga anëtarët 
e familjes që punonin larg dhe sillnin para. 
Nga gjashtë djemtë e Tafajve, tre punonin në Gjermani dhe një në Zvicër.
 Planimetria e shtëpisë ishte tipike për familjet shqiptare që jetojnë ende 
në bashkësi (në një familje të gjerë), me vëllezër të martuar, gratë dhe 
fëmijët e tyre, të gjithë nën një çati. Në dy katet e para të përfunduara, 
kishte katër dhoma gjumi të vogla, një për secilin nga vëllezërit që jetonin 
në shtëpi dhe fëmijët e tyre, një për vëllain, gruaja dhe fëmijët e të cilit 
jetonin ende në shtëpi, dhe një për vëllain që ishte martuar së fundi dhe 
menjëherë u nis për në Gjermani. Çdo dhomë gjumi ishte e mbushur me 
një komodinë të madhe që përmbante petkat e gruas dhe rrobat e shtratin e 
familjes dhe dy divane që shërbenin si krevate teke. Nëna dhe babai flinin 
mbi to dhe fëmijët flinin mbi shilte në dyshemenë mes tyre.
 Nëna e Mustafës flinte në dhomën e ndejës me një nga nipërit që i bënte 
asaj shoqëri. Burri i saj, i zoti i shtëpisë, flinte në një nga ndërtesat më 
të vjetra prej qerpiçi. Kati i tretë, ende i papërfunduar, do të strehonte 
përfundimisht edhe dy vëllezër të tjerë, nëse do të ktheheshin ndonjëherë 
nga Evropa.

Jeta familjare shqiptare në tranzicion

 Familja Tafa tipizon familjet e zgjeruara shqiptare në Kosovë – të 
angazhuara në një shumëllojshmëri strategjish ekonomike dhe protokollesh 
morale, të krehura nga e kaluara e largët dhe e tashmja në ndryshim. Familja, 
lagjja, fshati, të gjithë po kalonin nëpër një rrugë të pashmangshme drejt 
modernitetit. Në këtë mënyrë, shtëpia ishte një mikrokozmos i përsosur i 
asaj që po ndodhte në mbarë Kosovën.
 Dizajni i shtëpisë mbështeste nocionin tradicional se të gjithë vëllezërit 
do të vazhdonin të jetonin së bashku si një kolektiv, siç kishin bërë në të 
kaluarën. Në të vërtetë, pak emigrantë u kthyen ndonjëherë në shtëpi për 
të jetuar me familjen e madhe. Nëse kanë mundësi të kthehen në Kosovë 
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për të dalë në pension, ata ndërtojnë shtëpitë e tyre të sofistikuara brenda 
kompleksit familjar. Për më tepër, shumica e nuseve të reja duan të jetojnë 
vetëm me burrat e tyre, ndaras nga vjehrritë. Shumica e familjeve të gjera 
nuk do të jetonin së bashku për një kohë të gjatë, dhe të gjithë e dinin 
këtë. Por, prapëseprapë të gjithë ndërtuan shtëpinë më të madhe që mund 
të përballonin. Plani nuk përputhet me realitetin, por ai u thotë të gjithëve 
të përfshirë: Këta jemi ne (ende) —ja çfarë do të thotë të jesh shqiptar.
 Shtëpia e Mustafës na ofroi komoditete të rëndësishme, duke përfshirë 
dhomën tonë të gjumit. Në fakt ishte dhoma e nusërisë së Sadberes, por, për 
sa kohë që burri i saj, Xhyma ishte ende në kërkim të punës në Gjermani 
dhe derisa ajo mund të bashkohej me të, ajo e kalonte pjesën më të madhe 
të kohës në shtëpinë e prindërve të saj. Një dhomë tipike nuseje, të gjitha 
dhuratat e dasmës ishin përgjithmonë të ekspozuara: krevati i zbukuruar, 
i stolisur me një mbulesë sateni të zbehtë ngjyrë të kaltër, e zbukuruar me 
plot gjësende të vogla të ekspozuara dhe një dollap i vogël i mbushur në 
njërën anë me fustane të gjatë, dhe këpucët e përputhshme, e në anën tjetër 
mbushur deri lart me jorganë dhe jastëkë të rinj prej sateni.
 Kompleksi gjithashtu kishte namin për një oborr të madh që fëmijët 
dhe burrat e përdornin për praktikë xhudoje, ndeshje serioze futbolli në 
lagje dhe lojëra basketbolli me koshin e vendosur anash në hambar. Është 
i vetmi kompleks në Kosovë që kam parë ndonjëherë që është krijuar për 
këtë qëllim dhe mua dhe Xheremi-t na pëlqente të ishim pjesë e lojërave 
spontane të lagjes. Kaluam shumë ditë të lumtura vere duke u relaksuar 
me familjen në lëndinë nën pemën e mollës, duke festuar me shalqi të 
kultivuar aty dhe kumbulla të Kosovës.
 Saherë që vizitonim familjen Tafa, ku qëndronim për një natë ose një 
fundjavë të gjatë, kënaqeshim me familjen e zhurmshme dhe zhvillonim 
marrëdhënie të veçanta me të gjithë—nga fëmijët e vegjël deri te gjyshërit. 
Ne u mësuam fëmijëve këngë në anglisht, organizuam ecje nëpër mal 
dhe pikniqe në një liqe aty afër dhe i blemë familjes një rrobalarëse. Ne 
u pasuruam në ngrohtësinë e kësaj familjeje mikpritëse, të gjallë dhe të 
dashur.

Familja

 Nëna e Mustafës ishte shtylla e prapaskenës së shtëpisë. Ajo quhej 
Hamide, por të gjithë e quanim Loke. Hamidja ishte nëna ideale shqiptare: 
e sjellshme, e butë, por e vendosur dhe e fortë. Në mënyrën e saj të qetë, ajo 
ishte burimi i jetës në familje, motori që e mbante jetën, kryekuzhinierja, 
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bukëpjekësja, këshilltarja dhe ngushëlluesja, personi të cilit i drejtoheshin 
të gjithë për ngushëllim dhe qetësi. Kur Xheremi dhe unë ishim në shtëpinë 
e saj, Hamidja ishte në mesin e të gjashtëdhjetave, por dukej shumë më e 
vjetër. E kaloi jetën e saj si e rritur duke punuar shumë për ta mbajtur 
familjen e saj të ushqyer dhe të veshur. Më kujtohen bisedat e bukura 
me të teksa qëronim patatet ose grinim specat  – për fëmijërinë, fejesën 
dhe martesën e saj, mënyrën se si ishin gjërat dikur dhe si ndjehej ajo për 
ndryshime. Jam shumë mirënjohëse për mikpritjen e saj për Xheremi-n 
dhe mua, dhe për kujdesin e saj zemërbutë.
 Babai i Mustafës, Elmiu, me fytyrën e tij të gdhendur, trupin e hollë 
si tel, sytë e butë të errët dhe plisin e bardhë, personifikonte njeriun 
tradicional shqiptar. Pasi ishte rritur si një djalë bujku, ndjeshmëritë e 
Elmiut ishin të rrënjosura në varfërinë dhe izolimin e Kosovës para Luftës 
së Dytë Botërore. Martesa e tij me Hamiden ishte ndërmjetësuar me msit 
kur ata ishin të rinj. Si shumë shokë të tyre, ata kishin arritur të takoheshin 
fshehurazi në fushat midis fshatrave të tyre Tërpezë dhe Sllatinë. Pas 30 
vitesh martesë, ata po shijonin me kënaqësi rrezatimin e familjes së tyre të 
madhe gjithnjë në rritje.
 Unë dhe Elmiu kaluam shumë orë duke pirë çaj dhe duke folur gjatë 
natës për jetën e fshatit në vitet 1930-ta – vështirësitë, zakonet dhe ndjenjën 
e identitetit dhe nderit që ishte gdhendur në gur. Ai më përshkroi me detaje 
se si e kishin e rekrutuar në rini për t›u bashkuar me partizanët në vitin 
1945, në fund të Luftës së Dytë Botërore, me tri brigada shqiptare. Misioni 
i tyre: të çrrënjosnin çdo mbetje të gjermanëve apo simpatizantëve të tyre 
serbë. Të veshur keq dhe të uritur, ata kishin ecur për javë të tëra; nga 
Kosova dhe Shqipëria, deri në Tivar në Mal të Zi. Ishte një udhëtim epik 
për Elmiun dhe bashkatdhetarët e tij. Siç ishte e zakonshme për burrat 
shqiptarë të brezit të tij, shkollimi formal i Elmiut kishte përfunduar pas 
shkollës fillore, por mënyra se si ai shprehej duke më treguar historitë e 
tij, ishte elokuente dhe e thellë, në stilin e oratorisë tradicionale shqiptare. 
Nuk ishte gjithmonë e lehtë të ndiqja logjikën e tij, e cila sillej rreth e 
rrotull në drejtime të papritura drejt përfundimeve befasuese. E dëgjoja 
me vëmendje, duke ndjekur idetë dhe kujtimet e Elmiut, derisa kufijtë e 
zhvillimit logjik  zbuteshin dhe zbuloheshin.
 Djali i madh i Elmiut, Emrushi, kishte 26 vite që punonte në Gjermani 
kur unë dhe Xheremi filluam vizitat në Tërpezë. Si shumë burra të brezit 
të tij, ai kishte marrë rrugën e migrantëve si i ri në vitet 1970, kur kishte 
punë me bollëk për të siguruar mbijetesën e familjes së tij në shtëpi. Ky 
ishte migrimi i stilit të vjetër: burri punonte jashtë vendit për pjesën më 
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të madhe të jetës së tij të moshës së rritur, duke lënë gruan dhe fëmijët në 
kujdesin e familjes së tij të gjerë. Emrushi kishte jetuar në Nuremberg disa 
vite kur mori lajmin se prindërit i kishin gjetur një nuse në Buzovik, një 
fshat përtej luginës. Ai kishte ardhur në shtëpi për dasmën, më pas ishte 
kthyer menjëherë në Nuremberg. Edhe pas shumë vizitave, dhe më vonë 
pas katër fëmijëve, Emrushi ende jetonte në Gjermani pjesën më të madhe 
të vitit, duke u kthyer në shtëpi për të sjellë dhurata të bollshme për të 
gjithë, për të shijuar pushimet me familjen dhe fqinjët, dhe për të vepruar 
si vëllau kryesues në familje, deri në largimin e tij të ardhshëm. 
 Ashtu si mijëra gra shqiptare, burrat e të cilave kishin jetuar jashtë shtetit 
për dekada, duke u kthyer një ose dy herë në vit për një ose dy javë, gruas 
së Emrushit iu desh të pranonte një paradigmë të dhimbshme sociale: 
Ajo e jetoi jetën e saj “në derë të huaj ”, pa burrin në krah, pa favore ose 
mbështetje të veçantë kur ai kthehej në shtëpi (për të shmangur xhelozitë 
në familje) dhe u detyrua të ruante standardin më të lartë të modestisë 
dhe izolimit, që reputacioni i familjes së burrit të saj të mos dëmtohej nga 
perceptimet. 
 Ashtu si shumica e grave shqiptare të brezit të saj, Fakija ishte programuar 
që në fëmijëri të pranonte fatin e saj, veçanërisht kur remitancat e burrit të 
saj mbështetnin të gjithë familjen. Si nusja më e madhe e familjes Tafa, dhe 
pasi kishte rritur katër fëmijë të mirë, të sjellshëm e të respektueshëm, ajo 
ishte një grua krenare dhe dinjitoze, e respektuar nga të gjithë në familje.
 Vëllai tjetër më i madh në familjen Tafa, Haziri karakterizonte valën 
më të fundit të migrantëve që sollën familjet e tyre për të jetuar me ta, pasi 
rregullonin kushtet jashtë vendit. Haziri kishte emigruar në Gjenevë 15 
vjet më parë. Ai ishte martuar me një grua që e kishte zgjedhur vetë nga 
një fshat i afërt dhe e kishte marrë të jetonte me të sapo ishte vendosur në 
Zvicër. Haziri kishte një punë të qëndrueshme si kopshtar, dhe më vonë 
kishte themeluar kompaninë e tij të dekorimit të kopshteve. Ai, gruaja 
dhe djali i tij kishin një apartament të rehatshëm dhe ishin migrantë të 
lëvizshëm që jetonin ashtu siç jetonin fqinjët e tyre zviceranë. Por, Haziri 
ndjente një përgjegjësi të jashtëzakonshme për të ndihmuar familjen e tij 
prej 21 anëtarëve në vendlindje dhe dërgonte remitanca të rregullta.
 Dy vëllezërit më të vegjël të Mustafës, kohët e fundit kishin arritur në 
Gjermani, si pjesë e një vale të re emigrantësh shqiptarë që kaluan kufirin në 
vende tjera të mbushur me boshnjakë, serbë, turq, algjerianë dhe emigrantë 
të tjerë të jugut që kërkonin një pagë për të jetuar. Me pak shpresë për të 
marrë leje pune, ata merrnin punë të rastit që gjenin dhe shpresonin të 
arrinin disi mënyrën për t’u futur në sistem. 
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 Një nga vëllezërit më të vegjël, Xhyma ishte martuar së fundmi. Ndërsa 
gruaja e Emrushit kishte vetëm disa vite shkollë, gruaja e Xhymës, 
Sadberja po përfundonte studimet e saj universitare për kimi. Aty ku 
martesa e Emrushit ishte bërë me ndërmjetësim dhe çifti ishin martuar pa u 
njohur, Sadberja dhe Xhyma kishin vite që ishin në lidhje dhe ishin shumë 
të dashuruar. Pas martesës, gruaja e Emrushit ishte zhvendosur menjëherë 
për të jetuar te vjehrrit e saj, ndërsa Sadberes iu dha mundësia të qëndronte 
me prindërit e saj derisa të mund të bashkohej me Xhymën jashtë vendit.
 Me katër vëllezër larg në Evropë, u takonte Mustafës dhe Mujës, dy 
vëllezërve të mesëm, të kujdeseshin për gratë dhe fëmijët e tyre, prindërit e 
tyre dhe gruan dhe fëmijët e vëllait të tyre të madh. Ata të dy kishin diplomë 
fakulteti në edukim fizik dhe që të dy ishin të punësuar në shkollën fillore 
të fshatit, ku Mustafa shërbeu gjithashtu si drejtor. Në një farë mënyre, të 
dy vëllezërit bënë jetë të ngjashme, të lidhur me shtëpinë, të detyruar ndaj 
prindërve, të varur nga pagat e vogla gjithnjë në tkurrje dhe dërgesat e 
paparashikueshme nga vëllezërit jashtë vendit, për të mbajtur një familje 
të madhe. Gjendja e tyre i rëndoi dhe i kufizoi të dy, por ata u përgjigjën në 
mënyra të kundërta.
 Një burrë i hollë, me flokë të artë, simpatik, Muja duket si vëllai binjak 
i aktorit Leslie Howard (personazhi Ashley në “Gone with the Wind”). 
Muja ishte i martuar me Zojën, një grua e ëmbël e plot gjallëri nga një 
fshat fqinj, me të cilën kishte rënë në dashuri si djalë i ri. Ata kishin tre 
djem të shëndetshëm dhe një vajzë jashtëzakonisht të zgjuar, Laura, dhe 
një familje të fortë, të dashur dhe të gjerë.
 Mustafa, i butë dhe i vërtetë deri në palcë, jetonte një jetë të kënaqshme 
me gruan e tij Dyzen. Ata ishin takuar në shkollën e mesme dhe ishin takuar 
prej vitesh. I hollë si Muja, por me flokë të zeza dhe sy kaltër, Mustafa 
ishte i sjellshëm dhe i kujdesshëm deri në ekstrem. Dyzja kishte një burrë 
tërësisht të përkushtuar ndaj saj, fëmijëve të tyre, prindërve të tij, mbiemrit 
dhe të gjithë fëmijëve nën mbikëqyrjen e tij në shtëpi dhe në shkollë. Nga 
të gjithë vëllezërit, ishte Mustafa ai që i kishte ngjarë babait të tij, duke 
trashëguar më të mirën e karakterit të vjetër shqiptar: vetëmohues, i urtë 
dhe i dhembshur. Dyzja ishte jashtëzakonisht e ëmbël dhe bujare; një grua 
e përkushtuar, punëtore, e mrekullueshme dhe shumë e sjellshme. 
 Mustafa dhe Dyzja kishin pesë fëmijë - katër vajza dhe një djalë. Ata i 
donin katër vajzat e tyre të bukura jo më pak se djalin e tyre Gramozin, një 
djalë në moshën e Xheremi-t. Por, për të gjithë shqiptarët kishte presion 
për të pasur më shumë se një djalë. “Unë jam njësoj si ti”- më vuri në 
dukje shumë herë Dyzja. “Vetëm një djalë - një fëmijë që të kujdeset 
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për Mustafën dhe mua në pleqëri; e po sikur t’i ndodhë diçka?” Në një 
shoqëri patrilokale, në të cilën vajzat largohen gjithmonë nga shtëpia për të 
jetuar me familjen e burrit të tyre, të ngelesh vetëm me një djalë në shtëpi 
mund të ketë pasoja të rënda. “E shihni se si po kujdesemi për prindërit e 
Mustafës? Janë djemtë e mbetur në shtëpi dhe gratë e tyre që kujdesen për 
të moshuarit. Njerëzit humbin djemtë - disa shkojnë të punojnë në qytet ose 
jashtë vendit. Ndonjëherë një djalë sëmuret ose vdes. Për t’u siguruar që do 
ta kesh dikë pranë për t›u kujdesur për ty kur të plakesh, për të mposhtur të 
papriturat, duhet të kesh shumë djem.»
 Natyrisht, tani kur shumica e të rinjve të Kosovës migrojnë në Evropë 
në kërkim të punës, ideja që djali të qëndrojë me gruan e tij për t’u 
kujdesur për prindërit e moshuar është një gjë e së kaluarës. Mustafa ka një 
këndvështrim modern: “Pse duhet të ndërhyj në perspektivat e ardhshme të 
fëmijëve të mi vetëm që ata të mund të kujdesen për mua për disa vjet në 
fund të jetës sime? Djem a bija, le të krijojnë fatin e tyre, kudo që t’i çojë 
kjo, le të përparojnë!”
 Jetët e motrave të Mustafës pasqyronin gjithashtu valët e ndryshueshme 
të traditës. Syndyzja, më e madhja e fëmijëve të Tafajve, kishte qenë 
nxënëse e shkëlqyer, por nuk ishte lejuar të mbaronte shkollën e mesme për 
shkak të botëkuptimit që ekzistonte në mesin e shumë fshatarëve atë kohë. 
Martesa e saj ishte ndërmjetësuar dhe ajo kishte katër fëmijë. Në anën tjetër, 
Shyretja, motra e vogël e Mustafës, kishte mbaruar shkollën e mesme. E 
mprehtë dhe mendjehollë, ajo ishte e martuar me një djalë të ri të lezetshëm 
dhe kishte dy djem të ëmbël. Ajo jetonte me familjen e burrit të saj në një 
vendbanim të vogël aty pranë. Ajo e donte burrin e saj të përkushtuar, por 
më shumë se çdo gjë donte që ai të gjente punë jashtë vendit për disa vjet, 
në mënyrë që të kishin para të mjaftueshme për të krijuar shtëpinë e tyre - 
ose më mirë akoma, të gjente një punë të përhershme jashtë vendit dhe ta 
merrte atë dhe fëmijët për të jetuar me të atje.

Jeta e grave shqiptare: vlerësim

 Duke jetuar për një kohë kaq të gjatë mes grave shqiptare muslimane, 
shpesh e gjej veten të përfshirë në diskutime rreth lumturisë relative të 
tyre në krahasim me gratë perëndimore, jomuslimane. Mësimi që mësova 
nga familja e Mustafës dhe nga familjet anembanë Kosovës, ishte se në 
Kosovë, ashtu si në Perëndim, lumturia relative e grave është specifike për 
situatën. Secila nga gratë e Tafajve e përjetonte jetën ndryshe, në varësi të 
(në këtë renditje): marrëdhënieve të tyre me nuset tjetra, me vjehrrën dhe 
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me burrat e tyre.
 Në përgjithësi, më duhet të them se gratë që kam njohur në Kosovë ishin 
në përgjithësi më të kënaqura dhe më të përmbushura se ato që kam njohur 
në Amerikë. Një arsye: siguria. 
 Kur jetoja në Kosovë, divorci ishte praktikisht i panjohur. Martesat ishin, 
në pjesën më të madhe, të garantuara për jetë. Ashtu ishte edhe përkujdesja 
në pleqëri. Si pjesë e një familjeje të gjerë, një grua shqiptare do të kishte 
pëkujdesje për pjesën tjetër të jetës, nga djemtë, gratë e tyre dhe nga grupi 
i madh i familjes.
 Gjithashtu, dhe më e rëndësishmja, duke jetuar në kolektiv, gratë nuk 
vareshin vetëm nga burrat e tyre për mbështetje emocionale. Ato jetonin 
në një botë grash. . . dhe nuk ishin kurrë vetëm.
 Mbi të gjitha, pritshmëritë e tyre ishin shumë të ndryshme nga pritshmëritë 
e grave perëndimore. Në Perëndim, gratë presin që martesa të funksionojë 
në shumë fronte: emocionale, financiare, intelektuale dhe sociale. Idealja 
është e vështirë për t’u arritur. Gratë që i njoha në Kosovë, të cilat bënin 
jetë tradicionale, shpresonin për një situatë shumë më të lehtë. Duke qenë 
të gjitha të barabarta, një grua fshatare ishte e lumtur nëse: burri i saj ishte 
burrë i mirë, vjehrra ishte e sjellshme dhe e drejtë, shkonte mirë me gratë e 
tjera të martuara në familje dhe kishte të paktën dy djem.
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Gratë e shtëpisë relaksohen pas kafjallit Kafjalli në Terpezë 
(Xheremi në të majtë me maicë të kuqe)

Mustafa dhe Dyzja

Muja dhe fëmijët - Xheremi me kapelë 
të gjelbërt të Robin Hudit

Gruaja e Mujës, Zoja me duke bërë
 tlyen me ndihmën e fëmijëve
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Shtëpia në Terpezë

Gjyshja "Lokja"

Gjyshi Elmi duke kositur
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Xheremi në shkollë në Terpezë

Ditëlindja e Xheremit në Terpezë

Xheremi duke luajtur me fëmijë në Terpezë
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Jeta si punonjëse e ndihmës humanitare

 Ndiqe një punonjës të ndihmës humanitare në fshatin e Kosovës të viteve 
1990-ta dhe mund të shohësh privimin, privilegjin, vuajtjen dhe stoicizmin 
e Kosovës për të gjetur një kontrast të gjallë. Për punonjësit e ndihmës 
ndërkombëtare, të dërguar në Kosovë në atë periudhë, vendi ishte ekzotik, 
i tmerrshëm dhe bindës – një pjesë e Lindjes së Mesme e futur në Evropën 
Jugore, një ishull kulturor ku logjika dhe arsyeja shpesh anashkalohen në 
favor të nderit dhe traditës. Feministet perëndimore që vizitonin familjet 
nëpër fshatra, u tmerruan nga gratë e heshtura, servile, me fustane sateni 
deri në dysheme dhe bizhuteri ekstravagante prej ari, gra që lanin këmbët 
e mysafirëve të tyre, mbushnin çaj pafund në gota dhe më pas zhdukeshin 
nga pamja. Punonjësit e ndihmave, gazetarët dhe diplomatët predikonin 
mbi kokteje dhe darka me biftek, mbi frikën dhe urrejtjen që e ndanë këtë 
vend, përndryshe magjepsës. Ata ishin të gjithë të rinj në Kosovë. Për mua 
Kosova ishte shtëpia ime.

Mandati

 Si menaxhere i programit për Oxfam në vitin 1994 dhe 1995, dhe për IRC 
(International Rescue Committee - Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit) në 
vitin 1996 dhe 1997, mandati im ishte përmirësimi i kushteve të ujit dhe 
kanalizimeve në shkollat fillore dhe ofrimi i edukimit shëndetësor për gratë 
e fshatrave në Viti dhe Gjilan, dy komuna të përziera etnikisht në Kosovën 
lindore. Përtej kësaj, detyra ime ishte të ringjallja elementet në rënie të 
shpirtit të komunitetit, të ndizja shkëndijat e shoqërisë civile dhe të zbatoja 
projekte që do të përfshinin bashkëpunimin midis shqiptarëve dhe serbëve, 
në një kohë kur të dy etnitë mezi flisnin, me dhunën gjithnjë në rritje.

 Roli i një antropologu është të vëzhgojë dhe deshifrojë botëkuptimin 
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shqiptar, por “të mos lërë gjurmë”. Si ndihmëse, puna ime ishte e kundërta 
e kësaj. Do të isha një katalizator për ndryshim, gjë që më përshtatej 
shumë! Unë u nisa të sfidoja pjesët e jetës së fshatit që sillnin vështirësi 
dhe vuajtje të panevojshme: epidemitë e diarresë tek fëmijët kur formula 
me ujë të papastër zëvendësohej me ushqyerjen me gji; një shpërthim i 
poliomielitit kur shqiptarët kishin frikë se serbët i kishin kontaminuar 
vaksinat dhe refuzonin të vaksinoheshin; fëmijët me aftësi të kufizuara të 
fshehur që i fshehnin nga bota e jashtme nga prindër me qëllime të mira; 
vajzat shqiptare që humbasin vitet e tyre të adoleshencës për shkak të 
gjilpërave dhe përqeshjeve nga frika se vijimi i shkollës do të rrezikonte 
mundësinë e tyre për një martesë të mirë.
 Këto probleme ishin të kudondodhura në të gjithë rajonin. Çdo fshat 
kishte gjithashtu një sërë çështjesh shqetësuese, këndvështrimin e tij 
të veçantë për vështirësitë. Por, me Jugosllavinë duke u copëtuar rreth 
tyre, pastaj Millosheviqi duke kërkuar që ta “marrë Kosovën për serbët”, 
shqiptarët duke e mbajtur me vështirësi “shoqërinë e tyre në hije” dhe 
papunësia që i tërheq të gjithë poshtë, as shqiptarët dhe as serbët as që 
mendonin për rregullimin e problemeve që preknin komunitetet e tyre.

Ekipi

 Gjatë viteve të para të punës me ndihma, u punësova nga Oxfam, 
një grup ndërkombëtar ndihme me bazë në Mbretërinë e Bashkuar. Për 
projektet shumë sfiduese me të cilat përballeshim në shkolla, kisha një ekip 
të mrekullueshëm, të talentuar, të përkushtuar të drejtuesve të fshatit që më 
ndihmonin dhe më udhëzonin: Hetem Kurteshi, Isa Shabani, Mustafë Tafa 
dhe Samet Dalipi. Inxhinieri ynë ishte Feriz Sinani, një njeri shumë i aftë, 
i ndershëm, një njeri i këndshëm për të punuar me të, i cili i njihte të gjithë 
fshatarët dhe ishte i aftë për të lundruar në marrëdhëniet e pasigurta me 
personelin në shkolla shqiptare dhe serbe.
 Aktivistet e mrekullueshme që bënë të mundur programin tonë të 
edukimit shëndetësor në Viti ishin Ganimete Hebibi (bashkëorganizatorja 
dhe udhërrëfyesja ime), Drita  Xheladini, Fatmire Shabiu, Habibe Osmani, 
Kimete Zeqiri, Haxhere Pira, Latife Neziri, Meliate Osmani dhe Xhevahire 
Sylejmani.
 Kur kontrata ime me Oxfam përfundoi, m’u ofrua mundësia të punoja 
për Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit (IRC) nga një mjek nga Nju 
Jorku, i quajtur Alan Ross. Një ekstrovert i rendit më të lartë, pas pamjes 
së tij të çrregullt që e bënte atë të ngjante me Albert Ajnshtajnin, ai ishte 
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një njeri me shkëlqim intelektual dhe imagjinatë, energji dhe entuziazëm 
të pakufishëm. Alan-i punoi në dhomën e urgjencës së një spitali të Nju 
Jorkut, në mënyrë që të mund të kishte shumë kohë për të ndjekur pasionin 
e tij: të lidhte njerëzit në mbarë botën për të zgjidhur problemet e tërbuara 
shëndetësore. Ne ishim takuar shumë vite më parë në Nju Jork, dhe kur atij 
i erdhi ideja për të nisur një projekt në Kosovë, ai më gjeti dhe më kërkoi 
të bëhesha udhëheqësja e projektit të tij. E kapa rastin.
 Ne hartuam një plan për të bërë projekte të tilla që kishim përfunduar më 
parë në Viti, por këtë herë në komunën e Gjilanit, një rajon tjetër etnikisht 
i përzier në lindje të Vitisë. Këtë herë kishim një vizion më të gjerë të asaj 
që mund të arrinim dhe mblodhëm një ekip elitar për këtë projekt që ishin 
të barasvlershëm me detyrën.
 Qemajl Murati ishte i zgjedhuri jonë e parë për të drejtuar projektin me 
mua. Qemajlin e kisha njohur qysh në fillimet e mia në Kosovë, kur ishte 
mësues i anglishtes në Prishtinë. Alan-i është një djalë shumë bindës dhe 
i tha Qemajlit që të linte punën e tij fitimprurëse në një OJQ të madhe 
për të punuar në projektet e komunitetit bazë me ne. Me arsim të lartë, 
mendjemprehtë dhe i sofistikuar, elegant, me taktikë dhe i gjidnshëm, 
Qemajli ishte rritur në Kabash, ishte i respektuar dhe i besuar nga shqiptarët, 
një diplomat klase, dhe i aftë për të qetësuar zyrtarët serbë. Ai ishte njeriu 
perfekt për këtë punë.
 Si inxhinier të dytë, ne punësuam Isa Shabanin, gjithashtu me origjinë 
nga komuna e Vitisë, i cili ishte një njeri i zgjuar dhe i butë, mendjehapur, 
i njohur dhe i besuar në komunitetin lokal. Ne sollëm një inxhiniere 
mjedisore nga Amerika, një grua të re me emrin Jamie (Xhejmi), e cila 
ishte shumë e emocionuar për mundësinë e ndarjes së njohurive të saj për 
gropat septike dhe fushat e kullimit me vendasit.
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Qemajli në zyrën tonë në Prishtinë

Qemajli në fushë

Qemajli në aksion
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Me inxhinierin tonë, Ferizin, duke ua shpejguar një 
projekt fshatarëve

Inxhinierët Isa dhe Jamie

Duke shërbyer supër për Sametin dhe Hetemin
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Me Qemajlin dhe Isën

Ekipi i Vitisë duke u konsultuar për një projekt në Buqe

Me Ferizin, duke i bindur fshatarët që të nisin një projekt
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Dr. Alan Ross në fshat

Dr. Alan Ross në klinikë duke trajnuar punëtorët se si 
të punojnë me pacientët 
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Sfida

 Një turne i shpejtë nëpër fshatrat ku po punonim do të japë një ndjenjë 
të moçaleve politike, infrastrukturore dhe psikologjike të Kosovës, të 
zhvilluara në variacione të mjerueshme.

Gërmova

 Do të fillojmë në Gërmovë, fshati që vizitova në vitin 1980, ku po 
magjepsesha me jetën shqiptare dhe ku u ktheva në vitin 1994 me mandat 
për t’u dhënë nxënësve ujë të pijshëm të pastër. Nga pamja e gjërave—
rrugët me baltë, e me gropa, buallica gjithandej, karrocat që tërheqeshin 
nga kuaj, të mbushura deri lart me lëvozhgë misri, ajo pamje e përgjumur, 
e zhveshur, “e çfarëdo shekulli”—mund të isha në Tunizi, Irak ose kudo 
ndërmjet këtyre vendeve. Por, kjo nuk ishte Lindja e Mesme - ishte Evropa 
në prag të shekullit 21.
 Ishte e lehtë të dalloje kush ishte kush. Shtëpi dykatëshe, ballkone të 
zbukuruara me palma dhe delfinë, zbukurimi i preferuar i asaj epoke, antena 
satelitore dhe mure të larta kopshtesh, gra me shalle dhe mushama, fëmijë 
me flokë me ngjyrë të hapur dhe me sy të gjelbër, pleq me plisa...ky ishte 
terreni shqiptar. Shtëpi njëkatëshe prej qerpiçi të bardha, derra që ulërinin, 
sy të errët, gra me funde deri tek gjuri dhe burra me kapela partizane...këto 
ishin shtëpitë e serbëve. Një kishëz e re ortodokse, e paguar nga qeveria, 
thoshte “Serbia”. Një minare e vjetër doli e lodhur nga lagjja shqiptare, 
duke thirrur nga Meka.
 Shkolla e Gërmovës ishte ndërtuar në vitin 1950. Oborri i shkollës prej 
kohësh u ishte dhënë derrave, patave dhe dhive; zyrtarët e komunës ishin 
përpjekur pa sukses të zbatonin një urdhër kundër fqinjëve që kullosnin 
bagëtinë e tyre në shkollë për njëzet vjet. Fëmijët serbë mësonin në një klasë, 
shqiptarët në katër të tjera, në dy ndërrime. Dy drejtorët, në një shkollë me 
madhësinë e një fushe bejsbolli, nuk kishin pasur asnjë kontakt me njëri-
tjetrin për tetë vjet. Grumbujt e druve të përdorura për ngrohje mbaheshin 
veçmas. Për serbët, drutë, rrogat e mësuesve, mirëmbajtja e shkollave dhe 
materialet e pakta furnizoheshin nga qeveria. Shqiptarët, duke u përpjekur 
të ruanin shkollën e tyre në hije, i paguanin ato kur mundnin, me donacione 
nga familjarët që jetonin jashtë vendit. Ata nuk kishin materiale edukative; 
e kishin një dërrasë të zezë të vjetër të konsumuar që mezi përdorej. Uji i 
pusit, i mbushur me nitrite nga fekalet, përdorej për larjen e dyshemeve. Nuk 
kishte ujë të pastër për të pirë fëmijët. Një themel betoni e papërfunduar, 

Shkolla më parë
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jo shumë larg shtëpisë së shkollës, ishte një përpjekje e dështuar për të 
ndërtuar një tualet të mirëfilltë. Nisma ishte ndërprerë pas shpërthimit të 
një zënkë se kush duhej ta ndërtonte atë. Brenda klasave, pjesë të tavanit 
vareshin në mënyrë të pasigurt mbi kokat e fëmijëve - i gjithë tavani gati 
sa nuk shembej.
 Na u desh vetëm një muaj që ne, duke punuar me dy komunitetet, të 
rregullonim çatinë dhe të ndërtonim një pus dhe një objekt të ri me një 
gropë septike me dy ndarje. Por, u desht një vit për të bindur fshatarët se 
ishte e mundur dhe ia vlente mundimi. Në fund, shqiptarët bënë zdrukthtari 
dhe hapën gropën septike; serbët e shpuan pusin. Fondet u mblodhën 
(shtrydhën) nga fshatarët përmes udhëheqësve të tyre dhe u bashkuan me 
një grant që sigurova nga një grup avokatësh holandezë.

Shkolla më parë

Nxënësit e shkollës

Shkolla e re
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Zhitia

 Rrugës nga Gërmova, në lindje në drejtim të kufirit serb, kalojmë 
Zhitinë. Autobusi lokal, i zbukuruar me një poster të madh të Milosheviqit 
në xhamin e përparmë, dërgonte bujqit shqiptarë dhe serbë, të cilët dilnin, 
pa folur, nëpër lagjet përkatëse të fshatit të tyre. Zhitia mburrej me një 
shkollë të re fillore që lejohej ta përdornin vetëm fëmijët serbë. Serbët 
vendas shpjegonin se numri i madh i fëmijëve shqiptarë të padisiplinuar 
do të dëmtonte pronën. Fëmijët shqiptarë, të cilët ishin shumë më tepër se 
serbët, u dërguan në ndërrimet të shumëfishta, në një depo të papërfunduar 
jashtë një shtëpie të dikujt. Politika zyrtare që të gjithë nxënësit e shkollave 
fillore, qofshin të sistemit paralel ose jo, të lejoheshin të përdornin ndërtesat 
shtetërore, ishte një fasadë.

Ballanca

 Përtej Zhitisë, në një rrugë të pjerrët, me gropa, por e pakalueshme në 
dimër, shtrihet fshati i vogël shqiptar i Ballancës; shkolla e tij e vogël e 
bardhë zbukuronte majën e një kodre pikërisht mbi xhaminë. Disa muaj më 
parë, objekti i shkollës ishte e rrënuar, një tjetër qerpiç i rrënuar i pasluftës. 
Fshatarët kishin mbledhur fonde për ta rinovuar, por kishin frikë se pasi të 
fillonin punën, serbët do ta ndalonin projektin, duke i lënë ata pa shkollë 
fare. Ekipi ynë punoi me liderin e fshatit Hetem Kurteshi, një i ri fjalëbutë, 
frymëzues, i cili na ndihmoi të angazhonim anëtarët e komunitetit për të 
ndërtuar tualete dhe për të riparuar burimin e ujit dhe, në këtë proces, u 
dha fshatarëve besimin që u nevojitej për të rregulluar shkollën. Ndërtesa 

Duke folur me nxënësit në Zhti
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e vogël e trishtuar ishte nën shkatërrim për shumë vite. U deshën më pak 
se një muaj për ta rindërtuar e për ta bërë një strukturë të vogël të fortë, të 
pastër dhe të ndritshme në majë të kodrës - një simbol solidariteti dhe sfide 
për të gjithë.

 

Klasa më herët Klasa e re

Ndërtimi i shkollës Shkolla e re

Nxënësit e shkollës
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Nevojtoret e reja në Ballancë

Me Hetemin te kroni i ri
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Begunca

 Një nga projektet tona më të suksesshme ishte rinovimi i shkollës në 
Beguncë, një fshat i bukur malor afër qytetit të Vitisë. Ashtu si fshatrat 
e tjera në të cilat punuam, kishte një nevojë të madhe dhe dëshirë të 
përbashkët për të përmirësuar shkollën e vjetër që ishte në gjendje të 
rrënuar. Por, në situatën e tensionuar politike, shqiptarët hezitonin të 
fillonin ndonjë projekt madhor nga frika se serbët do t’i ndërprenin. Ashtu 
si në fshatrat e tjerë, disi përfshirja ime si amerikane që punonte për një 
orhanizatë britanike (Oxfam) rriti mjaftueshëm besimin e komunitetit për 
ta quar përpara projektin.
 Ne kishim një ekip të mrekullueshëm për të udhëhequr përpjekjen: Samet 
Dalipi, një profesor dhe kryetar i LDK-së dhe Isa Shabani, inxhinieri ynë 
i shkëlqyer strukturor. Mblodhëm fonde nga fshatarët, duke biseduar me 
secilën familje dhe duke kërkuar që të kontribuonin me çdo gjë që mund të 
përballonin, me marka gjermane (DM), valuta e përbashkët e asaj epoke, 
për të financuar projektin. Kur fshatarët u mobilizuan, unë munda të shtoja 
6,000 DM si fonde shtesë, në mënyrë që ata të mund të ndërtonin katin e 
dytë në shkollë për të akomoduar të gjithë nxënësit. Kjo kishte një rëndësi 
të madhe për komunitetin—të mund të ndërtonin një shkollë të bukur, 
pavarësisht nga atmosfera e rrezikshme politike që ndikonte në të gjitha 
aspektet e jetës së tyre.
 Unë dhe Sameti patëm shumë biseda për të ardhmen e Kosovës dhe 
për çështjen e pavarësisë nga Serbia. Kisha dyshime të mëdha nëse kjo 
mund të arrihej, duke pasur parasysh fuqinë e Serbisë, që mbështetej nga 
Rusia për të ruajtur situatën e aparteidit. Sameti ishte plotësisht i bindur se 
pavarësia do të arrihej – dhe kishte të drejtë! Por, asnjëri prej nesh nuk e 
dinte se do të duhej një luftë dhe një bombardim i NATO-s në vitin 1999 
për të krijuar kushtet e nevojshme për të fituar zyrtarisht pavarësinë nga 
Serbia në vitin 2008. Kur vizitova Vitinë pas luftës, i thashë Sametit se ai 
kishte pasur të drejtë gjatë gjithë kohës. Pyetja ishte nëse Kosova do mund 
të përmbushte idealin e madh të sovranitetit të saj.
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Ndërtimi i shkollës së Beguncës

Shkolla e re në Beguncë

Shkolla e Beguncës më parë
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Kllokoti

 Kllokoti është një fshat i vogël me banorë serbë afër Terpezës, i njohur në 
vend për ujin mineral që del nga pusi në oborrin e shkollës. Kur mbërritëm 
për të mësuar për ujin dhe kanalizimet në shkollë, pamë se nevojtorja  
derdhej në përroin e fshatit. Filluam punën për të provuar një pus dhe për 
të bërë një plan veprimi.
 E gjithë kjo kërkonte manovrim të kujdesshëm, me një ekip shqiptar 
që punonte në një shkollë serbe në mes të një situate tepër të tensionuar 
politike dhe armiqësie etnike. Më në fund, me ndihmën e djemve të rinj të 
fshatit, arritëm të hapim një pus të ri, i cili për herë të parë i dërgoi shkollës 
ujë të pijshëm të pastër.

Fshatari shqiptar duke diskutuar 
projektin e pusit me një përfaqësuese të 

Departamentit të Shëndetësisë

Duke hapë pusin në Kllokot

Nevojtorja e vjetër në Kllokot që derdhej 
në përroin e fshatit

Fëmijët te pusi i ri në Kllokot
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Stublla

 Duke kaluar Ballancën në luginën tjetër, fshati katolik shqiptar i Stubllës 
mburrej me shkollën e tyre fillore dhe të mesme në gjendje të mirë dhe një 
regjiment të vogël klerikësh dhe murgeshash të shkolluar në Itali. Fshati 
ishte aq i varfër sa që shumica e burrave ishin shpërngulur herët nga aty. 
Deri në vitet e 1990-ta, shtëpitë dykatëshe, të ndërtuara mirë ishin rregull. 
Shtëpi të bukura, por pa punë. Çdo djalë shpresonte të largohej nga fshati, 
të jetonte jashtë vendit. Asnjë vajzë nuk ndiqte shkollën e mesme. Në vend 
të kësaj, ata rrinin kot, duke llogaritur se si të gjenin një burrë, perspektiva 
e të cilit ishte jashtë vendit. Për të kundërshtuar këtë prirje, u bashkuam: 
punonjës të huaj të ndihmave, mësues shkollash dhe drejtues të komunitetit. 
Vizituam familjet një nga një. U takuam me baballarët, xhaxhallarët, nënat 
ose vetë vajzat, duke shqyrtuar së bashku një kontradiktë: ato qanin për 
pavarësinë dhe thonin se do të vdisnin për të, por nuk ishin të gatshme 
të shkonin në shkollë, t’i jepnin Kosovës profesionistët që i duheshin, të 
rindërtonin shoqërinë e tyre.

Binça

 Fshati i vogël i Binçës është vendi i serbëve, shqiptarëve dhe kroatëve 
(këta të fundit, pasardhës të komuniteteve mesjetare të minierave). Një 
rubinet buzë rrugës, burimi i ujit të fshatit, ishte thyer prej muajsh; dukej 
një projekt shumë i frikshëm për ta rregulluar për këtë komunitet të përzier. 
Na ftuan të ndërtonim një tualet dhe një burim uji për shkollën e rrënuar. 
Shqiptarët pranuan të merrnin pjesë në projekt. Serbët thirrën një mbledhje 
në fshat. Pesëmbëdhjetë burra u mblodhën në shkollën me qirinj në një natë 
të ftohtë tetori. Njëri ishte i dehur, të tjerët u trazuan, nuk u arrit konsensus 
dhe inxhinieri im dhe unë u këshilluam të largoheshim para se dikush të 
lëndohej. Përpara se të arrihej konsensusi se si do të ndërmerrej projekti 
dhe kush do të hapte gropën septike, ra borë e hershme dhe projekti u 
ndërpre.
 Një muaj më vonë, një shqiptar u vra nga një serb në furrën e fshatit të 
tyre. Komuniteti ishte i paralizuar.

Cërnica

 Më në lindje, në një luginë tjetër të gjelbëruar, shtrihet fshati shqiptaro-
serb i Cërnicës. Ambulanta shtetërore shëndetësore që i shërbente këtij 
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fshati të madh ishte e hapur për të gjithë, por ndërtesa ishte e rrënuar. 
Burimi i saj i ujit ishte i kontaminuar dhe grumbujt e mbeturinave toksike 
të tij grumbulloheshin aty pranë. Rreth 120 nxënës serbë ndiqnin shkollën 
fillore të Cernicës në mëngjes. Për të ndarë dy popullsitë, 700 fëmijët 
shqiptarë grumbulloheshin në katër seanca të shkurtra pasdite që zgjasnin 
deri në mbrëmje. Vajzat nga fshatrat e vegjël malorë fqinjë nuk mund të 
ndiqnin më shkollën; klasat e pasdites nënkuptonin se ato do të duhej 
ta ecnin për një orë në këmbë deri në shtëpi në errësirë. Çdo afrim nga 
ana e drejtorit serb apo shqiptar të shkollës konsiderohej si tradhti nga 
bashkatdhetarët e tyre përkatës. Dy drejtorët pothuajse nuk kishin folur 
që nga viti 1990. Drejtori serb ishte krenar për fushën e basketbollit dhe 
dhomën moderne të zhveshjes që kishte ndërtuar. Ai kërkoi falje që kishte 
refuzuar qasjen ndaj fëmijëve shqiptarë aty, por mendonte se ishin aq 
shumë sa do ta prishnin objektin.
 Ekipi im hapi një pus të ri që do t’i shërbente ambulancës së Cërnicës, 
krijoi një program për mbledhjen e mbeturinave, ndërtoi një gropë septike 
dhe një fushë kullimi për nevojtorën e qelbur të shkollës, filloi një program 
edukimi për shëndetin e grave, një grup diskutimi për burra dhe kursi 
mësimi të gjuhës angleze. Fondacioni Soros siguroi pajisje kompjuterike 
dhe shkencore për një laborator të ri që do të përdorej bashkë serbët dhe 
shqiptarët. Por këto përmirësime dhe ide të reja bënë pak për të shuar frikën 
dhe urrejtjen që vazhdonte të përshkonte çdo pore të jetës.
 Këto fotografi zbulojnë rrënimin, mospërfilljen dhe apatinë e shkaktuar 
nga dekada të korrupsionit dhe shtypjes ekonomike dhe politike. Ne po 
punonim brenda një bombe me sahat, që ishte gati për t’u shpërthyer.

Një letër nga Tërpeza, që ia pata dërguar familjes - 13 qershor 1995

E dashur familje,

Qielli sot është në të kaltër të shkëlqyer. Retë e dendura të definuara në 
mënyrë të përsosur e bëjnë vendin madhështor. Rrugët dhe shtigjet e 
fshatit janë të veshura me spërkatje të bukura ngjyrash: lulekuqe të kuqe 
të ndezura, lupinë e purpurt ndriçuese dhe margarita të bardha në sfondin 
e grurit të pjekur. Shqisat i kam të mbushura me ngjyrat dhe aromat e tokës 
– në agim, në nxehtësinë e diellit të mesditës dhe përgjatë mbrëmjeve të 
verës. Gjithmonë në pamje është mali i Lubotenit, një majë e mbuluar me 
borë që shihet nga zyra jonë në Prishtinë si dhe nga fshatrat e Vitisë ku po 
punojmë, 90 minuta larg me makinë.
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 Ndihem shumë me fat që jam këtu, kaq e pasionuar pas njerëzve, punës 
dhe peizazhit mahnitës. Ditët e mia janë të mbushura plot me Xheremi-n dhe 
punën e fshatit. Xheremi ndjehet krejtësisht si në shtëpi tani me familjen e 
Imit në Prishtinë, dhe me familjen e Mustafës në Tërpezë ku qëndrojmë kur 
unë jam në terren duke punuar nëpër fshatra. Sapo mbërrijmë në Tërpezë, 
ai kërcen nga makina dhe hidhet në turmën e 13 fëmijëve që presin të 
vrapojnë dhe të futen në të gjitha llojet e çapkënërive të fshatit.
 Një person i mrekullueshëm ka ardhur në jetën tonë: Ganimetja. Ajo po 
përfundon fakultetin e kimisë, por në mes të provimeve ka kohë të kalojë 
me ne shumicën e kohës. Ajo ka një prani të qetë, të ngrohtë, të butë dhe 
është një ndihmë e mrekullueshme për mua, me punën dhe me Xheremi-n. 
Na pëlqen që është bërë pjesë e jetës sonë.
 Mësymja kryesore e punës sime është uji, kanalizimi, rindërtimi i 
shkollave dhe shëndeti i grave. Detyra ime, përveç drejtimit të projektit, 
është t’u futem njerëzve nën lëkurë—t’i frymëzojë ata të kujdesen për 
kushtet e mjerueshme në fshatrat e tyre që e bëjnë jetën kaq të vështirë. 
Serbët dhe shqiptarët janë në dyshime të thella për të ardhmen e tyre. Në 
mungesë të mjeteve për të bërë diçka për këtë, ata bien në letargji në një 
lëmsh intrigash, xhelozish, dyshimesh dhe sabotazhesh lokale.
 Për muaj të tërë ne kemi kapërcyer rrathët e barrierave burokratike, 
duke u përpjekur të marrim leje për pjesë të ndryshme të projekteve 
tona. Nuk ka precedent. Asnjë i huaj nuk po punon në këtë mënyrë, thellë 
brenda në komunitet - nuk ka asnjë protokoll të vendosur. Serbët kanë frikë 
të rrezikojnë për ne; një lëvizje e gabuar dhe mund të humbasin punën. 
Udhëheqësit shqiptarë janë pas nesh, edhe pse është e vështirë për ta të 
pranojnë faktin se unë duhet të punoj përmes qeverisë dhe komuniteteve 
serbe. Unë duhet t’i bind ata se ia vlen, se është në rregull nëse flas me 
serbët, përderisa nuk është e nevojshme që ata vetë të flasin.
 Të dyja palët po vëzhgojnë çdo lëvizje timen. Serbët dyshojnë se jam 
spiune amerikane që komplotoj për të pastruar Kosovën nga serbët. 
Disa nga shqiptarët mendojnë se unë jam simpatizante e serbëve. Nuk ka 
kurrë një moment të mërzitshëm. Çdo ditë na ndalon policia apo ushtria 
serbe. Xheremi ka mësuar që të mos flasë asnjë fjalë shqip kur njerëzit me 
uniformë na pyesin, si dhe t’i përshëndes ata në serbisht, vetëm për të qenë 
të sigurtë.
 Dje vizituam një ambulantë shëndetësore në një fshatrat, e cila ishte 
tmerr. “Tekniku” (infermieri) ishte aty gjithë mëngjesin duke u dhënë 
njerëzve injeksione, kryesisht antibiotikë, për çdo gjë që i shqetësonte ata 
pacientë. Shiringa, fasha të gjakosura dhe mbeturina të tjera vdekjeprurëse 
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ishin hedhur në një kuti të hapur në qoshe. Furnizimet ishin të shpërndara 
në tryezë. Tekniku nuk i lau asnjëhrë duart derisa unë qëndrova atje. E 
pyetëm pse gjërat ishin ashtu. Përgjigja e tij: “Nuk ka ujë”. Unë i thashë, 
“Doni të më thoni se fqinjët nuk mund të nxjerrin një enë me ujë çdo 
mëngjes që ju të lani duart?” Jo, kjo nuk do të ndodhte. Ai tha se nuk 
kishte leckë në tryezë për shkak të “varfërisë”. Unë i thashë: “Po më thoni 
se këto familje me Mercedes dhe antena satelitore nuk mund të ta bëjnë një 
çarçaf të pastër?” Filloi të mendonte.
 Njerëzit janë mësuar të fajësojnë një diçka jashtë vetes për problemet e 
tyre: osmanët, serbët, komunistët, serbët, nuk ka  ujë, nuk kemi të drejta, 
nuk ka punë (përsëri serbët). Nuk ka traditë të vetë-ekzaminimit apo 
vetëndihmës. Por, kohërat po ndryshojnë. Shqiptarët janë të lidhur me 
jashtë si kurrë më parë, tani që çdo familje ka dikë që jeton në Evropë dhe 
shpërbërja e Jugosllavisë është lajm i faqes së parë. Shpresoj se në këtë 
kontekst ata do të reagojnë ndaj disa ideve të reja.
 Deri më tani, ne kemi qenë të suksesshëm në shtyrjen e kufijve të 
mandatit tonë zyrtar të ujit dhe kanalizimeve për të përfshirë rindërtimin e 
shkollave, edukimin shëndetësor dhe për të bindur familjet shqiptare që t’i 
lënë vajzat e tyre të ndjekin shkollën e mesme.
 Çdo dy javë mbajmë ligjerata për edukimin shëndetësor, në të gjitha 
fshatrat ku po punojmë. Kemi gjetur disa gra të reja në çdo fshat me 
imagjinatën dhe guximin të mendojnë përtej punëve të shtëpisë dhe të 
imagjinojnë diçka ndryshe në jetën e tyre. Ato janë bërë aktiviste tona 
dhe grupin e tyre e kanë emëruar “Legjenda”. Gratë që rrallë dalin 
jashtë shtëpisë së tyre familjare kanë filluar të marrin pjesë në takimet 
shëndetësore, falë fuqive bindëse të këtyre vajzave të reja, duke përfshirë 
Ganimeten tonë .
 Ne kemi vënë shumë energji për t’i kthyer vajzat në shkollë. Arsimi i 
mesëm ka qenë një fenomen jetëshkurtër për vajzat shqiptare. Shkollat 
e para të mesme në gjuhën shqipe u hapën në vitet 1970 kur Kosova u 
bë krahinë autonome. Kjo ishte një fitore e madhe në luftën e gjatë të 
shqiptarëve për të drejta të barabarta në Jugosllavi dhe shumë vajza të 
reja mund të ndiqnin shkollën e mesme për herë të parë. Kjo ka rënë në 
vitet 1990-ta brenda klimës së re të konfliktit etnik dhe jostabilitetit.
 Duke u njohur me shumë familje shqiptare gjatë projekteve tona, mësuam 
se familjet e shumë vajzave shqiptare nuk po i lejonin të ndiqnin shkollën, 
kështu që ekipi ynë u përpoq të zbulonte pse dhe të bënte diçka në këtë 
aspekt. Ne flasim për këtë sa herë që takohemi me fshatarët. Ndonjëherë 
shkojmë shtëpi më shtëpi, duke folur me baballarët dhe xhaxhallarët; duke 
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u përpjekur t’i bindim që të ndryshojnë mendje.
 Familjet e vajzave nxjerrin shumë justifikime: «I kushton shumë të 
paguajë biletën e autobusit dhe ushqimin që duhet të marrë me vete në 
shkollë.» “Babai i saj është në Zvicër dhe është i vetmi që mund t’i japë 
leje për të ndjekur shkollën.” “Djemtë serbë do ta marrin atë në autobus”. 
“Do ta dërgonim nëse presidenti Rugova do të na thoshte, por ai nuk e ka 
bërë.”
 E vërteta është se vajzat nga familjet tradicionale mund të shkonin në 
shkollë kur të gjenin një punë më pas dhe të hynin në një martesë “moderne” 
me një djalë, familja e të cilit donte një nuse të arsimuar (lexo: të çliruar). 
Përndryshe, ekspozimi ndaj djemve jashtë familjes së saj do të rrezikonte 
reputacionin e saj, duke zvogëluar shanset e saj për një martesë të mirë. 
Me rënien ekonomike të viteve 1980-ta dhe trazirat e viteve 1990-ta, ka pak 
mundësi që vajzat të gjejnë punë kur të mbarojnë shkollën, kështu që ato 
po i mbajnë në shtëpi.
 Ne e kundërshtojmë secilin prej justifikimeve të tyre me argumente 
bindëse. I thërrasim edhe baballarët emigrantë në telefon. Shkoj dhe 
flas me emigrantët nga Zvicra. E binda presidentin Rugova që të mbajë 
qëndrim për nevojën që vajzat të shkojnë në shkollë dhe e detyrova që t’i 
shkruante një letër fshatrave tona. Unë flas për këtë në çdo takim fshati. 
Kur diskutimi arrin kulmin dhe momenti është i duhuri, unë bërtas: “Ju po 
doni m’u kon pjesë e ‘Evropës, por po i leni gratë tuaja si në Arabi”.  Kjo 
ju bie si gozhdë në kokë dhe i bën këta burra që të mendojnë për këto gjëra.
 Për argëtim, në fundjavë në Tërpezë, u jap mësime të gjuhës angleze 
fëmijëve shqiptarë. Këto janë klasa shumë të gjalla. Po përpiqem t›i 
angazhoj nxënësit me të gjitha shqisat e tyre, duke kënduar këngë rock and 
roll së bashku dhe duke përdorur lojëra për të gjallëruar gjuhën. Është pak 
kaotike ta bësh këtë me fëmijët e mësuar me memorizimin dhe recitimin, 
por po i lëkund gjërat në një aspekt pozitiv.
 Madje disa herë kam dhënë mësim edhe në Kllokot, një fshat serb jo larg 
Tërpezës. Prindërit serbë janë të kujdesshëm ndaj meje, meqë shoqërohen 
me shqiptarët dhe nuk janë aspak ftues. Por, fëmijët e tyre janë të gjithë 
entuziastë, dhe zhurmojnë për mundësinë për të mësuar. Dje, pas orës që 
mbajta në Kllokot, u nisa E VETME të shkoja deri në shtëpi në Tërpezë - 
diçka krejtësisht e pamend dhe e pavend në Kosovën rurale. Dola nga klasa, 
kalova nëpër Kllokot, u ktheva në rrugën kryesore, më pas nisa rrugën e 
fshatit për në Tërpezë – të gjitha duke u vëzhguar nga shikues serbë dhe 
shqiptarë. Ndërsa perëndimi i diellit lëshonte një dritë të artë mbi fushat 
e grurit dhe unë kënaqesha në shkëlqimin e butë e të hollë të mbrëmjes 
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së verës, po kaloja një ndarje të rrezikshme midis botës serbe dhe asaj 
shqiptare. Veprimi im bëri shumë bujë në Tërpezë dhe unë u qortova nga 
familja që shkova vetëm. Por, është një moment që nuk do ta harroj kurrë.

Dëgjojmë për pengje që mbahen në Bosnje. Në Kosovë, arrestimet e 
mesnatës turbullojnë mendimet fanatike dhe të ndërlikuara të shqiptarëve 
dhe serbëve. Ndërkohë, ne thjesht po përpiqemi të riparojmë disa shkolla, 
të hapim disa puse dhe të çojmë disa vajza në shkollë.

Me shumë dashuri, 
Xheneta

Ganimetja me fëmijët 
në automjetin e OXFAM-it

Me Ganimeten dhe Habiben 
në takimin e grave

Me Ganimeten dhe Jamien rreth sofrës
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Aktivistet e Legjendës duke përgatitur një 
takim

Duke punuar me aktivistët e Vitisë

Aktivistet e Vitisë në takim me Presidetin Rugova
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Takim në xhami për edukimin shëndetësor

Takim në shkollë për edukimin shëndetësor Takim për edukimin shëndetësor

Takim në fshatin Beguncë, duke ftuar 
fshatarët të vijnë në takim

Duke përshëndetur gratë që vinin në takimGratë duke ardhur në takim
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Duke folur me fshatarë

Duke folur me fshatarë në një odë

Duke diskutuar një projekt në Gjilan

Duke folur për projektet tona në VitiDuke vallëzuar pas takimeve në fshat
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Dëbimi

 Brenda tri viteve të shkurtra, ekipi ynë i Oxfamit dhe IRC-së kishte bërë 
përparime të rëndësishme në rrethet e Vitisë dhe Gjilanit. Së bashku me 
banorët vendas, sollëm ujë të pastër dhe kanalizime në shkolla, rindërtuam 
shkolla, filluam kurse të edukimit shëndetësor, krijuam një organizatë për 
fuqizimin e grave, bindëm shumë familje që t’i dërgonin vajzat e tyre në 
shkollë të mesme dhe në përgjithësi bëmë bujë.
 Në këtë kohë, kisha mësuar se gjërat më të rëndësishme që mund t’i 
sillnim Kosovës ishin MODELET e mënyrave të ndryshme për të bërë 
diçka. Ishte gëzim i madh që gjenim njerëz që ishin të hapur ndaj këtyre 
ideve, pavarësisht nëse kishin të bënin me kujdesin shëndetësor, higjienën, 
aktivizmin e komunitetit, apo potencialin që gratë e reja të bënin diçka më 
shumë me jetën e tyre.

Një letër nga Prishtina dërguar familjes - 23 mars 1996

E dashur familje,

Jam shumë e lumtur sepse më në fund kemi krijuar një ekip të shkëlqyer 
dhe të përkushtuar për punën me IRC-në dhe Alan-in. Është diçka e re 
për mua, koordinimi i punës së njerëzve të tjerë në mënyrë që projektet të 
marrin jetë. Nëse kemi sukses me planet tona të reja për edukimin për ujin 
dhe shëndetësinë, fuqizimin e grave dhe iniciativat arsimore, puna jonë do 
të bëhet model për projekte të tjera të këtij lloji, në Kosovë dhe më gjerë.
 Me Alan-in, nuk ka burokraci, nuk ekziston frenimi; vetëm kreativiteti, 
energjia dhe gjithmonë nocioni i zgjerimit, jo i tkurrjes. Ai është gjithmonë 
i shpërndarë në shumë aktivitete në të njëjtën kohë. Përveç projektit të 
Kosovës, ai ka projekte që ndodhin në Izrael dhe në Rusi. Ai vie këtu për dy 
ditë, pastaj ikën në Nju Jork për një javë, pastaj kthehet këtu. Ai frymëzon 
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njerëzit kudo që shkon. Dje, teksa vizitonte spitalin lokal, Alan-i mblodhi 
një turmë praktikantësh të rinj që ishin të rrethuar, u ul në shtratin e një 
gruaje të sëmurë, i mbajti dor;n dhe i foli me butësi për atë që e vuante. Ai 
donte që këta mjekë të ardhshëm të shihnin një shembull të “sjelljes së butë 
pranë shtratit” - diçka që nuk praktikohet në Ballkan, por është e mund të 
bëhet.
 Edhe mua më pëlqen të punoj me Qemajlin. Ai është kaq i zgjuar, i lehtë 
dhe një diplomat i lindur. Në takime publike ai do të më shkelmojë nën 
tavolinë kur të joshem të them diçka politike. Ai më mban gjithmonë në 
rrugën e duhur dhe larg telasheve. Kalërimi nëpër male me Qemajlin, 
Alan-in, Jamien dhe Isën është dëfrim. Nuk mund të imagjinoj një mënyrë 
më emocionuese dhe gjallëruese për të jetuar.
 Alan-i ka marrë me qira një shtëpi të madhe trekatëshe për të akomoduar 
ekipin tonë dhe të gjitha projektet që ne parashikojmë. Ka nëntë dhoma 
gjumi, katër banja, hapësira të mëdha takimesh dhe shumë rreze dielli. 
Xheremi e pëlqen atë, me kaq shumë njerëz përreth gjatë gjithë kohës që 
e marrin me vete në aventura. Ne e vendosim dyshekun tonë në ballkon 
që të mund të flemë jashtë dhe të shijojmë netët e verës. Shtëpia ishte e 
shkatërruar kur e morëm, kështu që qiraja është e lirë. Ne e «rikrijuam” atë 
për të akomoduar të gjithë ata që do të qëndrojnë këtu: Jamie, Alan-i kur të 
jetë këtu, gratë e reja të fshatit (aktivistet e mia të Vitisë) që na ndihmojnë 
në terren dhe në shtëpi dhe mjekët dhe shkencëtarët që po sjell Alan-i këtu 
për vizita për të avancuar njohuritë e homologëve të tyre kosovarë.
 Projektet tona në Gjilan po marrin shpejtësi. Perspektivat janë shumë 
emocionuese: mobilizimi i grave aktiviste dhe mjekeve për kurset e edukimit 
shëndetësor, rindërtimi i më shumë shkollave, pastrimi i plehrave, kthimi i 
të gjitha vajzave në shkollën e mesme. Ne po planifikojmë një kamp veror 
për fëmijët e fshatit—diçka që nuk e kanë pasur kurrë më parë këtu, i cili 
do të përfshijë, përveç gjërave argëtuese, kurse në biologji dhe ekosisteme, 
edukim shëndetësor, hyrje në kompjuter dhe anglisht. Ne kemi besim se 
mund të marrim fonde nga George Soros, i cili po bëhet më aktiv këtu dhe 
i pëlqen këto lloj projektesh.
 Kjo është puna e përsosur për mua - hapësirë për kreativitet maksimal 
dhe mundësi për të bërë ndryshime të mëdha në këto komunitete, 
pavarësisht nga fushat e minuara politike që i mbajnë të gjithë larg. Dje u 
ndjeva tërësisht e plotësuar teksa ngisja makinën nëpër Cernicë , rrugës 
për në një takim edukimi shëndetësor, ndërsa furgoni ishte i ngarkuar me 
vajza shqiptare që i binin defit dhe këndonin me zërin plotë.
 Kur mbaroi takimi, u ktheva në Terpezë dhe u bashkova me familjen për 
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disa punë vonë pasdite në fushat e fasuleve. Xheremi dhe fëmijët vërshuan, 
të egër dhe të lirë, ndërsa unë prashisja dhe gërvishtja me Mustafën dhe 
gruan e tij. Perëndimi i diellit hodhi një dritë të artë në tokë. Një ditë e 
përsosur - një kohë e përsosur e jetës. Unë parashikoj vite të mrekullueshme 
përpara, duke ndihmuar komunitetet dhe duke i dhënë Xheremi-t një 
fëmijëri plot dashuri dhe komunitet. Shkuam për të bërë gjumë të qetë 
atë natë me dritat e paqeruajtësve të OKB-së, të përgatitur për aksion në 
kufirin maqedonas, që vezullonin nga larg.

Me shumë dashuri,
Xheneta

 
 Një ditë pas shkrimit të kësaj letre, u kthyem në Prishtinë për t’u marrë 
me punë, duke përfshirë ripërtëritjen e vizave tona që kërkohej të bëheshin 
çdo tre muaj. Tanimë e njihja mjaft mirë policinë serbe në këtë zyrë; kisha 
bërë të pamundurën për të qëndruar në marrëdhënie të mira me ta ndër vite. 
(Më vonë mësova se ata kishin ndjekur lëvizjet e mia gjatë viteve të mia të 
hershme në Kosovë.) Këtë herë, mënyra se si më shikonin më la të kuptoja 
se diçka kishte ndryshuar.
 Më hapën letrat, i vulosën dhe m’i kthyen. “REFUZOHET” ishte 
shtypur në serbisht, me alfabet cirilik. Duke parë këtë fjalë për herë 
të parë, më tronditi trupin. Në fillim nuk e besova, por asnjë arsyetim, 
sharje, përgjërim apo lot nuk mund t’i shtynte ata të ndryshonin mendje. 
Telefonova Ambasadën Amerikane në Beograd dhe përdora çdo lidhje që 
kisha për ta shtyrë qeverinë serbe të anulonte vendimin e saj—të gjitha 
përpjekjet shkuan dëm.
 Xheremi dhe unë kishim vetëm disa ditë për të bërë paketimin e jetës 
sonë dhe për t’u larguar nga vendi.
 Kjo nuk duhet të ishte befasi. Situata në Kosovë po përkeqësohej javë 
pas jave. Ndërsa ne punuam për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 
serbëve dhe shqiptarëve përmes projekteve që do të përfitonin të dy 
komunitetet, sulmet serbe ndaj shqiptarëve ishin në rritje dhe Ushtria 
Çlirimtare e shqiptarëve po forconte operacionet e saj klandestine. Kosova 
po përgatitej për luftë dhe, një nga një, ata po dëbonin ndërkombëtarët që 
askush të mos ishte aty për të dëshmuar dhunën që po vinte.
 Miqtë tanë të ngushtë erdhën në aeroport për të na thënë lamtumirë. 
Ishim të gjithë në lot. Në mes të kësaj skene mashtruese, bëra një gabimin 
kur u përpoqa të bëja një foto të fundit në grup. Një nga policët e aeroportit 
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më kapi kamerën dhe e hoqi filmin si një gjest të fundit të pushtetit dhe 
ligësisë.
 Momentet tona të mrekullueshme të fundit në dritën e artë të fushës së 
fasules, të fiksuara në kamera, humbën përgjithmonë.



~ 239 ~

20

Kosova shkon drejt luftës

Kthimi jonë në Amerikë

 Pasi më refuzuan vizën për të qëndruar në Kosovë në vitin 1996, u 
përpoqa për afro një vit që të merrja lejen për t’u kthyer atje. Ishin dëbuar 
edhe të huajt e tjerë. Me luftën në horizont, autoritetet po siguroheshin që 
të mos kishte të huaj përreth për të vëzhguar ngritjen ushtarake. Unë punoja 
për Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit në atë kohë, por ata nuk mund 
të bënin asgjë për të më ndihmuar. Shkova në Ambasadën Amerikane në 
Beograd, me shpresën se mund të ndërhynin. Ata u përpoqën të organizonin 
një shkëmbim të serbëve të ngecur në SHBA apo diçka të tillë, por nuk doli 
asgjë nga kjo.
 Xheremi dhe unë më në fund u nisëm të shkonim në shtëpi në Amerikë 
përmes Cyrihut, për të bërë një përpjekje tjetër për të siguruar një vizë 
në Ambasadën Jugosllave atje, por edhe kjo dështoi. Ose emri im ishte 
në listën e zezë, ose, me Kosovën kaq të paqëndrueshme, thjesht nuk po 
lejonin të hynte asnjë i huaj.
 Më në fund u dorëzuam dhe u kthyem në Amerikë, duke ndaluar në New 
Jersey, ku kishim lënë të gjitha gjërat tona. Ndërsa isha atje, i telefonova 
Departamentit të Shtetit, duke u përpjekur të gjeja dikë që të më ndihmonte 
për t’u kthyer në Kosovë. Në fund, më duhej të hiqja dorë nga përpjekja 
jonë për t’u kthyer. U nisëm për në Santa Barbara ku jetonte nëna ime. 
Zemrën e kisha kaq të rënduar gjatë atyre muajve të parë në Amerikë, pasi 
lashë shtëpinë tonë, miqtë tanë dhe ekipin tonë të mrekullueshëm të IRC-
së, kur puna jonë po shkonte aq mirë dhe projektet po merrnin përmasa të 
reja. Nga ana tjetër ne e dinim se ishte vetëm çështje kohe para se trazirat 
në Kosovë do të shndërroheshin në një konflikt të plotë dhe të huajt si t’i 
zinte sherri.
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 Pasi u vendosa tek nëna ime në vjeshtën e vitit 1997, fillova të kërkoja 
punë dhe shpejt dëgjova për Direct Relief International, një organizatë 
ndihme me bazë në vend, që dërgon ndihma mjekësore në mbarë botën. E 
kuptova menjëherë se aty duhej të isha. Ju ofrova të plotësoja çdo pozitë të 
lirë që kishin: në program, administratë, shkrim për grante, çfarëdo qoftë.
 Pozitën e lirë që ata e kishin ishte për mbledhjen e fondeve. Nuk kisha 
asnjë trajnim formal për këtë dhe duhej të konkurroja për këtë punë me 
profesionistë të kësaj fushe. Burri që më intervistonte, David Kaplan, një 
nga mbledhësit kryesorë të fondeve në Kaliforni, e kuptoi këtë, por më 
zgjodhi mua para të tjerëve për shkak të formimit tim të fortë programor 
të kaluar. Ai e dinte që unë dija të “flisja” për ndihmën ndërkombëtare dhe 
gjithashtu e kisha aftësinë t’i bindja njerëzit për të kryer punë. 
 Ndërsa punoja në Kosovë, i binda autoritetet serbe që të na lejonin që 
të fillonim çdo projekt të ri, kisha  bërë fshatarët e papunë të kontribonin 
me para për të rindërtuar shkollat e tyre, kisha vënë në biseda me serbët 
dhe shqiptarët që nuk kishin folur me njëri-tjetrin për vite me radhë, për të 
ndërtuar gropa septike dhe i kisha bindur familjet konservatore shqiptare t’i 
dërgonin vajzat e tyre në shkollë të mesme. Isha e pasionuar pas ndihmës 
humanitare dhe mund t’i bëja edhe të tjerët të ndiheshin të pasionuar pas 
saj. Davidi arriti ta shihte këtë dhe e dinte se mund të më mësonte idetë e 
mbledhjes së fondeve pa problem.
 Ndërkohë, Xheremi filloi përsëri shkollën si nxënës i klasës së dytë në 
Montecito Union School, që ndodhet në një nga lagjet më të pasura në 
Amerikë. Eshtë e panevojshme të thuhet se ky ishte një ndryshim i madh 
për të. Si një shtatëvjeçar gazmor, ai dukej se i merrte ndryshimet me hapa 
të shpejtë, por përshtatja emocionale që duhej të bënte krijoi sfida për të 
në vitet e ardhshme. Mbi të gjitha, atij i pëlqente të jetonte me gjyshen 
Merilyn, dhe ajo kënaqej me çdo moment që kalonin së bashku.
 Më pëlqente puna që bëja dhe i isha mirënjohëse Davidit që më mësoi 
një zanat të ri, Xheremi u mësua me jetën e tij të re si një djalë amerikan. 
Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, konflikti i Kosovës po përshkallëzohej. Kishte 
gjithnjë e më shumë tituj në gazeta për një vend për të cilin pak amerikanë 
kishin dëgjuar ndonjëherë.

Lufta në Kosovë

 Të frustruar me përpjekjen e Presidentit Rugova për t’iu kundërvënë 
agresionit serb me rezistencë pasive, në fillim të viteve të 1990-ta, shqiptarët 
kishin filluar të organizonin një ushtri guerile çlirimtare, UÇK-në. Shumica 
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e anëtarëve ishin djem të rinj të zhytur në një shoqëri të dëshpëruar, pa të 
ardhme përpara dhe me një ëndërr për pavarësi që flakëronte zjarr etnik. 
Ata besonin se pa marrë parasysh se cilat struktura juridike apo të drejta 
civile ishin siguruar, ata kurrë nuk do të kishin të drejta të barabarta brenda 
shtetit serb dhe ky ishte shansi i tyre i fundit. Ata ishin të gatshëm të 
jepnin jetën për pavarësi. Me rritjen e sulmeve mes dy palëve, shqiptarët u 
radikalizuan dhe radhët e UÇK-së u rritën.
 Ndërkohë, policia dhe njësitë paraushtarake serbe u përgatitën për një 
sulm të gjithanshëm për të shuar aktivitetet që ata i cilësonin terroriste. Në 
mars të vitit 1998, trupat serbe sulmuan fshatrat e udhëheqësve të dyshuar 
të UÇK-së në rajonin e Drenicës, në Kosovën qendrore, duke vrarë më 
shumë se 70 njerëz gjatë dy javëve të gjakderdhjes. Në muajt në vijim, 
rreth 300,000 shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë e tyre nga goditja e forcave 
serbe. Dhjetëra fshatra u dogjën. Të armatosur me armë të kontrabanduara 
nga Shqipëria dhe Maqedonia, luftëtarët e UÇK-së iu kundërpërgjigjën 
sulmeve, duke zhvilluar luftë guerile me armë të vjetra kundër serbëve. 
 Ndërsa fshatrat digjeshin dhe shqiptarët iknin, ëndrrat patriotike të 
serbëve dhe shqiptarëve po bëheshin makthe të përgjakshme.
 Një mik shqiptar në Bronx, Isuf Hajrizi, përmblodhi situatën, kur u 
intervistua për gazetën” Illyria”, në verën e vitit 1998:

 “Një kushëri më thotë se i dukej t’i kishte parë prindërit e mi duke ikur 
mes mijëra refugjatëve të nisur nga Shqipëria, në një kronikë të CNN-
it. Në fshatrat e rrethuar janë ndërprerë linjat telefonike, uji është bërë 
luks dhe zërat e fëmijëve janë të heshtur. Aty kam lindur dhe jam rritur. I 
njoh mbetjet e shtëpive që u rrafshuan. Me sa di unë, prindërit e mi dhe 
të moshuarit, gratë dhe fëmijët e tjerë kanë braktisur shtëpitë e tyre dhe 
po ikin nga Kosova, por dy nga vëllezërit e mi janë armatosur dhe po 
përpiqen të mbrojnë fshatin me burrat që kanë mbetur prapa. Si duhet t’i 
quaj ata? ‘Luftëtarët e lirisë?’ Ose njerëz të dëshpëruar që janë mbështetur 
për muri dhe po mbrojnë shtëpitë ku paraardhësit e tyre kanë jetuar me 
shekuj. Serbët, rusët, grekët, francezët dhe anëtarët e Departamentit tonë 
të Shtetit i quajnë terroristë. Por, ata nuk i njohin vëllezërit e mi. Nëse ata 
janë terroristë, të tillë janë edhe burrat që çliruan Amerikën dy shekuj më 
parë. Një njeri mund t’i japë fund kësaj. Emri i tij është Bill Clinton. Ai na 
ka thënë se nuk do të lejojë një Bosnjë tjetër. Nëse Clinton-i do të shihte 
pamjet e fshatrave të bombarduara dhe refugjatëve që po ngrinin në streha 
malore, ai do të kuptonte se Kosova tashmë është Bosnjë”.
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 Është një nga kuriozitetet e politikës moderne ndërkombëtare që në vitin 
1999, një vend i vogël, i varfër, në një pjesë pak të njohur të Evropës, me 
një popullsi prej vetëm dy milionësh, shpërtheu në një nga konfliktet më të 
përgjakshme dhe më shqetësuese të fundit të shekullit të 20-të. Të tmerruar 
nga spastrimi etnik në Bosnje dhe të vendosur për të mos lejuar që kjo të 
ndodhë prapë, në vitin 1999, Presidenti Bill Clinton, Sekretarja e Shtetit 
Madeline Albright, i dërguari i posaçëm i SHBA-ve, Richard Holbrook 
dhe kryeministri britanik, Tony Blair, filluan një kryqëzatë për të përfshirë 
NATO-n në një luftë ‘të drejtë’ kundër Millosheviqit, shtypja e të cilit ndaj 
shumicës shqiptare në Kosovë së fundmi ishte bërë e patolerueshme.
 Për herë të parë, Amerika dhe aleatët e saj të NATO-s ishin gati të 
sulmonin një vend sovran për të ndalur një krizë humanitare. Por, qasja 
e NATO-s me “vendimin nga komiteti” e pengoi komandantin ushtarak, 
Wesley Clark të ndërmerrte një sulm në shkallë të plotë. Në Kosovë nuk do 
të shkelte çizme ushtari.
 Më 24 mars 1999, NATO filloi një fushatë bombardimi për të ndalur 
agresionin e Serbisë kundër shqiptarëve. Në total, një koalicion prej 13 
vendesh vendosi 1000 aeroplanë që kryen 38000 fluturime që kushtojnë 
dhjetëra miliarda dollarë. Në kulmin e operacionit, u vendosën 42,000 
trupa aleate nga 36 vende, duke përfshirë 7,000 trupa amerikane.
 Pavarësisht negociatave intensive midis Washingtonit dhe Gjenevës, 
Clark nuk mundi të merrte autorizimin nga NATO për të kryer një goditje 
të parë dërrmuese ose për të urdhëruar fluturime në lartësi të ulëta me më 
shumë gjasa për të goditur objektivat e tyre. Si rezultat, pati “dëm kolateral” 
masiv, ku u goditën edhe caqe civile si ura, fabrika, furnizimet me ujë dhe 
termocentralet në Serbi.
 Ndërsa bombat e NATO-s filluan të binin, shqiptarët në mbarë Kosovën 
i brohorisnin. Edhe kur bombat shpërthyen pranë shtëpive të tyre, dhe 
si bomba të gabuara humbën objektivat e tyre dhe goditën civilët, “ne 
shqiptarët të gjithë dolëm në çatitë tona, duke qarë nga gëzimi,”- më tha 
më vonë një nga fqinjët e mi në Prishtinë. Edhe pse ishin 13 vende të 
përfshira në sulmin ajror, për shqiptarët, ishte Amerika ajo që u kishte 
ardhur në ndihmë. “Nëse nuk do të ishte Bill Clinton-i, ne të gjithë do të 
ishim përzënë nga ky vend, ose do të ishim vrarë.”
 Derisa nuk kishte trupa tokësore të NATO-s për të ndaluar sulmin serb, 
Millosheviqi trimërohej. Një sulm i gjithanshëm filloi t’i dëbonte shqiptarët 
nga Kosova, duke krijuar një krizë refugjatësh, të tillë që nuk ishte parë në 
Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Vlerësohet se 850,000 shqiptarë u 
detyruan të largoheshin nga Kosova në një eksod brutal në Maqedoni dhe 
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Shqipëri, duke u përballur me mizori të paimagjinueshme ndërsa iknin. 
Gjithsesi, mijëra civilë shqiptarë dhe qindra serbë, u vranë gjatë luftës në 
Kosovë.
 Shumica e miqve tanë shqiptarë kishin histori horrori për të treguar rreth 
sprovave të tyre. Ndihmësja dhe shoqja jonë, Ganimetja në Viti tani ishte e 
martuar dhe kishte një fëmijë. Burri i saj, si të gjithë burrat e aftë të moshës 
së tij, luftonte me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. E lënë për t’u kujdesur 
për veten dhe prindërit e saj të moshuar, ajo e barti fëmijën e saj mbi male 
në jug, për të gjetur strehim në një kamp në Maqedoni. Shirinja në Opojë 
udhëtoi me familjen e të shoqit në lindje deri në malësitë shqiptare, duke 
tërhequr vajzën e saj dymbëdhjetëvjeçare me aftësi të kufizuara mbi male, 
me një karrocë të vjetër prej druri. Ata u pritën në Shqipëri nga një popullsi 
aq e varfër sa OKB-ja po lëshonte ushqime nga ajri vetëm për të mbajtur 
njerëzit gjallë. Dhe kështu vazhdoi. . . shumë histori pikëllimi të pambarim 
për të mbushur vëllime – të gjitha reale, personale, intime dhe drithëruese.
 Më në fund, 78 ditë pas fillimit të sulmeve ajrore të NATO-s, Millosheviqi 
pranoi të tërhiqte trupat nga Kosova dhe NATO ndërpreu bombardimet e 
saj. Më 10 qershor 1999, Kombet e Bashkuara miratuan Rezolutën 1244, 
duke e themeluar Kosovën si “Protektoratin e parë të OKB-së” në histori, 
i vetmi entitet me status përfundimtar të pacaktuar që do të administrohej 
nga OKB-ja, me qëllim të krijimit të vetëqeverisjes.
 Me përfundimin e luftës, refugjatët morën rrugën për në shtëpi dhe 
komuniteti ndërkombëtar e mbushi Kosovën me ndihma dhe këshilla. 
OKB-ja themeloi Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) 
dhe ngriti një forcë ushtarake për zbatimin e paqes (KFOR), të përbërë 
nga 50,000 trupa nga e gjithë bota. Batalionet e agjencive qeveritare dhe 
joqeveritare nga e gjithë bota garonin për të ndihmuar në riparimin dhe 
transformimin e peizazhit social, infrastrukturor, politik dhe ushtarak. 
Qëllimi ishte të ndihmohej Kosova që të arrinte vetëqeverisje dhe të 
krijonte një ekonomi të fuqishme kapitaliste, me institucione demokratike, 
të qëndrueshme, transparente. Plani ishte që të shpenzoheshin 3 miliardë 
dollarë për dy vjet (kontributi i Amerikës të mos kalojnte 15 për qind). 
SHBA shpenzoi gjithashtu 1 miliard dollarë në kampin “Bondsteel”, një 
bazë ushtarake në rajonin ku unë kisha punuar, për të krijuar një prani në 
rajon.
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Autolarja me falënderime për Amerikën

Tanku i KFOR-it në Dragash NATO sulmon Serbinë

NATO në Kosovë
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Klintoni dhe Amerika në Kosovë

Flamujt e Amerikës në Prishtinë
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Duke parë nga larg

 Luftën në Kosovë e ndoqëm nga qetësia dhe siguria e Santa Barbarës, 
duke ndjekur sa më shumë lajmet dhe duke mbajtur kontakte me miqtë 
shqiptarë në Kosovë dhe New Jork. Unë flisja dhe i informoja tjerët nëpër 
qytet për Kosovën, duke u përpjekur t’u jepja njerëzve një pasqyrë të luftës 
që po bënte vendi i tyre, në një vend për të cilin askush nuk kishte dëgjuar 
deri atëherë. Radioja Publike Kombëtare (NPR) më kërkoi të drejtoja një 
ekip reporterësh në Kosovë pas bombardimeve, dhe unë isha e shqetësuar 
se çfarë të bëja. Doja të zhytesha në ngjarjet që po shpaloseshin dhe t’i 
interpretoja ato për publikun amerikan, dhe isha në agoni nëse duhej të 
shkoja apo jo, por si një nënë beqare me përgjegjësinë për të rritur vetë 
Xheremi-n, thjesht nuk e ndjeja se mund të rrezikoja të isha në Kosovën e 
asaj kohe. Unë i refuzova ofertat dhe për disa vite të ardhshme, pashë nga 
larg se si Kosova u rikuperua nga një dekadë dëshpërimi, festoi pavarësinë 
dhe filloi rrugën e saj të mundimshme drejt mbështetjes tek vetja.
 Në shtator të vitit 2001, Xheremi dhe unë kishim dy refugjatë shqiptarë 
që jetonin me ne, dy të rinj të cilët ishin sjellë në Kaliforni si përkthyes. 
Ata po ndihmonin një djalë dhe një vajzë shqiptare, viktima të “dëmtimit 
kolateral” të NATO-s në Kosovë, të cilët po i nënshtroheshin një operacioni 
plastik nga një mjek në Santa Barbara, i cili kishte parë fëmijët në një storie 
të CNN-it dhe po ofronte shërbimet e tij.
 Pikërisht atëherë fillova të shkruaj këto kujtime, në prag të 11 shtatorit, 
kur Kosova i thirri Amerikës, duke u ofruar të na mbështeste. Kishte një 
besim të palëkundur se Amerika i kishte shpëtuar shqiptarët e Kosovës nga 
zhdukja dhe ata ishin gati të luftonin deri në vdekje për ne.
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Vizita e pasluftës në Kosovë

 Në vitin 2002, verën para se Xheremi të fillonte klasën e 7 -të, ne u 
kthyem në Kosovë për të vizituar miqtë dhe për të parë vetë rindërtimin 
dhe ringritjen e pasluftës të këtij vendi të dashur. Udhëtimi ishte i 
jashtëzakonshëm dhe i bezdisshëm. Në çdo vizitë te një mik apo koleg, ne 
dëgjonim rrëfime makthi për sulme në fshatrat e tyre, duke u fshehur nga 
policia serbe, duke i shpëtuar kapjes. Kishte pasur kaq shumë vuajtje – ne 
bëmë çmos për të kuptuar atë që kishte ndodhur, duke dëgjuar histori pas 
historie se si ishte të jetosh në frikë, mjerim dhe pikëllim.
 Vizituam një familje në Drenicë, në Kosovën qendrore, ku u zhvilluan 
disa nga luftimet më vdekjeprurëse, dhe mësuam për masakrën e 
tmerrshme që ndodhi atje. Gjatë njërit prej sulmeve serbe në rajonin e tyre, 
shtatëdhjetë anëtarë të familjes së tyre të gjerë ishin fshehur në bodrumin e 
një shtëpie të papërfunduar në pronën e tyre. Duke i parë ata, ushtarët serbë 
hodhën granata përmes dritareve dhe i vranë të gjithë, përveç dy anëtarëve 
të familjes, të cilët ishin shtrirë për orë të tëra mes viktimave, duke u shtirë 
si të vdekur, për të shmangur vdekjen. Këta janë ata dy që jetuan për të 
treguar rrëfimin. Ata kishin parë teksa ushtarët serbë hidhnin eshtrat e të 
vdekurve në pusin e familjes, për ta kontaminuar atë përgjithmonë. Në 
njëfarë mënyre ata i mbijetuan të gjithave dhe e kthyen shtëpinë e tyre në 
një vend të shenjtë për anëtarët e familjes që humbën jetën në masakër. Kjo 
histori ishte si shumë të tjera që dëgjuam…por njëra që nuk do të harrohet 
kurrë.
 Ndërsa Kosova përpiqej të shëronte plagët e saj të luftës, po ndodhnin 
ndryshime të thella, kryesisht për shkak të pranisë së agjencive 
ndërkombëtare të ndihmës, që kishin ardhur për të ndihmuar në rindërtimin 
e asaj që ishte shkatërruar, duke ofruar ndihmë dhe duke investuar në 
infrastrukturë. Paratë dhe fuqia që sollën me vete nënkuptonin që shumë 



~ 248 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

projekte sociale dhe të ndërtimit mund të realizoheshin shpejt.

Pus i kontaminuar në DrenicëNjë shtëpi në Drenicë ku u masakrua 
një familje

Viktimat e Drenicës
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Vitia

 Gjatë vizitës së vitit 2002, ne udhëtuam në Viti dhe mblodhëm të gjithë 
me të cilët kishim punuar gjatë viteve 1990, në përpjekjet tona modeste për 
të rregulluar shkollat, për të sjellë edukim shëndetësor në fshatra dhe për të 
sfiduar komunitetet që të ndërmarrin veprime dhe t’i zgjidhnin problemet. 
Ndryshe nga puna që po vazhdonte tani pas luftës, me mbështetjen e 
agjencive kryesore të ndihmës, mendoja se projektet që kishim bërë së 
bashku në vitet ’90-ta, tani dukeshin të vogla dhe të parëndësishme. Na 
u deshën kaq shumë muaj për të arritur një marrëveshje për ndërtimin e 
tualeteve për një shkollë, për shembull, dhe për të gjetur fuqinë punëtore 
dhe burimet për ta realizuar atë. Në vitin 2002, me ushtrinë e Shteteve 
të Bashkuara në Viti, të gatshëm për të përdorur trurin, mendjen dhe 
paratë e saj, të tilla projekte po realizoheshin brenda disa javësh. Por, për 
kënaqësinë dhe habinë time, kishte një ndjenjë kënaqësie dhe krenarie të 
jashtëzakonshme për punën që kishim bërë asokohe me serbët mbi kokë, 
duke parë çdo lëvizje që bënim. Fakti që ne kishim mundur t’i bashkonim 
komunitetet në një kohë kur frika dhe apatia po i mbante të gjithë larg, do 
të thoshte shumë për këta njerëz. Ne kishim ndarë së bashku një moment 
kritik të historisë së tyre dhe këtë e festuam me shumë emocion dhe 
përkushtim.

Bondsteel-i

 Gjatë qëndrimit në Viti, arritëm të vizitojmë kampin Bondsteel, bazën 
e ushtrisë amerikane në Kosovë, bazën më të madhe dhe më të shtrenjtë 
ushtarake amerikane që nga Lufta e Vietnamit. Arrita të merrja leje për 
të sjellë Xheremi-n, mikun tonë Mustafën dhe babanë e tij, Elmiun në 
bazë. Kjo ishte diçka që duhej të bëja pasi mësova se Bondsteel ndodhej 
në gjysmë të rrugës midis fshatit të Elmiut, Tërpezës dhe Beguncës, nga 
ishte gruaja e tij Hamidja. Baza u ndërtua pikërisht në atë vend, në një majë 
të butë kodre, ku Elmiu dhe Hamidja u takuan fshehurazi si të rinj dhe i 
deklaruan dashurinë njëri-tjetrit. Ishte diçka e çuditshme të shihje këtë plak 
shqiptar të rraskapitur nga mosha, me plisin dhe bastunin e tij të bardhë, të 
përshëndetur me respekt nga rekrutët e rinj të ushtrisë, të cilët mezi e dinin 
se çfarë ishte Kosova dhe ku ndodheshin në këtë pjesë planeti. Momenti i 
fundit ishte shërbimi i Elmiut me një hamburger McDonald’s dhe shikimi i 
habitshëm i tij, duke përjetuar këtë pjesë të fuqishme të Amerikës pikërisht 
në lagjen e tij.
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Elmiu në Bondstill në Burger King
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 Historia e vërtetë pas Bondsteel-it është befasuese, siç është shkalla e 
mosqenia në dijeni e taksapaguesëve amerikanë për koston e projekteve 
ushtarake si ky ose për identitetin e keqbërësve që përfitojnë prej tij. Në 
rastin e Bondsteelit, horri ishte ish-zëvendëspresidenti Dick Cheney. 
Halliburton, një kompani e mbushur me skandale, e drejtuar nga Cheney 
në vitet 1990, fiton miliona sa herë që ushtria amerikane ndërmerr 
veprime. Në vitet 1990, sa herë që trupat amerikane shkonin jashtë vendit, 
Halliburton kontraktonte një kompani të quajtur Kellogg Brown & Root 
(KBR) për të ndërtuar kazermat, për të gatuar ushqimin, për të pastruar 
banjot, për të transportuar mallra, për të furnizuar me energji elektrike 
dhe gjithçka tjetër që nevojitej para dhe pas arritjes së  ushtarëve. Kjo 
është ajo që ata bënë për “Camp Bondsteel”  dhe Halliburton (Cheney) 
përfitoi nga çdo pëllëmbë e tij. Kontrata e Bondsteel-it përfshinte rrugë, 
energji elektrike, ujë dhe ujëra të zeza, strehim, një pistë me helikopterë, 
kulla roje, një qendër paraburgimi, kinema, kishë, objekte stërvitjeje…
dhe McDonald’s. Kellogg Brown & Root i faturoi qeverisë amerikane 2.2 
miliardë dollarë për “mbështetjen logjistike” të saj në Kosovë, gati një 
e gjashta e totalit të shpenzuar nga ushtria amerikane për operacionet në 
Ballkan. Në vitin 2006, KBR-ja pagoi 8 milionë dollarë për të zgjidhur 

Me Xheremin dhe Mat O'Meara
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pretendimet për mashtrim lidhur me kontratën e saj të ndërtimit në Kosovë, 
për miliona dollarët e shpërdoruara si të tepërta.
 Pse u shpenzuan gjithë këto para? Pse të ketë një bazë ushtarake në 
Kosovën lindore? A mund të ketë lidhje me faktin se ai u ndërtua në 
rrugën e tubacionit Transballkanik të Naftës shqiptaro-maqedono-bullgare 
(Ambo) që lidhë rajonin e pasur me naftë të Detit Kaspik me pjesën tjetër 
të botës? Një tjetër mister që mashtron dhe i shmanget publikut amerikan.

Opoja

 Pas vizitës sonë të mrekullueshme në Viti, udhëtuam për në Opojë për 
të dytin “kthim në shtëpi”. Një dasmë ishte në lulëzim kur mbërritëm në 
shtëpinë e Shirines, motrës së Xhemaliut. Vite më parë, ajo dhe burri i 
saj ishin larguar nga shtëpia e prindërve të tij në fshat, për të filluar një 
jetë të re afër në Dragash, qyteti i vogël i vendosur midis Opojës dhe 
Gorës, portë për në Maqedoni. Xheremi dhe unë u hodhëm menjëherë në 
rrethin e kërcimtarëve dhe u përqafuam si familje. Ishte ditëlindja e 12-të 
e Xheremit, dhe pas dasmës, ndërsa një stuhi vere zbriti dhe bubullima 
vërshoi nëpër luginën e malit, ne festuam në shtëpinë e Shirines. Ata bënë 
përpjekje të mëdha për të shfrytëzuar sa më shumë këtë rast të veçantë—një 
festë amerikane për ditëlindje në malësitë e Opojës—duke marrë në dorë 
një pulë të pjekur, coca-cola dhe versionin e tyre të një torte ditëlindjeje. 
Ndërsa rrufetë ndriçonin qiejt rreth nesh, ne u kënaqëm me dashurinë dhe 
mikpitjen e familjes sonë Berisha.

Me familjen Berisha
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Presidenti Rugova

 Në fund të vizitës sonë të vitit 2002, pata një takim të mrekullueshëm me 
Presidentin Ibrahim Rugova. Ishte aq mirë të ulesha me të, të bisedonim 
për të ardhmen, të shtrëngonim duart. Ndjeja sikur Amerika dhe Kosova 
po shtrëngonin duart, duke festuar një lidhje farefisnore të pashkruar 
dhe përkushtim për një të ardhme të përbashkët. Ndjeva një afërsi aq të 
madhe me këtë njeri të urtë, të butë, të cilin e kisha njohur si shkrimtar dhe 
intelektual të shquar në vitet 1980-ta, para luftës së përgjakshme dhe paqes 
së fituar me vështirësi. Si lider i Kosovës në vitet 1990, Rugova mbrojti 
një politikë të rezistencës paqësore në stilin e Gandit dhe Martin Luther 
King Junior. Në fund, u desht fushata e bombardimeve të NATO-s për t’i 
dhënë fund sundimit të Serbisë në Kosovë, por ishte Rugova, ai i cili kishte 
fituar admirimin dhe ndjeshmërinë e Perëndimit dhe është merita e tij për 
udhëheqjen e popullit të tij drejt pavarësisë. Ai ishte Presidenti i parë i 
Kosovës, duke shërbyer nga viti 1992 deri në vitin 2000 dhe nga viti 2002 
deri në vdekjen e tij nga kanceri në mushkëri në vitin 2006, vetëm dy vjet 
para se vendi të shpallte zyrtarisht pavarësinë nga Serbia, në shkurt të vitit 

Opoja sot
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2008. Rugova është varrosur në Bregun e Diellit, jo shumë larg nga shtëpia 
ime e parë në Kosovë.

Clinton-i

 Pas kësaj vizite me Rugovën, unë dhe Xheremi u kthyem në Santa 
Barbara, ku Xheremi hyri në klasën e 7-të dhe unë fillova të punoj si 
drejtoreshë zhvillimi për një organizatë jofitimprurëse, National Disaster 
Search Dog Foundation. Pak kohë pas kthimit tonë, isha në një barnatore 
duke marrë fotografitë e shtypura që kishim bërë në udhëtimin tonë në 
Kosovë. Teksa po largohesha, takova Jim Buckley, redaktor i Montecito 
Journal, i cili më dha një dhuratë të nxehtë: Presidenti Clinton ishte 
poshtë në Nugget, një kafene lokale në Summerland, duke drekuar me 
kongresmenen Lois Capps. “Më duhet të flas me Bill-in!” Bërtita dhe e 
veshur në mënyrë të pahijshme me pantallona sportive dhe një pallto të 
vjetër, u hodha në makinën time dhe u nisa drejt restorantit.

Me presidentin Rugova
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 Djemtë e shërbimit sekret që qëndronin përpara më lanë të kaloja dhe 
unë shkova deri tek rrethi i politikanëve dhe mbështetësve të pasur, që 
ishin mbledhur për drekë. Kur mbërrita, ish-presidenti ishte i zënë duke 
folur me dikë. Unë iu afrova Lois-ës, të cilën e njihja që nga ditët e mia si 
mbledhëse fondesh për Direct Relief International. I thashë se sapo isha 
kthyer nga Kosova dhe e pyeta nëse ishte e mundur të kisha disa minuta 
me Bill-in. Para se të përshkruaj atë që ndodhi më pas, më lejoni t’ju jap 
një ide se çfarë do të thotë Clinton për shqiptarët e Kosovës.
 Shumica e shqiptarëve të Kosovës janë pa mëdyshje, thellësisht të 
përkushtuar ndaj Amerikës. Të kapur prej shekujsh mes rrënojave të 
hegjemonisë serbe dhe lojërave të pushtetit të fuqive botërore, për një kohë 
të gjatë shqiptarët kanë vënë besimin dhe shpresën e tyre në Amerikën 
dhe Perëndimin. Ata thonë se filloi me përpjekjen e Presidentit Woodrow 
Wilson në vitet 1920 për t’u kthyer atyre tokat e ligjshme të shqiptarëve. 
Pastaj, përsëri në vitet 1950, kur regjimi komunist i sapo instaluar jugosllav 
nën Rankoviçin, u hakmor ndaj tyre. Ushqimi ishte i pakët ndërsa paketimet 
me miell të etiketuara “Kryqi i Kuq Amerikan” ranë në fshatrat e tyre si 
dhurata nga Zoti.
 Në vitet 1990 kur regjimi serb i aparteidit i mbajti shqiptarët e Kosovës 

Me presidentin Clinton në Summerland, California, 2002
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nën kontroll të rreptë, shpresa e tyre e vetme ishte që Amerika të njihte 
kërcënimin që paraqiste Sllobodan Millosheviqi, president i një Jugosllavie 
të rënë dhe të copëtuar, dhe të detyrohej të vepronte. Në pranverën e vitit 
1999, trupat paraushtarake serbe lëshuan një valë terrorizmi dhe dhune në 
Kosovë dhe shqiptarët u kundërpërgjigjën. Ata thirrën për ndihmë, por nuk 
prisnin që bota të përgjigjej. Ata prisnin Amerikën. Dhe pritja nuk iu shkoi 
huq.
 Më 24 mars 1999, presidenti Bill Clinton dha urdhër që NATO të fillonte 
një sulm ajror kundër caqeve ushtarake në Serbi dhe Kosovë. Ne ishim 
vonuar shumë në Bosnje, por ishim të vendosur që të ishim në kohë në 
Kosovë. Për shqiptarët ky ishte një mision çlirimi. Ndërsa u përhap lajmi 
se NATO kishte filluar bombardimet, burra, gra dhe fëmijë shqiptarë në 
Kosovë dolën nga fshehja, dolën në kopshtet e tyre, në çati, në rrugë, 
në shpërthimin e bombave, ajrin e nxirë, duke e ditur se po “i shpëtonte 
Amerika”.
 Natyrisht, NATO-ja nuk është një degë e ushtrisë amerikane. As Këshilli 
i Sigurimit i OKB-së nuk është krah i qeverisë amerikane. Sulmi ndaj 
Serbisë u zbatua nga një koalicion prej trembëdhjetë vendeve. Por, mos u 
mundo t’ia thuash një shqiptari këtë. Besimi i përgjithshëm është: “Po të 
mos ishte Amerika, të gjithë do të kishim vdekur ose do të dëboheshim nga 
ky vend. Ishte vetëm çështje kohe. Evropianët nuk do të kishin ndërhyrë 
kurrë pa Amerikën.”
 Për shumicën e shqiptarëve, Amerika është e barabartë me çlirimin dhe 
Clinton-i është i dyti pas Zotit.
 Kthehemi tek Nugget… E pyeta kongresmenen nëse mund të flisja me 
Presidentin Clinton, dhe ajo tha “Sigurisht!” Kur Bill ishte i lirë, ne u 
prezantuam dhe patëm një bisedë shumë të gjallë. I tregova fotografitë e 
sapo zhvilluara që kisha bërë me flamuj amerikanë, që zbukuronin dyqanet 
dhe kafenetë në fshatrat malore shqiptare, duke zbukuruar kolonat e 
dasmave kudo dhe duke e valëvitur me patriotizëm në majat e maleve në 
malësitë e largëta të Opojës. I tregova për përvojat e mia në Kosovë, dhe 
se si njerëzit e donin dhe ndjenin se ia kishin borxh jetën. Clinton kishte 
vizituar Kosovën dhe e dinte se nuk kishte askund vend tjetër në tokë ku ai 
të ishte më i adhuruar. E dija që ai e dinte këtë, por mendova se ishte diçka 
që ai nuk lodhej së dëgjuari.
 Ai më tregoi histori për shqiptarët që jetonin në lagjen e tij në Arkansas. 
Kur gjërat nuk shkonin aq mirë për të, ata gjithmonë e dispononin. 
Personalisht, Bill ishte çuditërisht i gjatë dhe jashtëzakonisht sharmant. 
Biseda jonë për atë që kishte kaluar Kosova e bëri me lotë.
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Kosova në vitin 2022

 Kosova fitoi pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Tashmë ajo njihet si 
republikë sovrane nga 117 shtete. Përjashtime të vrazhdta bëjnë Serbia (e 
cila ende e pretendon Kosovën si pjesë të territorit të saj), Rusia (e cila e 
mbështet Serbinë për shkak të lidhjeve historike dhe fetare) dhe Kina (për 
shkak të paraleleve të dukshme me mohimin e tyre të ndaj pavarësisë së 
Tibetit).

Migrimi në Evropë

 Edhe pse në Kosovë është bërë shumë përparim në shumë fronte, 
popullata ende e gjen veten në një luftë ekzistenciale për stabilitet ekonomik 
dhe politik. Që nga viti 2021, papunësia është 25% në mesin e të gjithë të 
rriturve dhe 48% në mesin e të rinjve - deri tani më e larta në Evropë. Kjo 
do të thotë se sado që ata e duan atdheun e tyre dhe e vlerësojnë pavarësinë 
e fituar me vështirësi, shumica e të rinjve janë të detyruar të kërkojnë 
punë jashtë vendit. Pjesa më e madhe e kësaj është nëpërmjet “migrimit 
zinxhiror”, duke gjetur mbështetje nga familjet që ndodhen tashmë në 
vendin e destinacionit. Gjëja që përcakton të ardhmen për një të ri shqiptar 
është nëse personi me të cilin ata gjejnë për t’u martuar, ka aftësinë për të 
bërë një jetë në Evropë. Kështu është kjo punë.

Flamujt tanë së bashku
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 Nga familjet për të cilat kam shkruar në këto kujtime, shumica e të rinjve 
të tyre jetojnë dhe punojnë në Evropë. Djemtë e Sadikut (familja me të 
cilën jetonim në Prishtinë) dhe fëmijët e tyre janë në Cyrih. Nga familja 
Tafa me të cilën kemi qëndruar në Viti, pothuajse të gjithë fëmijët e rritur 
janë në Nuremberg ose Gjenevë. Familja Berisha është në Gjenevë apo 
Vjenë. Të gjithë këta të rinj janë të martuar, të gjithë me shqiptarë dhe të 
gjithë kanë të paktën dy fëmijë.
 Kur studiova migracionin shqiptar në Evropë në vitet 1980-ta, në pyetje 
ishin burrat që jetonin jashtë vendit për të mbështetur familjet e tyre në 
vendlindje. Ata shumë pak ishin asimiluar në kulturën vendase dhe jetonin 
shumë thjesht, duke kursyer çdo frangë zvicerane, shiling austriak dhe 
markë gjermane, për t’i dërguar në shtëpi. Identiteti dhe vetëvlerësimi 
i tyre kishte mbetur tërësisht në Kosovë. E gjithë kjo ka ndryshuar tani, 
pasi shqiptarët vendosen si familje në Evropë, duke gjetur punë të mira 
dhe duke jetuar si vendas. Identiteti i tyre është ende shumë shqiptar dhe 
dashuria e tyre për Kosovën, atdheun e dashur, është e pakufishme. Por, 
ata jetojnë jetë evropiane dhe fëmijët e tyre e njohin Kosovën vetëm si një 
vend të këndshëm për t’u vizituar. A do të kthehen këto familje në Kosovë? 
Vetëm për pushime. A i ndihmojnë ata ende familjarët në Kosovë? Pak.
 Investimet e tyre në Kosovë kanë të bëjnë me ndërtimin e dukshëm të një 
shtëpie në të cilën ndoshta nuk do të banojnë kurrë. Kushdo që punon jashtë 
vendit, që është në gjendje të mirë, ka ndërtuar ose ëndërron të ndërtojë një 
shtëpi të bukur në Kosovë dhe, nëse mundet, një shtëpi pushimi në male ose 
në rivierën shqiptare në detin Adriatik - një destinacion i ri i preferuar veror 
i kosovarëve. Ndërtimi i këtyre shtëpive të bujshme është i kuptueshëm, 
duke pasur parasysh rëndësinë e prestigjit familjar te shqiptarët.
 Por, ky lloj i shpenzimeve nuk është i mirë për të ardhmen e Kosovës 
dhe nevojën e dëshpëruar për investime në ndërmarrje prodhuese që do të 
krijonin vende pune, eksporte dhe një ekonomi të shëndetshme. Natyrisht, 
vendimtare për një ekonomi të shëndetshme është siguria politike. Për 
sa kohë që të huajt i frikësohen destabilitetit në Ballkan, ata hezitojnë të 
investojnë në infrastrukturë apo marrëveshje biznesi. Përderisa sipërmarrjet 
e vërteta prodhuese do t’u shmangen atyre, të rinjtë do të vazhdojnë të 
shkojnë jashtë vendit dhe shtëpitë e tyre për dukje në Kosovë do të 
vazhdojnë të bëhen më të mëdha dhe më të bukura.
Tradita dhe ndryshimi

 Stili i jetesës rurale që dokumentova në vitet 1980-ta, që kishte ekzistuar 
për qindra vjet, ishte tashmë në rënie në Kosovë në kohën kur jetoja 
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atje. Pas luftës së vitit 1999, me fluksin e të huajve, migrimin masiv në 
Evropë dhe efektin modernizues të gjithë kësaj, jeta në fshat ka ndryshuar 
përgjithmonë. Shumica e zakoneve që pashë, tani janë zhdukur, apo 
ekzistojnë vetëm si kujtime të çmuara mes njerëzve të brezit të vjetër, si 
Xhemaliu, të cilët e gjejnë identitetin e tyre në një të kaluar më të përulur 
dhe fisnike. Sofra e ulët e rrumbullakët, ku hanim pite dhe pinim çaj, 
është zëvendësuar me tavolinat e dhomës së ngrënies. Në vend të shilteve, 
jastëkët e dyshemesë ku rrinim me orë të tëra në shoqëri e bisedë të mirë, 
tani ka kolltukë. Shporetat elektrikë në vend të stufave me dru. Dasma 
në hotele në vend të oborreve dhe livadheve. Muzika dhe vallet e vjetra 
dëgjohen ende, por në pjesën më të madhe, një version modern i gjithë 
kësaj ka zënë rrënjë.

 
 Sigurisht, kjo lëvizje në kohët moderne ka pasur edhe shumë rezultate 
pozitive për shoqërinë. Standardi i jetesës është rritur pothuajse kudo. Jeta 
nuk është aq e vështirë sa ishte, fizikisht apo mendërisht. Shpirti i ngushtë, 
i palëkundur e i lashtë e ka humbur kontrollin e tij mbi këtë brez të ri. 
Vajzat janë të gjitha në shkollë. Njerëzit kanë shumë më tepër zgjedhje se 
si duan të jetojnë jetën e tyre. Nuk ka martesa të ndërmjetësuara, të paktën 
jo të tilla nga të cilat nuk ka shpëtim. Patriarkalizmi është zbutur, edhe pse 
jo aq sa duhet për gratë e reja që luftojnë për barazi në të gjitha frontet.
 Me të gjitha ndryshimet që ndodhin dhe me dëshirën për t’u modernizuar, 

Duke çarë dru në Has, 1988 Duke çarë dru në Has, 2006



~ 260 ~

Një amerikane në Kosovë 1981-1997

shqiptarët ende i ruajnë si thesar cilësitë që ata i ndjejnë se i bëjnë unik në 
botë. Çfarë janë këto? Së pari dhe më e rëndësishmja, të qenit shqiptar 
ka të bëjë me gjakun, prejardhjen dhe një përkatësi të largët ndaj fisit dhe 
territorit të lashtë. E lidhur me këtë është një besnikëri e palëkundur ndaj 
përkatësisë etnike shqiptare, e cila është mbi përkatësinë familjare, rajonale 
apo politike. Dhe ka të bëjë me kulturën – me një lloj mikpritjeje e veçantë, 
me gjuhën, ushqimin, muzikën, vallet…një kujtim kolektiv të zakoneve 
dhe sjelljeve që krijon një  lidhje të pashprehur.
 Teksa e shikoj këtë identitet shqiptar duke iu përshtatur realiteteve të reja, 
ndihem aq e privilegjuar që kam përjetuar një moment të çmuar, kalimtar 
në historinë e kosovarit, kur traditat e së kaluarës po ia linin vendin të 
tashmes, falë familjeve që më lejuan të bëja pjesë në jetët e tyre.

World Dance for Humanity dhe Ruanda

 Kur u ktheva në Kaliforni në vitin 1997, kalova shumicën e kohës 
duke rritur Xheremi-n si nënë beqare dhe duke punuar për organizata 
jofitimprurëse. Gjithashtu fillova të vallëzoja përsëri, duke ndjekur kurse 
afrikane, braziliane dhe salsa nëpër qytet. Mësuesit ishin shumë të mirë, 
format e kërcimit ishin të bukura, por asnjëherë nuk kishte GËZIM të 
mjaftueshëm mes kërcimtarëve. Të gjithë dukej se po kërcenin për vete, 
dhe po e merrnin vallëzimin, dhe veten kaq seriozisht. Kjo gjë ishte e huaj 
për mua, shumë ndryshe nga ajo që kisha përjetuar në Kosovë.
 Një të diele, po bëja vrap nëpër lagjen time, duke dëgjuar muzikë etnike 
dhe më shkrepi në mendje: duhet të filloj përsëri të jap mësime vallëzimi. 
Kursi nuk do të ishte për ne, kërcimtarët, por për botën. “World Dance” 
(Vallëzimi botëror), kështu do ta quaja! Brenda pak muajsh, kursi ishte 
në rrugë e sipër. Zgjodha muzikën më të mirë që mund të gjeja - afrikane, 
braziliane, irlandeze, amerikane, italiane, franceze, indiane, tahitiane - 
çdo gjë me një ritëm të shkëlqyeshëm dhe një melodi që trazon shpirtin. 
Krijova vallëzime që mund t’i bënin të gjithë, duke përdorur lëvizje që do 
t’i ndjenin të natyrshme, në të cilat mund të relaksoheshin edhe njerëzit që 
nuk kishin bërë kurrë ndonjë kurs kërcimi dhe që do t’i lidhnin me kultura 
të tjera përtej flluskës së rehatisë së Santa Barbaras. Kursi do të ishte shumë 
lirë, në mënyrë që çdokush të mund të merrte pjesë.
 Dhe këtu është çelësi: Unë do të jepja mësim falas, duke i dhuruar të 
gjitha të ardhurat për projektet e ndihmës humanitare. Motoja e vallëzimit 
botëror do të ishte: “Kapërceni veten . . . dhe bëni diçka për botën.”
 Për vitet e para, çdo tre ose katër muaj World Dance zgjodhi një projekt 



~ 261 ~

Janet Reineck

të ri ndihme të pavarur për të mbështetur. Klasat tona mblodhën para të 
mjaftueshme për të ndërtuar një dhomë për pacientë në një klinikë të largët 
shëndetësore në Nepal, për të dërguar një grua në shkollën e infermierisë 
në Kenia, për të mbështetur arsimimin e grave në Guatemalë, për të 
kontribuar në projektet e mikrondërmarrjeve në Ganë, për të paguar për 
kujdesin shëndetësor në Liberi dhe për të mbështetur kurse trajnimi për 
gratë në Ugandë.
 Në dhjetor të vitit 2012, një nga kërcimtaret e mia më tha se po blinte 
dhi për familjet ruandeze përmes një organizate jofitimprurëse me bazë 
në Santa Barbara të quajtur “Goats for Life” (Dhitë për jetën). Ky u bë 
projekti i “World Dance” dhe e çoi jetën time në një drejtim krejtësisht 
të ri. Për disa muaj, ne i drejtuam të gjitha përpjekjet tona për të blerë dhi 
dhe lopë për familjet ruandeze. Me kalimin e kohës, ne u përfshimë më 
shumë në këtë punë, duke mësuar më shumë për jetën e njerëzve që po 
ndihmonim dhe duke u njohur me Justin Bisengimana, njeriun nga Ruanda 
që koordinonte programin “Goats for Life”. Pas disa muajsh, themeluesja 
e “Goats for Life” më tha se donte të tërhiqej dhe më pyeti nëse do të 
merrja përsipër punën e saj. “Yego” (PO në gjuhën Kiniaruanda), ishte 
përgjigja ime.
 Në vitin 2013, “World Dance” u bë një organizatë jofitimprurëse me 
emrin “World Dance for Humanity”. Tani po ndihmojmë 12,000 njerëz 
në 28 komunitete për t’i nxjerrë nga varfëria. Këta njerëz i mbijetuan 
gjenocidit të vitit 1994, por dolën nga ajo marrëzi dhe brutalitet kolektiv 
pa asgjë - pa të ardhura, pa biznes, shumë pak tokë, pa kafshë, pa bazë për 
mbijetesë. . . nuk kishin shpresë. World Dance for Humanity (WD4H) ofron 
dhi dhe lopë, tokë bujqësore, bursa  studentësh, mbështetje për bizneset 
e drejtuara nga komuniteti, trajnime (në bujqësi, biznes dhe udhëheqje) 
dhe çdo lloj mbështetjeje ndaj komunitetit. Ne kemi një ekip prej pesë 
personash ruandezë të përkushtuar tërësisht ndaj komuniteteve të cilave 
po u shërbejmë. Unë jam në kontakt me ekipin tonë të Ruandës çdo ditë 
dhe, megjithëse jam në Santa Barbara, ekipi ynë bën të mundur që puna 
jonë të jetë e drejtpërdrejtë, personale dhe me ndikim të jashtëzakonshëm. 
Ne marrim raporte të vazhdueshme nga terreni me fotografi dhe video, 
kështu që të gjithë donatorët dhe kërcimtarët e World Dance i shohin se ku 
shkojnë donacionet e tyre dhe përjetojnë kënaqësinë duke ditur se vërtet po 
ndryshojnë jetë. Ne po i ndihmojmë këta njerëz të rindërtojnë jetën e tyre, 
të rifitojnë shpresën në të ardhmen dhe të besojnë te njëri-tjetri dhe te vetja. 
Të bësh këtë punë është një gëzim i vazhdueshëm dhe një privilegj i madh.
 Teksa djali im Xheremi është i lumtur me martesën e tij, jeton në në 
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New York City dhe po studion për psikologji, jeta ime në dekadën e fundit 
ka qenë e fokusuar tërësisht në drejtimin e “World Dance for Humanity” 
dhe punën tonë në Ruanda. Kemi krijuar një komunitet të mrekullueshëm 
kërcimtarësh, donatorësh dhe këshilltarësh, që ndihmojnë në të gjitha 
aspektet e asaj që ne bëjmë. Siç thuhet, vërtet nevojitet një fshat me njerëz, 
si dhe një ekip i përkushtuar për të bërë këtë punë!
 Është një person i jashtëzakonshëm, e quajtur Genevieve Feiner, e cila 
ka qenë krah meje në çdo hap të rrugës. Me të u takuam kur ajo iu bashkua 
ekipit të WD4H si praktikante pa pagesë, pasi u diplomua në kolegj në 
vitin 2015. Brenda pak muajsh ajo filloi e jetonte me mua dhe punonte me 
mua me orar të plotë. Që atëherë, Genevieve ka qenë ndihmëse, e besuar, 
këshilltare, mike dhe familjare imja. E zgjuar, e bukur, jashtëzakonisht 
bujare dhe jashtëzakonisht e talentuar në të gjitha frontet, prania e 
Genevieve në jetën time ka bërë të mundur gjithçka dhe më ka qetësuar 
mendjen. E di që nëse diçka më ndodh mua, Genevieve do të vazhdojë 
punën tonë me pasion, përsosmëri dhe përkushtim të thellë.

 

Me Genevieve
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Ekipi i Ruandës

Duke punuar në fshatërat e Ruandës - 
foto nga  Susan Goldman

World Dance for Humanity në Ruandë
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Mësime vallëzimi në Santa Barbara - foto nga Paul da Silva

Vallëzim i WDH për Ukraninën

Ende duke vallëzuar...
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 Jetën ia kam kushtur shërbimit ndaj njerëzimit dhe e gjitha është falë 
kohës që kam kaluar në Kosovë. Përvojat e mia mes familjeve të fshatit, 
privimi, guximi dhe qëndrueshmëria që pashë dhe vuajtjet që kaluan miqtë 
e mi shqiptarë gjatë luftës, më mësuan se si është jeta e një populli që 
lufton për të qenë i lirë. Jeta ime në Kosovë ka skalitur në unin tim një 
mënyrë të veçantë për ta parë botën dhe për të jetuar jetën time: me qëllim 
të papërkulshëm, mirënjohje të pakursyer dhe entuziazëm të madh për 

Duke mbjellë qepë në Prishtinëm me Xhyziden

Duke mbjellë qepë në koperativën Copakika në Ruandë

Ende duke mbjellë qepë!
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punën që duhet bërë.
 “Bëj mirë . . . dhe zhduku.” Këtë shprehje e kam dëgjuar për herë të 
parë në filmin e Audrey Hepburn të vitit 1959 të quajtur “The Nun’s Story” 
(Historia e murgeshës). Në fakt është një thënie e Genevieve Hennet De 
Goutel, një infermiere franceze që vdiq në Luftën e Parë Botërore. U deshën 
shumë vite në Kosovë dhe në punën tonë në Ruanda, për ta përqafuar 
plotësisht këtë nocion dhe për ta jetuar atë. Është bërë parimi im udhëzues 
që më drejton në këtë jetë me qëllim, pasion dhe lëvizje të vazhdueshme 
përpara.
 Çdo mëngjes zgjohem e përmbushur që jam kam një shtrat, një çati mbi 
kokë, ujë të pastër që del nga çezma dhe ushqim të bollshëm vetëm disa 
hapa më tutje. Si është e mundur kjo? Cila kthesë e rastësishme e fatit më 
solli në një jetë të pajisur me të gjitha këto komoditete, kur shumicës së 
njerëzve në Planetin Tokë u mungojnë këto gjëra? Pra, është kjo vetëdije, e 
fituar në Kosovë dhe e thelluar në Ruandë, që më ndezë një flakë çdo ditë, 
duke më shtyrë të kërcej nga shtrati në orën 5:00 të mëngjesit, me nxitim të 
madh për t’ua bërë jetën pak më të mirë njerëzve përreth meje dhe tjerëve 
gjysmë bote larg.
 Lumturinë që kam gjetur në lidhjet me njerëzit në Kosovë, Ruandë dhe 
në komunitetin e World Dance, është e pakufishme. Të gjitha fillesat e 
përvojës sime më kanë çuar në një pikë të ëmbël në jetë, atje ku gjithçka ka 
të bëjë me dhënien dhe mirënjohjen. Ndjej një mahnitje të vazhdueshme për 
faktin që arrita ‘xhekpotin’ dhe pata një shans të jem një qenie e ndjeshme 
në këtë planet për pak kohë. Çdo mëngjes mahnitem që kam edhe një ditë 
tjetër për të jetuar dhe për të parë nëse mund të bëj ndonjë të mirë në botë, 
që pastaj e lumtur të zhdukem.
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Për Xheremin
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 Janet Reineck është antropologe dhe punonjëse e ndihmës humanitare 
nga Santa Barbara, Kaliforni. Ajo jetoi në Kosovë për tetë vjet, ndërmjet 
viteve 1981 dhe 1997, dhe mësoi gjithçka që mundi për kulturën shqip-
tare dhe më pas i përdori këto njohuri për të ndihmuar në përmirësimin e 
kushteve në shkollat e fshatit dhe ndërtimin e shoqërisë civile në komu-
nitetet rurale.
 Në fillim të viteve 1980, Janet bëri kërkime për një Master në etnologji-
në e valleve në UCLA. Teza e saj "Vallet e dasmave nga Kosova: analizë 
strukturore dhe kontekstuale", u fokusua në vallet dhe zakonet e Kosovës 
rurale, duke përfshirë Hasin, Rugovën dhe Gollakun, me fokus në traditën 
e pasur të Opojës me këngë-vallet e saj të grave dhe ciklin i 11 valleve të 
meshkujve, këllçojën.
 Në fund të viteve 1980, ajo vazhdoi kërkimin e saj të doktoratës në 
antropologji për Universitetin e Kalifornisë, Berkeley. Disertacioni i saj 
“E kaluara si strehë: Migrimi gjinor dhe ideologjia në mesin e shqiptarëve 
të Kosovës” është një studim i hollësishëm i traditave dhe botëkuptimit 
shqiptar, duke parë në mënyrë specifike efektin e emigrimit të burrave në 
botëkuptimin dhe sjelljen në komunitet.
 Në vitet 1990, Janet drejtoi projekte të ndihmës humanitare për Oxfam 
dhe Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit në komunat e Vitisë dhe Gjilan-
it. Së bashku me ekipin e saj shqiptar dhe drejtuesit lokalë, ajo organizoi 
projekte për të rindërtuar shkollat e shkatërruara, themeloi grupin e grave 
Legjenda, ofroi kurse edukimi shëndetësor për gratë dhe i bindi familjet që 
t'i dërgonin vajzat e tyre në shkollë të mesme.
 Në vitin 2010, Janet bashkoi përvojën e saj në vallëzim, antropologji 
dhe ndihmë humanitare për të krijuar World Dance for Humanity, një or-
ganizatë jofitimprurëse me bazë në Santa Barbara të Kalifornisë, që ofron 
klasa të përditshme kërcim. Të gjitha të ardhurat shkojnë në projekte në 
Ruandë, ku organizata po ndihmon 13,000 të mbijetuar të gjenocidit në 28 
komunitete që të dalin nga varfëria.
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