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Romani “Bombë në
Beograd” i botuar
për herë të parë në
moshën 23 vjeç kur
i kishte autori, tani
përpara jush vjen i
përpunuar dhe
strukturuar me ele-
mente të reja, me
një frymë shumë të
përsosur të mendi-
mit krijues.

Shkruan: Bahri Gashi

Romani “Bombë në Beograd” një
roman i zhanrit triller, i shkruar
në stilin e prozës filmike, me ka-
rakter të tematikës luftarake, me
lëvizje ngjarjesh brenda romanit
në distanca të ndryshme gjeogra-
fike me destinacion të fundit Beo-
gradin, ka dalë në dritë në kohën
e duhur.  E gjithë ngjarja që zhvil-
lohet në verën e vitit 1998 me fil-
lim nga Juniku, tregon në mënyrë
precize çiltërsinë e rezistencës së
armatosur, pastërtinë e luftës
sonë dhe kodin moral të luftës
për liri. Trajtimi i ngjarjeve të kë-
tilla me peshë historie, përbënë
mjeshtrin e nxjerrjes artistike mi-
dis reales dhe imagjinatës, midis
besnikërisë së tregimit dhe njoh-
jen e këtyre virtyteteve morale të
luftës. Romani në total prej 247
faqesh ka arritur të sendërtoj
ngjarjet e luftës përtej të kuptua-
rit të zakonshëm dhe përbënë në
baza reale fisnikërinë me intuitë
imagjinare, përkatësisht aktin
më human të luftës çlirimtare
përmes botës së artit. As sot dhe as
kurrë nuk do të duhet të har-
rojmë atë që ndodhi me luftën e
UÇK -së e që përmes këtij romani,
autori Rexhaj na përkujton disa
momente krejtësisht interesante,
humane dhe të panjohura deri
më sot. Romani që ka gjithsej
gjashtëmbëdhjetë kapituj, fillon
me një prolog prej tetë faqesh dhe
një paragraf. Fillimisht të bie në sy
mbishkrimi “ Hakmarrje deri në
Beograd” që do shkruante Agroni,
protagonisti kryesor në ngjarjen
e romanit në cilësinë e koman-
dantit me peshë në UÇK. Në një
tjetër rast, të harresës sonë kolek-

tive të kohës së luftës, njëherësh
shumë i rëndësishëm, romani në
fjalë me ndjeshmëri na rikujton
rastin kur u la i tëri në gjak trupi
i të paprekshmit, fantazmës së
maleve, marrësit të disa dhjetëra
jetrash të luftëtarëve tanë kur ka-
lonin kufirin, eprorit të lartë të
njësisë elite të Brigadës 63 Paras-
hutiste të ushtrisë Jugosllave, siç
përshkruhet në fillim të prologut
faqe 8 se si nënkolonel Goran Os-
tojiçiçit i erdhi fundi dhe u vra në
vendin e quajtur te Lugu i Thive
në bjeshkët e Jasiqit. Romanit nuk
i mungon rrjedha kronologjike,
sikurse e përshkon në tërësi
ruajtja logjike, specifikishit thel-
lësia artistike, përkatësisht as-
pekti i trajtimit të vëmendshëm
të ngjarjes kryesore, në perso-
nazhe të personifikuara të luftës,
të cilën pa dyshim e nxjerrë luf-
tën si vlerë dhe jo mohim, nevojë
të kohës për ta kujtuar dhe jo dës-
hirë për tu vetëkënaqur, domos-
doshmëria e të qenurit çlirimtarë
për ta konfirmuar vetëflijimin me
vetëtijë, e bënë të veçantë roma-
nin në fjalë dhe të nevojshëm për
ta lexuar çdo brez a moshë në gje-
neratën tonë. Në roman do të më-
soni se si UÇK –ja nuk po bënte
vetëm luftë guerile,këmbësorie
a artilerie. Pasi armiku po gjeno-
cidonte shqiptarët në përmasa të
zhdukjes masive, po mendohej
edhe lufta jo-konvencionale. Një
bombë me përmasa shkatërruese,
tani më kishte rrugëtuar gjithan-
dej nga Rusia, me një ndalesë disa
ditëshe në Turqi, për të përfun-
duar në pritje për udhëtimin në
Prishtinë a Ulqin dhe tutje në Beo-
grad. Do të ndodhnin shumë ana-
liza ushtarake për efektet e kokës
se si do të veprohej më tutje. Tani
më ishin krijuar hartat ujore për
Serbinë. Po kërkohej me çdo
kusht zhdukja e hartës gjeogra-
fike. S’po flihej më në qetësin e
natës. Kjo bombë nukleare me
module sovjetike, e gjetur jo ras-
tësisht midis malesh në veri të
Shqipërisë, në vjeshtën e verës
1998, po priste sinjale për destina-
cionin e fundit. Po mendohej se-
riozisht lufta apokaliptike. Ro-
mani sjell shumë përthyrje ndiki-
mesh nga brenda dhe jashtë gjit-
handej ku kishte filluar presioni
nga shërbimet inteligjente. Ata
po kërkonin influencë, maturi
dhe vigjilencë dhe përfundimisht
po kërkohej me çdo kusht mos
përdorimi. Sikur amerikanët nuk

po pajtoheshin që bomba të akti-
vizohej. Amerikanët po sugjero-
nin që efektet e saj do të tejkalo-
nin perimetrin gjeografik të Beo-
gradit e tutje edhe Serbisë, për-
masat e shkatërrimit do të ishin
tejballkanike. Romani gjithan-
dej përshkruan gjithë ecurinë e
protagonistëve si; Agronit,
Hoxhës, Naimit, Lindës e agjentit
Smith etj. Ata sikur lëvizin nga
një rol në rolin tjetër, kryenin ak-
sione dhe misione të ndryshme,
por pa ngatërruar qëllimin asn-
jëra palë. Autori Rexhaj me mjaft
mjeshtri ka arritur të përmbledh
të gjithë ngjarjen në një skenë
artistike, të përsosë idenë fille-
stare, të zhvilloj tregimin me
kreativitetit intelektual e imag-
jinar, ku pashkëputur të bënë të
kuptosh qartazi, me një gjuhë
lehtësisht të kuptueshme rëndë-
sinë dhe peshën që ka romani për
vërtetësinë humane të luftës që
bëri populli shqiptarë i Kosovës.
Albatroi, prerazi ka nxjerrë në
pah shumë të pa njohura që ki-
shin ndodhur 13 /14 vite më parë,
si një ndërgjegjeje e pastër e idea-
lit për liri deri në përmasat e
shkatërrimit të plotë të Serbisë
për të jetuar të lirë në tokat tona.
Ky dorëshkrim autentik, pasqy-
rim real e imagjinarë i ngjarjeve
që paraqet autori, mishëruar për-
lotë emocion të idealit, të luftës,
të dashurisë, të mishërimit hu-

U promovua romani “B
Beograd” i autorit Albatro

Poezi nga Remzije Zekolli

SHTEGTIM
Si s'u lodhe moj
Duke ecur nëpër rrugët jetës
Duke kërkuar lirinë
Me ëndje t'i dëgjojmë
Simfonitë e Betovenit
T'i shikojmë dramat e Pashkut
Ti po shtegton
E nuk po ndalesh
Së klithur
Duke bashkuar shekujt
Me vargun e poezisë
Shtegto pa u lodhur
E uritur e etur
Trojet e ndara 
Vetëm ti i bashkon

SHIU DHE SYRI
Në këtë vjershë të ftohtë
Ka hyrë syri yt i zjarrtë
Dhe unë ndiej ngrohtësi në ze-
mër
Në këtë lule të këputur
Të futur mes librit për Kosovën
Nuk është ndalur jeta
Aty ruhet koha jonë
Ëndrra e gjatë e lirisë
Ylli
Për dashurinë
Në këtë mëngjes me shi të ftohtë
Ka hyrë syri yt i zjarrtë
Dhe unë ndiej ngrohtësi në sy

Babait
Këtë përvjetor pranë varrit
Të kam sjell lule bozhure
Nga malli për ty
Pikturoj dhimbjen
E zemrës që digjet flakë
Në kullën e vjetër
Vetëm në ëndërr të takoj
Aty ku më tregoje me zë kum-
bues
Se jeta plagë ka!
Urtësia, bamirësia, udha pa lak
Në netët e rënda të jetës
Më mbajnë të gjallë
Dhe qaj për ty ndiej mall

DËSHMI ZJARRI
Vesa në gjethe të bozhurit
Ndrit si flaka e yllit
Aty ku u ndez zjarri e ngeli hiri.
Aty ku kokrrat nxiu ulliri
Aty ngeli syri yt krua
Nga i cili buron uji për ty e mua
Për brezat dhe lirinë
Aty ku lulja e ashtit
Çel yll nga gjaku i vet

DARKA NË KORNIZË
Trëndafila të freskët nga kopshti
Të vërë në vazon prej dheu
Vazoja mbi tryezë dhe aty pemë
Mollë të kuqërreme dhe rrush
Pastaj kupa mbushur verë raho-
veci
Sofra e shtruar
Bukë misri e pogaçe

E djathë e perime nga fushat e
gjelbra
Të spërkatura nga vesa verore
Të gjitha në një pikturë
Të varur mbi qemerin e oxha-
kut
Të kullës së lashtë shqiptare
Të gjitha në një pëlhurë në një
pikturë
Në një darkë të begatë në kor-
nizë
Në të cilën zot mungoja vetëm
unë
Dhe ai ulliri mitik nga Durrësi

Ç`PO NGJET ME MUA
Trupi im i akullt
Nga prania jote rizgjodhët
Ringjallen ëndrrat
Ringjallen bozhuret
Të thara në mua kaherë
Zemra ime nga zëri yt
Digjet flakë
E Magjepsur i ndjek yjtë
Në çdo lëvizje
T`i dalloj sytë
Siç ndodhi atëherë
Nga t`i lidhja plagët e lirisë
Trupi im i akullt
Nga zëri yt digjet flakë
Zoti im
Ç’po ngjet me mua
Me mësove të dua

QIRI I LIRISË
Shi bie në qytetin tim
Mendimi im vente e vinte
Nëpër lumin e kohës
Kthehesha prapë në vete
Në hijen e muzgut
Të kërkoja
E ti i plagosur- qiri i lirisë
Larg e afër jetë-vdekjes
Nën lulen e ëndrrës sime
Të ndezur nga lotët
Shi bie në qytetin tim
E unë të kërkoj ndër lot

URA E VUSHTRRISË
Heshtin gjurmët e kohës së ikur
Me antikën në dymbëdhjetë
harqe
Në secilin gur fle veç fshehtësia
Kaherë ka përfunduar ëndrra
Kumbimet tashmë ikur me qer-
ret
Ikur me frymëmarrjet e ujit
Në rrjedhat që nuk kthehen më
Ibriku e kënata nga balta e pje-
kur
Siç e thonë të vërtetën arkeolo-
gët
Mijëra vjet kanë shuar etjen
Unazat e vathët e gjetur aty
Qajnë heshtjen e gurtë të har-
qeve
Gjysmë të rrënuara e plot bar të
egër
Ura e lashtë e Vushtrrisë
Gjithë gjurmë uji dhe plot etje
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man, të artit luftarak, të ambi-
cieve të thella nacionaliste që me
vete i bartë romani “Bombë në
Beograd” i autorit Albatros
Rexhaj, përbënë ngjarjen më të
shënuar në lëmin e kësaj fushe
dhe si i tillë vie në kohë të duhur
për të bashkëfestuar në 100 vje-
torin e pavarësisë së Shqipërisë,
13 vjetorit të çlirimit të Kosovës
dhe hyrjes tokësore të NATO –së
në Kosovë dhe çlirimit përfun-
dimtarë. Kjo vepër artistike që
tejkaloj konceptet bashkëkohore
të të shkruarit me një shqipe të
pastër, me nuanca të stilit mo-
dern, kërkon përqendrim të vë-
mendjes që këtë roman të zhan-
rit triller, i shkruar në stilin e pro-
zës filmike, që e keni sot përpara
jush ta lexoni deri në fund dhe
vetë do të kuptoni se sa humane
ishte që kjo bombë nukleare të
shpërthente apo jo në Beograd.
Përgëzoj autorin, dhe njëkohë-
sisht profesorin tim z. Albatros
Rexhaj i cili edhe atëherë edhe
sot kishte të njëjtin shpirt shpër-
thyes, që tejkalonte kornizat pro-
fesionale brenda brezit të tij në
arritshmërinë e vlerave të pa
thëna. Besojmë që në të ardhmen
e afërt të bëhet një film i metraz-
hit të gjatë, “një kapitull - një se-
rial” nga motivet e këtij romani.
Ndaj edhe njëherë, urimet më të
përzemërta, shëndet dhe paqe
për të gjithë ne.

A
Kjo bombë nukleare
me module sovjetike,
e gjetur jo rastësisht
midis malesh në veri
të Shqipërisë, në
vjeshtën e verës
1998, po priste sin-
jale për destinacionin
e fundit.                          

B
Albatroi, prerazi ka
nxjerrë në pah
shumë të pa njohura
që kishin ndodhur 13
/14 vite më parë, si
një ndërgjegjeje e
pastër e idealit për
liri deri në përmasat
e shkatërrimit të
plotë të Serbisë për
të jetuar të lirë në to-
kat tona.            

C
Romani “Bombë në
Beograd” i autorit Al-
batros Rexhaj, për-
bënë ngjarjen më të
shënuar në lëmin e
kësaj fushe dhe si i
tillë vie në kohë të
duhur për të bashkë-
festuar në 100 vjeto-
rin e pavarësisë së
Shqipërisë, 13 vjeto-
rit të çlirimit të Koso-
vës dhe hyrjes tokë-
sore të NATO –së në
Kosovë dhe çlirimit
përfundimtarë. 

Shkëputur

Kryetari i Prishtinës, dr. Isa
Mustafa ka deklaruar të enjten
se Komuna e Prishtinës ka
marr iniciativën për krijimin e
Muzeut Memorial, përmes të
cilit, përmes dokumenteve, fo-
tografive, video incizimeve,
shkresave të ndryshme, do të
argumentonin se çfare ka
ndodh në fund të viteve të ’90-
ta këtu, tendencën që të bëhet
shpërngulja/eksodi masiv i po-
pullatës se Kosovës nga ana e
forcave pushtuese serbe. Krye-
tari Mustafa deklaroi kështu
në Arkivin e Qytetit të Prishti-
nës, ku bëri përurimin e raf-
teve të reja të arkivit, rafte
këto që janë blerë me mjete të
buxhetit komunal. “Ne në këto
ditë do të japim iniciativën në
Kuvendin Komunal në mënyrë
që në vitin e ardhshëm ta ndër-
tojmë një muze, i cili do të jetë
muze memorial, që do të përfs-
hij të gjitha ngjarjet e fundit të
eksodit të popullsisë së Koso-
vës. Këtë muze do ta ndër-
tojmë afër stacioni të trenit,
vendit prej nga janë depërtuar
qytetarët tanë.  Përmes tij do të
mundësojmë që përmes foto-
grafive, teksteve, dokumen-
teve, video prezantimeve dhe
përmes ligjëratave që do të
mbahen t’i informojmë qyteta-
rët e Prishtinës, Kosovës dhe
ndërkombëtarët këtu se çfare
ka ndodh në fund të viteve të
’90-ta këtu, me tendencën që
të bëhet shpërngulja masive e
popullatës se Kosovës dhe të
organizohet eksodi i populla-
tës”, tha kryetari Mustafa. “Ne

këtë duhet ta argumentojmë
këtë para qytetarëve, para fa-
miljeve që ju ka ndodhur trag-
jedia me rastin e eksodeve,
vrasjeve,  torturave të
ndryshme, por edhe para ndër-
kombëtarëve në mënyrë që të
mbetet një histori e prezan-
tuar në një muze të cilin ne do
ta bëjmë me mjetet të Komu-
nës së Prishtinës”, tha kryetari
Mustafa. Duke folur për inves-
timet që Komuna e Prishtinës i
ka bërë në Arkivin e Qytetit,
kryetari Mustafa tha se është
një investim që komuna e ka
bërë në vlerë prej 108 mijë
euro, mirëpo ne konsiderojmë
se vlera e punës se bërë është
shumë me e madhe se vlera që
ne kemi investuar. “Ne do ta
sistemojmë tere lenden arki-
vore këtu dhe do tu mundë-

sojmë qytetarëve që ata ta
shfrytëzojnë këtë lënë në bazë
të nevojave të tyre. Këto pajisje
janë rafte lëvizëse në mënyrë
që të mbrohet në tërësi doku-
mentacioni, të sistematizohet
dhe të përdorët në mënyrë
shumë të shpejt”, tha kryetari
Mustafa. Ndërkaq, drejtori i
Arkivit të Qytetit, Abaz Ma-
kolli tha se pajisjet me të cilat
është pajisur tash se fundi ar-
kivi i qytetit janë ndër me mo-
dernet në rajon, dhe se me pa-
jisje të tilla nuk disponon
asnjë nga muzetë si motra në
vendet e rajonit. Ai falënderoj
komunën për investimit e 108
mijë eurove për blerjen e kë-
tyre rafteve dhe tha se me këto
me rafte edhe për 50 vitet e
ardhshme është siguruar arki-
vimi i lendeve arkivore. �

Rruga e Kosovës drejt integrimit
evropian do të pasqyrohet në pël-
hurë. Artistë nga vende të Bashki-
mit Evropian, të vendeve të Ballka-
nit dhe ata vendas do të bëhen
bashkë në edicionin e parë të ko-
lonisë së artistëve nën emrin "Art
Liberalization Evrope". Me orga-
nizim të qendrës "Open Art", ma-
nifestimi do të mbahet në një ho-
tel të Prishtinës nga 12 dhe 15 kor-
riku. Naim Spahiu, organizator i
këtij manifestimi, ka thënë se qël-
limi është që të promovohet rruga
e Kosovës për në BE përmes pje-
sëmarrjes ndërkombëtare të ar-
tistëve profesionistë nga vende të
ndryshme të botës. "Kjo koloni do
t’i promovonte të arriturat e Ko-
sovës drejt liberalizimit të vizave,
njëherësh edhe kontributin tonë
si artistë, kur e dimë se çfarë vësh-

tirësish kemi për prezantimin e
vlerave individuale dhe kolektive
në Evropë", ka thënë Spahiu. Ai
është i bindur se arti është mun-
dësi e mirë për të arritur këtë. "Arti
dhe kultura janë pjesë përbërëse
të integrimit dhe lehtësimit në
rrugën e Kosovës drejt BE-së", ka
thënë Spahiu. Aktualisht organiza-
torët janë në fazën e konfirmimit
të pjesëmarrësve nga vende të
ndryshme të botës. Spahiu ka tre-
guar se në këtë manifestim do të

ketë vend për 30 artistë, ndërsa
prej tyre 15 do të jenë vendorë. Ar-
tistët e huaj që deri tash e kanë
konfirmuar pjesëmarrjen vijnë
nga Holanda, Sllovenia, Kroacia,
Turqia, Mal i Zi, Maqedonia, Shqi-
përia, Gjermania, Bosnjë-Herce-
govina dhe Bullgaria. Kolonia e ar-
tistëve do të nisë zyrtarisht me
hapjen e ekspozitës personale të
Willem Van Hest nga Holanda. Tri
ditë punë do t’u lihet në dispozi-
cion artistëve që të punojnë në ta-
blotë e tyre. "Ata do të paraqesin
artin e tyre individual për këto tri
ditë, e më pas do të ekspozohen
në një ekspozitë të përbashkët",
ka thënë Spahiu.
Synon që këtë manifestim ta
shndërrojë në aktivitet të përvits-
hëm, derisa çdo vit do të ketë tema
të ndryshme. �

Komuna e Prishtinës ka marrë inicia-
tivën për krijimin e Muzeut Memorial

Art për rrugën e Kosovës drejt Evropës
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