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Jemi në verën e vitit 1998, kur lufta e 
Kosovës sapo ka filluar dhe një armë 
e shkatërrimit në masë është drejtuar 
për në Beograd. Misioni klasifikohet 

si “top secret” dhe ka për qëllim t’i japë 
fund konfliktit disa vjeçar të shqiptarëve 
me serbët. Por, ndonëse në plan të parë 
gjërat duken të thjeshta, asgjë nuk është 
ashtu siç duket. Nëse bomba bërthamore 
shpërthen në pikëmbërritjen e caktuar, ajo 
vërtet mund të përfundojë një luftë, ama 
njerëzimi do duhej të përgatitej për Luftën 
e Tretë Botërore, atë shkatërrimtaren.

Ngjarja e rrëfyer më sipër duket e denjë 
për një skenar filmi hollivudian dhe të kuj-
ton çifutët hakmarrës në filmin “Inglouri-
ous Basterds” të Kuentin Tarantinos, të cilët 
hartuan planin perfekt për të hedhur në 
erë, me një lëvizje të vetme, Hitlerin dhe 
shpurën e tij, gjatë një premierë filmi në 
Paris, duke i dhënë fund luftës brenda një 
nate. Edhe Albatros Rexhaj, në romanin e 
tij të dytë “Bombë në Beograd”, sjellë në 
Shqipëri nga shtëpia botuese “Dudaj”, vjen 
me këtë gjetje të veçantë artistike e denjë 
për librat e zhanrit triller, për të ngjizur një 
histori të bukur dashurie në kohë lufte, plot 
aksion dhe intriga spinuazhi me përfshirjen 
e CIA-s amerikane. I shkruar në stilin e 
prozës filmike dhe i pari botim i këtij lloji 
në Kosovë, romani fitoi shpejt popullaritet 
duke qëndruar për katër javë radhazi në 
listën e librave më të shitur. Aftësitë e shpre-
hura të artit skenik të cilat, tek shkrimtari 
dhe dramaturgu Rexhaj janë bashkuar në 
një, e bëjnë këtë libër të përjetohet si një 

ngjarje skenike që thuret rrjedhshëm për-
para syve. Kjo bëri që romani “Bombë në 
Beograd” të piketohej edhe nga shtëpitë 
botuese shqiptare, duke gjetur menjëherë 
interes tek lexuesit që në ditët e para të 
daljes në librari.

“Romani flet për ditët e para të luftës 
dhe në këtë kontekst i shpreh edhe dilemat 
që ne i kishim në lidhje me kahjen që duhej 
të merrte lufta, si dhe raportet ndërkom-
bëtare karshi luftës sonë”, e nis rrëfimin e 
tij, Rexhaj. Ngjarjet përbëjnë një rrëfim 
imagjinar, por ku janë të mundshme ngjash-
mëritë me persona dhe ndodhi konkrete, të 
cilat bashkëveprojnë me ato çfarë ndodhën 
në Kosovën e vitit 1998. Autori është mun-
duar t’i ndryshojë emrat e personazheve 
shqiptarë, ndërsa ato serbe thuajse janë të 
gjithë realë. Sepse ndonëse ngjarja është e 
imagjinuar, motivet e saj janë të bazuara në 
ngjarje dhe persona të vërtetë.

Faqet e para të romanit janë 
grishëse: Një bombë bërthamore, e 
cila ka rënë në duart e shqiptarëve, 
duhet të mbërrijë në Beograd për t’i dhënë 
fund pushtimit serb të Kosovës. Por, brenda 
pak ditësh, një luftë e vogël zhvillohet në 
arenën e përplasjeve botërore midis inte-
resave amerikane dhe ruse në rajon. CIA 
amerikane, RDB-ja jugosllave dhe SHISH-
i shqiptar përplasen me njëri-tjetrin në 
një arenë spiunazhi, ndërsa në sfond kemi 
lindjen e një dashurie të fuqishme mes të dy 
protagonistëve kryesorë të romanit, të cilët 
ndërsa luftojnë për atdheun e tyre, edhe një 

herë më shumë luftojnë për dashurinë ndaj 
njëri-tjetrit. “Bomba, si gjetje artistike, është 
shprehje e një mllefi të akumuluar ndër 
dekada, ndërsa shtjellimi në roman flet për 
atë se liria nuk fitohet si akt i mllefit, por 
si një veprim i koordinuar dhe i menduar 
mirë”, ndërhyn autori Rexhaj. Ky element, 
pra bomba, është perceptuar si një alegori 
për ëndrrën e një populli të shtypur, të 
cilët më në fund kanë mjetin ta godasin 
armikun mu në zemër të territorit të vet. 
Rexhaj thotë se, në një formë, kjo ëndërr 
është realizuar me bombardimet e NATO-s 
në Beograd në vitin 1999.

Por, në të njëjtën kohë, “Bombë në 
Beograd” është edhe triller spiunazhi, për 
arsye se lufta në Kosovë u shndërrua edhe 
në arenë të ballafaqimit të shërbimeve të 
ndryshme sekrete. Është ky konflikt mes 
CIA-s dhe RDB-së jugosllave që në një 
farë mënyre do të përcaktonte edhe kahjen 
e politikës amerikane në rajon. “Që të gjitha 
shërbimet e duan bombën, por për motive 
të ndryshme”, thotë ai. E ndërsa ngjarjet 
kalojnë njëra pas tjetrës, me shpejtësinë e 
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Viti 1998, lufta e Kosovës. Një bombë bërthamore në du-
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planeve të një fi lmi triller, lexuesi fokusohet 
në zhvillimet e historisë së dashurisë mes dy 
luftëtarëve të rinj duke paraqitur paralelisht 
dhe në mënyrë kronologjike gjithë rrjed-
hën historike të luftës së Kosovës. Autori 
hidhet nga një vend në tjetrin në mënyrë 
të këndshme, kurse lexuesi rrëmbehet në 
përshkrimet e viseve shqiptare, historisë së 
fshehur gjeografi ke dhe sidomos luftarake. 
Meqenëse gjendja e luftës është lejtmotivi 
që përqafon, si një lloj perdeje, gjithfarë 
ndodh roman, episode të tëra janë shkruar 
me stilistikën e një njohësi të thellë të 
psikologjisë e terminologjisë luftarake, për 
t’u gjendur i zhveshur përballë përshkri-
meve të fuqishme të ndjenjave dhe shpirtit 
njerëzor. 

“Gjithnjë jam mrekulluar pas zhanrit 
triller. E ndiej si një ritëm bashkëkohor 
dhe si formë dinamike të të shprehurit. 
Nuk mund të jesh shkrimtar i mirë nëse 
nuk lexon shumë dhe unë lexoj me dh-
jetëra romane të këtij zhanri. Gjithmonë 
kam dashur që këtë zhanër ta kultivoj 

Kush është Albatros Rexhaj
I lindur në Prizren në vitin 1975, karriera si shkrimtar i 

Albatros Rexhajt do të niste në vitin 1999, kur shtëpia 
botuese “Rizzoli” në Milano vendosi të botojë librin 
e tij të parë, “Lettera a un amico italiano dal Kosovo”, 
i cili është ribotuar disa herë. “Sikur mos të isha kthyer 
në Kosovë, me siguri do të vazhdoja një karrierë prej 
shkrimtari, por kthimi në atdhe dhe ballafaqimi me jetën 
e rëndë të pasluftës më largoi nga bota e shkrimeve”, ku-
jton ai. Vetëm për të mos humbur lidhjet me letërsinë, ai 
vendosi të kryente studimet për Dramaturgji, por paralelisht 
me këtë, brenda tij ekzistonte edhe një lloj refuzimi estetik. 
“Nuk kisha motiv për të shkruar”, thotë pas pak. Por, e gjithë 

kjo do të ndryshonte vitin e kaluar, kur më në fund Albatrosi 
vendosi t’i rikthehej shkrimeve, duke krijuar në Facebook 
faqen “Filozofi a Urbane”, një lloj blogu online ku ai shprehet 
lirshëm dhe kontakton me lexues të ndryshëm. Brenda 9 
muajve, “Filozofi a Urbane” i kaloi 47 mijë lexues, kryesisht 
nga Shqipëria. “Është edhe një formë ku unë mund ta shpreh 
shpirtin tim në mënyrën më të thjeshtë”, shton ai. “Filozofi a 
Urbane është edhe shprehje e ideve të mia “anti snob”, sepse 
aty të gjithë jemi të barabartë. Nuk ka rëndësi kush je, por ka 
rëndësi mendimi që e prezanton. Te ne është abuzuar shumë 
me nocionin urban apo rural. Mendoj se nuk është origjina 
ajo që të bën urban, por mënyra e të menduarit”. Ndërkaq, 
dy dramat e tij, “Në kërkim të daljes” dhe “Engjëlli i vdekjes” 
janë vënë në skenë nga Teatri Kombëtar i Kosovës.

Shkrimtari Alba-
tros Rexhaj, gjatë 
një takimi me 
lexues. Lart, ko-
pertina e romanit 
të tij, “Bombë në 
Beograd”
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edhe në gjuhën shqipe dhe për këtë arsye 
kam zgjedhur si formë të të rrëfyerit për 
romanin “Bombë në Beograd””, shpjegon 
autori Rexhaj, duke u ndjerë i kënaqur që 
është ndër të parët shkrimtarë që ka sjellë 
këtë zhanër në letërsinë shqipe.

Pavarësisht se flitet për luftë për liri, 
autori ka arritur që të paraqesë një 
rrëfim krejt të zhveshur nga emocionet 
e tepërta dhe patosit nacionalist. Ai arrin të 
ngrihet mbi realitetin dhe ndjenjat e për-
katësisë kombëtare, për të dhënë një përsh-
krim si një sy i jashtëm e i pacenueshëm 
i ngjarjeve të përgjakshme të hidhura, e 
masakrave të shkaktuara në pozitën e një 
konflikti, jo vetëm të padrejtë, por si një 
luftë absolutisht e pabarabartë. “Romani e 
shpreh vullnetin e pafund për liri, por kjo 
bëhet nëpërmjet situatave të thjeshta, dhe jo 
nëpërmjet glorifikimeve apo poshtërsimit 
të armikut. Për këtë arsye, jam në negociata 
me një nga shtëpitë botuese më të mëdha 
në Serbi për ta përkthyer librin në gjuhën 
serbe” thotë Rexhaj. Kjo duket e ka gëzuar 
fort, sepse është i bindur se opinioni në 

Serbi duhet të lexojë një rrëfim ndryshe, në 
të cilin do të njiheshin me motivin e luftës 
për liri dhe faktin se lufta e shqiptarëve të 
Kosovës nuk ishte kundër popullit serb, 
por erdhi si pasojë e padrejtësive pothuajse 
shekullore. 

Dhe lufta për liri vjen e rrëfyer nëpërm-
jet Agronit dhe Lindës, dy luftëtarëve të rinj, 
të dashuruar pas njëri-tjetrit, të cilët thurin 
ëndrra për jetën e tyre të pasluftës. Agroni, 
përshkruhet si një strateg i kujdesshëm, një 
shpirt njerëzor i trazuar që në fëmijëri, me 
dramë të fortë personale, i cili ka rigjetur 
forcën të bëhet një ushtarak karriere i 
shkëlqyer, dhe të vejë dijet dhe aftësitë e 
tij në funksion të një çështje të madhe, më 
të rëndësishme se dashuria më e madhe e 
jetës së tij. Ndërsa, Linda, një luftëtare e 
patrembur, nuk është tip mashkulli. “Ajo 
është femër, jeton si femër, por edhe lufton 
si femër. Feminiteti i saj është i qartë tërë 
kohën. Dallon nga trendi ku personazhet 
femra luftarake portretizohen si mashkull. 
Linda është femër me F të madhe”. E pra, 
jo pa qëllim autori ka vendosur në antitezë 
dashurinë përballë luftës, dashurinë përballë 

arsyes, dyshimit dhe gjykimit të ftohtë, si 
një mënyrë për të treguar se njeriu gjendet 
gjithmonë përballë zgjedhjesh të vështira 
dhe se janë këto zgjedhje që e bëjnë atë të 
jetë ai që është.



2331  gusht  2012


