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Hyrje

Për familjen dhe rrethin 
shoqëror të një gruaje me 
aftësi ndryshe, përballja 

me aftësinë e kufizuar është një 
sfidë e përditshme. Për anëtarët 
meshkuj të familjes, sfida 
është edhe më e madhe, sepse 
tradicionalisht roli i mashkullit 
në kulturën shqiptare është 
parë më shumë jashtë familjes 
se sa brenda saj. Një pjesë e 
burrave këtë sfidë e përballojnë 
dhe ofrojnë mbështetjen e tyre 
maksimale për anëtarin më 
të dobët të familjes, por një pjesë tjetër mbyllen brenda guackës së 
egoizmit, të indiferencës, duke ushtruar madje dhe dhunë ndaj gruas me 
aftësi ndryshe. Meshkujt në rrethin shoqëror të gruas me aftësi ndryshe 
mund të tregohen indiferentë, mospërfillës, ose e kundërta, mbështetës, 
motivues, siç tregojnë dhe historitë e broshurës.

Kjo broshurë sjell histori nga jeta e grave me aftësi ndryshe. Gratë 
me histori suksesi, tregojnë vetë për mbështetjen që kanë marrë nga 
burrat në jetën e tyre. Gratë e dhunuara tregojnë për dhunën e ushtruar, 
dhe si dolën nga ky qerthull dhune. 

Në Shqipëri ligji ofron masa mbrojtëse për gratë e dhunuara, si 
urdhri i përkohshëm i mbrojtjes dhe urdhri i mbrojtjes.Janë krijuar disa 
qendra rezidenciale në Tiranë, Elbasan ku mund të strehohen grate e 
dhunuara. Ka linja telefonike këshillimi për gratë  dhunuara (nr. telefoni 
pa pagesë 0 800 40 20; 0800 9888) si dhe për burrat dhunues, ku mund 
të këshillohen për problematikën e dhunës. 

Qëllimi i kësaj broshure është të ndërgjegjësojë për këtë 
problematikë aktuale. 

Broshura është realizuar në kuadër të projektit “Promovimi i ideve 
inovative për ndërtimin e partneritetit mes burrave dhe grave, për barazi 
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gjinore dhe një shoqëri pa dhunë”, mbështetur nga UNDP, Shqipëri; 
UN Women, me fonde të qeverisë Suedeze. Bashkëpunoi për realizimin 
e kësaj broshure Znj. LilianaDango, drejtore e projektit; Znj. Rita 
Strakosha, koordinatore; Znj. Milida Gjermani, specialistevizibiliteti, 
Znj. Elvana Lula, konsulente. 

Përmbajtja e këtij publikimi është nën përgjegjësinëe Qendrës 
Kombëtare Për Shërbime Komunitare dhe nuk pasqyron pikëpamjet e 
UNDP-së .
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Historia e Alketës

Isha vajzë e mbyllur. Rrija çdo ditë në dritare. Poshtë dritares sime 
kalonte çdo ditë një djalë. Nuk dija asgje për të e as ai për mua. Më 
buzëqeshte. Unë ndjehesha mire dhe i buzëqeshja gjithashtu. Filloi 

t’më pëlqente, t’më hynte në zemër. 
Ndoshta jeta e mbyllur që bëja, mungesa e kontaktit me njerëz të 

tjerë, nevoja për t’u ndjerë e barabartë si gjithë moshataret e shoqet 
e mia, më bënë që unë të mos logjikoja gjatë apo parashikoja pasoja 
negative që mund të më vinin më pas.

As vetë nuk më kujtohet si ndodhi që ne u lidhëm së bashku. 
Vendosëm të bashkëjetonim, natyrisht, pas shumë kunërshtimeve nga 
familjet tona që nuk e aprovuan këtë lidhje. Familja e tij nuk mund ta 
pranonte që djali i tyre, i bukur e plot energji rinore, të martohej me një 
vajzë paraplegjike. As familja ime nuk ishte dakord. Ata më thonin se 
ai po me mashtronte, donte të përfitonte nga une, dhe se donte vetem 
parate e mija. Por dashuria jonë ishte e mjaftueshme për të sfiduar çdo 
pengesë e paragjykim.

Dilnim shëtitje dhe ai më mësonte si të rrija, si të buzëqeshja, si të 
mbaja kokën lart e të mos e vrisja mendjen për sytë kureshtarë që na 
ndiqnin kudo, sepse jeta ishte e jona. Kaluan ca vite, dhe kur u duk se 
çdo gjë do shkonte mire, filluan dhe problemet tona. 

Filloi të sillej e reagonte keq. Më ofendonte, më quante njeri parazit 
që s’bën asgjë: “Di veç të kërkosh llogari e qiqra në hell”. 

Unë përpiqesha të isha kursimtare, ai m’i merrte paratë dhe i vinte 
në lloto. Nuk shkoja dot vetëm në bankë të merrja lekët, këtë e bënte 
ai gjithmonë. Kështu që një ditë të bukur, ai rrëmbeu gjithë kursimet e 
mia dhe ia mbathi. Nuk dija as ku ta kërkoja, as ku të ankohesha. Më la 
të vetme dhe pa asnjë lek.

Jeta për një paraplegjike është e vështirë.
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Historia e grave të abuzuara 
nga Rexhepi

Nevila, gruaja e parë  

Nevila, e cila sot është 52 vjeç, jetonte në nje familje të madhe, por 
mirë nga gjëndja ekonomike. E martua me mblesëri, në moshën 
19 vjeçare, me Rexhepin. Ajo e takoi burrin përpara martese, 

nuk pranoi të martohej me të, por e ëma e saj këmbnguli qëtë martohej. 
Rexhepi nga ana e tij, u martua me dëshirë me Nevilën. Këmbënguli 
për martesën, megjithëse Nevila e kundërshtonte. Nevila kuptoi që në 
fejesë, që Rexhepi ishte agresiv.

6 vjet pas martese lindi fëmijën e parë, vajzë, Albanën. Gjatë 
shtatëzanisë burri e rrihte shumë, pothuaj çdo ditë. Vëllezërit e Nevilës 
i sugjeruan ta ndante burrin dhe të kthehej tek prindërit, por ajo refuzoi 
me mendimin se ai mund të zbutej nga fëmija. Rexhepi pinte shumë raki. 
Kur nuk i pëlqente gjella, i hapte bluzën Nevilës dhe ia derdhte gjellën 
e nxehtë në kurriz. Kjo mund të ndodhte kurdo: në mëngjes, në drekë, 
në darkë. E rrihte me rrip të trashë ushtarak tek duart, prapa qafës, në 
kokë. Një ditë ia enjti aq shume kokën, sa thirrën infermieren e fshatit. 
Nevila vetëm rrutullonte sytë, nuk fliste dot. I kunati sugjeroi ta shtronin 
në spital. Edhe pas kesaj, Rexhepi vazhdoi me sjellje agresive. E rrihte 
me hithra, me fshikuj Nevilën. E rrihte, megjithëse fëmijët i luteshin që 
mos ta qëllonte. E ndiqte nëpër ugare këmbëzbathur kur Nevila ikte, dhe 
e sillte në shtëpi. Pas disa ditësh qetësi, rifillonte dhuna. E quante Nevilën 
budallaqe dhe i thosh se kishte bërë gabim të madh që ishte martuar me 
të. E mbyllte në një dhomë më vete dhe i thoshte se do ta ndante. Ankohej 
se nuk ia kish larë mire rrobat dhe e kapte për flokësh zvarrë nëpër shtëpi. 
Nuk e linte të dilte në pazar a të takohej me shoqe.  Hera-herës, Rexhepi e 
çonte gruan tek vëllezërit për ta ndarë, pastaj pendohej, e merrte prapë. 
Edhe fëmijët i rrihte në sy të Nevilës. Pas një konflikti me armë me një 
person, ra në burg, por doli shpejt prej andej.

Sëmundja e Nevilës 
Në vitet e para të martesës, Nevila nuk tregonte shenja të ndonjë 

sëmundjeje mendore. Ishte shumë punëtore. Shënjat u shfaqën disa vjet 
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pas martese. Kur fillonin krizat, familja nuk kujdesej që ta çonte tek mjeku. 
Gjatë krizave bënte veprime të papërgjegjshme, ikte me vrap, qante shumë, 
rrinte e menduar, flinte shumë gjumë, nuk kujdesej për shtëpinë. Kur vjehrra 
i thoshte të bënte punët, Nevila ia kthente: “Unë nuk jam për punë, jam për 
spital.” Vjehrra mundohej vetë me punët dhe nuk i tregonte Rexhepit. Një 
ditë qëlloi dhe të ëmën se përse e gënjente, kur Nevila nuk ishte në gjendje 
të bënte punë shtëpie. E ëma e Rexhepit mbronte Nevilën: “I ke ngjarë 
babait tënd, as unë nuk kam parë hair nga ai”. 

Pas shumë vuajtjesh, Nevila u kthye tek prindërit dhe fëmijët i la 
me Rexhepin. Ai nuk e linte Nevilën të takonte fëmijët. Ajo shkonte në 
shkollën e vajzës për ta takuar por ky e ndiqte dhe e rrihte. Sa herë e 
shihte rrugës, e ndiqte dhe e rrihte. 

Goditjen më të rëndë Nevila e mori në moshën 36 vjecare, kur i 
vdiq i biri 10 vjeçar nga leukemia. Ai ishte fëmijë shumë i suksesshëm 
në shkollë, dhe Nevila ishte krenare për të. Vinte i imët dhe duket se 
keqtrajtimi i vazhdueshëm ia shkatërroi shëndetin. Kjo e rëndoi edhe 
më shumë sëmundjen e Nevilës. Shpesh flinte tek varri i të birit. E 
vetmja e ardhur ishin lekët e pensionit të invaliditetit.  

Përfundoi disa herë në spitalin psikiatrik. Herë largohej nga shtëpia 
e vëllezërve ku jetonte e herë dilte në qytet këmbazbathur te koshat e 
mbeturinave. Disa herë mbeti shtatzanë nga lidhje, për të cilat nuk ishte 
e vetëdijshme. Të afërmit e ndihmonin të abortonte. 

Sot Nevila herë futet në spital psikiatrik, herë jeton tek vëllezërit, 
herë në rrugë. 

Martesa e dytë e Rexhepit dhe abuzimi me thjeshtrën 
Pak kohë pas ndarjes me Nevilën, Rexhepi u martua me një grua 

tjetër, e cila solli një vajzë nga martesa e parë. Nga martesa e dytë i lindi 
një djalë. Kur thjeshtra, vajza e gruas së dytë, shkoi në klasë të tetë, 
Rexhepi filloi marrëdhëniet seksuale me të. Vajza e madhe me gruan 
e parë i gjen një ditë duke kryer marrëdhënie seksuale. Vajza e madhe 
tronditet. Edhe thjeshtrën, herë e lejonte të ndiqte shkollën e herë jo. 

Kur gruaja e dytë mësoi për lidhjen e Rexhepit me të bijën e saj, 
e largoi të bijën nga shtëpia 2-3 herë duke e çuar tek të afërmit e saj. 
Rexhepi e urdhëronte ta kthente sërish në shtëpi, dhe kur kjo kthehej, ai 
i rifillonte marrëdhëniet seksuale pa e fshehur lidhjen. 
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Abuzimi me djalin dhe vajzën me gruan e parë 
Rexhepi i keqtrajtonte edhe vajzën,edhe djalin që kishte me gruan e 

pare, Nevilën. Për shkakun më të vogël e zhvishte djalin dhe e rrihte me 
hithra, fshikull, ose me rrip, pothuaj përditë.  Djali ishte i dobët dhe më 
delikat, por shumë inteligjent dhe me të gjithë notat dhjeta. Ëndërronte 
të bëhej mjek. Dhuna ndaj djalit vazhdoi derisa djali vdiq nga leukemia 
brenda 1 muaji nga shfaqja e sëmundjes. Pas vdekjes së djalit, Rexhepi 
u pendua për keqtrajtimin që i kishte bërë.  

Gjithsesi, vazhdoi me keqtrajtimet e anëtarëve të tjerë të familjes. 
Vajzën e madhe e hoqi nga shkolla dhe e trajtonte si shërbëtore. E 
mbante mbyllur, madje edhe nga kushërinjtë e vet. “Ty do të të mbyll në 
çmendinë,”i thoshte së bijës, “njerkën do e nxjerr në rrugë, kurse çunin 
do e marr dhe do martohem me thjeshtrën”. Një ditë që ishte sëmurur 
një nga delet, e kërcënoi të bijën se do ta vriste. Një herë tjetër që kishin 
humbur delet, i tha të bijës të mos i kthehej e gjallë  nëse nuk i gjente 
ato. Vajza u detyrua të rrinte deri në mesnatë jashtë, derisa i mblodhi. 
Vajza punonte jashtëzakonisht shumë, bashkë me njerkën, e cila edhe në 
muajin e 9-të bënte punë të rënda. Por Rexhepi nuk kënaqej asnjëherë, 
me asgjë. Vajza e Rexhepit kujton kur nëna i kishte blerë një fustan të ri 
dhe babai ia grisi. Tani edhe vajza e madhe ka probleme psikologjike. 
Ka raste kur e mbysin mendime vetëvrasjeje, apo nuk është në gjendje 
të punojë dhe bëhet shumë agresive. 

Sëmundja e gruas së dytë të Rexhepit
Edhe gruaja e dytë e Rexhepit kaloi në probleme mendore. Kur 

ishte gjatë krizave gruaja dilte nëpër kanale me mendime paranojake se 
do e vrisnin njerëz me maska. Të vëllezërit kujdeseshin dhe e çonin e 
tek psikiatri të kurohej. 

Lista e grave të abuzuara nga Rexhepi nuk mbaron këtu. Edhe të 
motrën e martoi me detyrim me një burrë që nuk e donte; gruan e vëllait 
e pat goditur me sëpatë gjatë një konflikti. 

Vetëvrasja e Rexhepit  
Pas vdekjes së të birit, kaloi në depresion. Thoshte se donte të 

helmohej, të vdiste. Tentoi disa herë të vetëvritej, derisa në përpjekjen 
e 3-të vdiq. 
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Historia e Adit

Unë isha një vajzë-fëmijë 
ende, vetëm 11 vjeç kur 
ndodhi ajo që do ndryshonte 

gjithë rrjedhën e jetës sime. 
Në moshën dy vjeç e gjysmë 
isha diagnostikuar me Poliartrit 
Rematoid Juvenil, lloj reumatizme 
e rëndë për një fëmijë, që 
manifestohej me dhembje të forta 
kyçesh dhe temperature të lartë. 
Kështu nis kalvari i një jete plot 
peripeci, dhembje, lot, por edhe 

gëzimesh dhe triumfesh. Prindërit e mi, në mes varfërisë së atyre viteve, 
m’i qetësonin dhembjet me dashurinë e tyre. Ata nuk u dorëzuan, as 
atëherë kur mjekët u thanë “Çojeni në një qendër ta rrisi shteti, se kjo 
nuk bëhet si fëmijët e tjerë”.

Dhe si për sfidë të tyre, ndodhi mrekullia: Përmes mjekësisë 
alternative shërohem.

Fillova shkollën normal, si bashkëmoshtarët e mi. Bëja 6 km 
rrugë me këmbë, çdo ditë, vajtje-ardhje. Një nxënëse e shkëlqyer! Por 
fati do më sfidonte sërish. Sapo kisha filluar klasën e 5-të, sëmundja 
rikthehet, këtë here më e egër, sepse nën sistemin e mbyllur diktatorial 
mungonte gjithçka, pra edhe ilaçet. Kështu, për një vit e gjysëm jetova 
mes vdekjes e jetës, me dhembje të forta dhe temperatura e lartë, ku nuk 
gjendej mjekim për të m’i qetësuar sadopak. Kaloja në gjendje kllapie 
për 12 orë. 

Megjithatë, jeta triumfoi sërish, temperatura u ul, dhembjet e forta 
filluan të qetësohen, por me një kosto të lartë: tetraplegjinë që e vuaj 
dhe sot.

Në një gjendje të tillë, ku më ushqenin si zogu në fole, shpirti im 
ziente i etur për dije. Mbi jorgan më vendosin një jastëk të palosur 
më dysh dhe mbi të librat për të lexuar. Kur mbaroja së lexuari të dy 
faqet, thërrisja nënën që ta kthente fletën. Kaluan vite dhe mes shumë 
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përpjekjesh, gjendja po përmirësohej ngadalë. Fillova të rrija ndenjur 
e të shfletoja vetë librin. Nisa të ushqehesha me dorën e majtë (pasi e 
djathta i bindej vetëm stilolapsit).  

Megjitëse erdhi demokracia plot shpresë për të gjithë shqiptarët, 
varfëria na i lidhte këmbët. Sa mblidheshin me sakrifica pak lekë, 
shpenzoheshin për shëndetin tim. Por përmirësimi ishte i papërfillshëm 
dhe si rezultat përjetoja një stres të papërshkrueshëm. Nuk haja mire, 
por lexoja ç’më binte në dorë. Vëllai i madh u bë anëtari më i rregullt i 
bibliotekës së qytetit që të më furnizonte me libra. Kush vinte, më sillte 
libra. Fillova të shkruaja poezi që i mbaja sekret nga familjarët. Nuk 
doja që vuajtjet e mia t’i përjetonin edhe ata.

Kaluan vitet dhe vëllezërit e motrat e mi u rritën. Ishin si një “ushtri” 
e fortë në mbrojtjen time. Por “ushtari” më i afërt u bë vëllai i dytë, B. 
Ai lindi e u rrit njëherësh me dhembjet e vuajtjet e mia, si një engjëll që 
do më ndihmonte në sfida të pafundme.

Ai bashkë me vëllain e madh që sapo ish nisur në emigrim, më 
nxitën të mësoja makinën. Në një terren tepër të vështirë malor, ku 
mungonte rruga për te banesa, mes një mentaliteti e paragjykimi të 
prapambetur, me ndihmën e vëllait të dytë, mësova të ngas makinën.

Ndërkohë, poezia ishte bërë bashkëudhëtare dhe besnikja e 
ndjesive të mija. Ashtu me ndrojtje, botova në shtypin lokal, ku tërhoqa 
vëmendjen e krijuesve më të spikatur të rrethit tim të vogël, që më 
nxitën të botoj një libër. Kështu nisi udha e botimeve të librave  me 
poezi. Tema e vargjeve migjeniane të librit të parë do hapte shtegun për 
vargjet optimiste të dashurisë në libra të tjerë. Më ftonin kudo nëpër orë 
letrare e aktivitete kulturore-artistike, si e barabartë mes të barabartëve. 
Fitova dhe çmime për krijimtari. 

Shpesh qëllonte që harroja karrocën në shtëpi, por vëllai që më 
shoqëronte ngaherë, më merrte në krahë duke më thënë: “Jam unë karroca 
jote”. Edhe kur përdornim karrocën, ai e përdorte aq mrekullisht atë duke 
kapërcyer çdo barrierë infrastukturore nëpër rrugë, institucione, a banesa. 

Ndërruam vendbanim. Nga një vendbanim provincial, drejt 
metropolit, ku m’u hapën udhë e m’u dha mundësia të shpalos atë çka 
vlonte brenda meje: krijimtarinë poetike dhe dëshirën për të ndihmuar 
dhe mbrojtur të drejtat e mija, për të bërë atë që do doja që të tjerët ta 
bënin për mua.
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Tashmë, karroca është për mua siç jane këpucët për të gjithë. Jam 
një shofere e mirë prej 13-vjetësh. Ah, për të marrë lejen e drejtimit të 
makinës kam hasur vështirësitë më të mëdha. Jo se nuk e ngisja dot 
makinën, por nuk bindja dot mjekun të më jepte të drejtën për aplikim. 
Sapo më pa, më tha: “Si të të jap të drejtën  unë ty të ngasësh makinën, 
kur ti nuk lëviz me ndihmën e karrocës”. “Po unë e ngas makinën 
doktor, ka 11 vjet që s’i kam bërë asnjë gërvishtje”, i them me lot në sy. 
“Nuk mund të shkoj në burg për ty”, më thotë. “Po për ata “normalët” 
që bëjnë aksidente përditë e vrasin njerëz, kush mban përgjegjësi?”, i 
thashë. Kështu e binda.

E mora lejen e drejtimit të makinës duke kryer kursin e dhënë 
provat baraz me të tjerët. Gjithçka kam arritur, ia dedikoj familjes sime, 
prindërve që gjithmonë më mbajtën mes njerëzve, duke më trajtuar 
si të barabartë me fëmijët e tjerë, që sakrifikuan dhe vazhdojnë të më 
përkrahin në çdo iniciativë timen, e në veçanti vëllait që më shoqëron 
kudo e pa asnjë kundërshti.
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Historia e Zylfies

Ata janë dy trupa, por një njeri. Ai është krahu i saj i djathtë dhe 
ajo sheh nëpërmjet syve të tij. Kjo është historia e Besnik dhe 
Zylfie Laçit. Prej 10 vitesh Besniku kujdeset për bashkëshorten 

e vet. Ajo humbi shikimin pak nga pak si pasojë e një sëmundjeje të 
lindur por që shfaqet me vonesë. Besniku trokiti derë më derë e nuk la 
vend pa e vizituar me shpresë që t’i sillte të shoqes shërimin. Tregon se 
e çuan tek klinika ruse, gjermane, greke, kudo ku dëgjonin për mjek të 
mirë. “Kërkonim çfarë mund të bënim ta ndalonim a frenonim. Një ditë 
i thashë doktorit: “Gjithë kjo shkencë nuk ka ilaç?” Më thotë “Po, ka. A 
e do gruan?” “Si nuk e dua, i thashë. “Po ta duash gruan, ilaçi je ti” m’u 
kthye. Dhe aty mora detyrën të jem unë ilaçi i saj.

Zylfia duket krejt normale në pamje të parë, por i ka humbur 
shikimi komplet. Momentin e parë kur Zylfia mësoi për sëmundjen e 
saj, e përjetoi shumë keq. E megjithatë vitet kanë treguar se mbështetja 
e bashkëshortit ishte aq e fortë, saqë sot ajo jeton si njeri normal.

Zylfie Laçi: “S’doja me dëgju asnjë gjë. Dhe doja ta mbyll jetën me 
aq. Por ka qënë falë Besnikut që edhe sot nuk e kam problem e nuk e 
ndjej që jam e verbër.”

Çdo mëngjes Besniku i përgatit Zylfies kafen dhe ndihmon të vishet. 
Ai gatuan dhe në asnje moment nuk qëndron dot pa të shoqen. Provat 
qe i kërkoi jeta nuk ishin të thjeshta. Ai duhej të kujdesej jo vetëm për 
veten, por edhe për bashkëshorten dhe fëmijët. 

Ja si është një ditë e zakonshme e tyre.
Besnik Laçi: “Ngrihemi në mëngjes e puna e pare është takim me 

kafen. Bisedojmë për punët e ditës, kalamajtë, shkollën, punën. Pastaj 
vendosim çfare do gatuajmë. Pastaj dalim. Pukën e kemi shëtitur krejt, 
jemi kampionë të shëtitjes.” 

Ndonëse Zylfia është e lumtur me fëmijët dhe me përkushtimin e 
bashkëshortit, herëpashere ajo ndihet keq sepse njeriut të saj të zemrës i 
është dashur të ndahet me shokët e të kalojë çdo minutë pranë saj. 

Zylfie Laçi: “Ky më bën shërbim mua, por unë nuk mund t’i bëj 
shërbim atij. Një grip me i ra, unë një çaj s’mund me i ba. Dhe prandaj 
ndjehem shumë keq se unë nuk jam e zonja t’i shërbej për asnjë gjë.”
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Historia e Linditës

Eksperienca  ime është shumë 
e mirë që të jem e sinqertë. 
Mbarova shkollën për histori-

gjeografi, punova për 10 vjet si 
mësuese në Sukth, u martova, bëra 
një vajzë. Pastaj u çfaq sëmundja 
e veshkave, të cilën u mundova ta 
kuroja për gati 13 vjet. Sëmundja 
filloi pas lindjes së vajzës, kur isha 
28 vjeç. Pas mjekimit 10 vjeçar, 
veshka ime degradoi dhe fillova 
dializën.

Momenti i parë ishte shumë i 
vështirë dhe tre muajt e parë isha 
në gjendje depresioni. Mbyllesha 

në dhomë dhe mendoja: “Kështu nuk mund të jetohet, si mund të 
shkoj 3 herë në javë, nuk kam mundësi tjetër, nuk lëviz dot”. Por pata 
mbështetjen e familjes. Përveç prindërve, edhe bashkëshorti dhe vajza 
kanë qënë mbështetje shumë e fortë. Burri është jurist dhe ka një zyrë 
avokative. Patëm edhe vështirësi financiare fillimisht, sepse dializën e 
fillova në Itali, meqë aty ishin kushtet më të mira për kohën, dhe na u 
desh ti paguajmë vetë gjithë seancat e dializës. Pastaj u ktheva, dhe e 
vazhdova për 3 vjet të tjera tek Spitali Hygea, e së fundmi në Spitalin 
Amerikan në Durrës. Kam bërë përpjekjet maksimale për t’u përshtatur 
me gjendjen e re, ose për të gjetur një punë. Sado e mbështetur nga 
familja, ndihesha gjithnjë keq, sepse rrija në shtëpi ose shkoja për 
dializë. U mbylla në vetëvete. Familja më ndihmoi sërish. Aplikova në 
bashkinë e Durrësit dhe me mbështetjen edhe të kryetarit të bashkisë, 
në prill të 2016-ës, fillova të punoj tek marrëdhëniet me publikun. Jam 
shumë e kënaqur me mjedisin e punës dhe nuk e kam ndier kurrë veten 
si person me aftësi të kufizuara, sepse nuk më bëjnë të ndihem për asnjë 
moment si invalide. Puna më ndihmon të ingranohem, më lehtëson dhe 
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më bën të ndihem aktive. Jam e qetë dhe e lumtur e më duket sikur jam 
si të gjithë të tjerët. Kam shqëtësime fizike, se vetë proçesi i dializës 
krijon çrregulllim, por marr mjekime dhe jam stabilizuar.

Dializa është shumë e vështirë. Jo të gjithë e kuptojnë çdo të thotë 
të jesh paciente dialize. Shikoj femra të tjera që kryejnë dializë. Kanë 
mjaft probleme, jo vetëm ekonomike por edhe familjare. Ka shumë 
bashkëshortë që i braktisin në momentin që ato përfundojnë në dializë. 
Unë bëj jetë normale. Kam mundësi të punoj e të ndihmoj familjen aq 
sa mundem. Se sa do të jem e aftë më vonë nuk di të të them. Por deri 
tani ndihem shumë mirë. Punoj, ndihmoj familjen, përkrah vajzën, që 
tashmë është e rritur, 20 vjeçare e vazhdon fakultetin në Durrës për 
Menaxhim Turizmi. Kështu mundohem t’i bëj të gjitha: dhe nënën, dhe 
bashkëshorten, dhe punonjësen që kontribon në shoqëri. 

Është e vertetë, ende kam momente depresioni, kam këputje, 
lodhje, saqë ndonjeherë mezi i përballoj 4 orët e punës. Më duhet të 
luftoj fort. Por e kam kaluar fazën e parë, kur hyn në dializë. Mbas 3 
vjetësh mundohem të harroj që jam e sëmurë, përveç faktit që shkoj atje 
dhe lidhem për 4 orë. Shpesh i mendoj ato 4 orë sikur po fle në shtëpi. 
E konsideroj historinë time një fitore timen. Nuk kam dashur t’i vijë 
njeriu keq për statusin që kam, prandaj kam luftuar për të bërë atë që 
bëj sot.
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Historia 
e Blerinës

Një rastësi fatlume më 
bëri të shfletoj me 
mundim kalendarin 

tim nostalgjik e të kujtoj 
vitet e shkollës së mesme e të 
Akademisë së Arteve. Njohje 
pas njohjesh u prezantova 
me profesorin tim Kristianin. 
Më kishin folur shumë mirë 
për të mamaja, mësuesja e 
pianos, vajza e tij dhe shumë 
të tjerë që e njihnin. Kur u 
ndesha me të ballë për ballë 
krijova bindjen se ishte më 
tepër nga ç’më kishin thënë. 

Nuk dua të shpreh thjesht kortezinë që e bëjnë të gjithë, që flasin, thurin 
lavde, po them një të vërtetë prekëse, nga më prekëset që mund të jetojë 
njeriu. Unë isha një person ndryshe, në të mësuar, në të ecur. Unë kisha 
mbaruar si shumë të tjerë shkollën e mesme artistike “Jordan Misja”.

Kisha studiuar piano, por vetja më shtynte të ndërmerrja një rrugë 
tjetër, atë të kompozimit. Gjithshka doja ta rikrijoja, ta ndryshoja, ta 
shndërroja, t’i jepja vrullin tim, por nuk ishte aq e lehtë. Fare papritur, e 
pa e ditur ç’më priste, u njoha me profesorin tim të ardhshëm, Kristianin. 
Kisha dëgjuar për njerëz me emër në fushën e muzikës, i kisha adhuruar 
nga ekrani, por kurrë nuk e mendoja që një ditë do mësoja edhe unë prej 
përvojës së një artisti, të një kompozitori. 

Pas disa hamendësimeve e ngurrimeve, vendosa të punoja me të, 
ose më saktë, vendosi profesori të punonte me mua. Përgatita si fillim 
fletore, disqe, magnetofon, pak literaturë që kisha në atë kohë, të cilat 
mendoja se mund të më duheshin gjatë punës. Profesori im nuk ishte 
thjesht një mësues, në kuptimin klasik të fjalës, por ishte një njeri me 
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dhunti të veçanta. Ai nuk u ndikua fare nga mungesa e shikimit tim, 
përkundrazi, e konsideroi si një alternativë, një mënyrë ndryshe të 
të menduarit tim. Dhe këtë veçanti e përdori gjatë mësimdhënies në 
kompozim. 

Profesori e kuptoi se kisha një shkallë të lartë të të menduarit të 
tingujve në mënyrë abstrakte. Nuk ngurronte që orët e mësimit t’i 
shndërronte në mirazhe piktoreske, por që mua më dukeshin të vërtetë. 
Ndahesha nga e ora e mësimit e frymëzuar për të shkruar muzikë. 
Prekesha nga fakti që ai më shkruante çdo notë në partiturë. Me dorën 
e tij ai shkroi çdo tingull që unë veç e mbaja mend, sepse nuk munda ta 
mbillja në fletë atë filiz aq të shtrenjtë për mua e që më vonë do të bëhej 
pemë. Profesor Kristiani ishte një mik, që dinte të zbulonte tek muzikanti 
i ardhshëm edhe filozofinë, edhe melankolinë, edhe optimizmin për të 
punuar, dhe kjo e entuziasmonte edhe më tej. Ai depërtonte në botën 
time artistike, dhe nëpërmjet këtij zbërthimi, më jepte drejtimin e 
duhur për pjesët që do të krijoja. Ne nuk kishim thjeshtë një mardhënie 
pedagog dhe student, por miq dhe artistë. 

Ka shumë episode që janë prekëse, po ju rrëfej evenimentin më të 
rëndësishëm në jetën time, të shndërruarit nga një lojëtare në piano, 
në një kompozitore. Njëri prej këtyre momenteve ka gjurmuar tek unë 
një brilant, që unë e ruaj në shpirtin tim si një thesar. Kisha shkruar një 
korale që titullohej “Zgjimi i pyllit”, dhe më duhej ta luaja në provimin 
e kompozimit për t’ua treguar pedagogëve, mirëpo koralja kishte një 
formacion me 4 zëra, po duke qenë se zërat nuk kisha ku t’i gjeja që 
ta këndonin, e luajta me piano me prof. Kristianin. Ai luajti zërat e 
sipërm, kurse unë regjistrin e ulët. Jam e bindur se po ta kishit dëgjuar, 
po të ishit atje, do shihnit se ai e luante atë pjesëz më me zell se unë, 
e shihte partiturën aq sa për pak mund të kujtoje se ishte pjesa e tij, jo 
e tjetër kujt. Gjithmonë ngrihej në këmbë kur mbaronim një pjesë. E 
dëgjonte, e ridëgjonte, e këndonte dhe pasi e shijonte deri në fund më 
komplimentonte edhe mua. 

Në fjalë të bukura ai ishte i rezervuar, po gjestet i bënte gjithmonë. 
Ato belbëzimet e frazave muzikore kur krijonim, tregonin se puna 
shkonte vaj. Ndonjëherë nuk shkonte diçka, ndodhte të të mbahej fryma 
nga inati, por për një fraksion minute qeshte dhe e kalonte atë moment. 
Unë kam gjëra pafund për të thënë për profesorin tim, mikun tim artist 
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prof. Kristianin, po ajo më kryesorja është se ai nuk paragjykonte kurrë. 
Ai nuk druhej nga vështirësitë e mia. 

Në konkursin e pranimit për në akademi do të më duhej të paraqisja 
një improvizim të cilin do ta krijoja në çast. E revoltuar iu ankova 
pedagogut dhe ai pa u shqetësuar më tha: Vij unë nesër dhe ta shkruaj 
që ti të mos lodhesh ta memorizosh pjesën. Unë i thashë se pjesa duhej 
të kish mbaruar në orën 8 të mëngjesit sepse në 9  mblidhej komisioni 
i vlerësimit. Ai e ripohoi: “Vij unë pra, dhe e mbarojmë”, dhe ndodhi 
në mënyrë të pabesueshme që ai erdhi në shtëpinë time në orën 6 e 30 
të mëngjesit dhe pjesën prej 5 faqesh e mbaruam për një orë e njëzet 
minuta. Më thoni tani ju që lexoni këto rreshta: A dini ndonjë pedagog 
që t’iu vijë për mësim në atë orë? 

Eh! Sa herë kishte ardhur tek unë profesori, në dimër, në verë, në 
vapë, në të ftohtë, madje kemi shkruar edhe me qiri, si e si që puna të 
mos ndërpritej, apo emocioni të mos këputej siç thoshte ai vetë: “Vepra 
nuk duhet lënë përgjysëm”. Këtë e pohonte me forcë. E siç e  kuptuat, 
bëmat e mia e të mësuesit tim të kompozimit nuk kanë të mbaruar. 
Mbase do të duhej një libër, ku të tregoheshin me detaje, shumë nga 
vuajtjet që ne, apo shumica e krijuesve  kalojme përpara se të mbjellin 
tinguj, fjalë a diçka tjetër. 

Një nga më të bukurat histori ishte ajo kur prof. Kristiani shkruante 
notat mbi fletoren të cilën e mbështeste tek vehtja. Tavolinë s’kishim, 
sepse na duhej pianoja për t’i ringjyrosur notat me sharm, e sharmin 
me finesë, sepse kjo ishte mënyra e vetme që ai përdorte për të kuptuar 
atë që unë shkruaja, dhe që nuk e kishte përpara siçdo të duhej ta 
kishte. Jam e bindur se edhe shumë nxënës të tij do t’i ndjejnë këto 
fjalë, dhe do të flasin apo shkruajnë diçka për profesorin e tyre, për atë 
përkushtim që nuk do ta rrëfenin dot aq lehtë. Jam e bindur se edhe ata 
do ta frymëzonin më tej atë, që të edukonte me muzikën breza e breza 
të tërë, ashtu siç bën gjithmonë. Tani që kam filluar ta ushtroj vetë këtë 
profesion pyes vehten: A do të kem forcën të duroj vuajtjet e krijimit, 
dhe a do të kem durimin t’ua dhuroj këtë profesion të tjerëve njësoj si 
pedagogu im? Unë besoj!
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Historia e 
Majlindës

Deri në moshën 
19 vjeç jam 
rritur si të gjitha 

bashkëmoshataret e 
mija plot me ëndrra dhe 
pasione për jetën. Një ndër 
ëndrrat e asaj kohe mbaj 
mend të ishte vazhdimi i 
studimeve të larta, dega 
mësuesi, por kjo ëndërr u 
duk sikur u pre në mes kur 
në moshen 19 vjeç pësova 
një aksident të rëndë. 
Teksa mblidhja ullinj bie 
nga pema dhe dëmtova 

shtyllën kurrizore. Për dy muaj m’u desh të qëndroja e shtruar në 
Spitalin Ushtarak në Tiranë. 

U ktheva në shtëpi, ku mund të lëvizja vetëm me anë të një pajisjeje 
me 4 këmbëza që quhet ambulator, sa për të lëvizur pak deri tek oborri 
i shtëpisë. E kam përjetuar shumë keq e nuk me besohej sepse nga 
një person super aktiv më duhej të rrija shumicën e kohës shtrirë dhe 
me lëvizje mjaft të kufizuara. Isha krejtësisht e varur nga ndihma e të 
tjerëve, sidomos nga nusja e vëllait që më ndihmonte të bëja dush e më 
shoqëronte kur dilja jashtë. 

Pas 4 muaj qëndrimi brenda në shtëpi, pra 6 muaj pas aksidentit, 
lidhem me qendrën e rehabilitimi fizik, “Zoti e do Shqipërinë” në 
Marikaj. Shkak për daljen time nga shtëpia u bë babai im që nuk 
duronte dot të më shihte gjithë ditën pasive pa bërë asgjë. Aty fillova të 
marr pjesë në gjitha programet që kishte qendra dhe fillova të lëvizja me 
paterica, të cilat vazhdoj t’i përdor edhe sot pasi kam ende probleme me 
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ekuilibrin. Kur rifitova aftësinë për të lëvizur m’u duk sikur u ktheva 
edhe një herë në jetë. 

Babai vinte më takonte në qendër dhe kur më shihte tek mësoja 
anglisht, notoja në pishinë e isha pjesë e shumë aktiviteteve të tjera, ai 
kënaqej shumë. 

Në qendër u njoha me një djalë po me aftësi të kufizuara fizike 
(paraplegjik). Në vitin 2005 e finalizuam lidhjen tonë me martesë. Pas 
një fillimi aty ku e kisha lënë ëndrrën time, jam shumë e lumtur që 
bashkëshorti im ka qënë mbështetje për mua. Ai më rizgjoi dëshirën 
për studimet universitare. Fillova të ndjek studimet e larta për punë 
sociale. Jo vetëm që nuk ishte kurrë pengese që unë të integrohesha, por 
vazhdon të më mbështesë. Më shoqeronte me makinë në fakultet, sepse 
atëherë nuk mund ta ngisja vetë akoma makinën. Ai më priste derisa të 
përfundoja leksionet dhe ktheheshim bashkë për në shtëpi. 

Më pas më ndihmoi të ngisja makinën që të mund të lëvizja vetë 
me makinë. Pas shumë vështirësive jam pajisur edhe me leje drejtimi. E 
pra, për të gjitha këto bashkëshorti im ka qënë mbështetja ime kryesore. 

E di që vetëm nuk do ia dilja dot.Nuk më mungon kurajo, por kam 
nevojë për nxitje që të arrij diçka. Tani punoj tek Vodafon, ku trajtohem 
si gjithë të tjerët. ështe një kompani shembull për punësimin e njerëzve 
me aftësi ndryshe. 
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Historia 
e Eraldës

Kur ndjeva problemet 
e para neurologjike, 
kam qenë 11 vjeç. 

Shtylla kurrizore më lodhej 
shpejt dhe nuk më bindej 
për të qëndruar drejt. Të 
shqetësuar, prindërit më 
diagnostikuan në Romë, 
ku zbuluan se kisha një 
sëmundje të rrallë të quajtur 
“Friedreich’s ataxia”. 
Kjo është një sëmundje 
e trashëguar që shkakton 
dëme progresive në 
sistemin nervor. Shoqërohet 
me simptoma të ndryshme 

si psh. shqetësime në ecje (të cilat avancojnë dhe e bëjnë të pamundur  
ecjen), probleme me të folurin, çrregullime në punën e zemrës, diabet. 
Sëmundja ime është e trashëguar dhe vjen nga degjenerimi i indeve 
nervore të palcës kurrizore. Deri në moshën 18 vjeçare nuk pata nevojë 
për karrige me rrota, ndonëse lëvizjet ishin vështirësuar. Pas kësaj 
moshe fillova të lëvizja me karrige me rrota. 

Pavarësisht sëmundjes, emigrova në Itali, ku vazhdova studimet 
për drejtësi. Prej një viti jam kthyer në Shqipëri, ku punoj pranë 
Ministrisë së Mbrojtjes. Babai më ka mbështetur shumë në përpjekjet 
e mia. Dy vitet e para të përdorimit të karrocës ishin shumë të vështirë. 
Babai dhe nëna vuanin shumë kur iu kërkoja të dilja shëtitje, sepse 
banonim në katin e katërt të një pallati të vjetër, ku nuk kishte ashensor. 
Megjithatë, ai nuk u tërhoq, vendosi të ndërtonte një ashensor për mua. 
Ashensori ishte primitiv. Pjesët e tij i bleu një nga një dhe me ndihmën 
e një miku arriti ta ndërtonte në hapësirën mes shkallëve. Fillimisht 
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pati kundërshtime nga banorët e pallatit, por babai arriti t’i bindte se 
ky ashensor ishte shumë i domosdoshëm për mua. Sot familje të tjera 
me fëmijë me aftësi të kufizuara në lëvizje, si unë, i kerkojnë babait t’i 
ndihmojë me modelin e ashensorit që ta përshtasin për fëmijën e tyre. 

Një pengesë tjetër për lëvizjen time të lirshme ishte mungesa 
e rampës në dalje të pallatit. Babai ndërtoi një rampë për lëvizjen e 
karrocës. 

Deri kohët e fundit e kam përdorur rregullisht ashensorin që ndërtoi 
babai, ndërkohë prej një viti banoj bashkë me time motër në një pallat 
tjetër, me ashensor. 

Kur vendosa të ikja në Itali, babai më mbështeti dhe inkurajoi në 
vendimin tim, pavarësisht frikës dhe pasigurisë së nënës sime. Ndjehej 
krenar për vendosmëinë time për të sfiduar sëmundjen. Gjatë qëndrimit 
tim atje prindërit më vizitonin rregullisht, dhe flisnim rregullisht në 
telefon. I kam ndjerë gjithmonë shumë afër. 

Edhe pas largimit në banesën e re, mbështetja e babait është ende 
shumë e rëndësishme për mua. Megjithëse vendin e punës e kam afër, 
rrugët janë të dëmtuara dhe është e pamundur të lëviz vetë me karrocë 
deri aty. Babai dhe nëna më çojnë dhe më marrin nga puna, nga seancat 
e rregullta të fizioterapisë, me automjetin e tyre. 

Megjithë sëmundjen time, unë lëviz shumë, dhe ai është gjithmonë 
i gatshëm të më ndihmojë.  Ende nuk ka kurë për sëmundjen time, por 
pavarësisht shqetësimit se çfarë do të sjellë e ardhmja përpiqem të jetoj 
në maksimum përditshmërinë time, dhe për këtë kam mbështetjen e 
fuqishme të familjes time, sidomos babait tim.  
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Historia e Inës

Tregon babai i Inës: 
Ina tani është 27 vjeç. 
Ajo lindi një fëmijë i 

bukur dhe i shëndetshëm në 
qytetin e Fierit. Tre ditë pas 
lindjes u sëmur me verdhëz 
dhe kaloi temperaturë të 
lartë. Kaloi shumë ditë në 
spital me gruan. Me kalimin 
e kohës nuk e kuptuam 
që në fillim se ajo kishte 
probleme të ndryshme 
neurologjike. Ajo kishte 
vështirësi në dëgjim, në të 
folur, në ecje etj.

Për ta diagnostikuar 
më tej dhe trajtuar siç 

duhej, e çuam privatisht në Greqi. E shoqëroja unë gjithë kohën, kurse 
gruaja ndiqte biznesin familjar. Ina nuk kishte nevojë për ilaçe, por 
kishte nevojë për fizioterapi për të përmirësuar motorikën. I nevojitej 
logopedist për të folurën. Më pas, për një vit e gjysëm e trajtuam në 
Qendrën Për Zhvillimin e Fëmijëve, në Tiranë. Çdo të mërkurë e çoja 
për të bërë fizioterapi, për të ushtruar të folurin, kudo e shoqëroja unë.

Kur u bë 7-8 vjeç rrëzohej çdo një meter që ecte. Kishim kaq kurajo 
sa i blemë biçikletë. U rrëzua disa herë, por pastaj e mësoi. E shoqëroja 
edhe kur luante jashtë.

Dëgjimin e ka të dëmtuar, bashkëtingëlloren “k” e thotë me 
vështirësi. Nuk kemi gjetur dot logopedist të mirëfilltë. Pas trajtimit 
në Tiranë na shteruan edhe mundësitë financiare. Kemi vështirësi që 
t’i plotësojmë të gjitha  nevojat që ka Ina për t’u përshtatur në shoqëri, 
sepse duhet të kujdesemi dhe për dy fëmijët e tjerë.
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Kam dhe kujtime të bukura me Inën, psh. kur shkoja të peshkoja me 
shokët, me rrjeta. E merrja Inën me vete. E lija të luante në rërë, të lahej 
në det. I mësova not, që vajza të kënaqej.

Ina ka hobi aparatin fotografik. Përdorimin e aparatatit ia ka mësuar 
i vëllai dhe dy shokët e tij të ngushtë, të cilët e ndihmojnë sa herë që ka 
nevojë për këshilla. Ka ndodhur që vajzës i ka rënë aparati nga dora për 
shkak të vështirësisë në përdorimin e dorës, por i kam blerë një të ri.

Nuk e kemi  trajtuar si me aftësi ndryshe. Jemi përpjekur gjithmonë 
t’i marrim mendimin dhe t’i plotësojmë dëshirat. E kemi çuar në 
shkollë të rregullt, ku mësuesit e kanë trajtuar si fëmijët e tjerë. Kur 
vendosëm ta çonim Inën në shkollë të zakonshme, vajza e madhe 
përsëriti vitin e parë të shkollës që të ishin në një klasë dhe të kishte 
mundësi të ndihmonte të motrën. Deri në klasë të tetë, të dy motrat 
ishin bashkë në klasë. Më tej Ina vazhdoi shkollën private “Alen”. U 
jemi shumë mirënjohës mësuesve të kësaj shkolle, ku vajza u trajtua 
me shumë dashuri si nga mësuesit edhe nga shokët e shoqet.  Tani 
Ina shkon tek Qendra “Horizont”, për fëmijët dhe të rinjtë me nevoja 
speciale, ku punon si fotografe vullnetare. Angazhohet në aktivitetet 
e shoqërisë civile, merr pjesë në kampet rinore. Në dhjetor 2015 hapi 
ekspozitën e saj me fotografi “Mos fshi aftësitë e mia” me rastin e Ditës 
Ndërkombëtare të Fëmijëve me Aftësi Ndryshe.

Ina është fëmijë i dashur, shpërndan energji pozitive që ngrohin 
gjithkënd që i afrohet. Fëmijët e lagjes, fëmijët dhe stafi i qendrës ku 
punon, e kanë mbajtur pranë. Ajo është e ndjeshme ndaj fëmijëve të 
tjerë me aftësi ndryshe dhe përpiqet t’i ndihmojë.

Nga bashkia gjithashtu kemi gjetur mbështetje. Tashmë Fieri ka një 
qendër për fëmijët me aftësi ndryshe, “Horizont”. Ina kërkon vetëm të 
jetë e pranuar, të jetë si të tjerët.
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Historia e Armelës

Kam lindur në një familje të thjeshtë në Sarandë, para 45 vitesh. Isha 
një vajzë simpatike dhe shumë e dashur. Kur isha 17 vjeç u sëmura 
nga veshkat. Kisha gjak në urinë, u shtrova në spital ku qëndrova 

1 muaj, më pas u transferova në Tiranë ku më vunë dhe diagnozën: 
glomerulonefrit. U këshillova nga mjekët që të mbaja dietë: të mos haja 
të skuqura, të haja vetëm të ziera dhe të mos konsumoja kripë.

Në moshën 19 vjeçarë më erdhi një rast për fejesë me një të ri nga 
Vlora. Familja e të riut kishte lidhje familjare me familjen time. U 
informuan për sëmundjen time, megjithëse ende nuk e dinim sa serioze 
ishte sëmundja.

Ervini, i fejuari im, ishte shumë xheloz, që në fillim të lidhjes. Gjatë 
fejesës një ditë më tha “Nëqoftëse më lë, do të të vras”. Kjo më trëmbi 
shumë, dhe sa herë mendoja më vonë për ndarjen, zmbrapsesha nga 
kujtimi i atijkërcënimi. Ervini më mbante gjithmonë nën kontroll. Kur 
shkoja për vizitë tek tezja, ose halla, duhej të merrja leje dhe do të shkoja 
gjithmonë e shoqëruar nga ai ose një familjar i tij. Ervini më bënte 
shumë presion psikologjik. Pëpiqej të më ulte vlerat. Vlerësonte shumë 
veten, mburrej. Kishte raste kur qaja nga mënyra si më trajtonte. Më 
thoshte:  “Po nuk të çmënda ynë ty”. “Do të ta nxjerr unë ty shpirtin”. 
Kishte raste kur këto i thoshte në sy të së nënës sime, si për shaka.

Midis nesh kishte diferencë në shkollim: unë isha me shkollë 
të mesme, kurse Ervini ishte me 8 vjeçare. Kjo diferencë ia shtonte 
ndjenjën e inferioritetit, të cilën e mbulonte duke u përpjekur të nxiste 
ndjenja inferiore tek unë.

Familja e Ervinit ishte shumë e varfër, me 9 motra e vëllezër. Në 
dimër i lanim rrobat në oborr, me dorë.   U detyrova ta ndërprisja dietën 
që duhej të mbaja. Për shkak të varfërisë më vinte zor të ankohesha. Kur 
shkoja për vizitë me Ervinin tek halla ime, ajo më pyeste “Çfarë keni 
gatuar sot?”. Një ditë kishim fasule, një ditë tjetër patate të pjekura me 
mish, ushqime këto të cilat nuk duhej ti konsumoja.

3-4 muaj pas martese rashë shtatëzanë. Familja ime e kishte 
këshilluar Ervinin që mos të bija shpejt shtatëzanë, sepse mund të kisha 
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probleme. Gjatë shtatëzanisë isha me të vjella. Për ta kaluar më mirë 
barrën e vështirë, shkova tek mamaja në Sarandë. Atje ajo kujdesej për 
gjithshka, dhe shëndeti mu përmirësua ndjeshëm. Por familja e Ervinit 
u ankua për qëndrimin tim të gjatë atje, dhe u detyrova të rikthehem në 
Vlorë. Në shtëpinë e burrit, detyrohesha të haja gjellën e shtepise, me të 
skuqura, të pjekura, siç është gatimi tradicional shqiptar.

Gjatë shtatëzanisë funksionimi i veshkës mu përkeqësua shumë. 
Nëse vazhdonte shtatëzania, mund të vdisja, mjeku më këshilloi të 
abortoja dhe kështu u bë. Para abortit pati grindje të madhe mes familjes 
së Ervinit dhe prindërve të mi. Vjerra ime thoshte se nuk do të rrezikonte 
jetën nëse e vazhdoja shtatëzaninë, duke sjellë si shembull veten e vet 
“Unë linda 9 fëmijë, nuk më gjeti gjë”. Kurse prindërit e mi e akuzonin 
se nuk ishin kujdesur për shëndetin tim, duke mos më krijuar mundësitë 
që të mbaja dietë. Prindërit më sugjeruan të ndahem, por më vinte turp 
se çfarë do të thoshte bota. Familja ime ishte me biografi të keqe, një 
arësye më shumë për të mos u ankuar. Disa vjet pas martesës, emigruam 
në Greqi së bashku me Ervinin.

Në Greqi Ervini vazhdonte të ishte xheloz, nuk më linte të dilja 
me shoqëri, apo dhe për vizita tek të afërmit e mi. Përpiqej të krijonte 
dasi mes meje dhe familjes sime. Më thoshte “Mamaja jote çdo e gjë e 
do për vëllanë tënd, nuk të do”. Ose “Kur të jesh vetëm në shtëpi, nuk 
do e qasësh vëllanë në shtëpi, se do mendojë gjitonia se ke dashnor”. 
Kujdesesha shumë që të vishesha me kujdes, që mos ti jepja shkas me 
xhelozi.Në fillim nuk punoja, punonte vetëm Ervini. Pas 2-3 vjetësh në 
emigrim fillova të punoj si kujdestare për të moshuar.

 Pas 4 vitesh në Greqi, vjen për të jetuar me ne një nga vëllezërit e 
Ervinit, me gruan dhe vajzën. Shtëpia ishte e vogël, 50 m2, 2 dhoma të 
vogla, një kuzhinë.

Si kunati dhe gruaja e tij punonin, por nuk dëshironin të jetonin në 
shtëpi më vete. Ndërkohë nuk më pëlqente kjo bashkëjetesë e detyruar.  
Një ditë u zura me kunatin për një zarar në shtëpi, dhe kjo u bë shkas 
për largimin tim nga Ervini dhe ndarjen përfundimtare.

Ervini nuk e dëshironte ndarjen përfundimtare dhe më kërkonte të 
kthehesha. Por e dija se nuk kishim më të ardhme bashkë. Mjekët në 
Greqi më kishin thënë se sëmundja ime ishte e pashërueshme dhe se 
do të përfundoja në dializë. Kur një ditë e pyeta Ervinin se “Çfarë do 
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bësh ti kur të përfundoj në dializë?”, më tha “Do të iki, do të të ndaj.” 
Nuk më shoqëronte asnjëherë në spital, duke më thënë “Nuk i duroj dot 
spitalet”.

Kishim disa miliona dhrahmi kursime në bankë, para në të cilat 
kishim kontribuar të dy. Pas ndarjes, shkoj një ditë në bankë për të 
kryer veprime me llogarinë e mamasë. Në shesh, përpara bankës, rastisi 
të ishte kunati. Ky pasi më pa i thotë Ervinit “Pashë gruan tënde në 
bankë, shiko mos të merr lekët”. Ditën tjetër Ervini shkon në bankë dhe 
i tërheq të gjitha paratë. Megjithëse kisha pjesën time në kursime, nuk 
ia kërkova paratë ish-bashkëshortit.

Pas ndarjes, nuk më lanë të futesha në shtëpinë e ish-burrit të merrja 
plaçkat, të cilat i nxorrën jashtë, pa mi dorëzuar të gjitha sendet e mia.

4 vjet pas ndarjes fillova dializën, kurse pas 7 vjetësh dializë, bëra 
transplant veshke. Sot gëzoj shëndet të mire dhe nuk dëshiroj ta kujtoj 
kohën kur jetoja me ish-bashkëshortin.
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Historia e Lauretës

Dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën time me dhunën që ka 
ushtruar mbi mua bashkëshorti. Me burrin kam jetuar 5 vjet, në 
vitet 1987-1992. Jo shumë kohë në krahasim me gra të tjera. Me 

abuzimin jam përballur pothuaj gjithë jetën, kështuqë martesa me një 
burrë abuzues nuk ishte ngjarje e veçantë.

Nuk e mbaj mend mirë kur filloi, por lidhja duhet të ketë qenë 
abuzive që në fillim. Filloi pa e kuptuar, a ndoshta isha mësuar me atë 
mënyrë trajtimi dhe nuk më bënte përshtypje. Tani që jam shkëputur 
nga ajo lidhje prej 10 vitesh, e kuptoj se isha mësuar kaq shumë me 
abuzimet, saqë i pranoja si të natyrshme.

Abuzimi ishte në forma të ndryshme, por disa forma të tij ishin unike 
për gratë me karrocë. Të bërtiturat, presioni, fjalët degraduese. Këto janë 
të zakonshme në shumë situata abuzimi. Nuk më qëllonte asnjëherë, po 
të mos llogaris rastet kur qëllonte karrocën. Ai kontrollonte gjithcka, 
nga karta bankare tek çelësat e shtëpisë, të cilat i vendoste shumë lart, 
që mos t’i merrja dot. Fillimisht gatuante dhe hiqej i sjellshëm. Me 
kalimin e kohës më bëri të mendoja se nuk dija të gatuaja.

Kishte raste kur nuk pranoja të bëja diçka dhe burri më hiqte 
karrocën që të pranoja. Kjo ndoshta i jepte një ndjenjë fuqie. Ndodhte 
shpesh që kur bënte pazarin, më linte në makinë, “për më shpejt”. Nuk 
e kuptonte sa më lëndonte me këtë ndoshta, ose nëse e kuptonte, e bënte 
për t’u ndjerë i pushtetshëm. 

Por çka më shqetësonte më shumë, ishte marrëdhënia me djalin 
tonë. Për njerëzit e huaj dukej si baba i devotshëm, por ishte krejt tjetër. 
Gjatë 2 viteve të para të jetës së djalit tonë, ishte i kujdesshëm me të. 
I gatshëm të ndihmonte në çdo gjë për djalin. Veçse më përjashtoi 
plotësisht nga jeta e djalit. Kontakti im me djalin ishte minimal. Gjatë 
2 viteve të para të jetës së tij isha në spital, shumë e sëmurë, dhe burri 
merrej me fëmijën. Burri vendoste se kur, ku mund ta takoja djalin, 
madje dhe për sa kohë. Megjithëse djali mund të më takonte më 
shpesh dhe më gjatë, burri vendoste që takimet të ishin 1-2 herë në 
javë. Shpesh telefonoja  çerdhen ku rrinte djali për të folur me të. Qaja 
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në telefon, i thosha që më kishte marrë malli, dhe me sa duket edhe 
fëmijës i mungoja. Megjithë këtë, burri nuk na linte të takoheshim më 
shpesh, sepse kjo “do ti prishte qetësinë”. Kështu vazhdoi derisa dola 
nga spitali, kur djali ishte 2 vjeç. Sapo mbërrita në shtëpi, shkova ta 
përqafoja, por djali m’u largua si i trembur. Zëmra mu bë copë.

Pasi u ktheva në shtëpi, ish-bashkëshorti vendosi të fillojë punën, 
kështuqë e kisha më gjatë kontaktin me djalin. Në spital dhe pas kthimit 
në shtëpi, isha në kontakt me një punonjëse sociale. Gjatë bisedave të 
gjata me të, fillova të kuptoja sa kontrollues dhe abuzues ishte im shoq. 
Të bërtiturat, presioni, manipulimi për të bërë gjërat që nuk dëshiroja, 
mbajtja ime larg fëmijës ishin të gjitha forma abuzimi të përsëritur.

Rreth 6 muaj përpara se të ndaheshim, burri mbeti pa punë dhe unë 
fillova të kërkoja punë. Pasi gjeta punë, mbaheshim me rrogën time. 
Burri rrinte në shtëpi, kurse djalin e çonte në kopsht. Se me çfarë merrej 
gjatë mungesës sime nuk jam e sigurtë, as dua ta di, por dyshoj se me 
gjëra të paligjshme. Me të njëjtat gjëra që merrej përpara, gjatë dhe pas 
martesës sonë. Ishte kontigjent i njohur për policinë.

Më ndodhte shpesh që shkoja në punë pas një nate të bërtiturash. 
Nuk numërohen ditët kur shkoja në punë duke qarë. Kjo më pengonte 
në punë, por kisha njerëz me të cilët mund të bisedoja, të shoqërohesha 
dhe të kuptoja se sa e dëmshme po bëhej kjo lidhje.

Fillova të mendoja për ndarjen. Pas shumë bisedimesh, dhe një 
agonie të gjatë, për shkak të frikës se nuk do të kujdesesha dot për 
fëmijën 3 vjeçar, vendosa të ndahesha. Ma kishte përsëritur shumë herë 
se nuk mund të kujdesesha për djalin tonë dhe kisha filluar ta besoja. Për 
ndarjen bisedoja me linjën telefonike kundër dhunës apo me punonjësen 
sociale të spitalit ku isha shtruar më parë. Megjithëse tani mbaheshim 
vetëm me rrogën time, ish-burri i menaxhonte gjithë paratë.

Shpesh qaja në telefonin e linjës së gjelbër. Një ditë pyeta veten 
“Përse jam kaq e dobët për t’u larguar?” Përgjigja m’u shfaq në kokë: 
“Nuk largohesh dot sepse nuk po abuzon djalin tënd. Nëse do të abuzojë 
dhe me djalin, atëhere do të ndjehesh e guximshme të largohesh”. 
Shumë e vërtetë.

Kjo ndodhi. Zakonisht më merrte burri nga puna, por atë ditë nuk 
erdhi, kështu që thirra taksi. Kur mbërrita në shtëpi, burri dhe 2 miq të 
tij po pinin hashash, kurse djali jashtë po qante i hipur mbi gardh nga 



30
Copëza jete

nuk po zbriste dot. Burri e zbriti pasi ia kërkova. U zumë në sy të miqve 
të tij. Gjatë zënkës burri tha se do të largohet dhe do të marrë djalin me 
vete. Për të mos trembur fëmijën, i thashë se do të ikte me pushime me 
babin dhe se do të takoheshim së shpejti. Burri bëri plaçkat dhe tha se 
nuk do i shihja më kurrë. 

Duke qarë, thirra policinë. Ata më sqaruan se duhej të kërkoja në 
gjykatë kthimin e fëmijës. Pas kësaj mund ta kërkonin fëmijën, nëse e 
gjenin. Pas tre orësh, për çudi, burri u rikthye, me gjithë djalin. Kishin 
qenë në një kënd lojrash. Burri filloi të qeshte me lotët dhe frikën time. 
Përsëri më kishte vënë në lojë. 

Ditën tjetër më çoi në punë, të tronditur, por të vendosur. Isha 
tronditur nga lehtësia me të cilën mund të më merrte fëmijën dhe sa e 
pafuqishme isha. Atë natë vendosa të largohem.

Rrugës për në punë, fola me punonjësen sociale, pastaj me linjën e 
gjelbër kundër dhunës. 

Në vendin e punës më dhanë kohë të lirë që të përgatitesha për 
largimin. Nuk i tregova asgjë burrit. Dita kur vendosa të largohem ishte 
nga më të frikshmet në jetën time. Burri më përcolli në punë. I kërkova 
ca para, dhe si përherë debatuam. Ishin paratë e rrogës sime. Në fund 
më dha ca para. Ku mbërrita në punë i telefonova punonjëses sociale. 
Ramë dakort që të merrja djalin nga kopshti fillimisht, pastaj të shkoja 
në spitalin ku punonte ajo. 

Para se të merrja djalin, shkova tek noteri të lija një prokurë për 
avokatin. Pas prokurës, shkova në punë dhe mora ato pak plaçka që 
kisha mbledhur atje. U thashë lamtumirë të gjithëve, gati në të qarë.I 
telefonova kopshtit dhe i thashë se do e merrja unë fëmijën. Ma dhanë 
fëmijën, lodrat, teshat e tij. Djali ishte në gjumë. E zgjuam dhe i thamë 
se do të shkonim për diku për t’u kënaqur. Pyeti nëse do vinte dhe babai. 
“Jo-, i thashë, “por do të takohesh me të së shpejti”.  

Shkuam në spitalin ku ishte punonjësja sociale. Më priste. E kishte 
rregulluar që të rrinim atje, derisa të gjenim një vend të sigurt. Spitali 
ishte vend i sigurt dhe burri nuk hynte dot. Pritja në spital m’u duk 
shumë e gjatë. Më në fund u gjet një strehëz për gra të dhunuara që të 
ishte e aksesueshme me karrocë. Kalova disa javë në të, stafi ishte shumë 
i dashur, por izolimi nga njerëzit që njihja dhe mungesa e ambjentit tim 
më mundonte shumë.
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Çështja shkoi në gjykatë. Gjykata vendosi që përgjegjësinë 
prindërore ta kisha vetëm unë. Shtëpia do kalonte në pronësinë time. 
Burri kishte të drejtë të takonte fëmijën çdo fundjavë të dytë dhe çdo të 
mërkurë. Pak ditë pas vendimit u shpërngula në shtëpi. 

Sot djali është 14 vjeç. Jemi shumë pranë njëri-tjetrit, por kemi 
dhe periudha të vështira. Shpesh kam pyetur veten se si përfundova në 
këtë gjendje. As në ëndrrat më të këqija nuk e kisha menduar këtë jetë. 
Kam dashur gjithmonë përrallën: një shtëpi, bashkëshort, automjet, disa 
fëmijë dhe fundin e lumtur të përrallës. Por jeta nuk është përrallë. 

I mbijetova abuzimit. Nuk do të lejoj më asnjë person të marrë kaq 
shumë kontroll mbi jetën time. Sot jam më e fortë, më e mençur, madje 
dhe më e dashur edhe për shkak të përvojës së kaluar. Eksperienca me 
ish-burrin është pjesë e jetës sime. Nuk jam penduar për lidhjen, sepse 
djali që kam nga kjo lidhje është gjithcka për mua. Gjithsesi, sot nuk 
mund të pranoj më abuzim e dhunë në lidhjet e mia.
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Historia e Fluturës

“Kur kam qënë 8 muajsh kam kaluar një temperaturë të lartë 40 
gradë. M’u dëmtuan cepat e buzëve, syri i djathte, dhe m’u 
shkurtua krahu. Deri 30vjeç kam qenë në derë të babës. U 

martova në vitin 2005. Prej syrit m’u deshta marr burrin të martuar 
më parë e me dy fëmijë. Burri nuk e ka problempunën e syrit. “Të 
kam pranuar vetë, kështu siç je. Nuk të kam marr as për gjynaf, as 
për sevap” më ka thënë. Gruaja e parë i kishte vdekur. Një vit më 
vonë lindafëmijë. Në fillim ishte i mirë, po pas dy vjet martese filluan 
kontraditat në familjepër gjëra të pavlera. Pse u mbarua mielli, përse 
u mbaruan patatet, etj. Çunishkonte në kopësht. Unë nuk kisha si t’ia 
plotësoja nevojat. Burri siç e merrte rrogën nuk e binte në shtëpi, por e 
mbante gjithnjë për vete. Kur i kërkoja diçka, më thoshte “S’kam lek, 
ou sa kerkesa ke ti”. “Si dua unë, i thosha, por i do shtëpiadhe fëmija.”

10 vjet martesë kam qenë pa punë. Kam dashur të futem në punë 
tek fabrika e karameleve, por s’më linte burri. “Nuk ke trup për punë”, 
më thoshte.

Pastaj fillun debatet më shumë. Kishte ndërhyrje nga familja e tij, 
ndërhyninmotra dhe vëllai, kurse me vjehrrin nuk kisha debate. Në 
shtëpi jetonim unë me burrin,me çunin tonë dhe çunin nga gruaja e 
parë. Shkoja në spital për dhimbje shpine,barku, koke, që më vinin nga 
stresi. Një javë para se të ndahesha, kam qënëme dhimbje koke të fortë 
dhe rrija shtrirë në krevat. Kur burri s’kishte para për të më çuar te 
doktori ose për harxhet e shtëpisë i kërkonte djalit të vet. Ai i jepte 
lekët. Nuk kam lek thoshte burri. Po ku i çon, i thoja? Kështu fillon 
sherri nështëpi, po nuk plotësoi burri kushtet në shtëpi, normal do ketë 
sherr. Burri që kur ishte i martuar me gruan e parë, ka qënë roje nate. 
Kur ikte në pune s’thoshtenatën e mirë, e kur vinte, as mirëmengjes 
e as çfarë keni ngrënë. Nuk është shtruar një herë të qajë hallin me 
mua. Nuk pinte, por diku i çonte lekët se në shtëpisi binte. I kërkoja 
lek për çunin kur shkonte në kopësht, më thoshte kërkoi Gertit(çunit të 
vet). Por unë nuk kisha marr Gertin për burr, kisha marrë atë! Më kanë 
thirrur vëllezërit nja dy-tri herë. I thoshte atyre që unë nuk bindesha 
për asgje. Atai thanë: në qoftë se ajo është në rrugë të gabuar lëre, se e 
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rregullojmë ne. Po si eke marr motren? Të ndershme. Atëhere për punet 
e shtëpisë nuk ndahet gruaja.

Por unë i bëja punët, i çoja bukën edhe djalit tjetër që punonte në 
dyqan. Motra e vet i thoshte “Ç’e ke dash këtë qorre.”

Një javë para se të ndahesha, e merrte dikush burrin në celular. 
Ishte njëvajzë që i thoshte: s’e di se kush jam? Më njeh ti, se kemi pirë 
kafe bashkë. Ai ehiqte veten sikur nuk e njihte. Jam 60 vjeç unë, nuk 
merrem me këto punë, thoshte. Jamajo që kemi ngrënë pulën bashkë 
në Vorë, i thoshte vajza. Aty nuk durova më. Më karrahur para se të 
ndaheshim. Ma ka nxirë syrin duke ma përplas te dera. Nukmë kërkoi 
falje. Djalit i thashë se isha rrëzuar.

E ëma e Fluturës: “E kam çuar 8 kile e kam marr 2 kile e gjysmë 
në spital.

Mezi e kam rritur. Jetën ia dha zoti, yzmetin ia kam bërë unë. T’i thotë 
pastajmotra e burrit “Ç’e ke dashur këtë qorre” është i çikë e vështirë.”

“Kur desha të hap gjyqin, burri tha, nuk paguaj asnjë lek. Kur i tha 
avokatja se duhet të paguajë 15 mijë lek për fëmijën se ndryshe do humbte 
të drejtën etakimit, le ta humb, tha, unë nuk paguaj lek. Çuni është 9 vjeç 
dhe burri ështëtakuar me të veçse dy herë, një herë në gjyq e një herë 
te shkolla kur ishte në klasëtë dytë. Kur e takoi te shkolla i dha një dy 
mijë lekësh dhe e pyeti a është martuar mami. Ai nuk do që ti japë djalit 
lekë, se thotë “I ha ajo”. Sa u ndava dhe mbarovagjyqin, fillova punë 
rrobaqepsie. Nuk punoja në makinë, por punënë këmbë, prerje, shënime, 
punëtore e thjeshtë. Nuk punoja dot në makinë senuk e shifja perin për ta 
futur në gjilpërë. Kam punuar 8 muaj, por na shkurtuan.

Tani jam pa punë dhe po kërkoj, por është e vështirë. Edhe djalin e 
kan të sëmurë. Ka probleme me shtyllën kurrizore (1 rruzëe shtypur). 
Mjekimet e tij nuk janë të rimbursueshme dhe i paguaj nga xhepi. Nuk 
kam mundësi të blejë librat e shkollës për djalin, dhe të gjithë rrobat 
qe veshim naI kanë falur. Jetoj vetëm me kursimet e rrogës që kam 
pasmarrë në rrobaqepsi. Kam probleme me krahun e shkurtuar që më 
dhemb. Puna që bëja në rrobaqepësi ishte tepër e mundimshme, pasi 
duhej të ktheja pantallonat dhe kjo ma lodhte tejë mase krahun. Kjo mi 
limiton zgjedhjet përpunë, dhe ato punë të përshtatshme që kam gjetur 
kanë qënë aq larg banesës saqëkostoja e transportit e bënte punën pa 
përfitim. Kam kryer vetëm arsimin edetyruar. Nuk marr dot asistencë 
për invaliditet, dhe do të marrë pension socialvetëm pas moshës 70 vjeç.
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Historia e Mimozës

“Jeta ime mos qoftë. Kam 10 vjet invalide dhe jam operuar 10 herë. 
Burrin pa punë, fëmija pa punë. Djalin e kam të sëmurë, me një 
sy të dëmtuar para 5 vjetësh. Të jetosh me ndihmë ekonomike që 

merr kryefamiljarja, 96 mijë lek, as për bukë, as për ujë, as për ilaçe s’të 
del. Unë vuaj nga shumë sëmundje dhe pa ilaçe nuk bëj dot çap, nuk 
dal dot. Dorën e kam të paralizuar, kam çrregullim depresiv, vuaj nga 
mëlçia, azma bronkiale, çdo gjë. Hallet tona s’kanë mbarim, as vdekja 
nuk na i ndan hallet.”

Mimoza vuan edhe nga tensioni i lartë dhe artriti deformant. Ajo 
ankohet sidomos për burokracinë që e detyron të shkojë çdo vit në Tiranë 
për të marrë statusin e invaliditetit. Kjo është sidomos rraskapitëse për 
të, pasi jo vetëm që udhëtimi është i vështirë për dikë në gjëndjen e 
saj shëndetësore, por është i panevojshëm për kushtet e saj, pasi artriti 
deformant është i pashërueshëm. Mimoza filloi të bënte punë të rëndë 
fizike që kur ishte 10 vjeç. Pas vdekjes së vëllait 20-vjeçar, e ëma ra në 
depresion dhe i ati ishte i sëmurë e s’punonte dot. Meqënëse motrat e saj 
ishin të martuara, iu desh të fillonte punën. Fillimisht bëri punë sezonale 
në një ndërmarrje bujqësore, ku mbante thasë me lakra në kurriz. Shpejtë 
edhe i ati i vdiq, dhe që atëherë ajo mori rolin e kryefamiljares.

“Kam mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme në Shkozet. 
Paradite punë në fermë, pasdite në orën 4 shkoja në shkollë. Kam qënë 
shumë mirë me mësime.”

Ajo ka punuar edhe si punëtore në një ndërmarrje ndërtimi ku bënte 
punë të rëndë fizike. Tashmë ajo është e papunë për shkak të sëmundjes. 
I shoqi i saj është gjithashtu pa punë që prej mbylljes së ndërmarrjes 
së ndërtimit ku punonte deri para 3 vitesh. Djali 14 vjeç u detyrua si 
e ëma të fillojë të punojë shumë herët, punë aspak të përshtatshme për 
moshën. Mblidhte kanaçe, dhe pasojat e punës për të ishin të rënda, pasi 
një ditë i hyri një cifël në sy që ia dëmtoi ate përfundimisht.

Mimozës tani po fillon t’i dëmtohet edhe dora tjetër për shkak të 
artritit. Nuk ka asnjë punë që mund të bëjë.

“Vetëm për invaliditetin marr lekë, nuk të takon gjë tjetër thonë. 
Unë marr ilaçe për vete dhe për djalin. Me dash me punu nuk punon 
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dot. Shumë halle, me një fëmijë me një sy, pa bukë, vetëm me 95 mijë 
lek çfarë mund të bëj. Ngandonjëherë na duhet të presim se thonë që 
s’ka fonde bashkia. Vetëm kur afrojnë zgjedhjet i marrim fiks në datë, 
se ndryshe ... qumështi i nanës na del për ato 95 mijë lek. Të paktën 
t’i japin burrit një ndihmë sociale. Nuk lejohet për të dy thonë. Një 
mjerim i paparë. Më quajnë sakate, unë me një dorë mezi laj kokën 
time, çfarë punë do bëj unë me një dorë. Kush e merr në punë dikë në 
moshën time e me problemet e mia shëndetësore? Unë po shkoj 50 
vjeçe. Depresionin ma ka shkaktuar stresi, se kam pas më parë.”

Vështirësitë ekonomike bëhen shkak për konflikte në familje.
“Edhe jam zënë me burrin. Tre-katër herë kam qënë tu u nda. Kur 

s’kontribon dot burri ç’të bëj unë me 90 mijë lekë. Sherri vjen i pari 
ndër ne. Edhe dhunë ka pasur në familje, por tani më pak.” 

Ky nuk është rasti tipik i dhunës nga një burrë agresiv, por si rezultat 
i të jetuarit në skamje. Mimoza vuan edhe nga depresioni kronik dhe 
kriza dhimbjesh koke të forta. Kur e pyet Mimozën nëse i shoqi ka qënë 
ndonjëherë abuzues për shkak se ajo është e sëmurë, ajo përgjigjet se jo.

Por ajo ka ushtruar dhunë ndaj vetes.
“Këtë shenjën te krahu e kam bërë vetë. Kam qën me dhimbje koke, 

dhe kam humbur kontrollin dhe kam thyer xhamin e derës. Nuk duhet 
të stresohem, duhet të jem e qetë. Më mirë të jesh në spital kur je me 
depression sesa të vrasësh ndonjë njeri tjetër! Dëgjon që thonë: ky vrau 
se ishte me të meta mendore, ai vrau se ishte me të meta mendore. Po 
këto pra janë të metat mendore. Fëmija do ushqim, un s’kam çfarë t’i 
jap. Jam bërë me të meta mendore. Marr Xanax për ankth dhe ilaçe të 
tjera për depresionin.”

 Ajo ka 10 vjet që vuan nga depresioni. Thotë se gjatë krizave mund 
të ketë bërë gjëra që nuk i mban mend.

“Kam operuar këmbën. Jo të gjitha ilaçet që marr i kam me 
rimbursim, disa i paguaj edhe vetë por nuk e marr dot të gjithë kurën. 
Nuk kurohem dot rregullisht. Kur bëhem keq shkon e m’i merr djali. 
Nuk eci dot e më dhëmbin kyçet. Dua të rri brenda vetëm. Rri qaj se 
s’kam ç’të bëj. Ilaçet s’po më bëjn dobi më, as ato të depresionit. S’më 
lënë të dal vetëm se kanë frikë mos bëj ndonjë të pabërë.”

Djali i saj nuk është dhe aq mirë në mësime. Sapo të mbarojë 9 
vjeçaren do jenë të detyruar ta fusin në punë.
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Mikrofoni

Mikrofoni, për 
shumë njerëz 
është një magji, 

për shumë të tjerë një frikë, 
një fobi, por për mua ishte 
një dashuri që s’mbaron 
kurrë. Sapo kisha filluar 
të thosha fjalët e para 
prindërore kur mbaja në 
dorë një mikrofon lodër, 
e në shpirt më gëlonte 
pianoja që nuk dihet si e pse 
trokiti tek unë. 10 vjeç isha 
kur realizova intervistën e 
parë imagjinare, e doemos, 
intervistova prindërit dhe 
motrën time. Kur studioja 

në liceun artistik të Tiranës më vlonte edhe një pasion tjetër, pianoja. 
Luaja e luaja repertor pafund, por edhe radioja,

dëshira për të qenë pranë saj e për të ndarë me të tjerët ato që 
fshiheshin tek unë nuk po më linte të qetë. Një ditë nga ato që bëheshin 
të zbrazta si një hapësirë kozmike, kjo fal meritës ironike të papunësisë, 
motra më tha:

“Bëj një përpjekje të shkosh në radio, kalo njëherë nga studiot e 
Radio Tiranësse ku i dihet?”

Unë ashtu bëra. Kisha dëgjuar që në radio drejtonte prej shumë 
vitesh zoti Martin Leka, një profesionist i vjetër i fushës që kishte 
shkruar sa e sa artikuj, dhe kishte goditur me sarkazëm gjithë problemet 
e kohës e që mua natyrisht më bënte përshtypje. Më kishin thënë 
gjithashtu se ishte një njeri i ndjeshëm ndaj personave të veçantë dhe 
kjo ishte vërtetuar nga prania në radio e tre gazetarëve që kishin një 
problem jo të dukshëm fizik. Për zotin Martin Leka kjo nuk përbënte 
asnjë problem pasi dyert e radios, por edhe të zemrës së tij, i kishte 
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lënë të hapura për këdo që kishte ç’ti jepte atij mikrofoni që kishte bërë 
histori ndër breza. Kështu ngjau edhe me mua. Siç e shpjegova, unë u 
takova me të. I prezantova dëshirën time që mezi po e mbaja brenda të 
them të drejtën, dhe ai si gazetar i vjetër, dhe që e di se ç’është pasioni, 
e pranoi menjëherë ide-projektin tim. I shpjegova se doja të bëja një 
emision për muzikën, por nuk e dija në cilin zhanër do të punoja. Ai më 
sugjeroi të shkruaja një projekt dhe t’ia dorëzoja të shkruar. Më habiti 
fakti se në asnjë moment nuk i bënte përshtypje mungesa që kisha unë.

Asnjëherë nuk e vuri atë në dukje. Kur e pyeta se sa do të zgjaste 
emisioni im, ai u përgjigj: Sa të duash ti, dhe që atëherë pasioni im për 
radion sa vinte e rritej.

Megjithëse ende nuk kisha bërë një kontratë pune me radion, sërish 
drejtori i saj më trajtonte si një punonjëse të natyralizuar tashmë. Ai më 
thërriti në mbledhjen e përhershme që bënte me gazetarët, dhe kjo mu 
duk domethënëse, madje u preka nga dëshira që kishin për të më afruar 
në vendimmarrje. Kështu emisioni im u bë i njohur në radio Tirana. 
Drejtori më pohoi një ditë se më kishin marrë si shembull në mbledhjet 
që kishin bërë, dhe se nuk e prisja që të më thoshin kaq fjalë të mira për 
punën që kisha bërë e kjo pasi unë jam e re në këtë profesion. Një ditë 
u gjenda në një sallë ku prezantohej një dokumentar me temë sociale. 
Në të foli si një personazh i jetës aktive edhe drejtori i radio televizionit 
shqiptar zoti Martin Leka. Midis të tjerave ai u shpreh:

“Unë në institucionin që drejtoj kam disa gazetarë, të cilët edhe 
pse të kushtëzuar nga problemi i tyre fizik ata janë dy herë, tre herë më 
të motivuar për punën se të tjerët. Këtyre njerëzve tha ai, mjafton t’iu 
japësh një mundësi, vetëm një, që ata të ta shpërblejnë me punë. Ata 
nuk duan t’i mbivlerësosh, as nuk duan t’i trajtosh ndryshe, dhe këtë e 
kam kuptuar që në fillim kur jam ndeshur me ta”… Zoti Leka mbase 
nuk e dinte në fillim se cili ishte shpërblimi që do të merrte prej afrimit 
në institucionin mediatik më të madh në vend të njerëzve që fjalën e 
kanë në fakt, artin e tyre, por në vetëvehte ishte i bindur se nuk do të 
zhgënjehej prej tyre. Ai, si një fans i zjarrtë i radiofonisë, më kishte 
ndjekur në emisionet e mia për muzikën popullore, dhe ishte shprehur 
se në mikrofon dukej sikur kisha njëzet vjet që shpërndaja jehonën e 
folklorit. Më në fund ëndra ime Luterkingjane u bë reale. Unë isha në 
radio, prekja studiot e saj, ndjeja bashkëpunimin me kolegët, merrja 
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impresione prej tyre dhe kështu vazhdonte puna. E sa herë ndeshesha 
në korridoret e radios me drejtorin e saj, zotin Martin, ai nuk nguronte 
të më jepte përshtypje, ose të më kujtonte me dashamirësi se... Kisha 
ardhur për emisionin?…

Kështu, javë pas jave, e muaj pas muaji, unë bëra dy vjet që jap 
e marr me radio Tiranën emërmadhe dhe dëgjuesit e saj në Shqipëri 
dhe në botë, e kjo fal një profesionisti largpamës si zoti Leka. Është 
pak të thuash mirënjohje për të, është shumë pak ta shprehësh atë me 
fjalë, dhe është fare pak të shkruash pak rreshta për një punëdhënës që 
shndërrohet në koleg, mik, e pse jo, mësues i punës në mikrofon. Unë 
jam e sigurtë se shpreha vetëm një nga ato mirënjohjet e shumta që vijnë 
në adresë të zotit Leka, sepse ka edhe shumë të tjerë që s’kanë nguruar 
tapërshëndesin, ta falenderojnë për afrimitetin, dashamirësinë, besimin 
që iu jep sidomos të rinjve, po për mua bëhet edhe më prekëse kjo 
mirënjohje. Tani s’kam frikë t’iu them edhe tërinjve të tjerë: Guxoni, 
profesioni s’është vetëm ëndërr...
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Historia e Merit

Jeta ime sot është e vështirë, e çuditshme. Ndjehem e mërzitur, 
gjithshka është e mërzitshme. Nuk kam çfarë të bëj në shtëpi. 
Shikoj shumë TV, CD. Dëgjoj muzikë. Nuk kam shumë para që të 

dal me djalin tim, i cili ndjek gjimnazin. 
A ndjehem e sigurt në shtëpi? Jo. Nganjëherë ndjehem e sigurtë, 

nganjëherë jo, varet. Nuk ka burrë në shtëpinë time, megjithëse kam një 
bashkëshort. Nganjëherë dua të harroj se ekziston. Ai është gjithmonë 
në kompjuter, duke lojtur me letra, duke parë TV. Harxhon shumë para 
për kompjuterat dhe DVD-të. 

Burrin e kam takuar para 16 vitesh. Ishte shoferi i institucionit ku 
jetoja. Për të ishte një vendim i thjeshtë që të martohej me mua: më 
deshte, më mori për grua. Por shumë prej familjes së tij e kundërshtuan. 
Babai dhe nëna më thane: “N.qs. dëshiron të martohesh, OK”, kurse 2 
motrat e mia nuk deshën. Ishin të shqetësuara për mua.

Burri im kishte qenë i martuar, shumë kohë përpara se të takoheshim. 
Nuk e di çfarë ndodhi me gruan e tij të parë. Nuk di asgjë për të. 

Për mua kujdeset burri. E dua, nganjëherë më ndihmon, nganjëherë 
zihemi. Ai kontrollon gjithë financat tona, mban paratë. Nganjëherë 
djalit i duhen para për shkollën, por duhet t’ja kërkojmë burrit. Kjo 
më shqetëson. Burri nuk më dëgjon kur i them se kam nevojë për para. 
Faturat për qiranë, dritat, ujin paguhen nga paratë e mia, kurse burri 
paratë e tij i mban për vete. Nganjëherë zihemi për djalin. Djali po rritet 
dhe kërkon më shumë, gjë që na vë shpesh në sherr me burrin. 

Burri më ndihmon të vishem, gatuan, më ndihmon të ushqehem. 
Por shpesh më duhet të pres. E urrej pritjen. Nganjëherë kur shoqëron 
djalin në shkollë më bën të pres derisa të kthehet që të më bëjë gati. 
Shpesh i flet sdjalit keq për mua prapa krahëve të mi.  

Nëse bie nga karrigja, burri nuk më çon tek mjeku ose në spital. 
Mund të jem goditur keq, por nuk më kontrollon. Shpesh më dhëmbin 
këmbët, kurrizi, gjunjët. I lutem të më çojë tek mjeku, por burri nuk më 
çon. Më çon vetëm për kontraceptivët.  

Nganjëherë zihemi keq, burri më qëllon, më shtyn ose më mbërthen 
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me forcë. Kur futem në makinë, më shtyn, këmba e sëmurë më dhemb. 
Më ndihmon pak, duhet të përpiqem shumë të futem në makinë.

Burri e njeh pak gjuhën e shenjave, por tani nuk e përdor më, vetëm 
bërtet. Djali im e mësoi gjuhën e shenjave, por nuk e përdor as ai tani. 
Në fillim të martesës burri e përdorte shpesh gjuhën e shenjave, por prej 
kohësh thotë se nuk e mban mend, e ka harruar. 

Nuk e di çfarë do të ndihmonte në marrëdhënien time me burrin? 
Ndoshta po të isha më kërkuese? Nganjëherë burri bëhet shumë i keq. 
Kam menduar disa herë të ndahemi, por kam frikë se nuk jetoj dot pa 
të, dhe nuk di se ku të shkoj. Nqs. djalin do e lë me të, kam merak për 
djalin. Ai është më i rritur tani, mund të kujdeset vetë për veten. Burri 
mund të kujdeset për të. Po unë ku të iki?  

Nuk e di ç’të mendoj për martesën. Kam folur me shumë pak 
persona për mënyrën si më trajton burri. Kam folur me punonjësen e 
shërbimit social si dhe me një OJF për personat me aftësi ndryshe. 

Këshilla ime për gratë është që të sigurohen të gjejnë një burrë të 
mirë. Të sigurohen se do të jenë të kënaqura që do t’ia kalojnë mire me 
të.
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Historia 
e Bardhylkës

Larg mëshirës dhe 
vetizolimit

Ndodhur para një 
momenti në jetë ku 
sfida është shumë 

e madhe për t’u përballur 
sikurse është humbja e 
aftësive për të jetuar një jetë 
normale, kushdo përpiqet 
të kuptojë se ç’po ndodh, 
si do të jetë vazhdimi në të 
ardhmen. Duhet marrë një 
vendim dhe kjo nuk është 
e lehtë. Unë jam një prej 

këtyre njerëzve që në ecurinë  e jetës u ndodha para kësaj dileme. U 
ndodha në një udhëkryq kur për momentin nuk kishte asnjë semafor, 
ku rrugët ishin të pashtruara e gjithë pengesa dhe ishte e vështirë të 
shpresoje. Ç’duhej të bëja? Vendimi ishte i vështirë për t’u marrë.

Është një person i jashtëzakonshëm, gjeni i shkencës në fushën e 
fizikës, Stephen Hawking që thotë : “Nëse jeni person me aftësi ndryshe, 
ky nuk është faji juaj, por nuk është  mirë  të fajësojmë të tjerët ose të 
presim që ata të kenë mëshirë për ty. Duhet të kemi një qëndrim pozitiv 
dhe duhet të bëjmë më të mirën në situatën në të cilën dikush ndodhet.
Nëse dikush është fizikisht me aftësi të kufizuara, nuk do të  thotë që 
është edhe psikologjikisht me aftësi të kufizuara.”

Ky në fakt është përfundimi i një njeriu me aftësi ndryshe, 
që është model i integrimit shoqëror dhe suksesit, i cili guxoi të 
shpresojë kur në moshën 20 vjecare mjekësia i përcaktoi kufinjtë e 
jetëgjatësisë së tij jo më shumë se tre vjet të tjerë. Sot, në moshën 
74 vjecare  ai flet se si  luftoi dhe u përball me sfidat, si ndërtoi një 
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jetë si të gjithë të tjerët dhe si vazhdon të luftojë me sukses që jeta 
të mos e mposhtë.

Sa e lehtë është të kesh një qëndrim pozitiv në momente të tilla të 
vështira ?

Nuk është aspak e lehtë. Të duhet të riorganizosh forcat brenda 
vehtes, në rradhë të parë, për të gjetur drejtimin se ku duhet të ecësh për 
të mos qenë i padobishëm; të duhet fillosh të  riorganizosh jetën brënda 
familjes për të shkuar më tej në marrëdhëniet shoqërore e ato të punës. 
Për këtë të nevojitet mbështetje e gjithanëshme, një mjedis mirëkuptues 
e bashkëpunues, larg mëshirës së momentit dhe harrimit në vazhdim. 
Të duhet të bashkosh forcat me të gjithë ata që duan të të ndihmojnë për 
të ecur dhe jo për të pritur mëshirën e për  të vegjetuar pasivisht diku. 
Të duhet të përballesh e të luftosh paragjykimet.

Eksperienca ime është e larmishme, pati luhatjet e saj. Në kohën 
që u shfaq sëmundja, u befasova jo vetëm unë, ishte tronditje për të 
gjithë familjen. Mbështetja e familjes fillimisht më ndihmoi të mos 
rrëshkisja më tej në honin ku kisha filluar të zbrisja. E izoluar në shtëpi 
për shkak të pengesave ndërtimore që ma bënin edhe më të vështirë 
komunikimin me shoqërinë, organizova të gjitha forcat  për t’iu rikthyer 
sërish profesionin tim si inxhiniere projektuese. Kjo më rriti besimin tek 
vetja, duke parë rezultatet e punës që nuk dalloheshin në cilësi nga të 
parat. Por më mungonte komunikimi jashtë mureve të shtëpisë. Persëri 
ishin miqtë dhe shokët që më ndihmuan e mbështetën. Një organizatë 
e shoqërisë civile, Fondacioni për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuar më përfshiu në bordin e tij e në vazhdim si avokate të të 
drejtave, duke më fuqizuar më tej për të ndryshuar jo vetëm vehten, 
por edhe qëndrimin e shoqërisë ndaj personave me aftësi ndryshe dhe 
çështjeve të tyre. Rezultatet nuk janë të lehta në këtë fushë. Në planin 
individual unë ndjehem gjithnjë e më mirë kur shoh që nga sytë e miqve 
është larguar keqardhja që më shoqëronte herë pas here, por gjithnjë e 
më shumë marr vlerësimin “ Sa mirë që të shohim gjithnjë aktive”. Në 
planin shoqëror, por sot edhe institucional, jam ende shumë kërkuese se 
hapat që janë  bërë janë të pamjaftueshëm. Por asgjë nuk arrihet vetëm.

I kam arritur rezultatet  vetëm në sajë të ndihmës se jashtëzakonshme 
që kam marrë nga kolegët, miqtë dhe familja. Unë kam vërejtur se 
njerëzit në përgjithësi janë shumë të gatshëm për të ndihmuar, por duhet 
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të orientohen se si. Ndërkohë që personat me aftësi ndryshe nuk duhet 
që vetëm të kërkojnë pafund dhe të mbeten në pritje. Çdo person duhet 
të angazhohet për të bërë më të mirën e tij në ato fusha ku mundet dhe 
duke realizuar këtë, bashkëpunimi me të tjerët është më lehtë për t’u 
ndërtuar.

Vazhdoj të rrethohem edhe sot nga miq të mire, që më mbështesin 
e mirëkuptojnë. Puna e përditëshme ka rrëzuar barrierat për mua, që 
veçojnë personat me aftesi ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë. Por 
shoqëria në rradhë të parë duhet të rrëzojë këto bariera për të qënë vetë 
realisht gjithëpërfshirëse.

Do të dëshëroja ta mbyll sërish me Stephen Hawking. Ai thotë diku: 
“Nëse ju mendoni se jeni në një vrimë të zezë, mos u dorëzoni; ka 

një mënyrë për të shpëtuar prej saj… Megjithëse jeta mund të duket e 
vështirë, ka gjithmonë diçka që mund të bëni, dhe me sukses. Ku ka 
jetë, ka shpresë. “
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