
Urime Festa e 28 Nëntorit

Urime Festa e 28 Nëntorit të gjithë shqiptarëve kudo që
janë. Kjo ditë e bekuar dhe e shënuar për të gjithë ne ka
qenë dhe mbetet simbol i bashkimit, unitetit, lidhjes,
krenarisë, qëndresës dhe vendosmërisë së popullit
shqiptarë.
Kjo është një ndër ditët më të ndritshme dhe ndër më të
rëndësishmet të rilindjes sonë kombëtare, në gjithë his-
torinë tonë. Liria e arritur, është vlera jonë dhe pasuria
më e çmuar e shoqërisë tonë, e cila nuk falet e as dhuro-
het, por fitohet me shumë punë e përpjekje, gjak dhe
vuajtje brezash.
Po këtë ditë është edhe datëlindja e Komandantit Leg-
jendar të Ushtris Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari
dhe daljes publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që
sakrifikuan shum jetën e tyre për vendin tonë, dhe janë
ngjarje që i dhanë shpirt historisë sonë. Festat e nëntorit
janë festat e krenarisë sonë kombëtare, të cilat na dhanë
forcë e kurajë për rilindjen e shtetit të Kosovës. Në këtë
ditë të shënuar, iu përkulemi për të gjithë ata të cilët
luftuan dhe flijuan veten e tyre për lirinë dhe pavarësinë
e atdheut tonë.
Pra edhe një herë Urime Dita e Flamurit, 28 nëntori.

SUKSESI ESHTE DESHIRA
PER TE QENE ME SHUME

JO PER TE PASUR ME SHUME
Besoj se suksesi nuk jane parate.
Nje person nuk eshte I suksesshem
sepse eshte duke kaluar nje periudhe
shume produktive ne biznesin e tij
ose po I shkon me teper se mire ne
anen e tij profesionale. Mendoj se
keto sjane aspak te rendesishme.
Ajo qe me te vertet ka shume
rendesi jane familja dhe shoqeria
jone. Ne duhet te vleresojme gjerat
te cilat kane nje vlere te vertete dhe
jo te shikojme anen materiale ose
nevojat tona fizike. Njehere gjyshja
ime me tha me shume kujdes se
cfare do te thote "Sukses". Asnje-
here nuk do ti harroj ato fjale. Me
tha se suksesi nuk ka te beje asgje
me ate qe shumica e njerezve imag-
jinojne. Nuk ka lidhje me titujt qe ti
ke, gjakun e trasheguar apo shkollen
qe ke studiuar. Nuk ka lidhje me
madhesine e shtepise ose se sa mak-

ina ti ke ne garazhin tend.
Nuk ka lidhje me te qenit te fam-
shem ose shef. Nuk ka asnje lidhje
me pushtetin qe ti ke, nese je presi-
dent ose nese flet fjale te medha.
Nuk ka te beje me teknologjine qe ti
perdor. Nuk ka te beje me rrobat qe
ti vesh dhe se kujt firme I perkasin,
as me statusin tend social. Nuk ka
lidhje me te qenit nje organizator
perfekt, nese flet gjuhe te ndryshme
ose nese je atraktiv ose joatraktiv.
Sukses do te thote se sa njerez
buzeqeshin me ty. Se sa njerez te
duan dhe kujdesen per ty. Se sa
njerez admirojne sinqeritetin tend
dhe thjeshtesine e shpirtit qe ke. Ka
te beje me kujtimet qe ti le para se
te vdisje.  Ka te beje me njerezit qe
ti ndihmove ne situata te veshtira
dhe cfare menyra perdore per te
shmangur lendimin e personave qe
ti doje. Ka lidhje me triumfet te cilat
jane te perfshira ne enderat e tua. Ka
lidhje me xhentilesen qe ke per te

tjeret dhe jo kontrollimin e tyre.
Nese perdore trurin aq shume sa
perdore dhe zemren. Nese ishe ego-
ist, apo ishe fisnik. Nese e doje
natyren dhe femijet, dhe nese tre-
gove kujdes per moshen e trete. Ka
te beje me miresine tende dhe de-
shiren per te jetuar. Ka te beje me
aftesine per te degjuar dhe vlere-
simin qe ben per sjelljen tende. Nuk
ka lidhje me se sa persona thjesht
ndenjen me ty, por se sa nga ata me
te vertete te deshen. Nuk ka te beje
me transmetimin e ndjenjave te tua,
por se sa njerez besojne nese ti je I
gezuar apo vetem pretendon te jesh.
Suksesi eshte balanca e drejtesise qe
te con ne ate qe ti ke. Eshte
mireqenia tende. Suksesi eshte
ndergjegjja jote, digniteti jot I pam-
poshtur, dhe deshira jote per te qene
me shume, jo per te patur me
shume.

B. Lulaj
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Vizita ne Kalane e Lezhes

Ne date 18. 10. 2013 shkolla “Bota
e Diturise” organizoi nje ekskursion
per nxenesit e gjimnazit me destina-
cion ne Lezhe. Njohja e historise nga
afer te popullit tone i entuziasmoi te
gjithe nxenesit. Ndjesia se do te
shkonim ne ate vend ku heroi yne
kombetar ka rene, nuk kishte te
pershkruar. Pjesemarresit ne ekskur-
sion arriten nje numer me te madh se
cdo ekskursion tjeter. Sapo mberritem
ne Lezhe, vargu i stergjate i nxenesve
u nisen drejt malores e cila te conte ne
majen e kalase. Rruga ishte e shtruar

me kalldrem, e paster aq sa duhej te
ecje me kujdes per te mos rreshkitur.
Dielli ishte shtrirë gjithandej dhe
nxehtesia po na i mberthente shpatul-
lat. Tatepjeta e rruges sa vinte e ngri-
hej. Ne te majte shihej qarte Deti
Adriatik i cili krijonte nje iluzion te
mahnitshem me qiellin dhe vijen e
qytetit. Shtepite uleshin e ngriheshin
njera pas tjetres si te benin gara. Ne
krahun e djathte te rruges se
kalldremtë, ngrihej bindshem muri 2
metra mbi ne, ecja pergjatë asaj kodre
zgjati rreth 30 minuta ku ne cdo hap
qe hidhnim shihnim se sa frikshem
ngriheshin mbi ne thepisja e malit ku

ndodhej kalaja. Erozioni dhe mosha
shume vjecare e tyre, i kishin dhene
nje pamje mbreselenese te paharrue-
shme. Ne te hyre te kalase ndod-
heshin disa arkeologë te cilet i ishin
futur punes me germime. Zbulimet e
kockave qindra vjecare perbenin nje
pjese te rendesishme te kalase. Me ne
fund arritem ne krye te kalase gji-
gande, me gure te medhenj lidhur
njeri me tjetrin me forte se kurre.
Hapësira qe zinte ishte teper e madhe.
Pamja fantastike qe dukej nga bede-
nat e saj na linte te shihnim qytetin ne
pëllembe te dores. Fotot nuk kishin te
sosur, dhe ndjesia se hapi yt po
shkelte mbi hapat e shume heronjve te
rene per atdhe skishte shpjegim.

BLERTA SULAJ

Udhetimi i pare ne Greqi
Lamtumirat asnjehere nuk jane

te lumtura dhe sidomos lamtumirat
me vendin tend. Nuk eshtë thjesht
nje largim nga shtepia jote, nga ajo
shtepi qe je rritur, ke hedhur hapat
e para aty ku rrije gjithe diten duke
luajtur me lodrat e tua, eshte nje
lamtumire akoma dhe me e dhim-
shme. Duhet te largohesh nga fa-
miljaret, nga shoqeria dhe nga
gjithe jeta qe ke krijuar deri ne ate
kohe. Kur vjen casti i nisjes, ndjen
nje brenge ne zemer dhe ndjen se
cdo gje do te permbyset dhe ne mo-
mentin qe jep pashaporten thua: “
kaq ishte, mori fund”. Nje jete e re
krijohet dhe cdo gje do te filloj nga
e para. Malli sa vjen e shtohet,
zbrazetia te pushton shpirtin dhe
nuk ndjen me force per te ecur per-
para.

Ne fund mbledh ato pak forca
qe te kane mbetur dhe fillon ti
shohesh gjerat me ngjyra e jo me
bardhe e zi. Fillon te shohesh se je
e afte te perballosh jeten kudo qe
je. Si perfundim thua qe ja ku jam,
jam e afte t’ja dale para e te shkoje
kudo. Relatat me familjen jane te
qendrueshme dhe cdo dy muaj ta-
kohemi. Tashme kam jeten time
dhe nje te ardhme te siguruar.

VIOLETA KRONGO

Ekskursioni ne Lezhe

Ne date 18. 10. 2013 nxenesit e
shkolles se mesme organizuan nje
ekskursion ne qytetin e Lezhes.
Nisja u be nga qyteti i Fierit ne oren
6 e 30me 2 autobusa. Ne shoqeri me
nxenesit ishin edhe mesuesit kujde-
star te tyre.

Fatmiresisht koha ishte e mire
dhe ne favor te nxenesve. Autobusi
gumezhinte nga brohorimat e
nxenesve. Kenga dhe hareja nuk
pushuan per asnje minute gjate
rruges.

Kur arritem ne Lezhe te gjithe
filluan te shihnin perreth dhe direkt
shkuan te memoriali madheshtor i
Skenderbeut.

Te gjithe filluan te benin foto

dhe u drejtuan drejt kalase. Kalaja
ishte e larte dhe na u desh shume
kohe per tu ngjitur. Kur arritem atje
filluam te shikonim perreth te
mahnitur. Secili filloi te bente foto
qe te kishte nje kujtim nga ky qytet.
Kthimi ishte gjithashtu i lodhshem.
Kur po largoheshim nga kalaja
pame nje grup arkeologesh te cilet
po germonin varret antike dhe aty
pame kocka mbi 1 mije vjecare.

Pasi hipem ne autobus shkuam
drejt Durresit ku hengrem dreken
dhe shkuam ne disko.

Kthimi ishte pa asnje shqetesim.
Si gjithmone nxenesit u kenaqen
dhe ngelen me mbresa nga ky qytet
antik.

VIOLETA KRONGO



Migeli u bë me motër
Unë jam Dea. Jam në klasën e

tretë. Sot do të flasë për një shokun
tim të klasës i cili quhet Migel. Mi-
geli është një djalë me karakter të
vacant. Eshtë i shkathet, pak lla-
fezan dhe shumë I mprehtë. Eshtë
nga ata tipa që të merr fjalën nga
goja. Shpeshherë edhe mësueses ia
ndërpret shpjegimin, dhe ajo për
këtë i tërheq vëmendjen. Mirëpo

Migeli këto ditë është shumë i
lumtur, sepse është bërë me motër
të vogël. Ai këtë lumturi e ndau
edhe me ne shokët e shoqet e
klasës. Unë e kuptoj shumë mire
gëzimin e Migelit, sepse para tetë
muajsh u bëra me vëlla. Duke i
uruar Migelit, suksese në mësime,
jetë të gjatë motrës, dhe u bëftë
100 vjeç!

Po e mbyll përshkrimin tim.
Migel u rritsh djalë i mbarë!

DEA THOMAJ
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NJË DITË NË EKSKURSION:
E premtja, kjo ditë magjike erdhi.
Mezi prisja të agonte dhe të rendja
te autobuzi. I lumtur ecja me shpe-
jtësi. U bashkuam me shokët e
klasës dhe nisëm udhëtimin. Ecja,
ecja dhe bashkë me mua shkëlqente
dhe dielli. Ai më ndiqte si një shok
imagjinar. Nga dritarje shihja
natyrën e kaftë të vjeshtës dhe erën
lozonjare që lozte me gjethet e
pemëve. Uji I lumit Skumbin gur-
gullonte furishëm dhe na për-
shëndeste duke thënë me zë të ulët
“Mirë se erdhët” të dashur fëmijë.
Para syve të mi shfaqet një kodër,
drejt saj gjalpëronte me ngadal
autobuzi. Ja ku arritëm në majën e

saj. Çfar po më shohin sytë: liqeni i
Ohërit ngjante si një copëz qielli.
Pulëbardhat fluturonin mbi të si retë
në hapësirë. Peshqit notonin në të si
një ylber shumëngjyrësh. Oh çfar
mrekullie. Ishin bashkuar të gjitha.
Malet si kurorë pasqyroheshin në
liqenin e kaltër. Sa shpejtë arritëm
në qytetin e Korçs! Ishte qytet I
pastër me rrugë të drejta. Koha iku
shumë shpejt, erdhi ora e kthimit.
Ndiheshim të lodhur por shumë të
lumtur. Do të mbetet në kujtesën
time kjo ditë e bukur vjeshte që ka-
lova me shoqet dhe shokët  e mi të
shkollës.
GEVIN BILANI

VJESHTA.

Vjeshta eshte e bukur ………..
Madje njerezit e quajne

VJESHTA E ARTE.
Vertet e arte eshte sepse gjethet

e pemeve ngjajne sikur i ke lyer me
ar ose me te kuqe si vezet e pash-
keve... .

Me pelqen te degjoj kercitjen e
tyre kur eci rruges dhe shkel mbi
to. Kur fryn era shtron një qylym
shumëngjyrsh ngado

VISAR HOXHAJ..

Shqiperi!

Shqiperi nena ime,
Sa te dua o nena ime,
sa trime e sa e shenjte je!
Sa te bukur gjakun e ke!
Me shqiponjen ne mes,
Kuq e zi je ti,
ndaj te dua o Shqiperi!

ERSI MAJKO

Nene Tereza

Per ty "Nene Tereza"
Zemra më rreh fort
Për ty nënë e madhe.
Që sʼu lodhe kurrë
Dashuri shumë fale.

Fëmijët i ndihmove
Anëmbanë në botë.
Nënë Terezë e dashur
Zemra e tyre thotë.

AMELIA OSMANI

Vëllai

Kam një vëlla
në shtëpi
që s’është kurrë
në terezi
Librat e mi
gjithmonë i merr
dhe i zhgaravit
për çdo here
Sa shumë e dua
sa shumë i flas
kur do të rritet
se po me plas

MEGI ZHARA
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SHQIPËRIA IME
Shqipëria, vendlindja ime, me bu-
kuri te rralla dhe vend strategjikë ne
Europë. Shqipëria, vend i pasur si
me (nëntokesore) natyrore. I kufi-
zuar me Greqinë, Malin e Zi, Maqe-
donine dhe Kosovën. Nje vend his-
torik me një popull të hershëm që
nga pellazgët e pare. Ajo njihet për
kulturen, zakonet, traditat, emra të
shquar dhe vepra të njohura të
trashëguara me fanatizëm brez pas

brezi. Shqipëria zotëron një terren të
zhdërvjellët ku ndërthuren ëmbël
dhe butësisht Alpet hijerënda në veri
me bregdetin joshes ne jug, dhe ku
bashkëjetesa e trojeve shqiptare
ecën me aq mirëkuptim ku s′ka as-
një lloj dallimi mes tyre dhe shqip-
taria është një. Ja pra, kjo është
Shqipëria, vendi përrallor i ballkanit
perëndimor dhe ku me krenari them:
“Unë jam Shqipëtare”

FAMILJA IME
Familja ime e mrekullueshme,
Me një sjellje të pëlqyeshme.
Për mua është e shenjtë,
Cdo pjësëtar i saj i shtrenjtë
Jemi plot pesë pjesëtarë,
Plot me vlera secili anëtarë.
Që të gjithë me mirëkuptim,
më kanë dhënë plot edukim.
Kam një motër, një vëlla,
kam një nënë dhe një baba.
Që të gjithë i dua fort,
dhe pa ta nuk jetoj dot.

KLEA DEMAJLIBRAT,
DETYRIM APO KENAQESI

Konkurencë të fortë po i bën inter-
net. Më pare njerëzit shfletonin
nëpër libra për të gjetur informa-
cione dhe gjithashtu gjatë kohës së
lirë lexonin libra, tani inteneti është
zgjidhja. Adoleshentët kalojnë më
shumë kohë në kompjuter, gjë që
çon në leximin e librave me
detyrim.
Është e bezdishme kur të thonë të
lexosh sa edhe ajo pak dëshirë që të
ka mbetur, të ikën. Kështu më dety-
rojnë edhe mua. Më kujtohet kur
isha e vogël dhe mami më çonte në
bibliotekën për fëmijë dhe më lex-
onte libra. Më pëlqenin figurat dhe
përmbajtja e tyre. Ndërkohë që
rritesha librat me përralla I lexoja
me dëshirë. Mirëpo, kjo gjë filloj të
shuhej kur unë kuptova se s´isha më
fëmi. Librat për fëmi ishin shumë
bajatë. Po shfaqjq interes për libra
të tjerë, më të ndërlikuar, si:
“NOVELAT E ZVAJGUT”, “NJË

LETËR NGA NJË E PABJOHUR”.
Shumë e bukur, e dhimshme.
“FAUSTI”, “ILIADA”, “ODISEA”,
“BIJTË E NILIT”, “KONTI I
MONTE KRISTOS”, “ANA
KATERINA” etj. edhe pse më
pëlqenin, përtoja t´i lexoja e në fund
i lexova me  detyrim. Kam lexuar
rreth 200 libra shumë  s´i mbaj
mend shumicat pasi i kam lexuar
me detyrim. Veprat e Shekspirit më
ka lënë vërtet mbresa. Mami më
detyron dhe ma ka bërë ferr të marr
libra me tema sociale, romantike,
filozofik¦ “KOMEDIA HYJNIRE”,
“FAUSTI” “GËTE” etjetj. Në ko-
hën e lirë, atë herë që kam, e kaloj
në kompjuter pasi libri do punë për
tu kuptuar dhe për tu imagjinuar,
kështu që I bie shkurt.
Ndoshta s´kam gjetur ende temën
time të preferuar ç´ka do më
gozhdonte në të, megjithatë s´kam
shpresa se do të ndodhë. Mendoj që
përsëri do vazhoj të lexoj libra me
detyrim dhe interneti në plan të
pare.

Disa thenie te Nene Terezes

E djeshmja iku.
E nesermja akoma s’ka ardhur
Kemi vetem te sotmen.
Le t’ia fillojme!
Ne s’mund te bejme dot gjera te
medha,
vetem gjera te vogla me dashuri te
madhe.
Perpara se te flasim, eshte e nevo-
jshme te degjojme,
Zoti flet ne heshtjen e zemres.
Ne qofte se je i perulur, asgje nuk

te prek, as leximi, as turpi sepse ti e
di mire kush je.
Nuk ka rendesi sa shume jemi te
angazhuar te bejme, por sa shume
dashuri veme ne të.
Nese lutemi, do besojme!
Nese besojme, do dashurojme!
Nese dashurojme, do sherbejme!
Folu butesisht njerezve!
Tregoje miresine ne fytyre, ne sy, ne
buzeqeshjen tende, ne ngrohtesine e
buzeqeshjes tende, gjithnje te kesh
buzeqeshje gazmore!Jep jo vetem
kujdesin, por edhe zemren!

Gjej kohe...
Gjej kohe te mendosh
Gjej kohe te lutesh
Gjej kohe te qeshesh
Eshte burimi i fuqise
Eshte fuqia me e madhe mbi toke
Eshte muzika e shpirtit.

ANXHELA SALIAJ

Shqiperia po pret
Hodhem cantat permbi krahe,
E drejt shtigjeve u nisem !
Kudo nëper bote u shperndame,
E nenen Shqiperi braktisem!
Malet qe ngriheshin gjer tek rete,
Me nje fryme i kapecyem!
E atdheun tone te shtrenjte,
Gabimisht shpinen i’a kthyem!
Dallget e trazuara te detit,
mes per mesi çame!
Nuk e mbajtem amanetin,
Qe stergjysherit na e lane!
Shtigjet kur I kaptuam,
Askush s’na pershendeti!
Ne toke te huaj shkuam,
Edhe atje askush s’na priti!
Ketu ku dielli s’te ngroh,
e hena nuk ndricon!
Si enderr e braktisur,
jeta po na shkon!
Ndaj duhet te zgjohemi vellezer,
prej gjumit qe na largon!
Se votrat tona po na presin,
me ngrohtesine qe ketu na mungon!
Ejani, kthehemi ne vendlindje,
Atje ku jeta merr kuptim.
T’i zbrazim zemrat nga kjo dhimbje,
E t’i mbushim perplot me gezim …

FRANCESKA SALIAJ
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Jeta…

Gjithçka në jetë është zgjedhje.
Madje edhe situatat më të pashpresa,
edhe ato, në thelb, janë zgjedhje.
Edhe heshtja përballë një situate të
rëndë është zgjedhje. Gishti me të
cilin mbajmë lapsin, po i njëjti gisht
që përdorim kur shtypim tastierën e
makinës së shkrimit apo të
kompjuterit, mund të përdoret për
shumëçka tjetër. Me po të njëjtën
shkathtësi të mendjes, shumë lehtë, të
bën vrasës profesionist, por ndërkaq,
me shumë delikatesë, mund ta për-
dorësh në paralojën e dashurisë dhe të
dallohesh si një dashnor i shkathët.
Gjithçka varet nga zgjedhja se çfarë
do të bësh me atë gisht. Kam mundur
të bëhem shumëçka në jetë, por kam
zgjedhur që të jem e madhe në sytë e
mi. Me kohë kam kuptuar se
vlerësimi nga të tjerët nuk të vjen
kurrë para se të fillojmë ta vlerësojmë
veten. Të vlerësojmë jetën, dashurinë,
por edhe botën ku këto të dyja mund
të frymojnë lirshëm. Ky libër është
një rrëfim për magjinë e zgjedhjes.
Fuqia për të ndryshuar veten dhe

botën qëndron në guximin individual
për të zgjedhur. E mira është që as-
kush mos të ndryshojë asnjë, për
cfarëdo lloj arsye si në dashuri dhe në
jetën e përditëshme. E vërteta është
që në vrapojmë shumë. Vrapojmë pas
kohës, vrapojmë që të mbërrijmë në
orar në punë, shkollë, në ndonjë festë,
takim etj. Vrapojmë pas egos tonë,
vrapojmë dhe shpejtojmë që të kemi
atë që duam. Vrapojmë pas njerëzve
që të ecim njëkohësisht me hapat e
tyre. Vrapojmë pas gjithckaje, por
duke harruar atë më të rëndësishmen,
veten tonë. Ne nuk e dëgjojmë veten
dhe zemrën tone, thjeshtë vazhdojmë
duke vrapuar pas të gjithavë duke
harruar që vetja jonë kërkon pak
qetësi, ka nevojë për pushim, vrapo-
jmë dhe një ditë kur të rrëzohemi nuk
do të mund të ngrihemi më nga lodhja
e tepërt. Do duam të flemë dhe mbase
në ëndërr do kemi kohë të mendojmë
për vete. Në thelb, është vetëm një
zgjedhje. T'i japim krahë njerëzores
brenda nesh apo të ikim prej saj. . !!

GABRIELA HAXHI XB

ISMAIL KADARE

Ismail Kadare eshte nje nder
shkrimtaret me gjeniale bashkeko-
hore, disa here i nominuar per
cmimin “Nobel” per letersi. Dallo-
het per novela, romane, por ka
shkruar dhe poezi dhe kritika. Ai e
ka ndare jeten e tij mes Frances dhe
Shqiperise. Veprat e tij jane perk-
thyer ne mbi 30 gjuhe. Gjithashtu
eshte martuar me shkrimtaren e njo-
hur te skicave per femije, Helena
Kadare.

Ismail Kadare lindi me 28 janar
1936 ne Gjirokaster, ku perfundoi
edhe arsimin e mesem, me 1958
mbaroi degen e Gjuhes e te Letersise
ne Universitetin e Tiranes. Me pas
shkoi ne Moske me studime per dy
vjet ne Institutin e Letersise Bo-
terore ‘’Maksim Gorki’’ (1958 –
1960).
Me vepren e tij, qe ka shenuar nje
numer rekord te perkthimeve (ne
mbi 45 gjuhe te huaja) ai e ka bere
te njohur Shqiperine ne bote, me
historine dhe me kulturen e saj she-
kullore.
Disa tituj te veprave te tij jane:

Enderrime
Perse mendohen keto male?
Keshtjella
Dasma
Koha
Dimri i madh
Prilli i thyer
Gjakftohtesia
Piramida

Poezi
Spiritus
Dosja H
Kushuriri i engjejve
Hija
E penguara
Aksidenti
Dite kafenesh
Shkaba
Ftese ne studio
Unaza ne kthetra
Pasardhesi
Qyteti pa reklama
Stine e merzitshme ne Olymp
Vepra 1
Vepra 2
Vepra 3
Clirimi i Serbise prej Kosoves
Vajza e Agamenonit
Kohe Barbare
Ikja e shtergut
Vepra letrare
Nata me hene
Ura me tri harqe
Tri kenge zie per Kosoven

FRANCESKA SALIAJ..

ELVIS KRÇINI
Edhe këtë vit nderon shkollën tonë

duke zënë vendin e parë
në olimpiadën e organizuar
nga “Udha e Shkronjave”.

Shkolla ime, vendi të cilin
çdo ditë e vizitoj, dhe
vendi i cili çdo gjë mua më
mëson. Ajo është vendi më
i mirë për mua, aroma
që lëshon shkolla ështe
ushqim i trurit tim, oborri i
saj është si parajsa, muret
e saj janë si shtëpia ime,
shokët dhe shoqet janë si
familja ime e dytë, arsim-
tarët janë si prindrit e mi të dytë.
Shkolla është vendi më i shtrenjtë, aty
gjej gjënë më të ndritshme "Diturinë",
sepse shkolla është çelsi i së ardhmes.
Pa shkollë, askush nuk di sesi të sillet,
apo sesi të kryejë një punë me rregull,
shkolla bëri që ne të mësojmë gjëra të
cilat çdo ditë i hasim si vështirësi. Ajo
na mësoi shkrim, lexim, llogaritje,
historinë e vendit tonë dhe botës,
gjuhë tjera dhe shumë e shumë gjëra
të cilat nuk kanë mbarim. Për mua
shkolla është si një lule që kurrë nuk i
ndalet aroma e diturisë.



Ese perkufizimi: Liria
Liria, nje koncept shume i ve-

shtire per t’u shpjeguar. Te gjithe e
deshirojme dhe shume kane folur
per te. Mendjet me te ndricuara te
njerezise si Aristoteli, Hobsi,
Dekarti, Maksi, Fromi, Berlini e
shume te tjere jane marre me te,
duke e perkufizuar sipas rrethanave
historike te kohes kur kane jetuar.

Mendimi me i perhapur sot eshte
qe: “Liria eshte mundesia qe ka nje
individ qe te vendose te mendoje, te
shprehet dhe te veproje i pashtren-
guar, duke perdorur deshiren per te
menduar dhe per te kryer nje akt me
ane te mjeteve qe ai i konsideron te
arsyeshme. “ Por ne fund te fundit a
mund te permblidhet liria vetem me
nje perkufizim?!

Sipas mendimit tim jo, por nese
do te me duhej patjeter ta
perkufizoja atehere do te perdorja
fjalet e Konices: “ Liria eshte e dre-
jta e kujtdo te besoje ate qe do, te
flase ate qe pelqen, te veproje si i
vjen per mire, mjafton te mos i bej
dem kurrkujt. ” ekonomike, te te
menduarit, te besimit etj.

Fokusohemi per shembull tek

liria e mendimit. Mbase kjo eshte
fusha ku ne kemi bere me shume
perpara. Ne mendojme vazhdimisht,
mendojme pa fund, mendojme e
mendojme, madje dhe ne gjume,
mendojme sa here te duam dhe si te
duam. Te pakten kete liri e kemi te
pafund.

Por kushdo qe ka mend e kupton
se ne te vertete ne gezojme nje gjys-
meliri. Kjo per shume motive te
cilat lidhen me traditat, shkallen
kulturore, krahinorizmat por edhe
mbetjeve te kultit. Po ta marrim nga
ana ligjore liria kufizohet edhe nga
mosha, per shembull shume ligje
ndalojne personat nen 18 vjec te

veprojne ne menyra te caktuara.
Te kesh liri nuk do te thote te

kesh nje “licens” e te besh cfare te
duash, por do te thote zgjuarësi per
te zgjedhur me te miren per veten.

MEGI SULEJMANI
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Kur festoj ditelindjen
Ai mengjes nuk ishte njesoj sit e

tjeret, ishte nje mengjes i vecante.
Ate dite ishte ditelindja ime. U
zgjova plot emocion pasi dhe
ambjenti qe me rrethonte ishte i
tille. E gjithe dhoma ishte e
mbushur me tullumbace, dhe letra
plot ngjyra. Ishte nje organizim i
vogel qe mua me zgjoi ate mengjes.
E gjithe familja qendronte rreth
meje duke me kenduar kengen e
festes dhe duke me dhene dhuratat.
Ishin te gjitha te vecanta e plot vlere
por mes tyre dallonte vetem njera. E
mora ne dore dhe fillova ta hapja.
Ishte e vogel dhe dukej se dicka e
vogel ndodhej brenda saj. E hapa
me kujdes duke menduar se çfar
mund te ishte. Hoqa me kujdes fjon-
gon e kuqe e cila mbeshtillte kutine.
Pasi e hoqa dhurata u hap. Kur c’te
shihja… Kutia Brenda saj mbante

nje leter dhe nje pale vathe. Ishte e
bukur sepse lerta permbante pjesen
me te madhe te kutise por kishte nje
vlere shume te madhe. Ai ishte nje
dedikim qe motra ma kishte bere.
Cdo dhuratë tjeter ne ate moment
me dukej e pavlere. Kjo ishte nje
dhurate e cila jo vetem me beri dite-
lindjen me te bukur po me la
mbresa te paharrueshme.

SAIDA HOXHA

Gjyshja ime

Ne zemer ruajme emra dhe per-
sona te vecante per ne. Emra qe
edhe pse s’jane me ne i ndiejme
njesoj po aq afer. Emra dhe per-
sona qe na rrisin rrahjet e zemres
dhe shtojne lotet ne sy sa here i
permendim. E tille eshte gjyshja
per mua. Ndonese kane kaluar vite
nga ndarja ime me te, portreti gjy-
shes me rri prane, i fresket dhe i
dashur, sikur te jete ende gjalle.
Gjithcka e kam te gdhendur ne ze-
mer: Syte e qeshur, veshtrimin e
ngrohte, floket e thijnjur, kapur me
karfica qe ja nxirnin me ne pah
miresine, fytyren me rrudha
pleqerie por gjithmone eremire dhe
duar topolake te cilat s’harronin
kurre te me perkedhelnin. Trup i
vogel por me zemer te madhe, ajo
dinte te falte vetem dashuri,
dashuri nene, ndaj kujtimet per te
jane strukur diku ne kujtese si per
te me treguar se ai vend eshte
vetem i saj dhe i askujt tjeter.

Thone se njeriu vdes kur nuk
merr fryme, por njeriu vdes kur
harron, harrohet dhe ndalon se
ndjeri. E pra, kjo nuk do te ndodh
kurre me gjyshen time. Ajo do te
jetoje gjithmone ne zemren time.
Sa me shume kohe te kaloje, ku-
jtimi saj nuk do venitet kurre,
perkundrazi, do te gdhendet me
shume ne kujtese.

URALDA SHYTI
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Te qenurit i dashuruar

Te shpjegosh dukurine e dashur-
ise eshte e pamundur. Emocioni me
dramatik qe njeriu mund te perje-
tojë, elementi me thelbesor i qenies
njerezore, ndjenje e fuqishme, e
zjarrte, energji e pafund qe deperton
edhe ne poret me te imta te qenies
duke na i rrembyer trupin e shpirtin,
eshte ndjenja e quajtur dashuri.
Thone se jeta nuk eshte me e jona
kur zemra eshte ngerthyer me nje
tjeter. Ajo eshte si ajri i paster, qe sa
here merr fryme njeriu e freskon
trupin e vete. Edhe ne kohet me te
lashta ishte nje nder preokupimet
me me prioritet i njerezve te urte e

te mencur te atyre koherave. Shume
filozofe por edhe ithtare te mendimit
filozofik kane shkruar, diskutuar
dhe sugjeruar rreth kesaj ndjenje te
madherishme dhe te perjetshme.
Nocioni “dashuri” ka burim nga mi-
tologjite me te lashta, si psh greket e
quanin ate nje arme te vertete. Ajo
eshte me shume se perceptim qe
mund te kapet drejtperdrejt permes
shqisave tona, pra ajo eshte dicka
madheshtore dhe e ndjeshme ne
thellesine tone shpirterore. Disa per-
sona e krahasojne ate me krahet e
nje engjelli, te cilat e mbeshtjellin
njeriun me embelsine dhe hijeshine
e tyre. Ata krahe te cilet do ta sho-
qerojne gjate gjithe jetes deri ne
vdekje. Keshtu qe perpara se te

dashurosh perpiqu dhe
meso te ecesh njehere ne
debore pa lene gjurme,
sepse zemra eshte si nje
femije, kujton se behet
gjithcka qe deshiron. Per
Platonin dashuria eshte nje
force e madhe dhe e fu-
qishme, afruese dhe bash-
kuese e te dy gjinive qe
tejkalon cdo material duke
u lehtesuar nga idealja, ku
sipas tij gjendet e bukura, e

verteta dhe e mira. Pra per dashurine
platonike nuk ka rendesi kontakti
ose lidhja, por ndjenjat pas te cilave
rrjedh dashuria. Kjo dashuri paraqet
formen me te larte e me te plote
ndaj se ciles njeriu jepet me ambicje
dhe deshire pas idealeve. Duke u
nisur nga kjo, themi se ka lloje te
ndryshme te dashurise, sic eshte ajo
e nenes per femijen dhe e anasjellta.
Kjo sipas meje eshte dashuria me
hyjnore, me e madherishme dhe me
e bukur qe mund te karakterizojë nje
njeri. Gjithashtu dashurite per famil-
jen, te afermit dhe miqte jane te
medha. Thone se kush nuk ka
dashuruar nuk ka jetuar kurre dhe se
ai person qe flet aq bukur per te, nuk
e ka njohur kurre fjalen “lendim”
prej saj. Te gjithe mund te dashuro-
jme ose mund te ndihemi te dashu-
ruar, por asnje nga ne nuk do
dashuroje aq bukur sa personazhet e
Shekspirit ne tragjedine “Romeo e
Zhulieta” te cilet dhane jeten per
dashurine. Prandaj edhe ti dashuro,
dashuro me gjithe fuqine e zemres
tende, po pa i ber keq vetvetes,
sepse dashuria eshte nje ndjenje sa e
rrezikshme, aq edhe e paperceptue-
shme nga anjeri nga ne.

EVINA DALANI

Nje takim i paharruar

Ne 29 tetor ne shkollen tone
erdhi nje aktor i famshem i teatrit
“Bylis”. Nje nga figurat me te
shquara te teatrit Bylis. Ai ishte ar-
tisti i famshem Astrit Hasani. Cdo
gje ishte e organizuar ne menyre
speciale e ne menyre te ngrohte per
t’i uruar mireseardhjen. Te gjithe
nxenesit degjonin plot kureshtje cdo
fjale apo fjali qe ai na tregonte. Disa
recitonin, disa te tjere pyesnin kurse
gjithe te tjeret degjonin. Cdo fjale
qe ai fliste per ne ishe nje kuriozitet
i ri. Ai fliste qarte bukur dhe here
pas here na tregonte ndonje batute
nga eksperiencat e tij. Jo vetem kaq,
por emocioni me I madh i ketij ak-
tiviteti ishte moment kur artisti reci-
toi. Ajo ishte pjesa me rrenqethese

ku te gjithe degjonin dhe ne fushe
kishte mbizoteruar qetesia. Ne fund
te ketij aktiviteti aktorit iu dhurua
nje buqete me lule ne shenje re-
spekti. Me siguri qe ky ishte nje
moment emocionues si per te ashtu

dhe per ne. Ky ishte nje takim i ve-
cante i cili do te na kujtohet gjith-
mone e do na lere gjurme te vecanta
ne memorie…

SAIDA HOXHA
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TE DASHUR NXENES DHE NXENESE
TE DASHUR MESUES DHE MESUESE

TE DASHUR PRINDER

Çdo fillim viti shkollor na kujton se kemi lënë edhe një
vit pas, dhe se JU JENI  një vit më i te rritur. Kjo i ndry-
shon gjërat për të cilat ne bashkë diskutojmë. Madje,
JETA  juaj është krejt e ndryshme nga ajo, kur ne,
prindërit të tuaj,  ishim sa ju. Ndaj është e vështirë për ne
të jemi krejtësisht të drejtë me gjithçka çka themi e çka
dëshirojmë të beheni. Por kjo  te dashur nxenes eshte
është rrugë e pandalshme: të kërkosh më shumë liri për
të vendosur vetë për atë që të pëlqen. Ajo që do të
kërkoja të kuptoni  sot, është që këtë liri duhet ta për-
dorni  në dobinë tuaj  për të vendosur të bëni  ato gjëra
që do të duken të drejta. Por pikërisht këtu lind një
pyetje e rëndësishme, për të cilën edhe unë  por edhe
shumë më të rritur se unë, mund të jenë ende duke
pyetur veten: se cilat janë gjërat më të drejta.

E megjithatë, ne mund t’i themi disa gjëra që sot, sido-
mos me gjërat që kanë të bëjnë me atë që të tërheq më
shumë tani, në moshën tuaj  Duke qëndruar me shokët
dhe shoqet   ju do të keni  gjëra që mund të ju  pëlqejnë
që t’i bëni  apo të tjera gjëra që nuk do të donit t’i bënit
kurrë. Rrjedhimisht, ndonjëherë do të donim të jemi në
vendin e ndonjë shoku për diçka të mirë që ai ka bërë.
Ose për ndonjë gabim tonin, do kishim dëshirë që të
ishte dikush tjetër në vendin tonë. Por, ju -lutem -kurre
mos kopjoni mos u sillni ashper me prinderit dhe mesue-
sit me shoket dhe shoqet  Kurrë mos provoni të merrni
meritat e dikujt, ashtu siç nuk duhet të mbani mëkatet e
askujt tjetër, përveç atyre të tuajat. Sepse as gëzimi i di-
kujt nuk të gëzon e as mëkati i dikujt tjetër nuk të bën të
përmirësohesh apo të mësosh.

Na ka ndodhur ne të rriturve, jo rrallë, që, në një moment
do të kishim dashur të mos kishim bërë gabime. Por, ,
ndonjëherë përmes gabimit, ne gjejmë një rrugë më të
mirë për nesër. Ama, më së pari, duke pranuar që kemi

bërë gabim, së pari vetes, e pastaj edhe të tjerëve. Në
këtë rrugëtim duhet të kërkosh falje apo të falësh. Por
nuk duhet të jetë ky qëllimi i vetëm. Më parë se gjithçka
duhet të përpiqeni të kuptoni  e të besoni   se si t’i për-
ballojmë gjërat që na ndodhin. E sidomos se si t’i përbal-
lojmë gabimet tona. Por   ju  mos prisni që tju falin më
së pari të tjerët. Duhet të jeni ju  që të falni Askush
tjetër, asnjë falje e kuptim tjetër, as ajo e nënës suaj apo
e imja, nuk mund të kenë fuqinë e faljes që mund t’i bëni
ju vetes tuaj

Vetëm kështu ti mund të shohni  përpara. Dhe ta dini se
çdo gjë që të ndodh, çfarëdo që të bëni gabim, duhet të
dini  se do jem krah jush,  për të të kuptuar, për të ecur
bashkë sa herë do të të duhet dora ime, sa herë do të du-
het të dëgjosh hapat e mi. Por më së pari duhet të besoni
te vetja juaj tek ajo që dëshiron ju  sepse askush, as ne që
ju  duam aq shumë, nuk mund ta dimë më mirë sesa ju se
çfarë  ju ben të ndjeheni  mirë. Veç kjo arrihet duke mos
pasur frikë nga ajo që je e nga ajo që bën.

Ndaj, në këtë rrugëtim nuk duhet të mbash mbi vete
mëkatet e të tjerëve, siç nuk duhet të të tundojë asnjë
meritë e miqve të tu. Do të të mjaftojnë gabimet dhe suk-
seset e tuaja  për të parë veten tuaj në pasqyrë e për t’u
vënë një emër hapave që do të hedhni  Dhe, më lejoni
tju   them edhe një sekret: të gjitha këto përpjekje për të
kuptuar veten  tuaj vijnë nga besimi e jo nga dyshimi,
nga dashuria e jo nga urrejtja. Sidomos te ky lumë i fun-
dit bëni mirë të mos laheni kurre  sepse urrejtja është një
lumë që del gjithnjë nga shtrati e shemb gjithçka që
mund të kesh ndërtuar për vite me radhë.
Edhe njehere
Duke ju falenderuar qe keni zgjedhur shkollen tone
Ju uroj suksese ne rrugen pa mbarim te dijes
Une do jem gjithnje me ju
Und kam bindjen se do me kuptoni dhe do ju kuptoj per
gjithcka
Faleminderit ju dua shume

BUJAR LULAJ
FIER  16 SHTATOR 2013

QARKORE  NGA PRESIDENTI I SHKOLLES BOTA E DITURISE
AS GEZIMI I TJETRIT NUK TE GEZON DHE AS MEKATE E TJETRIT  NUK TE PERMIRSOJNE

(Letër  per nx e shkolles Bota  Diturise  në ditën e parë të shkollës)

“Bota e Diturisë” , Kampionët e vjeshtës

Në aktivitetin e zhvilluar nga qëndra kulturore e fëmi-
jëve në bashkëpunim me Drejtorin Arsimore në kuadrin
e aktiviteteve sportive u zhvillua krosi masiv i vjeshtës.

Në këtë aktivitet mori pjesë edhe shkolla jonë në të cilën
u përfaqësuam me nxënësit e klasave të VII, VIII dhe
IX .
Në përfundim të aktivitetit shkolla jonë u nderua me
vendin e pare për klasat e VIII dhe të IX,

NJOFTIM
Të gjithë nxënësit që kanë krijime letrare, ese, kronika, punime të ndryshme që mund të botohen në gazetën e
shkollës ti pregatisin ato dhe ti dorzojnë pranë secretaries së shkollës.                         Nga Redaksia e Gazetës


