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Prodhimi i plotë apo i pjesshëm i kësaj broshure lejohet me u shfrytzue vetëm për
qëllime jokomuniste.
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SHKRIMI im botue pak kohë ma parë,1 me titullin Nji kunorë
për nji krye ngjalli debat mbi nji proces aktual që po bahet në
shtetin shqiptar, quejtë Poeti Laureat, nistue nga Qendra
Kombëtare e Librit dhe [e] Leximit (QKLL).
Mendoj se kjo zhurmë ndodhi për tri arsye. E para, në

K

frekuencën publike të diskutimeve u pá qartë se tema bazike
të letërsisë shqipe, si ajo e realizmit socialist, nuk janë shterrue
me cilësinë e duhun shkencore tash 30 vjet dhe se lexuesi
shqiptar asht i paorientuem, e për pasojë pa kujtesë përkatëse
(identitare, intelektuale e estetike). E dyta, histerizmi i disa
personave të përfshimë në debat—së shumti komente rrjetesh
1

https://sbunker.net/op-ed/90688/nji-kunore-per-nji-krye/
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socialesh—dëshmon se Shqipnia ende nuk asht ndërgjegjësue
për damin e madh kombtar gjatë diktaturës dhe se ai shtet
sërish e don dhe e kërkon nji diktaturë edhe ma të egër sesa
ajo që po zhvillohet në postkomunizmin shqiptar. E treta, nji
motiv periferik si ai i rastit të lapsusit të nji titulli poezie të z.
Sadik Bejko, u instrumentalizue për me prodhue kamuflazhin

S

e nji paligjshmënie nga ana e Komitetit të përzgjedhjes së
Poetit Laureat (KPL). Po ta nisim nga e arsyeja e tretë, po del
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e qartë se banalizimi i nji çêshtje’ si lapsus referencial,
viktimizimi, përdorimi me ngut i precedencës tue angazhue
media që me e quejtë ‘falsifikim’ nji dokument/faksimil që
publikova vetë prej burimeve të Bibliotekës Kombëtare të
Shqipërisë (BKSH), stereotipizimi i disa frazave komuniste, të
bajnë me mendue për kakofoni të qëllimtë propagandistike.

K

Po shpjegohem ma qartë. Mbas ndjesës publike kërkue nga
ana ime z. Bejko, në profilin tim të Facebook-ut më datën 22
tetor 2020,2 ky i fundit nisë prej pozicionit viktimizues e
2

Në nji komentim timin të djeshëm, mbi faktin se Juria e QKLL-së, nga 25
kandidatë pohoi se ishin 26 tue futë në 10-she poetin Sadik Bejko, pa qenë në
listën fillestare (dt. 5 tetor 2020), pohova se asht përfshî S.B. autor i nji poezie
të hershme ‘Ditët Enverit të jetës time’, tue iu referue skedimeve të mia marrë
prej Bibliografisë Retrospektive në BKSH. Fatkeqsisht konstatova se kemi të
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ndërroi pllakën tue u ba akuzues e tue më quejtë falsifikator,
së bashku me nji aradhë të gjatë kamikazësh poetikë që
britnin hossana për z. Bejkon. E ftova sërish, mbrenda asaj dite
me nji komunikim tjetër publik, 3 që të matej dhe të
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bajmë me nji lapsus të gjeneruem prej bibliografëve, ku në të vërtetë në vend të
‘Everest’ asht shënue ‘Enverit’. Kjo më ban të marr kostot profesionale e
personale përsipër tue i kërkue ndjesë publike z. Bejkos për këtë keqkuptim e
dam që i kam shkaktue. Bashkëlidhë fotoja e retrospektivit bibliografik 1972.
{nuk jepet në këtë fusnotë, por asht publikue në profilin tim}.
3
ARSYETIM APO IDHNIM? Po më duhet të baj nji rikomunikim për sa
shpjegova ma heret, tue dashtë me penetrue nëpër kanale aspak demokratike e
liberale. Z. Bejko, apo kushdo tjetër që ka lidhje miqsie a jo me personin në fjalë,
mundet me komentue në profilin tim të FB e ndërsa unë (as miqtë e mi) në atë
të z. Bejkos JO. Kjo asht zgjidhje e tij, e menaxhimit të FB. Nuk ka asgja të keqe.
Por, në këtë rast nuk më lejon të gjegjem në kushte të barabarta. Z. Bejko ju ftoj,
meqë ju e keni të bllokueme faqen e FB për komente, për hir të transparencës
publike, ta adresoni zhvillimin e dialogut tuej në faqen time, dhe jo me u kujdesë
për ‘të vërtetën’ që po thoni: dmth. me kundër-të vërtetetën!
Qysh në krye, kërkova prej z. Bejkos durim në verifikimin e njisive, gja që unë i
kisha pjesërisht në fondin tim personal. Kjo gja desht nji orë të natyrshme-fizike,
sa të zbardhte dita në Shqipni. Me t’i verifikue njisitë, konstatova se kemi të
bajmë me nji gabim njerëzor të Bibliografisë së Periodikëve në BKSH. Ato
faksimile që publikoi z. Bejko në profilin e tij (të cilat janë të bashkëlidhuna
edhe këtu ma poshtë {nuk jepen në këtë fusn.}, tashma për transparencë ma të
madhe ‘me evidentim të verdhë’ [ba prej meje në mjes për lehtësi komunikimi]
e ‘pa evidentim’, sikurse asht nga NJISIA përkatëse e fondit bibliotekar), kanë
dalë prej meje, për me qenë transparent dhe me dëshmue të vërtetën.
Gabimisht, qysh dje, z. Bejko deklaroi se unë kam pasë qëllime negative dhe
nënvlerësim për poezinë e tij. Kjo nuk asht e vërtetë: unë kam citue vetëm titullin
e nji poezie të tij ‘tashma të keqshkrueme’, gja për të cilën kërkova ndjesë publike
tue marrë mbi vetë peshën profesionale-personale, po ashtu edhe për
insitucionin ku ruhet (SIÇ JEPET/E DHASHË NË IMAZHE). VERIFIKOJENI
dhe krahasojeni me fl. 41 të bib.retrospektive, të periodikut, në BKSH. Ajo nuk
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asht falsifikue nga ana ime. GABOHENI. Nuk asht në natyrën time të punës
me falsifikue. Unë nuk e publikova foton-faksimilin e faqes së gazetës, për mos
me shty ma tej nji debat, që mund të merrte lêndime apo pesha të tjera
emocionale për juve, z. Bejko. Falja publike, prej nji gabimi njerëzor-bibliografik
(pra që nuk varej/t prej meje në këtë rast), për sa kuptoj vetë, nënkupton edhe
ndjesën time ndaj jush si person. Ju siguroj se NUK KA ASNJI PHOTOSHOP
– të paktën, ju lutem mos supozoni dhe akuzoni pa të drejtë. Verifikoni dhe
mandej, mbani qëndrimin tuej. Meqë ju komentuet, pastaj, në profilin tim, mbi
a nën komentet e mia, apo të dikujt tjetër në faqen time, jua postova edhe faqen
e poezive në ‘Drita’ 1972/10 dhjetor, f. 10, tue ju kërkue me mirësjellje që ta
lexoni edhe qëndrimin tim. Dmth. edhe ata sinkrone fotografike që keni ju,
kanë dalë nga unë, e qarkullue mandej prej disave. Këtë dëshiroj t’ia bani me
dije pjesës suej të miqve, që tashma e kanë lëshue turrin pa kuptue asgja. Me
randësi asht që BKSH në ripunimet e veta me e shkrue korrekt titullin e poezisë
suej, gja për të cilën kam besim të plotë se ndodhë në nji të ardhme [online].
Edhe ma me randësi asht që BKSH me e konfirmue AUTENTICITETIN e
njisisë që unë kam shpërnda. Gja që mund ta kryeni vetë apo cilido tjetër, i
interesuem. Pra, për nji material të aksesueshëm nga kushdo (i verifikueshëm!)
si mund të spekuloni për falsifikim? Mbase asht me vend që këtë barrë, që po
adresoni ndaj meje, pa të drejtë, ta kërkoni në nji institucion, materiali i të cilit
asht tash sa dekada në atë formë, pra ME PASAKTËSI REFERENCIALE që i
njeh dhe vetë sektori i Bibliografisë, në BKSH.
Tash me keqardhje shoh, se keni postue nji qëndrim tjetër!
Në asnji moment të vetëm në jetën time, nuk kam pohue se jeni ‘spiun’. E që e
konfirmoni vetë që nuk keni qenë as spiun as komunist. Kjo asht në nderin tuej!
Sikurse edhe për kolegët tuej që kanë qenë të tillë; edhe kjo besoj se asht në
nderin e tyne. Nuk kam asnji kundërshtim.
Biseda me ju, po e ritheksoj asht rezultat i nji KEQSHKRIMI të titullit të poezisë,
dhe ju si autor e poet jeni krejtsisht jashtë fokusit tim të debatit që kam
parashtrue. Për komentin që pata ba, mbajta qëndrimin tim tue e fshî e kërkue
ndjesë publike. Prandej, due t’ju siguroj se nuk asht në kriterin tim me ba ‘pis’
askênd. Unë e konsideroj publikimin e nji poezie, në çdo rrethanë, të
mundshme akt-komunikimi dhe jo ‘fshehje’. Asht njikohësisht jashtë qenies
sime me ju prekë në plagë, sikurse shkrueni, as ju as dikênd tjetër. Tashma se
çfarë ka në atë poezi, çdokush mundet me e lexue vetë. Ndërkohë, Lisandri &
co., e cila ka në kompani VETËM personin tim fizik-juridik, e mirëkupton
‘haraçin’ e kohës, por ma shumë mirëkupton ata që nuk pranuen me pague
detyrime të tilla. Pra HESHTËN.
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artikulonte në mënyrë ma të përgjegjeshme, por ndërkohë
makineritë e propagandave ishin vû në punë: faqe online, disa
gazetarë jashtë çdo standardi minimal etik e profesional, faqe
gazetash, shkrimtarë që bajnë temena etc.
Tue qenë nji material i dalë prej meje, dhe z. Bejko së bashku
me kêdo tjetër ka riciklue të njejtin material, ai njiherësh më
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ban mue përgjegjës dhe BKSH-në. Ky insitutcion nuk pati
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Kah fundi i shkrimit thoni: ‘Edhe për partinë do të këndonim, se ishte me detyrim. Se
ndryshe nuk do të ekzistonim.’ Kjo, pra, asht zgjedhje me vullnet konkret. Edhe
MUHAMET ADEMI, ZEF ZORBA a PRIMO SHLLAKU (a ndokush tjetër që
e kam ba publike kahmot, në shkrimet e mia) kanë ekzistue në formën e vet:
herë si ‘lule nate’, herë si ‘liri e fijes së barit’ e herë me ‘buzë të ngrira në gaz’:
pra të gjithë nën diktaturë. Kjo asht pjesë e ndërgjegjes së secilit.
Si duket, fjalët e e mia, nuk banë vend në qëndrimin tuej sepse ‘nuk jeni idhnak’.
E për këtë suportuet ndonji media [si alb-spirit], për me POHUE
‘FALSIFIKIMIN’ e ‘NJI MOSFALSIFIKIMI’. Ju përgëzoj tej mase për ngutin
dhe mungesën e racionalizimit.
Pra, z. Bejko unë ua përsëdyta qëndrimin tim të vërtetë e të sinqertë, në çdo
konsekuencë të mundshme. Kjo tashma asht në dorën tuej, ta konsideroni apo
ta spekuloni. Por, ma kryesorja në këtë debat, edhe pse asht qëndrimi i detyruem
i Komitetit të QKLL-së, asht pyetja se a e pranoni ju si poet dhe si qytetar i
ndershëm i RSH, që me qenë në 10-she pa qenë në 25-she? Nuk e di a mund të
keni nji shpjegim për këtë gja. Kjo besoj se asht katapulta ma interesante e këtij
kompeticioni për dafinë. Tue mos ju interesue honorifikime të tilla, siç
shpreheshit, ma do mendja se mundeni me e orientue këtë bisedë ma me pleqní.
Ju uroj shëndet e punë të mbarë,
Jueji
Lisandri.
P.S. Enveri sado i lartë nuk ka lidhje me Everestin, paçka indeksit!
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ndonji reagim publik për këtë rast, por si ish-punojës i atij
institucioni po tham me bindje se ai vend nuk asht vend
falsifikimesh, por vend pune intensive pavarësisht situatës të
këtyne vjetëve të fundit. Dhe natyrisht, kush punon edhe
gabon! Të akuzosh nji istitucion, në 100 vjetorin e tij, dhe
njiherësh kërkuesin që ia asht referue burimit të atij

S

institucioni, të ban me mendue për tolloví qëllimore, që me
humbë gjurmë për praninë e tij në shortlistë pa qenë fare në
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listë. Insitucioni i QKLL-së dështoi sa herash në shpjegimin e
tij. Po merret vesh se ky institucion që e ka krijue Poetin
Laureat (PL) nuk asht i kthjellët vetë, por po futë disa persona
që me plotsue arna-arna se në çka ‘konsiston’ njimend PL,
dhe cilat janë kriteret shqiptare në krijimin e këtij posti. Ma
e randësishmja asht, se mbasi z. Bejko së bashku me gugatjet

K

pro-histerike e vërtetoi se dokumenti që kisha paraqitë ishte
origjinal, dhe i pafalsifikuem. Nuk kërkoi falje, as mue as
BKSH-së. Edhe kjo asht në nderin e tij. Nji tjetër fakt, që të
ban me e marrë në konsideratë asht devijimi i pyetjeve që ai
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dha për gazetaren Fatmira Nikolli si në insertin e videos 4 si në
opsionin shkrimor.5 Natyrisht kjo asht çêshtje personale e tij,
por nji ndër dy temat bazike të shkrimit tim Nji kunorë për nji
krye (1) përjashtimi i poetëve shqipshkrues dhe (2) skarcimi i
grupmoshës nën 45 vjeç asnjiherë nuk morën përgjigje, as nga
ky i mbrami as nga KPL apo QKLL-ja. Mbase në fund fare

S

merret vesh...
Për me u lidhë me arsyen e dytë, të shumë zhurmë për asgja

ÊN

d.m.th. produktin socreal, me trishtí dallohet nji koalicion
miqsor që reagon, dhe nuk arsyeton apo ndryshe shkarkon
neuronet e veta pa iu referue fakteve konkrete. Por reagimi
kakafonik, siç e përmenda, asht përpjekje për me e amnistue
periudhën e propagandës letrare gjatë diktaturës. Siç e kam

K

shprehë: ‘Nuk propozoj modelin e përndjekjes së Javert-it ndaj Jean
Valjean-it assesi, por nuk pajtohem me shoqninë shqiptare, me
intelektualët e kritikët që e kanë braktisë Mnemosinën për me

4

https://www.youtube.com/watch?v=d4z5BQSHA6w&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR09LNFtf78OFXkITqrBMvkxCeIV072qyLeCokgTz1Xw0PJq_YsnbcC4
kzA
5
http://gazetashqiptare.al/2020/10/24/intervista-sadik-bejko-mbi-poetinlaureat-e-haracet-tona-dikur/
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mbushë bulshijtë në ujnat e Lethes.’6 Nëse nuk e kanë në mend
(ata socrealista), të cilët janë gjallë me kërkue ndjesë për
damin estetik e ideologjik, që kanë përçue tek lexuesi tue e ba
sot deri të pafrê, të paktën të kenë ndjeshmëni ambientalisteekologjike. Të lypin falje për tanë atë drû që kanë shpenzue
tue prodhue letra e libra me tirazhe deri në 20.000 kopje gjatë

S

propagandës moniste.
E dyta asht varësisht e lidhun me të parën, me mungesën

ÊN

serioze të studimit të autorëve socrealë, që janë kthye e
tansformue, në shoqninë shqiptare, sikurse në politikën e
kësaj kulture. Këtu nuk asht problemi me e lidhë këtë ngjarje
shqiptare politikisht, por me e konsiderue ideologjinë
artistike të së shkuemes së tyne si pjesë esenciale e fazave të

K

tyne shkrimore. Dëshmitë e teksteve tyne, nuk janë
ekuivalente me dosjet e Sigurimit të Shtetit siç pipëtijnë do
zaje ndër bërrakat e Tiranës, por tekstet janë testamente të nji
epoke ogurzeze. Askush nuk foli deri tash (jashta komenteve

6

L. Kola ‘Nji kunorë…’
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sporadike në rrjete sociale) për ata që nuk shkruen në
komunizëm, ata që nuk paguen as haraç as bakshish.
Në këtë pikë, nëse amnistohen poetët e dikaturës, haraçmenët
dhe bakshishaxhijtë, nuk shoh me vend atëherë që të
kritikohet Kadareja për të shkuemen e tij prej socrealistit.
Kështu që taborristat e gegënishtes, ata që kishin me zgjidhë

S

fatet e asaj traditë përmes instituteve inaktive, jam i mendimit
se tue e panue veten në nji kompeticion jogjithpërfshimës e

ÊN

të instrumentalizuem prej vjegëzave komuniste, duhet të
dëftohen të matun kur ta mprehin shpatën ma për debate
publike ndaj të shkuemes së Kadaresë si Vox Kommunismus.
Gjykoj dhe i mëshâj bindjes sime, tue pasë në mend të gjithë
viktimat e komunizmit shqiptar, se konjukturaliteti dhe

K

dëshira për konkubinazh mediatik nuk duhet me e ba
personin aleat me nji event që në thelb nuk përçon vlera të
shndoshta kombtare si PL. A thue s’dit me pague haraç Havzi
Nela—martiri i fundit ndër poetë? Po Át Donat Kurti, që vdiq
në skam me shumë të tjerë? Po Musine Kokalari a s’mujt me
u kompromentue? Po a s’kishte ditë me lanë bakshish Arsi
Pipa ndër duert e Sigurimsave? Po vetë Uran Kostreci a thue
11

kishte ditë me e pague haraçin a me dhanë bakshish? E saesa
të tjerë, të ekziluem apo të destinuem me jetue a vdekë në
(post)komunizëm. Prandej ju ftoj ta zgjidhni sofrën se ku doni
me u ulë, ndër dy sofra s’keni vend.
Tue u lanë, pra, gjanat e padiskutueme dhe tue u zhvillue të
shumtën virtualisht si debat, sot çêshtja e trashëgimisë së nji

S

poezie propagandiste, ofensive, inergjenocidiale, ateiste,
servile, me dam të madh kombtar e estetik, NUK ASHT

ÊN

DISKUTUE KURRË.

Nisë prej paragrafit të masipërm, tue e lidhë vetëm me poetët
e dhetëshes në PL dhe nji pjesë të produktit tyne, pa e harrue
Kryetarin—se rreshti nuk mbaron—ju ftoj të krijoni nji lexim
personal sesi janë edukue brezat e ndryshëm (prej te fëmijët,

K

maxhorenët e deri tek mosha e pjekun) përmes nji vox-i
unjisues.

Titulli i kësaj broshure me përralla pa mbret asht nxjerrë nga
nji varg i nji prej kandidatëve për PL. Ndërsa nji poet tjetër
në listë, për arsye sensibilizimi me rastin e tij familjar, nuk
asht gjykue me u përfshî në këtë broshurë.
12

Faqet e gazetave të plota, ku del edhe emni i ndonji poeti/eje
tjetër asht fshî sepse nuk asht në interes studimi, por as e
nevojshme me u ba publike. Kush ka dëshirë për lexime ma
komode a integrale, asht i lutun t’u drejtohet bibliotekave të
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ndryshme të Shqipnisë, ku ruhen librat dhe periodikët.
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RUDOLF MARKU

Rudolf Marku, 8 Nëntor, “Drita”, 9 nëntor 1986, nr. 45, f. 9.
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NATASHA LAKO

Natasha Lako, Partia dhe fëmijët, “Në shërbim të popullit”, 1984, nr. 11, f. 25.
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BARDHYL LONDO

Bardhyl Londo, Emri i Enverit, “Drita”, 1986 (19 tetor), nr. 42, f. 8.
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PREÇ ZOGAJ

Preç Zogaj, Kur u pranova antar në BRPSH,* “Drita”, Tiranë, 18 korrik, 1976, f.
8.

*akronim i Bashkimi i Rinisë së Punëve të Shqipërisë

21

S
ÊN
K
Preç Zogaj, Partisë, “Drita”, Tiranë, 1978 (20 gusht), nr. 34 f. 11.
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RUDOLF MARKU

Rudolf Marku, Partisë në: Shokëve të mi, sh. b. Naim Frashëri, Tiranë, 1974, f.
3.
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Rudolf Marku, Toka ime në: Shokëve të mi, sh. b. Naim Frashëri, Tiranë, 1974,
ff. 56-66.
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Shokë shkrimtarë, kompozitorë e artistë: Ju kini detyra të mëdha
për themelimin e Revolucionit ideologjik e kultural. Veprat tuaja
siç porositi Plenumi i 4-të i Komitetit Qendror të Partisë të
pasqyrojnë kurdoherë jetën e gjallë të popullit tonë, të
përshkohen nga partishmëria
proletare, të kenë brendi të
shëndoshë socialiste dhe të
mbështeten fort në
tabanin kombëtar.

Ballina e ‘Nëntori’ 1973/12.
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MIMOZA AHMETI

Mimoza Ahmeti, Parti, “Kastrioti”, 1984 (21 shtator), f. 8.
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BESNIK MUSTAFAJ

Besnik Mustafaj, Abetarja në: Fytyrë burri, sh. b. Naim Frashëri, Tiranë, 1987, f. 3.
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Besnik Mustafaj, Për Partinë, “Studenti”, Tiranë, 1980, 10 tetor, f. 4.
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