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PARATHËNIE

Kush më shumë e kush më pak, të gjithë thonë: jemi fis i
shquar dhe me taban. Tashmë është e vështirë të evidentosh një
familje të madhe nga një fis që ka bërë emër. Një familje që sapo
ka nisur të shquhet dhe nuk dihet në se do të ketë të tjerë njerëz
prej saj, të cilët do ta ngrenë më lart emrin e fisit. Historia e familjeve
që me të vërtetë janë dikush është e lidhur ngushtë me kultivimin e
traditave të të parëve të tyre. Sot shumë familje që njihen si të
kulturuara, nuk kanë para, gjë që cënon zhvillimin e tyre, ndërsa
shumë të tjerë që kanë bërë ca para, nuk kanë kulturë dhe traditë.
Ndërkohë në këtë vakum shpirtëror, disa njerëz të kulturuar e kanë
nisur me kohë mbledhjen e dokumentave mbi zhvillimin e breznive
ose gjurmët që kanë lënë në historinë e qytetërimit. Mjaft njerëz të
tjerë e kanë kryer me kohë këtë punë, por pemët gjenealogjike të
tyre, flenë nëpër dorëshkrime për t’u shtypur në momentin që do
të kenë pesë pare më tepër. Ndërkohë së bashku me këto
dorëshkrime fle edhe ajo pjesë e historisë, që i ka bërë këto familje
të shquara.

Në këtë libër jam përpjekur të grumbulloj dokumenta dhe
artikuj, që flasin për Peshtanin dhe poetin disident Trifon Xhagjika.
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Në kreun e parë të librit flitet për Peshtanin, vendlindjen e poetit.
Fshati Peshtan gjatë rrjedhës së historisë ka nxjerrë burra të zotë,
të mendjes dhe të pushkës si Dhame Kume, Kristaq Peshtani etj.
Gjithashtu kam përshkruar ngjarje të ndryshme historike, të cilat
mi kanë treguar ose i kam lexuar nëpër libra. Kreu i dytë bën fjalë
për rrethin familiar të poetit Trifon Xhagjika. Në kreun e tretë do të
njiheni me veprën e botuar të Trifon Xhagjikës, ndërsa në kreun e
katërt, artikujt që janë shkruar për të. Kreu i pestë rrëfen për
aktivitetet përkujtimore që janë zhvilluar në kujtim të Trifon
Xhagjikës. Në kreun e gjashtë do të lexoni për rapsodët e Peshtanit
dhe në të shtatin do të njiheni me traditat fetare dhe ritet e fshatit.
Ky libër modest i shtohet serisë së botimeve për Peshtanin. Për
hartimin e librit kam shfrytëzuar materiale të ndryshme që janë botuar
kohët e fundit, të cilat i kam paraqitur me anën e referencave
përkatëse. Për Peshtanin kanë shkruar Jorgji Prifti, Vangjel Vllaho,
Guri Baze, Simo Tyto dhe Llukan Stavro, të cilët kanë jetuar në
fshat dhe i paraqesin ngjarjet me nostalgji, ndërsa autori i këtij libri
i përket atij brezi peshtanakësh që nuk ka jetuar në fshat, por
mundohet të bëjë diçka për vendlindjen e të parëve të tij.

Historia e familjeve që kanë bërë emër nuk mund të zhduket
sepse gjurmët e njerëzve të shquar të tyre janë skalitur thellë në
pllakën e vjetëruar të historisë. Por ekziston problemi i trashgimisë
së traditës dhe pema gjenealogjike duhet vazhduar nga brezi në
brez, sepse me kalimin e viteve mund të dalin edhe të tjerë njerëz
të shquar, të cilët do ta ngrenë edhe më lart emrin e fisit.
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KREU I PARË

VENDLINDJA E POETIT
PESHTANI

Peshtani është fshati i Xhagjikajve. Po të kaptosh dy tre
male nga Veri-lindja, mbërin në Frashër të Naimit, po të kaptosh
dy tre male të tjerë nga Jug-lindja, mbërin në Gjirokastër të
Kadaresë dhe po të kalosh vetëm një mal nga Lindja, mbërrin në
Malëshovë të Sejfullait dhe po aq pranë, në Sheper të Çajupit.
“Vise poetësh dhe këngësh të magjishme”, thotë Xhevahir Spahiu,
kur përshkruan vendlindjen e poetit disident Trifon Xhagjika.

Banorët e parë të Peshtanit, qenë vendosur në lindje të
fshatit, në vendin e quajtur Shën-Thanas, ku kishte mjaft kullota,
pyje lisi, burime etj. Aty gjendeshin varrezat e vjetra, si dhe
gërmadhat e një kishe, në rrënojat e së cilës, vite më vonë u ngrit
Kisha e Shën Kollit. Në një dokument të hershëm, i cili i përket
vitit 1913 mësojmë se Peshtani ka pasur 680 banorë, 505 prej të
cilëve i përkisnin besimit ortodoks. Duke u mbështetur në një historik
të fshatit, të hartuar nga Jorgji Prifti, rezulton se ndërmjet viteve
1925-1926 fshati ka patur rreth 140 shtëpi, nga të cilat 100 i
përkisnin besimit ortodoks. Disa nga fiset e besimit ortodoks qenë:
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Kushëngjinajt, Xhagjikajt, Dafajt (Prifti), Cekajt, Laçajt, Fështajt,
Kumajt, Mërtirajt, Gjokajt, Vllehajt, Lenajt etj. Sipas regjistrimit
të popullsisë që u bë në vitin 1938, numri i përgjithshëm i popullatës
së Peshtanit ka qenë 960 banorë. Në atë kohë Peshtani përbëhej
nga 130 shtëpi, 100 prej të cilave i përkisnin besimit të krishterë
dhe 30 shtëpi atij bektashian. Në vitin 1945, Peshtani ka pasur 90
shtëpi, të cilat banoheshin nga 554 banorë. Në vitin 1979, në
Peshtan kanë jetuar 42 familje. Pas vitit 1990 fshati filloi të braktisej.
Banorët janë vendosur kryesisht në qendrat e mëdha urbane si
Tiranë, Durrës e gjetkë. Shumë të rinj kanë emigruar drejt Greqisë,
për një jetë më të mirë. Në fshat kanë mbetur rreth 30 shtëpi, në të
cilat banojnë 250 banorë.

Me përfundimin e urës, peshtanakët do të kthehen të
rindërtojnë shtëpitë e tyre për t’i përdorur ato në kohë pushimesh.
Ura e re ka sjellë lehtësi për peshtanakët që dëshirojnë të vizitojnë
fshatin e tyre të lindjes. Kjo urë u ndërtua me interesimin e publicistit
Mero Baze, i cili meriton falenderimet e përzemërta të
bashkëfshatarëve. Shpresojmë se shumë shpejt Peshtani do të
popullohet nga banorët e larguar dhe pse jo edhe nga turistë të
huaj, të cilët do të kenë mundësi të shijojnë resurset natyrore të
fshatit.
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SHPALLJA E PAVARËSISË

Për të ngritur flamurin kombëtar patriotët shqiptarë u ndeshën
me pengesa dhe vështirësi të shumta. Në këtë ngjarje të shënuar
historike për kombin shqiptar nga Peshtani ka qenë delegat Dhame
Kume, i cili shoqërohej nga Shahin Dervishi. Më 5 nëntor 1912,
Ismail Qemali mblodhi patriotët shqiptarë në hotelin “Kontinental”
të Bukureshtit, ku diskutuan për pavarësinë e Shqipërisë. Ismail
Qemali në fjalën e tij theksoi “Tjetër shpëtim për Shqipërinë nuk
ka, përveçse të gjenden ca atdhetarë me guxim dhe bashkë me
mua të hyjmë në Shqipëri dhe të kasnecojmë vetëqeverimin e saj”.
Figurat më të rëndësishme të kësaj mbledhjeje qenë Asdreni,
Spiridon Ilo, Vasil Zografi, Pandeli Evangjeli, Luigj Gurakuqi,
Dhimitër Berati, Dhame Kume etj. Ata vendosën që të mbahej një
Kuvend Kombëtar me përfaqësues nga të gjitha krahinat e
Shqipërisë. Në mbledhje u diskutua për flamurin kombëtar dhe u
vendos që të ishte ai flamur që ngriti Gjergj Kastrioti në Krujë.

Ismail Qemali me Luigj Gurakuqin udhëtuan nga Bukureshti
për në Vienë, ku takuan Bertholdin, ministrin e Jashtëm të Austro-
Hungarisë. Spiridon Ilo, Dhimitër Berati, Pandeli Mborja dhe
Dhimitër Zografi u nisën disa ditë më vonë dhe u takuan me Ismail
Qemalin në Trieste të Italisë. Më 19 nëntor 1912 u nisën për në
Durrës me anijen që u siguroi Bertholdi. Udhën nga Durrësi për në
Vlorë e bënë me karroca me kuaj. Kur mbërritën në Vlorë, Spiridon
Ilo vajti për të bujtur tek vajza e tezes, Marigo Pozio. Kjo e fundit
sëbashku me dy vajzat e saj me qëlim që flamuri të dukej më i
paraqitshëm, qëndisi thekët. Logjika e thjeshtë na shpie të
mendojmë se grupi i patriotëve shqiptarë që u nis nga Rumania
kishte marrë me vete edhe flamurin që do të ngrinte në shpalljen e
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Pavarësisë? Këtë flamur e ka mbajtur në gji patrioti Spiridon Ilo, i
cili në kujtimet e tij shkruan: “Flamurin që përgatitëm në Bukuresht
unë e kam mbajtur në gji, që nga Bukureshti deri në Vlorë dhe
pastaj, pasi e valëviti Ismail Qemali, unë e mbërtheva me sqepar
në parmak”.

Historiani Ilirian Gjika në një artikull thekson që flamurin
kombëtar e qëndisi Marigoja me dy vajzat e saj. Gjithashtu edhe
në filmin “Nëntori i dytë” paraqitet i njënjti skenar, por e vërteta
është se flamuri u përgatit në Bukuresht dhe gjatë udhës për në
Vlorë e ka mbajtur Spiridon Ilo. Punimet e Kuvendit të Vlorës
filluan më 28 nëntor 1912, në orën 15:30 në sarajet e familjes
Vlora, me pjesëmarrjen e 78 delegatëve. Kuvendi i Vlorës vendosi
që “Shqipëria të bahet më vehte, e lirë dhe e mosvarme”. Pas
nënshkrimit të aktit të shpalljes së Pavarësisë, Ismail Qemali në
orën 17:30 të datës 28 nëntor 1912 doli në ballkonin e shtëpisë ku
zhvilloi punimet kuvendi dhe valviti lart flamurin kombëtar, të cilin e
kishte ngritur dikur Gjergj Kastrioti në Krujë. Kuvendi i Vlorës
shpalli pavarësinë e Shqipërisë dhe qeverinë e përkohshme, e cila
përbëhej nga 10 antarë:

1-Ismail Qemali, Kryeministër dhe ministër i Punëve të
Jashtme.

2-Dom Nikoll Kaçorri, Zv. Kryeministër.
3-Myfit Libohova, ministër i Brendshëm.
4-Dr. Petro Poga, ministër i Drejtësisë.
5-Pandeli Cane, ministër i Bujqësisë.
6-Abdi Toptani, ministër i Financave.
7-Luigj Gurakuqi, ministër i Arsimit.
8-Mehmet Dërralla, ministër i Luftës.
9-Mit’hat Frashëri, ministër i Punëve Botnore.
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10-Lef Nosi, ministër i Postë-Telegrafës.
Kryetari i qeverisë së Përkohshme Ismail Qemali, ngarkoi

ministrin e Postë-Telegrafës Lef Nosin, që të njoftonte fuqitë e
mëdha, Anglinë, Austro-Hungarinë, Francën, Gjermaninë dhe
Rusinë, si dhe vendet ballkanike Rumaninë, Serbinë, Bulgarinë,
Greqinë, dhe Turqinë, me qëllim që ata të njihnin aktin e shpallje së
Pavarësisë. Ky akt përbëhet prej një faqe e gjysëm, në të cilin
ndër të tjera thuhet: “Kam nderin t’i njoftoj Shkëlqësitë tuaja se
delegatët e të gjithë krahinave shqiptare, pa dallim feje, të mbledhur
dje në Asamblenë Kombëtare në qytetin e Vlorës, shpallën
pavarësinë e Shqipërisë dhe kanë ngritur një Qeveri të Përkohshme.
Shqiptarët po gëzohen që mundën të hyjnë në familjen e popujve
të lirë të Orientit, duke mos pasur për qëllim tjetër, veçse të jetojnë
në paqe dhe harmoni me të gjitha shtetet fqinje, shpresojmë se ky
ndryshim i jetës politike dhe kombëtare i Qeverisë së Përkohshme
të Shqipërisë ka për t’u njohur prej qeverive tuaja dhe europiane”.
Kuvendi duke pasur parasysh ekuilibrin e raporteve fetare, vendosi
që qeveria të përbëhej prej 5 të krishterëve dhe 5 myslimanëve.
Kjo qeveri funksionoi prej datës 4 dhjetor 1912 deri më 22 janar
1914.

Në çdo 28 nëntor Baba Dhamja organizonte festën e
flamurit në Peshtan. Vetë ai ngrinte flamurin, i cili vallëvitej krenar
nga flladi i Golikut. Nxënësit e shkollës, që mbante emrin e tij,
këndonin këngë patriotike. Baba Dhamja në përfundim të
manifestimeve përgëzonte mësuesin dhe u thoshte fshatarëve: “Ky
që kam mbi krye na solli lirinë”. Në vijim fillonte gostia, gjatë së
cilës Dhamja rrinte pranë flamurit dhe ngrinte dollinë e parë. Më
pas ia merrnin këngës:
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Më 28 nëntor
Në këmbë u ngrit Shqipëria
Ismail Qemali në Vlorë
Me gjithë shokët e tija
Ngriti flamurin në Vlorë
Shpallet me një zë liria.

Gjatë kremtimeve të festës së flamurit Dhame Kumja ishte
njeriu i ditës. Gjithë vëmendja e fshatit ishte përqendruar tek ai,
veçanërisht kur ia merrte këngës:

Para kishës e xhamisë
Shkojnë djemtë e skolisë
Me librat e diturisë.

Gëzimi dhe hareja për festën e flamurit vazhdonte deri në
orët e mbrëmjes.

ADHAM ANASTAS KUME
(1854-1934)

Baba Dhame Kumja ka lindur në Peshtan më 1854.
Kushtet e mjeruara ekonomike e detyruan të emigronte në
Kostancë të Rumanisë, ku zhvilloi aktivitet të dendur patriotik duke
aderuar në shoqatat atdhetare të diasporës. Më 1907 Dhame
Kume ka firmosur Proklamatën që iu dërgua Konferencës së Hagës
për moscopëtimin e Shqipërisë, prej fuqive të mëdha.

Pasi punoi disa vjet në Konstancë, me paratë e fituara bleu
abetare, të cilat i solli në Peshtan. Me abetaret që solli Baba Dhamja
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fëmijët peshtanakë mësuan gërmat e para të gjuhës shqipe. Dhame
Kumja u lidh me çetën e Çerçiz Topullit dhe në vitin 1912 ishte në
krah të Ismail Qemalit në ngritjen e flamurit në Vlorë. Baba Dhamja
ka firmosur aktin e shpalljes së pavarësisë. Vite më vonë ai ka
luftuar më çetën e Selam Musait. Dhame Kumja fjeti përgjithmonë
në vitin 1934.

PATRIOTIZMI I PESHTANAKËVE

Peshtanakët kanë qenë kurdoherë patriotë dhe atdhedashës.
Për patriotizmin e tyre është folur shumë, por mua më ka pëlqyer
një artikull i Vangjel Vllahos, prandaj po paraqes një përzgjedhje:
Në vitin 1942 u krijua çeta territoriale e më pas batalioni me
Komandant Kristaq Peshtanin dhe Komisar Ngjeli Tokën.

Në Peshtan sipër te mali
Erdhi foli xha Kristaqi
O djema fjalën ta mbani
Se kështu e do vatani

           Formacioni partizan vullnetar i Peshtanit dhe i fshatrave
përreth dhanë kontributin me vlerë në vënien nën kontroll dhe
ruajtjen e grykës së Këlcyrë-Mezhgoranit për moslejimin e armiqve
të depërtonin në luginën e lirë të Zagories. Pritat dhe ndeshjet e
çetave partizane kundër okupatorëve në kodrat e Peshtanit buzë
Vjosës, kanë qenë të vazhdueshme. Por epopeja më e lavdishme
që ka mbetur në histori është ajo e dy korrikut të vitit 1943. Forcat
partizane ishin të vendosura në të dy anët e Vjosës, në kodrat e
Peshtanit me komandant Pano Xhamballon dhe në krahun tjetër
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nga shoku i tij i ngushtë i armëve Heroi i Popullit Asim Zeneli, që ra
në grykën e Mezhgoranit. Fashistët pësuan humbje të mëdha dhe
mënjëherë pas këtij aksioni iu vërsulën me egërsi Peshtanit. Dogjën
dhe shkatërruan fshatin dhe kapën në befasi anëtarët e njësitit të
fshatit, Ylli Ceka, Janaq Vllaho, Riza Malo e Lekë Gjoka dhe për
hakmarrje i pushkatuan në grykën e Mezhgoranit.
               Kjo u shtoi edhe më shumë urrejtjen kundër pushtuesve
të vendit, bijve të Peshtanit. Pas kësaj ngjarje mbi 40 djem e vajza
të fshatit rrokën armët dhe u rradhitën në formacionet
partizane…Guri Baze që shkoi në mbështetje të çetave “Koto
Hoxhi” dhe “Demo Fejzo” në kodrat e Peshtanit, u plagos dhe me
guxim tërhoqi nëpër monopate shokët deri në spitalin partizan të
Zagories. Gole Mërtiri e Lipe Kele u internuan në Lezhë si
organizatorë të grevës tek ura e Bënçës-Tepelenë. Nëntë djem të
fshatit që punonin në Vlorë-Durrës-Tiranë u burgosën si
antifashistë…
              Në Operacionin e Qershorit 1944 u rrëmbyen dhe u
torturuan nga gjermanët deri në Tepelenë 25 fshatarë të pafajshëm
dhe gjatë rrugës pushkatuan Kiço Mërtirin. Fshati nuk u përkul
kurrë nga vështirësitë e viteve dhe është krenar për kontributin e
bijve të vet dhe për dëshmorët e tij dhe i kujton me nostalgji dhe
këngë.

Merrjani shokë edhe njëherë
Për ata trimat levendë
Djemt e fshatit në ballë qenë
Llukani me Ylli Ceknë
Janaqi në krah dyfeknë
Riza Malua trim me fletë
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S’u dorëzua, u vra vetë
Xha Leka mustaqeverdhë
Nur i tij ç’e kish lezenë
te shkëmbi në të dalë
xhaxha Kiçon na e vranë
I këndojmë për t’i kujtuar
Ishin e mbenë të nderuar.

Bashkëfshatarët e Peshtanit janë krenarë për historinë e
fshatit të tyre dhe i mbrojnë me nder këto tradita.

KRISTAQ PESHTANI
(1876-1947)

Kristaq Peshtani ka lindur në vitin 1876 në një familje me
tradita. Pasi kreu Akademinë Ushtarake u emërua kapiten i Ushtrisë
Kombëtare Shqiptare. Xha Kristaqi ka qenë njeri me influencë
dhe i dëgjihej fjala. Në maj të vitit 1943 Xhaxhai, siç e thërrisnin
peshtanakët, u caktua komandant i batalionit të krahinës së
Malëshovës. Në këtë batalion qënë rreshtuar edhe shumë
peshtanakë si për shembull: Leonidha Kano, Koço Çeku, Apostol
Doro etj.

Kontributi i Kristaq Peshtanit për luftën nacional-çlirintare
ishte i vyer. Batalioni që drejtonte Xhaxhai, ka kryer luftime të
vështira, prej të cilave mund të veçonim betejën në Grykën e
Mezhgoranit, aksionin e Libohovës etj. Pas çlirimit të vendit, Kristaq
Peshtanin e arrestojnë më 1947, ku vdiq nga torturat në birucat e
Kalasë së Gjirokastrës.
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FALTORET E PESHTANIT

Kisha prej kohësh ka grumbulluar dhe bashkuar njerëzit.
Të dielave besimtarët shkonin në kishë për t’u lutur me shprestari
dhe për të marrë pjesë në Liturgjinë Hyjnore, në përfundim të së
cilës burrat diskutonin për problemet që preokuponin fshatin. Gjatë
të kremteve shkonin për t’i uruar emrin atij që festonte. Këto vizita
shpesh shoqëroheshin me qerasje dhe gosti gjatë së cilave psaleshin
tropare dhe këndoheshin këngë tradicionale. Në të kremtet e mëdha
dhe sidomos për Pashkë në përfundim të Liturgjisë Hyjnore
besimtarët këndonin dhe kërcenin në oborrin e kishës. Kishat e
Peshtanit i përkasin stilit bizantin. Të krishterët kanë pasur pesë
kisha:

1- Kishën e Shën Thanasit (1870).
2- Kishën e Shën Kollit (1861)
3- Kishën e Shën Mërisë (1870).
4- Kishën e Shën Konstandinit (1868).
5- Kishën e Shën e Premtes (1846).
Kisha e Shën Thanasit është kryekisha e Peshtanit. Ajo

është ndërtuar në një vend me pyje dhe burime të shumta. Koha e
rindërtimit të kësaj kishe mendohet të jetë viti 1870. Në pjesën
ballore të kishës gjndet një gur i gdhendur, i cili daton prej vitit
1148. Pranë kësaj kishe është ndërtuar manastiri i Shën Kollit.

 Kisha e Shën Kollit. Në librin e teologot Theofan Popa
“Mbishkrime të kishave në Shqipëri”, botim i Akademisë së
Shkencave, në faqen 35 tek treguesi kronologjik i mbishkrimeve
thuhet se: -Mbishkrimi i ndërtimit të kishës së Shën Kollit në
Peshtan i përket shekullit të XVIII. Ky mbishkrim gjendet i shkruar
me tulla të murosura, në faqen e murit verior të kishës së Shën
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Kollit. Sipas përkthimit të Theofan Popës na jepet: Ï  ÁÃÉÏÓ
ÍÉÊÏ ËÁÏ Ó ÁËÁËÅ ÐÅÓÔÁ Í Ç + që do të thothë “Shën Kolli
i Peshtanit” e më pas teologu shton se fjalën AëáëÝ nuk e kuptojmë.
Kisha e Shën Kollit gjendet në mal, ndërmjet katundit Peshtan dhe
kalasë së Malëshovës.

Në kishën e Shën Kolit ka shërbyer kleriku i devodshëm
Atë Lekë Prifti. Në këtë kishë historike çdo pesë maj zhvilohej
panairi me pjesëmarrjen e banorëve nga e gjithë krahina. Gjatë
panaireve kishte shumë gjallëri, sepse grumbulloheshin edhe
besimtarë nga trevat e tjera duke shkëmbyer kulturën dhe traditat.
Panairi zhvillohej një herë në vit. Dita e panairit pritej me padurim
nga popullsia për arsye se përveç adhurimit të shenjtorit në Liturgjinë
Hyjnore, tek oborri i kishës zhvillohej aktivitet tregtar dhe më pas
vijonte gostia e madhe kolektive gjatë së cilës këndoheshin këngë
kishtare dhe popullore. Këngën e fillonte gjithnjë protopsalti i kishës
dhe të tjerët mbanin ison.

Kisha e Shën Mërisë është ndërtuar në vitin 1870 prej
mjeshtrit Dhamo Opari. Për ndërtimin e kishës ka kontribuar i gjithë
fshati, madje edhe banorët e besimit bektashian. Sipas një legjende
të hershme një nuseje prej fisit të Bazajve iu shfaq në vegim Shën
Mëria, e cila kërkonte strehë. Atëherë plaku i urtë Rush Baze hodhi
idenë për ndërtimin e kishës duke kontribuar me dy lira ari. Nismën
e tij e mbështeti i gjithë fshati.

Manastiri i Kodrës i është kushtuar  Fjetjes së Shën
Marisë. Ai është ngritur në shek. XVI. Në një mbishkrim që gjendet
i pikturuar mbi suva, në portën perëndimore të kishës, është dhënë:
“U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i
së mbishenjtës, zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës
Mari, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e arkondëve të
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shumënderuar të dragotasve, dhe kur ishte famulltar i
shumëdevotshmi Gole, nga Leka 7105 (=1597)”. Fjala e fundit
nga Leka e ka kuptimin nga Lekli. Mendojmë se ky toponim është
përkujtim në trevat shqiptare i figurës së shquar historike të
Aleksandrit të Madh. Kisha e manastirit është e tipit bazilikal
njënefësh me mbulesë cilindrike.

KLERIKËT DHE PSALTËT

Nëpër kishat e fshatit Peshtan kanë shërbyer këta klerikë:
Atë Spiro Kume, Atë Nine Fështi, Atë Leka Prifti, Atë Jani Kume,
Atë Thanas Prifti dhe Atë Gjergj Suli. Në Peshtan kanë qenë psaltë;
Lekë Gjoka, Risto Kume, Gole Mërtiri, Koço Llukani (Mësues i
Merituar), Janaq Kora, Gaqo Çami, Pole Kume, Koço Fështi etj.
Të gjithë kanë qenë njerëz të nderuar dhe të respektuar në fshat,
prandaj rapsodi popullor Llukan Stavro i ka përjetësuar në vargjet:

Tingujt në zemër jua ruaj,
Se me ju rrugën e nisa.
Eh, buçiti kënga juaj,
Mes shenjtorëve, në pesë kisha.

Ju këndonte shpirti i bukur,
Nëpër kopshtet e ungjillit,
Ne të gjithë këngë të futur
Ndezur si flakë e kandilit.

Eh, o burra engjëllorë,
Seç ju kish zili bilbili!
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Kënga juaj mbeti kurorë,
Thurrur me shkronja Ungjilli.

Pas lejimit të ushtrimit të fesë në vitin 1990, shumë
peshtanakë, u lidhën me kishën ortodokse duke ndjekur seminare
e shkolla teologjike dhe duke qenë ortodoksë aktivë në ringjalljen
e kësaj kishe nga rrënojat. Bashkë me këtë ringjallje shpirtërore,
në të ardhmen lutemi me gjithë shpirt që dhëntë Perëndia për
rikonstruksionin e njerës prej kishave të fshatit tonë, me qëllim që
kjo traditë t’u përcillet edhe brezave që do të vijnë.

ATË GJERGJ SULI
(1893-1948)

Atë Gjergj Suli ka lindur më 12 mars 1893 në fshatin Lekël
të Tepelenës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes, ndërsa
arsimin e mesëm e përfundoi në gjimnazin “Zosimea” të Janinës.
Në vitin 1922 emigroi në Amerikë, ku punoi për 12 vjet në Boston
dhe Filadelfia. Atë Gjergji ishte veprimtar i shquar i Shoqërisë
“Vatra” dhe kishte miqësi të ngushtë me Imzot Theofan Nolin. Pasi
kreu seminarin u dorëzua klerik. Në vitin 1934 u kthye në Shqipëri,
për të mbajtur lidhjet midis Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë dhe asaj të diasporës. Gjithashtu shërbeu si klerik në
fshatrat e zonës: Lekël, Labovë, Tërbuq, Hundkuq, Kodër, Peshtan
etj. Të gjithë e donin dhe e respektonin, sepse Atë Gjergji ishte i
pjekur dhe i arsimuar. Me kulturën që zotëronte dinte t’i fitonte
zemrat e njerëzve. Atë Gjergji shkruante vargje dhe me zërin
kumbues ia merrte bukur këngës. Ai fliste disa gjuhë të huaja si
greqisht, anglisht, frëngjisht dhe italisht. Vendosja e regjimit komunist
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e vuri në shënjestër Atë Gjergjin, sepse kishte qenë në Amerikë
dhe mbante korespondencë me patriotët shqiptarë të diasporës.
Atë e arrestuan më 27 dhjetor të vitit 1946 me akuzën:
“Bashkëpunëtor i anglo-amerikanëve dhe kundërshtar i regjimit”.
Në gjyqin që u bë në 14 janar të vitit 1947 Atë Gjergji u dënua me
pushkatim. Xhelatët e kuq u habitën nga qëndrimi i Atë Gjergjit, i
cili e dorëzoi shpirtin te Perëndia duke bërë shenjën e kryqit.

ATË JANI KUME
(1867-1944)

Atë Jani Kume ka lindur në Peshtan më 1867, në një familje
me tradita. Prindërit e tij Anastasi dhe Parashqevia e edukuan që
në fëmijëri me dashurinë tek Perëndia. Shkollën fillore e kreu në
fshatin e lindjes. Në moshën e rinisë emigroi në Rumani e Bulgari
së bashku me vëllanë e tij Dhame Kumen. Në Rumani kreu
Seminarin Teologjik dhe në vijim shërbeu si klerik i Kishës
Ortodokse. Atë Jani Kume është matuar në vitin 1895 me
Parashqevinë nga fisi i Lenajve.

Në vitin 1924 kthehet në Shqipëri ku shërbeu si klerik në
varësi të Mitropolisë së Gjirokastrës. Gjatë viteve që shërbeu si
klerik ka marrë ofiqe të shumta. Fillimisht u gradua Ikonom dhe
vite më vonë Kryqmbajtës. Kryqin e madh të stavroforit e ruan
me shprestari nipi i tij Lefter Risto Kume. Përveç detyrës së klerikut
ortodoks Atë Jani Kume para viteve 1919 ka dhënë mësim në
shkollën e Peshtanit.

Papa Jani, siç e thërrisnin peshtanakët ka qenë burrë i
pashëm me trup mesatar dhe flokët e thinjur. Banonte në mëhallën
e Bregut, të fshatit Peshtan. Ai është filiz i njerit prej fiseve më të
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vjetra të fshatit, i fisit Xhungreni. Atë Jani Kume ishte njeri i butë,
fjalëpak, por me zërin si bilbil. Shërbesat fetare i kryente me
përpikmëri dhe me zërin e tij mahniste peshtanakët, të cilët e
dëgjonin me kënaqësi. Në panairin e madh që zhvillohej më 15
gusht në Manastirin e Kodrës, Papa Jani shkonte si i dërguari i
Mitropilitit të Gjirokastrës dhe kryesonte meshën panagjirike, në
përfundim të së cilës predikonte dhe në vijim kungonte besimtarët
me trupin dhe gjakun e Krishtit. Duhet theksuar se në panairin që
zhvillohej në Manastirin e Kodrës merrnin pjesë besimtarë nga e
gjithë krahina.

Papa jani ka qenë një klerik i devodshëm i Kishës
Ortodokse të Shqipërisë. Ai ka ditur ta mbajë me dinjitët rrason e
priftit duke u bërë shembull frymëzimi për brezat. I pajisur me një
kulturë të lartë teologjike, të cilën e kishte fituar gjatë viteve që
kishte studiuar në Rumani, por edhe gjatë kohës që ka shërbyer si
Ikonom Stavrofor në Mitropolinë e Gjirokastrës, Atë Jani Kume
në vitin 1939 nuk pranoi priftin unit në Peshtan.

Figura të tilla historike si Papa Jani janë të papërsëritshme
dhe frymëzojnë brezat. Në vazhdim të traditës së Atë Jani Kumes
një prej stërnipave të tij Kristo Lefter Kume ka kryer Akademinë
Teologjike “Ngjallja e Krishtit” në Shën Vlash të Durrësit, të cilën
e ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera duke u shpallur studenti
më i mirë. Peshtanakët kudo ku janë shkëlqejnë, sepse kanë ku të
marrin shembull. Peshtanit asnjëherë nuk i kanë munguar shembujt
duke filluar me Baba Dhamen, Atë Nine Fështin etj.
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ATË NINE FËSHTI

Atë Nine Fështi ka lindur në Peshtan të Tepelenës. Shkollën
fillore e kreu në vendlindje, ndërsa arsimin e mesëm në Sofje të
Bullgarisë. Gjatë viteve të qëndrimit në Sofje u antarësua në
shoqërinë patriotike “Për shkronjat shqipe”.

Pasi u kthye nga emigracioni u vesh prift dhe filloi predikimet
në gjuhën shqipe. Mitropoliti i Korçës e paralajmëroi që të hiqte
dorë, por prifti patriot vazhdonte punën për përhapjen e gjuhës
shqipe. Atëherë Mitropoliti vendosi ta takonte në Tepelenë dhe
Atë Nine Fështi bëri sikur iu bind kërkesës së tij, por përpara se
Mitropoliti të mbërrinte në Korçë, postjeri kishte sjellë një pako
për të, brenda së cilës qenë rrasoja dhe mjekra e rruar e Nine
Fështit. Mbi pako ishte shkruar: “Merrini mjekrën dhe paçavuren
tuaj. Shqipja na është më e dhimbsur”. Mitropoliti i Korçës e mallkoi
dhe e shkishëroi priftin patriot.

KOÇO FËSHTI
(1916-2005)

Koço Fështi ka ka lindur në Peshtan më 1916. Ai ka qenë
nga besimtarët më të devotshëm të Kishës Ortodokse. Në vitet e
persekutimit të kishës, Koço mbante lidhje me të krishterët e fshehtë
si Atë Kozmain, Petro Xhuvelin, Dhimitër Bedulin, Joan Pelushin,
Theofan Popën, motrat Cico, Vangjel Plepin, Dhimitër Sinjarin,
Atë Dhanilin, Papa Marko Papajanin, Dhjak Spiro Findikun, Elpiza
Xhimitikun, Eleni Kallojeropulun etj. Zoti Fështi ka qenë nga
nismëtarët e hapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit. Ai u zgjodh
në këshillin e parë kishës, ku me përvojën e tij modeste dha një
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ndihmesë shumë të çmuar. Kujtimi i Koço Fështit do të mbetet
përjetë në zemrat e besimtarëve të Kishës Katedrale të Ungjillëzimit,
si imazhi i njeriut të urtë dhe të ditur, që ulej gjithnjë në karrigen e
parë nga krahu i djathtë dhe psalte me shpirt troparet e Liturgjisë
Hyjnore. Besimtari Koço Fështi që në rininë e tij, e kishte mësuar
përmendësh Liturgjinë Hyjnore.

Koço Fështi jo vetëm që predikonte fjalën e Perëndisë
kudo ku shkonte, por afroi në kishë mjaft bashkëfshatarë të tij,
Erion Priftin, Andrea Llukanin dhe Kristo Kumen. E mbaj mend
kur vinte në kishë me një kostum ngjyrë gri dhe në kokë mbante
një kapele republike. Kur më takonte më puthte në ballë dhe më
pyeste për njerëzit e familjes. Në qerthullin ortodoks Koço Fështi
gëzonte respekt të veçantë, jo vetëm përsa i përket ngritjes së tij
teologjike, por sepse ishte shumë i njerëzishëm dhe korrekt. Më
30 tetor 2005 besimtari i devotshëm Koço Fështi me origjinë nga
Peshtani i Tepelenës, fjeti përgjithmonë më Zotin në moshën 90-
vjeçare.

MARRËDHËNIET NDËRFETARE

Ndonëse Peshtani dominohet nga popullsia e besimit
ortodoks midis të krishterëve dhe bektanëve ekzistonte një harmoni
e plotë. Solidariteti midis popullsisë ortodokse dhe asaj bektashiane
u duk në masakrat e vitit 1914. Historikisht, asnjëherë nuk ka pasur
konflikte fetare, por përkundrazi peshtanakët i janë gjendur njeri-
tjetrit në kohë të vështira. Në fshat kishte pesë kisha për të krishterët
dhe asnjë objekt kulti për popullsinë myslimane, megjithatë dervishët
shëtitës vizitonin fshatin në festat fetare. Gjithashtu duhet theksuar
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fakti se të krishterët dhe myslimanët festonin së bashku Shën
Gjergjin.

PASURITE NATYRORE TE FSHATIT

Në fshatin Peshtan kultivohej grurë, misër, elb etj. Hapësira
e tokave ishte rreth 28 hektarë. Këto toka quheshin: Gurra, Derven,
Mogil, Fengje, Shën Gjergje, Zaje etj. Vaditja bëhej nga uji i
Zagorisë.

Drurët kryesorë qenë; lisi, plepi, shelgu, vidhi, rrapi, marrea,
lajthia, bliri, panja, frashëri, gorica etj.

Ka patur edhe mjaft bimë mjekësore si: lule bliri, çaji, dafina,
sherebeli, bar blete, murriza, lule shtrydhe, fier, dëllenja etj.

Fshati ka qenë i pasur me burime, nga të cilat mund të
përmendim: Kroi i Madh, Kroi plak, Kroi i Hanajt, Kroi i Gjokës,
Kroi i ariut, Kroi i vilave, Burimi i Bazajt etj.

Poshtë fshatit kalonte lumi i Vjosës, në të cilin ka patur
shmllojshmëri peshqish dhe ngjala.

Nëpër pyje ka patur kafshë të egra: arrinj, derra të egër,
uqër, lepuj të egër, sorkadhe, dhelpëra, kunadhe, ketra etj.

Gjithashtu ka patur edhe mjaft shpendë: shqiponja, skiftera,
kukumjaçka, sorra, thëllënza, pëllumba të egër, bilbila, mëllënja,
gushëkuqë, turtuj, qyqe etj. Gjatë verës vinin edhe zogj shtegtarë
si: dallëndyshe, lejlekë, rosa të egra etj.
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TOPONOMIA E PESHTANIT

Peshtani në vitet e hershme quhej “Trëndafile”, prej
trëndafilave të shumtë që ka. Në kohën e sundimit osman fshati
quhej “Drven Qoi” që do të thotë “fshat buzë udhës”. Në Peshtan
të Tepelenës mjaft vende mbajnë emrat e atyre që janë sakrifikuar.
Në lindje të Peshtanit është vrarë Karai i Mërtirajve, prandaj vendi
i martirizimit quhet “Ara e Karait”. Në jug të fshatit tek “Vështi i
Veshit” ka rënë Sefer Bazja, kurse në perëndim pranë një bliri
është vrarë Jorgji Vllaho, prandaj ai vend quhet “Varri i Jorgjit”.
Në juglindje të fshatit gjendet “Gropa e Priftit”. Përroi i fshatit buron
nga Rrëza, prandaj në dimër kur ka prurje të mëdha fshatarët thonë:
-Po del Rrëza. Sheshi kryesor i fshatit quhet “Sheshi i Bregut” prej
të cilit niseshin “djemtë e dyfekut”. Gjithashtu në Peshtan një arë
quhet Shëngjergje, ndërsa një lis pranë kishës është emërtuar “Lisi
i Shënmërisë” etj. Një vend i shenjtë në afërsi të Shën Mërisë quhet
Këmbëz, ku të gjithë njerëzit që kalojnë ndezin një qiri për mbarësi.

ARSIMI

Në Peshtan ka pasur shkollë që në vitin 1860, e cila i
zhvillonte mësimet në gjuhën turke dhe quhej Mejtep. Në vitin 1910
për shkak të reformave brenda Perandorisë Osmane dhe
marrveshjes me Patriarkanën Ekumenike të Kostandinopojës
shkolla turke u zëvendësua me atë greke, e cila ka qenë skoli dhe
gjendej në katin e sipërm të kishës së Shën Thanasit. Mësimet
jepeshin në gjuhën greke nga: Papa Paskali nga Përmeti, Papa
Vasili nga Lekli dhe Papa Spirua nga Peshtani. Ky i fundit kishte
studiuar në Janinë në të famshmen Zosimea.
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Vajzave të fshatit u jepte mësim në greqishte dhaskalica e
quajtur Olimbi, e cila banonte dhe zhvillonte mësimin në shtëpinë e
Thimjo Kumes. Mësues i parë i gjuhës shqipe në Peshtan ka qenë
Koço Llukani (Xhagjika), i cili sapo përfundoi një kurs për
mësimdhënie në Labovë, në vitin 1919 u emërua të jepte mësim në
fshatin e tij të lindjes.

Peshtani ka nxjerë shumë mësues: Papa Spiro Kume, Atë
Nine Fështi, Koço Llukani (Mësues i Merituar), Misto Xhagjika,
Myftar Laze, Stathi Kume, Dhoksi Ceka, Aleksandra Xhagjika,
Paskali Prifti, Pano Kume, Ibrush Malo, Arqile Rrapi, Leonidha
Mërtiri, Kristo Mërtiri, Violeta Nërënxa, Stefan Kume, Miranda
Kume, Llukan Stavro, Mihal Stavro, Sose Fështi, Lefteri Laçi,
Kasiani Kora, Llukan Xhagjika, Argjiro Ceka, Pandeli Shella,
Leonidha Shella, Athina Shella, Arqile Done, Persefoni Done,
Polikron Kora, Periste Kora, Violeta Laçi, Kleanthi Laçi, Visarion
Laçi, Elsa Tarifa, Diogjen Jorgo, Edlira Jorgo, Vitori Gjoka, Andrea
Llukani etj.
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KREU I DYTË

RRETHI FAMILJAR I POETIT
KUSH ISHIN XHAGJIKAJT

Trifon Xhagjika ishte pasardhës i denjë i derës së shquar të
Xagjikajve, në Peshtan të Tepelenës. Koço Xhagjika ishte
mësonjësi i parë i gjuhës shqipe në Peshtan, mik i Avni Rustemit,
Halim Xhelos dhe Sejfulla Malëshovës. Më 20 korrik 1947 u
burgos për 15 vjet. Mësuesi i shquar do të vuante më pas si punëtor
në minierë, punishte tullash e kooperativë. Të njëjtin fat pësuan dy
djemtë e tij, Aleksi dhe Genci, që u detyruan të linin zanatin dhe t’u
nështroheshin peripecive të jetës së vështirë.

Bisedat kokë më kokë të Trifonit me xhaxhanë e tij të mënçur,
ishin leksione të shenjta. Kështu, nipi shkoi më larg se xhaxhai i tij
patriot, duke bërë të pamundurën kundër sistemit komunist. Pas
dënimit të tij, në sallën e gjyqit u arrestua i vëllai, Ylli Xhagjika, i cili
u burgos dhe u internua për 27 vjet rresht, emër i njohur në Tiranë
si Dr. i Shkencave Mjekësore. Persekucioni ndaj familjes Xhagjika
vazhdoi me internimin e motrës Santa, historiane në Arkivin e Shtetit.
Vëllai, Anastasi, inxhinier elektrik, u pushua nga puna. Terrorit
psikologjik e persekucionit nuk i shpëtan as të afërmit e tjerë.
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Tani atyre u janë kthyer të gjitha, përveç Trifonit. Xha
Koçoja është “Mësues i Merituar”, kurse Trifoni është rikthyer me
librin e tij, që s’mund ta vriste askush. Atje poshtë, në Jug, në
Peshtan të Tepelenës, ende rrënojat e shtëpisë së tij mbajnë
toponominë e martirit, kurse Vjosa përcjell këngët e tij të
pavdekshme.

TRUNGU I FISIT XHAGJIKA

Llukan Xhagjika është martuar me Katerinën dhe kanë lindur
këta fëmijë:
1-Kiço Xhagjika
2-Gaqo Xhagjika
3-Argjiro Xhagjika (Prifti)
4-Lame Xhagjika
5-Koço Xhagjika (Llukani)

1-Kiço Xhagjika është martuar me Uli Kumen dhe kanë pasur
një djalë.
-Margarit Xhagjika ka qenë avokat në Uashington dhe ka vdekur
në vitin 1953.

2-Gaqo Xhagjika është martuar me Panajonë dhe kanë lindur
këta fëmijë:
-Vasillo Xhagjika, e cila ka një vajzë në Tiranë
-Maga Xhagjika, e cila ka dy fëmijë në Memaliaj.
-Misto Xhagjika është martuar me Vasilikën dhe kanë tre vajza e
një djalë, të cilin e ka quajtur Llukan, në shenjë respekti për gjyshin
e tij.
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3-Argjiro Xhagjika është martuar me Atë Thanas Priftin dhe nuk
kanë lënë fëmijë.

4-Lame Xhagjika është martuar me Kaliopin dhe kanë lindur këta
fëmijë:
Sotira Xhagjika është martuar me Miho Tolën dhe kanë tre djem
e një vajzë.
-Vangjel Tola është martuar me Pranverën dhe kanë dy fëmijë.
-Thoma Tola është martuar me Fiorin dhe kanë një djalë.
-Leonard Tola është martuar Bedrën dhe kanë dy fëmijë.
-Irini Tola është martuar me Llambin dhe kanë një djalë.
Aleksandra Xhagjika është martuar me Themistokli Pulinë dhe
kanë dy fëmijë.
-Djana Pulia është martuar me Aristotel London dhe kanë një fëmijë.
-Gjergji Pulia është martuar me Polinën dhe kanë një vajzë.
Dr. Ylli Xhagjika është martuar me Asika Toptanin dhe kanë dy
vajza.
-Katerina Xhagjika është e martuar dhe ka një fëmijë.
-Lorena Xhagjika  është beqare.
Anastas Xhagjika është martuar me Rozeta Beligradin dhe kanë
tre djem.
-Kristaq Xhagjika, ka ndëruar jetë.
-Artan (Andon) Xhagjika, ka ndëruar jetë.
-Edison Xhagjika është i martuar dhe kanë tre fëmijë.
Trifon Xhagjika poet disident, i pushkatuar nga regjimi komunist.

5-Koço Xhagjika (Llukani) është martuar me Maro Gjokën dhe
kanë dy vajza e dy djem.
Olimbi Llukani (Stefani) ka dy fëmijë.
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-Vangjel Stefani është i martuar dhe kanë dy fëmijë.
-Argjiro Mara e e martuar martuar dhe kanë dy fëmijë.
Paskali Llukani është martuar me Milo Jorgon dhe kanë lindur
pesë fëmijë.
-Stefan Jorgo është martuar me Elin dhe kanë tre fëmijë.
-Donika Jorgo është martuar Lefter Martikon dhe kanë dy
fëmijë.
-Merita Jorgo është martuar me Aleko Lenën dhe kanë një
djalë.
-Luljeta Jorgo është e martuar dhe kanë tre fëmijë.
-Eduart Jorgo është i martuar dhe kanë dy fëmijë.
-Aliosha Jorgo është i martuar me Valbonën dhe kanë dy fëmijë.
Aleksandër Llukani është martuar me Thiano Gjokthomin dhe
kanë shtatë fëmijë.
-Arjan Llukani është i martuar dhe kanë tre fëmijë.
-Teuta Llukani është e martuar dhe ka dy fëmijë.
-Eduart Llukani beqar (ka ndëruar jetë).
-Lefter Llukani beqar.
-Brilad Llukani është i martuar dhe kanë dy fëmijë.
-Djellor Llukani është i martuar dhe kanë një fëmijë.
-Julian Llukani është i martuar kanë një fëmijë.
Genci Llukani është martuar me Margarita Sotirin dhe kanë tre
fëmijë.
-Andrea Llukani ka një djalë të quajtur Asti.
-Dritan (Foti) Llukani është i martuar.
-Albana (Argjiro) Llukani është e martuar dhe kanë dy fëmijë.
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LLUKAN XHAGJIKA

Origjina e fisit të Xhagjikajve është nga Lekli i Tepelenës.
Llukani ka qenë taksidar. Që të bëheshe taksidar në atë kohë duhej
të kishe patjetër pasuri, sepse në rast se nuk mblidhje taksat të
sekuestrohej pasuria. Populli i këndonte:

Llukan Xhagjika me nam,
taksidar në Mezhgoran.
Llukan Xhagjika me hije,
taksidar në Zagorie.

Llukani ndihmonte të varfërit sidomos për Pashkë,
shpërndante prodhime bujqësore, bereqet nga mulliri dhe para. Ai
ka qenë zemërgjerë e njeridashës me të gjithë pa dallim. Këtë e
vërteton një fakt mjaft domethënës. Në vitin 1914 në fshat erdhën
grekët, i mblodhëm myslimanët dhe deshën që të bënin masakër
siç bënë në Hormovë. Llukani i tha tagmatarkut grek, që t’i linte të
lirë dhe i shpëtoi nga vdekja.

Ekspedita ndëshkimore greke e udhëhequr nga Mavroidhi,
plaçkiti fshatin, ndonëse e dinte se pjesa dërmuese e popullsisë
ishte ortodokse. Kjo ngjarje e hidhur na kujton kryqëzatat, të cilat
morën karakterin e një lufte të shenjtë kundër armiqve të krishtërimit,
por në fakt ato u kthyen në luftë kundër të krishterëve që nuk u
nënshtroheshin.

Pas plaçkitjes, grekët i grumbulluan myslimanët afër bregut
të fshatit tek fiku i Xhagjikajve dhe filluan t’i masakronin. Rapsodi
popullor e përshkruan se ata kërkuan ndihmën e Llukan Xhagjikës
që ishte person me autoritet në fshat.
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Prapa shtëpisë tek fiku
Dil more Llukan Xhagjiku
Dil se po të rrihet miku.

Duke parë fshatarët e masakruar, Llukan Xhagjika nuk
mund të duronte  më, por thirri Kozma Cankon që e kishte nip dhe
ndaloi masakrën. Që nga ajo kohë rapsodi popullor i ka thurrur
këto vargje:

Llukani  më nuk  duroj
Thirri Kozmanë e qortoj
Djalo në të kam për nip
Në të kam për këtë ditë
ç’po bëjnë këta jezitë
Hiqmi këtej nga sytë

Më tej rapsodi popullor vazhdon:

Edhe Kozmai e dëgjoi
Morri dyfekun dhe doli
Andartëve greqisht u foli
Ua bëj zorrët si të berrit
Me grykën e maliherit.

Grekët u larguan nga fshati për në Manastirin e Kodrës.
Llukan Xhagjika dhe nipi i tij Kozmai shmangën një masakër të
tmerrshme në Peshtan. Pas largimit të grekëve familjet që kishin
pjestarë në çetën e Peshtanit e ndjenin veten të pasigurtë. Në këtë
situatë të vështirë Llukan Xhagjika dhe Hasan Bajrami i ndihmuan
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për t’u larguar nga fshati duke u bërë thirrje të krishterëve dhe
bektashianëve: “Kush të shpëtojë, të ndihmojë edhe shokun”.

GAQO XHAGJIKA

Gaqo Xhagjika ka qenë zgjedhur disa herë kryeplak i
Peshtanit. Ushtronte zanatin e këpucarit dhe shquhej për ndjena
atdhetare e patriotike. Ai së bashku me peshtanakë të tjerë ka
përkrahur pa rezerva revolucionin e vitit 1924. Ata u rreshtuan në
radhët e ushtrisë së qeverisë demokratike të kryesuar nga Fan
Noli dhe luftuan kundër forcave mercenare në Qafë të Tujanit, në
afërsi të Tiranës.

“Në vitin 1943 u formua këshilli i fshatit, kryetar i të cilit
ishte Gaqo Xhagjika si njeri me eksperiencë, sepse ka qenë
kryeplak tërë kohën. Atij iu caktua edhe një farë shpërblimi (50 kg
misër nga mulliri i fshatit). U vu në dijeni populli dhe u kërkua të
vihej në betim në kishë çdo burrë nga 12 vjeç e lart. Në Shënthanas
u caktua një tavolinë mbuluar me flamurin kombëtar mbi të ishte
vendosur një flamur, një pushkë dhe Ungjilli i Kishës. Çdo njeri
vinte dorën mbi pushkë, flamur dhe ungjill dhe përsëriste fjalët:
“Betohem për Ungjillin, për flamurin. Në luftë nuk do të tradhëtoj
flamurin, shokun dhe atdheun”. Kjo porosi u zbatua me besnikëri
për të gjithë popullsinë, pa përjashtuar asnjë në prezencë të gjithë
këshillit. Ky këshill mori përsipër të drejtonte punët e luftës duke
qëndruar besnik asaj rregulloreje e sidomos prej kryetarit të saj
Gaqo Xhagjikës”.
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KOÇO LLUKAN XHAGJIKA
(1900-1976)

“Mësues i Merituar”

Koço Llukan Xhagjika, ose siç i thërrisnin, Koço Mësonjësi
ka lindur në fshatin Peshtan më 1900. Shkollën fillore e kreu në
fshatin e lindjes dhe të mesmen në Labovë të Gjirokastrës, ku u
diplomua për mësues. Me mbarimin e shkollës, në vitin 1919
emërohet mësues në fshatin e tij. Koço Mësonjësi si tekst mësimor
për mësimin e shqipes përdorte vjersha patriotike. Nxënësit i
shkruanin tekstet dhe më pas i mësonin përmendësh. Në vitin 1923
Koço Llukani nga Peshtani i Tepelenës hapi shkollën e parë në
gjuhën shqipe në Stërmbec të Përmetit. Si përparimtar që ishte
përkrahu pa rezerva Revulocionin Demokratik të vitit 1924. Ka
njohur dhe ka patur miqësi me demokratë të shquar, si Avni
Rustemin, Halim Xhelon, Sejfulla Malëshovën etj. Koço Xhagjika
ka punuar si mësues në Lupekë, Topojan e Strëmbec të Përmetit.
Në vitin 1938 vjen përsëri si mësues në fshatin e tij. Okupimin e
vendit nga Italia fashiste e priti me indinjatë dhe urrejtje. Këtë e
shprehu në një fjalë prekëse që mbajti ato ditë përpara nxënësve
dhe bashkëfshatarëve.

“Koço Llukan Xhagjika shquhej për ndjenja patriotike.
Më shatë prill të vitit 1939 Shqipëria u pushtua nga italianët.
Të dielën e asaj jave, që përkoi me të dielën e Pashkëve, u bë
një ceremoni. Flamuri kombëtar u ngrit për të fundit herë nga
mësuesit e fshatit. Shkolla e fshatit “Dhame Kume” në atë
kohë ishte bërë vatra e patriotizmit në sajë të punës edukative
të mësuesve Hajro Kore dhe Koço Xhagjika. Këta të fundit
pasi ngritën flamurin kombëtar, i dhanë shkollës lajmin se në
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Durrës kishte zbarkuar Italia. Ditën e hënë më 10 prill 1939,
shkolla e fshatit u mbyll…..

Mësuesi i shkollës Koço Llukani urdhëroi të
grumbulloheshin nxënësit në oborr dhe vetë doli në shkallë e
foli: “Të dashur nxënës dhe fshatarë! Po shohim me vëmendje
shqetësimin tuaj të drejtë. Tashti do shkoni në shtëpitë tuaja
dhe sido që të jetë puna do kini në mendjen dhe zemrën tuaj
Shqipërinë, Shqipërinë, Shqipërinë!” Ai fshiu me dorë ballin.
U kthye gjysëm harku dhe me lot në sy u fut në shkollë. Bashkë
me të qanë edhe nxënësit dhe u shpërndanë”.

Gjatë luftës kundër okupatorëve Koço Llukani u reshtua
në radhët e çetës territoriale, duke qenë në komandën e saj. Pas
luftës punoi përsëri arsimtar në vendlindje. Mori pjesë në Kongresin
e Parë të Arsimit që u mbajt në Tiranë më 1946. Pas dënimit të
grupit të deputetëve, si në të gjithë Shqipërinë dhe në Tepelenë,
filloi gjuetia e regjimit komunist kundër njerëzve demokratë dhe
intelektualëve përparimtarë. Edhe këtu arrestohen intelektualë
demokratë si Zenel Shehu, At Gjergj Suli, Koço Xhagjika etj. Më
20 korrik 1947, Koçon e arrestojnë bashkë me të tjerët: “për
veprimtari armiqësore” dhe e dënojnë me 15 vjet burg në kalanë e
Gjirokastrës. I dërmuar nga diktatura komuniste mësuesi patriot
vdes në Tiranë më 12 shkurt 1976.

Në vitet e demokracisë figura e Koço Mësonjësit u
rehabilitua dhe u nderua nga instancat më të larta të shtetit shqiptar.
Më datën 10-03-1994 në fshatin Peshtan të  Tepelenës u zhvillua
një ceremoni e bukur me rastin e dorëzimit të titullit “Mësues i
Merituar” (pas vdekjes), akorduar nga Presidenti i Republikës Z.
Sali Berisha për mësuesin atdhetar Koço Llukan Xhagjika, i dënuar
dhe i persekutuar nga regjimi komunist.
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Dr. YLLI XHAGJIKA

Dr. Ylli Xhagjika ka lindur në vitin 1930 në Peshtan të
Tepelenës, ku bëri edhe shkollën fillore me mësuesit Rustem
Ismailati, Hajro Kore dhe Koço Llukani. Kur filloi lufta italo-greke
u shpërngul familjarisht në Tiranë ku kreu shkollën e mesme.
Studimet e larta i përfundoi në Leningrad me rezultatin
“shkëlqyeshëm”. Gjatë viteve 1950-1958 studioi në Akademinë
Mjekësore Ushtarake. Në tetë vitet e studimeve përfshihet një vit
mësimi i gjuhës ruse dhe gjashtë vjet mjekësi e përgjithshme. Më
pas u specializua në radiologji dhe mbrojti disertacionin me temë:
“Veprimi i rezeve Rengen në proçeset e gjakut”, me të cilin u shpall
Kandidat i Shkencave Mjekësore. Gjatë kohës së studimeve ka
botuar artikuj të shumtë në shtypin periodik dhe shkencor të kohës
në Rusi dhe Shqipëri. Me t’u kthyer nga Rusia filloi punë në Spitalin
Ushtarak në Tiranë më detyrë si shef i radiologjisë e më pas pedagog
në Fakultetin e Mjekësisë në lëndën Fiziologjia Patologjike.

Në gjyqin e të vëllait, poetit disident Trifon Xhagjika mbajti
qëndrim burrëror duke i thënë: -Mbaje kokën lart vëlla. Ky veprim
do t’i kushtonte shtrenjtë Dr. Yllit, por dashuria për vëllanë i
tejkalonte të gjitha. E arrestojnë në sallën e gjyqit më 6 dhjetor të
vitit 1963. Pasi bëri katër vjet burg përfundoi mjek fshati në Spaç
të Mirditës.
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Av. MARGARIT XHAGJIKA
(1913-1953)

Ka lindur në Peshtan në vitin 1913. Pasi përfundoi shkollën
fillore në fshatin e lindjes, vajti për të ndjekur Liceun e Korçës, të
cilin e mbaroi me rezultate të shkëlqyera. Më pas studjoi në
Universitetin e Athinës për drejtësi. Në vitin 1933 u detyrua që t’i
ndërpriste studimet pasi vajti tek daja i tij në Amerikë. Në vitin
1936 mundi që t’i përfundonte ato shkëlqyeshëm. Më pas vazhdoi
studimet pasuniversitare dhe mori titullin Doktor i shkencave juridike
e filloi punë si avokat në Uashington.

Ka qenë anëtar i shoqërisë patriotike “Vatra” dhe kishte
miqësi me Imzot Theofan Nolin. Në librin “Uratore e Kishës
Orthodhokse” të Fan Nolit në faqen 597 tek lista e ndihmëtarëve
gjejmë emrin e Margarit Xhagjikës, i cili ka dhënë kontributin e tij
për botimin e librit. Gjithashtu ka kontribuar edhe në një libër tjetër
të Nolit, por në këtë rast ka vënë emrin që përdorte pasi mori
shtetësinë amerikane Miche Diamanti. Avokati Margarit Xhagjika
ndëroi jetë në rrethana të çuditshme në vitin 1953 në Amerikë.

ANASTAS XHAGJIKA
(1928-2006)

Ka lindur më 6 janar të vitit 1928 në Peshtan, ku kreu
edhe shkollën fillore. Më pas ka studiuar në shkollën teknike “Harri
Fulc” në Tiranë. Në vitet 1949-1950 vajti për specializim në Moskë.
Ka qenë sekretar i dytë i komitetit të partisë të Tiranës. Pas dënimit
të vëllait u detyrua të punojë si elektriçist i thjeshtë.
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Gjatë viteve të regjimit totalitar, Xhagjikajt vuajtën
persekutimin, përndjekjen dhe përçmimin, që do të rrëndonte më
shumë tek fëmijët e tyre. Këtyre të fundit megjithë rezultatet e
shkëlqyera në mësime, nuk u jepej e drejta për të studjuar, nga
shkaku i “mëkateve” të të parëve të tyre. Ky fakt cënonte
prespektivën e tyre, duke mos pasur asnjë shpresë për të ardhmen.
Por, Xhagjikajt do ta mbanin kokën lart duke shfrytëzuar mundësitë
që u krijoheshin për t’u integruar me dinjitet në shoqërinë shqiptare.
Kur erdhi momenti i duhur, ata do ta shfrytëzonin duke kapërcyer
kangjellat e ambasadave për të kërkuar në Perëndim një jetë më
të mirë dhe të drejtat e mohuara nga regjimi.

Djemtë e Anastasit, Kristaqi, Artani dhe Edisi, patën guximin
të kapërcenin murret e ambasadave dhe emigruan në Gjermani e
Itali. Evropa hapi dritat jeshile për Xhagjikajt, ndërsa universitetet
më të famshme do t’u hapnin atyre dyert për t’u renditur ndër
studentët më të mirë. Portat e ferrit u thyen dhe filluan ditët e
demokracisë e të lirisë. Për Xhagjikajt u ringjallën shpresa, dashuria
dhe u vunë në vend të drejtat e mohuara.

MISTO XHAGJIKA
(1930-1990)

Ka lindur në Peshtan të Tepelenës më 25 shkurt 1930.
Arsimin filor e kreu në vendlindje. Në vitet 1949-1950 përfundoi
kursin pedagogjik. Në vitet e para të mbas çlirimit të vendit ka
qenë arsimatr në Riblan të Dëshnicës, në rrethin e Përmetit. Vite
më vomë u emërua të jepte mësim në fshatin e lindjes. Në vitet e
vështira të pasçlirimit Misto Xhagjika ka dhënë një kontribut të
madh për arsimin. Krahas punës edukative me nxënësit, ka punuar
në luftën kundër analfabetizmit.
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Në vitin 1958 transferohet në rrethin e Durrësit ku punoi
në sektorin e edukimit. Fillimisht drejtor i kampit të pionierëve dhe
më pas drejtor i kampit të punëtorëve. Vite më vonë Misto Xhagjika
ka qenë drejtor i ndërmarrjes Rruga-ura në Tiranë ku është shquar
si një drejtues i aftë. Gjithashtu Mistua ka qenë një familjar i
përkryer. Djali dhe vajza e madhe ndoqën rrugën e tij, atë të
arsimtarit. U nda shpejt nga jeta në vitin 1990, në prag të pensionit.
Të gjithë ata që e kanë njohur dhe kanë punuar me Misto Xhagjikën
e kujtojnë me respekt dhe ruajnë kujtimet më të mira për të.

TRIFON XHAGJIKA
(1932-1963)

“Martir i Demokracisë”

Poeti disident Trifon Xhagjika ka lindur më 29 prill 1932,
në Peshtan të Tepelenës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes
dhe në vijim tek “Lidhja e Prizrenit” në Tiranë. Studioi në
pedagogjiken e Elbasanit (1947). Në vitin 1951 filloi punë si shef
redaksie në Revistën “Pionieri”. Më 1954 mbaroi Shkollën e
Bashkuar në degën Artileri Kundërajrore. Ka punuar në Degën e
Rregulloreve në Ministrinë e Mbrojtjes. Gjatë viteve që shërbeu si
oficer, Trifon Xhagjika ka botuar cikle me poezi në shtypin e kohës,
në revistën “Nëntori”, “Letrari i ri”, “Zëri i Rinisë” etj. Më 1959
boton librin e tij të parë “Gjurmët”.

Trifon Xhagjika “rebeloi” shumë shpejt, sepse donte lirinë
dhe poezinë. Fillon të bjerë në konflikt të hapur me regjimin
diktatorial dhe më 6 dhjetor 1963, dënohet për tradhëti, vepra
terroriste dhe agjitacion e propagandë. Gjyqi e dënoi me vdekje,
ndërsa Trifoni në sallë recitoi poezinë e tij “Atdheu është lakuriq”.
Trifon Xhagjikën e pushkatojnë më 23 dhjetor 1962, në moshën
31 vjeçare. Mbas rënies së diktaturës janë botuar librat e tij “Atdheu
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është lakuriq” (1994) si dhe një përmbledhje me poezi (2002).
Gjithashtu Trifon Xhagjika ka lënë në dorëshkrim librin “Stina
mendimi”. Poeti i pushkatuar, Trifon Xhagjika, mund të
konsiderohet si një meteor drite në poezinë shqipe. Në vitin 1994,
Trifon Xhagjika është dekoruar nga Presidenti i Republikës Z. Sali
Berisha me titullin e lartë “Martir i Demokracisë” me këtë
motivacion: “Disident politik dhe letrar, kundërshtar i hapur i
diktaturës komuniste, dënuar me vdekje dhe pushkatuar prej saj”.
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KREU I TRETË

VEPRA E TRIFON XHAGJIKËS
STINA MENDIMI

(pa maskë)

Mendimet e mia kanë ndryshuar si stinët e vitit. Kjo ka
ndodhur jo shumë për karakterin tim kontraditor, sa për shkaqet e
jashtme, të cilat ndikuan në fuqinë time shpirtërore që në moshën e
njomë, shkaqe këto që më deziluzionuan për vite me radhë…

..Fshati ku linda është plot shkrepa e gurë. Po ka edhe livadhe
të vegjël, ku mbijnë shumë lulëkuqe. U bënë lulëkuqet për mua
simboli i shpirtmadhësisë e i zemërgjerësisë njerëzore. Që 7-8 vjeç,
baritja nëpër fusha të mblidhja lulëkuqe, se në to do të gjeja njerëzit
e mirë, që t’u thoshja të ndihmonin nënën e babën tim.

Një ditë e dëgjova tim atë të thoshte: “të gjithë njerëzit janë
të këqij”. “Po ku janë njerëzit e mirë”? – pyeta nënën. “Janë në
lulëkuqe” – m’u përgjigj ajo. Që atë ditë, shkova e kërkova në
çdo lulëkuqe, por….

…Por vitet më bënë 14 vjeç. Në çdo vit isha i heshtur e i
turpshëm. Më tërhoqën një ditë “për hunde”. Ishte natë atëherë,
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natë e shkurtit të 1947-ës. Ecja në një korridor të errët e të ngushtë,
që mbaronte në njëderë të hapur. Më futën brenda. Dera u mbyll.
Gjithnjë ishte errësirë. Atje dëgjova: “Shtoje besimin që kemi për
ty, prandaj bëhu hije dhe gjurmoj shokët, paditur që të kanë pranë”.
Unë heshtja, habitesha dhe torturohesha. Duart, që më dridheshin
nga të ftohtit e frikës, nuk dija ku t’i futja. Më kot kërkoja në
errësirë fytyrën e atij që më fliste. Një dritë e imët shkrepseje ndezi
në cep të dritares një qiri. Por tani nuk mund t’i shikoja më sytë e
kuq të atij që hante fjalët me dhëmbë.

Qiriri, me atë dritëz të vogël e të kuqrremtë, më ngjante si
lulëkuqet e lëndinave.

Lulekuqe! Kërkoja në të njerëzit e mirë. Por tani e kuptova
që çdo gjë ishte e kotë. Mendimet e mia sikur m’u dogjën në flakën
e qiririt. M’u dogjën, ndaj nuk mendoja më. “Është mirë të mos
mendosh” – më tha Sykuqi, “ti duhet të kesh parasysh që ç’pe dhe
ç’dëgjove të mos ja thuash njeriut,
përndryshe…përndryshe…mund të të kujtoj vetëm kaq se mbrëmë
pushkatuam një moshatarin tënd, pasi i brodhi zagarja më parë
nga mendja”. Dhe një buzëqeshje skeptike i mbiu në cepin e majtë
të buzës. “Pra ki parasysh”, - filozofi dhe njëherë Sykuqi, - “se
heshtja është kasneci më i mirë për fitoren tënde”.

Shuplaka e madhe, që ma vuri mbi shpatullat e mpira, më
nxorri në errësirën e rrugës…

…Unë të bëhem hije?
M’u kujtuan tre majmunët e pikturuar mbi kutitë e

shkrepseve, që shiteshin në kohën e pushtimit fashist. Nëri nga ata
kishte zënë sytë, tjetri veshët dhe i treti gojën. Unë pra duhet të
jem i tillë: asgjë të mos shoh, asgjë të mos dëgjoj, asgjë të mos flas.

Jo! Për njerëzit nuk do të bëhem hije.
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Sykuqi më takoi dhe tri herë të tjera. Të tretën herë më tha: “Ti je
i paaftë”. Dhe iku për të mos më takuar më kurrë. Por heshtjen ma
la peng…

…Kjo heshtje vulosi zemrën. Nuk guxoja të prekja asgjë të
gjallë në jetë, se kisha frikë mos e zbuloja me hijen time.

Më mirë larg! Larg! Larg!
Tre majmunët më dalin përpara.

Unë asgjë s’shikoj, asgje s’dëgjoj, asgjë nuk flas.
Larg! Larg! Larg!
Shuplaka e Sykuqit më rëndon mbi shpatulla…
Ende më duket vetja si në një shpellë. Me mundim më

ngjan se arrita në një grykë të ngushtë. Prapa le errësirën e një
tragjedie të kobshme populore, e cila po shkrin me frikën e me
vajtimin e njerëzve pa gjurma në jetë. Përpara shoh një det dritash,
si në përrallat e gjyshes. Dua të hidhem nga gryka e ngushtë.
Ndoshta më dalin krahë dhe fluturoj. Pra kështu e kam një farë
shprese. Më mirë shpresoj në të pamundurën e në errësirën e
shpellës. Frika e saj më shtyn përpara….

..Njoha në këtë shpellë shumë njerëz të tjerë. Këtu jam
përpjekur të provoj edhe dashurinë. Dhe sa herë që e kam ndjerë,
bëhesha më i urtë, më punëtor e më i sinqertë. Dashuria ka qenë
për mua, ndofta, shaka që e kam takuar udhës, por skam ditur ta
kap, ndofta, pabesi, por s’kam ditur ta lëshoj. Megjithatë kam
qenë gjithmonë i qetë për sjelljet e vajzës që kam dashur, edhe në
qoftë se ajo bëhej imja, edhe në qoftë se ajo përfundonte në krahët
e ndonjë tjetri (për rastin e parë bëhesha i lumtur, për rastin e dytë
shpëtoja nga një e keqe). Në përgjithësi, kam shpëtuar nga këto të
këqija, por i lumtur nuk kam qenë asnjëherë…
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…Ndofta këto që më kanë ndodhur më shtyjnë të kem
një kuptim të tillë për jetën: Rro vet dhe leri të tjerët të rrojnë sipas
dëshirës së tyre.

E pra dëshirat, mendimet dhe pikëpamjet e heshtura e të
fshehta mundohem t’i shpreh në vargjet e mija…

Sigurisht në këto vargje jam përpjekur që të nxjerr në plan
të parë çështjen e nderit…(këtu teksti nuk lëçitet) si dhe të jetës
time intime, asaj private dhe shoqërore, duke pasur gjithmonë
parasysh botëkuptimin tim. “Vepra e artit duhet të jetë në përputhje
me botëkuptimin e autorit, sepse kjo e ngre vlerën artistike të saj”
thotë Engelsi. E që t’ja arrij një gjëje të tillë, më duhet të sudoje
veten, të shtyp mërzitjen e zemërimin e ta ushqej veten me gas për
jetën e me optimizëm.

Kjo është e vërteta që më ka ndodhur e që më mundon.
Dhe e vërteta duhet të përsëritet gjithnjë, sepse edhe gënjeshtra
përsëritët kurdoherë” thotë Gëte.
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TRIFON XHAGJIKA

GJURMA
Vjersha

N.Sh. Botimeve “Naim Frashëri”
Tiranë 1959
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Në vitin 1959 Trifon Xhagjika ka botuar librin e parë me
poezi:”Gjurma”, në të cilin ka shkruar lirika delikate me hovet e
moshës. Libri përmban gjithsej 27 poezi, një poemë dhe një
legjendë. Ky libër është ndarë në tre pjesë. Pjesa e parë ka
njëmbëdhjetë poezi, ndër të cilat mund të përmendim “Miqtë e
rrugëve”, të cilën ia kushton shokut të tij Bardhyl Misjes,
“Lulëkuqja” për patriotët e rënë, “Trimëria Kastriote”, etj. Në
vjershën “Vjosa” shkruan: E ke zhurmën të llahtarshme / Po në
shpirt më jep guxim. Buzë Vjosës kishte lindur. Me sytë e një fëmije
ndiqte valët që thërmoheshin në brigje dhe thurrte vargje.

VJOSA

Vjosë, Vjosë valë e shkumë,
sa e prapë që më je!
Dhe kështu të dua, shumë,
birin tënd mua më ke.

Lum’i shpejt’ jehonën tënde,
Që vjen duke uturuar,
unë e kam këngën e jetës,
këngën, që s’ka të mbaruar.

Vjosë, Vjosë, lum’ i dashur,
gjarpëro në vendin tim,
e ke zhurmën të llahtarshme,
por në shpirt më jep guxim.
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Në pjesën e dytë lexojmë poezitë “Gjurma”, “Tingujt e
ditës”, “Bilbili”, etj.

GJURMA

Gjurma shikojmë kudo,
që njerëzit lënë në jetë,
të gjitha nuk mbeten ato,
se koha i fshin me të shpejtë.

Ka gjurma si ato mbi dëborë.
që era i zhduk, i mbulon
e zjarri i diellit rrezor
ishkrin e i shpie në hon.

Por maleve tona ca gjurma,
që trimat i lan‘për lirinë,
s‘i fshin dot as shiu e furtuna,
as dielli ato nuk i shkrin.
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BILBILI

O bilbil, më fal një këngë,
të jap faqet që në jetë,
asnjeri nuk m’i ka puthur,
përveç nënës në djep.

O bilbil, më fal një këngë,
të jap buzët si qershi,
që veç ujit të burimit,
s’m’i ka njomur asnjeri.

O bilbil, më fal një këngë,
të jap gjirin, bardh’dëborë,
veçse flladit që e flladit,
asnjë djal’ s’ka vënë dorë.

Në pjesën e tretë të librit “Gjurma”, Trifon Xhagjika ka
shkruar poemën “Fatriu dhe Argjiroja”, si dhe legjendën “Plaka e
egër”.
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TRIFON XHAGJIKA

ATDHEU ËSHTË LAKURIQ

Poezi

Shtëpia Botuese “Naim Frashëri”
Tiranë 1994
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PARATHËNIE

Më 23 Dhjetor 1963 paravigjilje Krishlindjesh,
tridhjetëvjeçari Trifon Xhagjika binte nën plumbat e platonit
komunist. Tiranët përherë e kanë zgjedhur me kujdes djallëzor
çastin për të qëlluar, në mënyrë që goditja ta bënte efektin në popull
me rreze sa më të gjerë, përtej viktimës së caktuar. Megjithatë,
tepër mizor të ngjan ky ekzekutim në prak të natës së shjentë, kur
familjet mblidhen rreth ngrotësisë së vatrës dhe zemrat i hapen
dashurisë. Por në llogjikën kobzezë të klikës që prej 20 vjetësh
shtrëngonte verigat e hekurta pas trupit të cfilitur të popullit, kjo
gjakderdhje vlente. Ajo bënte pjesë ndofta në përgatitjen e hapit
të pritshëm, që do t’ia merrte edhe më frymën në vazhdën e
ndalimeve, atë të nxjerrjes jashtë ligjit të fesë, një e drejtë e
padhunuar në shekuj.

Ndër kurbanët e zgjedhur nga diktatura e kuqe në fushtat
e pambaruara të saj për të varrosur për së gjalli kombin, hyri dhe
ky poet i ri, bir i një familjeje patriote që kishte ndihmuar luftën
kundër pushtuesit, por që u distancua menjëherë ndaj masave
represive që shndëruan shtetin në një vrasës e kusar të ligjëruar.
Goditja e parë për familjen në 46-tën. Asgjë s’mund të kalonte pa
u vërejtur. Syri hetues prej kuçedre tinzarei diktaturës s’kishte si të
mos vëzhgonte edhe Trifonin, filizin më të ri të kësaj familje shkelëse
të porosive, këtë oficer me sjellje humane ndaj ushtarëve, dhe
intelektual të heshtur, që shkonte e vinte mospërfillës para syve të
saj, kokëlartë e i prerë në fjalë, i ngrysur nga zhgënjimi thellë.
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Revoltën e fshehtë të poezive që njohim sot, ajo ia pikaste qysh
herët shikimin e papërkulur, ai regjistronte me durim tek shpërthimet
e përgjigjeve më të rastësishme. Ky dialog i heshtur, kjo luftë e
pashpallur që do të çojë në ngushtimin e vazhdushëm të çarkut, ka
lënë shenja qysh në poezinë e tij më hershme, si një parandjenë e
ndeshjes që afrohej:

Po troket porta
-Kush është?
Përgjigje nuk ka ,
as porta nuk hapet.
Heshtje kërcënojnëse. Ftotësia, pasiguria kanë filluar të

peshojnë. Është ajo vetmi që fatalisht e kanë provuar gjithë ata që
s’kanë dashur t’i ulin sytë, qoftë me nofulla të shtrënguara, para
shikimit të ndohtë të Kuçedrës.
Për një çast këtë trokitje ai ia vesh një kapriçi , një loje:

Do të jetë ndonjë që bën shaka,
që kumbulla don të marrë në kopshtin tim.

Jo. Lojrat kanë mbetur në të kaluarën. Megjithatë rinia e tij
besëplotë, që s’trembet nga provokimet meskine, nuk ve kujdes
as për rrjetat, kurthet që gatiten:

Merak nuk bëhem:
Mbështetem në divan,
Lexoj “Vargje të lira”
dhe flas me endjet të mia.
Është pikërisht përbuzja për rrezikun që karakterizon

poetët, së bashku me atë sens shumë depërtues që një kohësisht i
bën ta diktojnë atë në shenjat më të vogla. Kësisoj ne gjejmë në
shumë pasazhe të librit, sikurse në këtë vjershë të thjeshtë, vargje
që na ngjajnë gati profetikë:
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Por kur në rrugë dola më ra
në mend që s’ish shaka:
Trokiste Pjekuria
  (“Trokitja”)
Për çpjekuri mund të bëhet fjalë në rrugët e mjera të Tiranës

së strembur të atyre viteve, nëmos për atë ekstrmen, të zemëruarën,
pjekurinë e hidhur të atij, që i kapur ligsht mes joshjeve të një rinie
të pajetuar dhe zgjedhjeve përherë e më të zhyera që i ofron banda
në fuqi. Vendos ti presë lidhjet me çdo gjë të dashur që të mos
pyesë më për sgjë? E tërë poezia e tij e vërteton këtë pjekuri të
“çartur”. Ajo është e mbushur me një vendosmëri të betuar, që
hedh poshtëme përbuzje ekzistencën e fyer, baltën morale, në të
cilën qemë të dënuar të jetonim të gjitë. Ai do të shkojë përpara,
duke dëgjuar vetëm vullkanin e zemrës, drejt provës vetmohuese
që e tërheq. Të tillë e ngrejmë tek poema “Heroi i Natës”, ku shej
veten të përfytet me thonjtë e përgjakur të dhunës, nën qemeret e
tymosur të nxirë, të ditëve që ngjajnin më të zymta se vetë nata.
Shumë lexonjës në të ardhmen do të pyesin mos ishte kjo e tija një
krizë besimizmi të pashërueshëm. Jo. Mjerisht i tillë ka qënë realiteti
ynë, që problematizon sot shumë nga krijuesit që e patë paraqitur
me ngjyra shumë më të çelura: shtypje frymëmarrëse nga lart, garë
servele përreth, vullnete e virtyte të ndyrë në hekura diku thellë
nxinte jeta, edhe kur bënte mot i mirë. Me një ankth të paanë në
zemër, Trifoni ia bën benë jetës:

Doja o jetë të
puthja melodinë tënde,
por jam i humbur.
Nuk kthehem dot të të puth,
ashtu si s’kthehem dot
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në fëmininë time.
Ishim dy shokë,
si vëllezër të një gjaku.
dorën ia shrinim njeri-tjetrit.
Tani …njeri
“kufomën” e tjetrit heq pas vetes,
Është kufoma ime.
Falmë o shok,
po edhe “kufomë”.
Rrugët i kemi të ndryshme.
Ti shikon në rrugën e lavdisë, të amëshimit,
Unë …drejt “së panjohurës”.
(“Cili është i munduri?”)
Ai bën shok veç fatin e tij. Kësisoj, trokitja në derë, që

për cilindo poet të rinë botë, mund të merrte kuptimin simbolik të
një fillimi premtures drejt formës së përsosur poetike, drejt lavdisë,
për poetin tonë bëhet në mënyrë fatale breshëria që brutalisht i heq
penën dhe jetën njëherësh. Bukuria e poetëve që vdesin të rinj!
Ka pasur që iu përkushtuan Dashurisë, një ëndrre lumturie të
shkëlquer, që duke u fikur, i shtyu drejt asgjesimit, ka pasur që
shoqëria i fyejti rëndë dhe ranë në një duel duke mbrojtur nderin e
tyre, ka pasur që të mërzitur për vdekje, nga një ekzistencë e amullt
morën arratinë dhe humbën në shkretira, të tjerë që u ventën për
fatkeqt e botës, sepse vuajtja e të mjerëve bëhej dhe e tyrja. Trifoni
bën pjesë në kategorinë më fisnike, në atë të trimave që e sfiduan
në fytyrë, padrejtësinë e botës. Si një Gjergji Elez Ali i pavdekur,
ai çfaqet përsëri në mes të logut, përballë Balozit të zi pa iu dridhur
qerpiku. Por, siç ndodh në realitetin e dhimbshëm të jetës, ndryshe
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nga legjendat që integrojnë aspiratat tona, fitorja s’është veçse
morale:

Shko!
Shko Republikë
Mua më duhet të eci në rrugën time!
Nga nata ilegale
Ku ndrydhen qëllimet,
Të dal në ditët e së ardhmes,
Të ngre flamurin e betimin tim.
Aty
Të shkruar e kamë biografinë,
Të pastër e pa njolla;
Dhe ti o Republikë,
do të jesh përsëri me mua.
Po tëni,
të të pështyj unë dua,
se ti nuk pate turp
të mbytësh historinë.
Me këtë këng’ të verbër
Të ngre në gjyq,
Në gjyqin e të heshturve
(“Kënga e Verbër”)
Dhe kështu vërtet. I prurë nga qelia e errët, me pranga në

duar e i rrethuar me roje, rebeli zemërzjarrtë i a këndoi në vesh e
me zë të plotëUdheheqjes së lartë këtë këngë, mu në gjyq! Ishte
gjyqi i tij, por ai e ktheu në gjyq të saj:

“Unë do t’i bija me top sistemit tuaj”!
Lubia e kuqe s’e mban dot sfidën. Sytë e saj të turbullut

ndjellin vdekje. Goditja vjen e tëmerrshme. Sfiduesi në hekura merr
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rrugën drejt plotonit. E ftohta e rrethon. Dhe ja! Në ato çaste vetmie
të tejme, kur vullnetet rrudhen nën frymën e saj të akullt, një dritë e
qartë e përfshin. Është zëri i fortë i vëllait që çon rreshtin e errët të
rojeve për ta ngrohur, për ta mbështetur:

“Kokën lart Trifon!”
Një rrymë e shqetësuar përshkon turmën. Ky populli qenka

gjallë! Lubia tërbohet. Putra e saj që rrëzoi përdhe Trifonin, e mbyll
në qeli Yll-vëllanë. Fitorja e heroit përherë mbetet morale. Që të
qëndrojë në kohëra, prej gjaku duhet të jetë kurora e saj, dhe
shenjat e hekurit të mbeten të trup… Kursefitonjësit me dhunë s’i
pret veçse turpi, era e ndohtësisë së tyre, që qelb vendin. Të lumtur
janë kombet që kanë nxjerrë dëshmorë të fjalës së lirisë, trima të
pa njollë! Edhe i yni ika ata, të shumtë, sadoqë me vështirësi dalin
në dritë kpër t’i njohur bota. Përlindja jonë në demokraci, nuk
mund të mos i mbajë si fenerë! Fletët e poezive të Trifonit të
mbajtura në fshehtësi nga familja, dalin sot në këtë botim, të
paprekura, autentike, për t’u bashkuar me këngët e trimave me
epet e kombit.

Veçse në rrëmunjën e tranzicioneve, konsakrimi i tyre solem
vonohet, zbehet, gati shmanget nga zhurma e atyreqë duan tu
qënrojnë pranë pa meritë. Kur liria e ben të kollajshme çdo gjë,
shumëkush don të ketë qënë i fortë kundër diktaturës. Liria e mbrritur
më në fund ua ngacmon lakminë të gjithëve për të treguar luftëtarë
të saj, megjithëse ishin të paktën ata që realisht s’jetuan dot pa
të… Për të qenë objektivë, në fushtën e poezisë, si kuko në krijim,
janë vlerat artistike që mbeten, dhe ato i nxjerr në dritë talienti i cili
është njëherazi përjetim real dhe imagjinar.

Lekë Tasi
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NDIMOMËNI TË QESH

Nuk mundem
Nuk mundem

Nuk mundem
E pashë Atdheun lakuriq,
(vetëm pa miq dhe shokë)
mundohej të këpuste një degë dafine,
nga lavdi e shekujve
Atdheun e dija të rritur!
Por sa i vogël qenka!
Asnjë degë nuk e këpuste dot
E mora për dore
ta rris në zemrën time.
Vëllezër!
Po e kërkuat Atdheun
e kam unë.
Ndihmomëni të qesh,
ndihmomëni të gëzoj!
Atdheu është lakuriq.

-1963
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KËNGA E VERBËR
(Trakt)

E shkreta ti, o Republikë
u blatohesh zotërve,
pa e ditur ç’janë
Dritën ta shuajnë në terr
e ditën ta ndezin,
bukën ta shtrojnë në sofër
e duart t’i presin;
në burim të çojnë
e gojën ta mbyllin
Ata të kthyen në metelik!
E shkreta ti, o Republikë,
e çmendura ti, o Republikë,
kusarja ti, o Republikë.
(me emrin tënd të vjedhin jetën).
Sa do të doja
që  ballin e ftohtë,
me dritën e rrufeshme të ma përkëdhelje,
Ëndrrat e ngrira të më zgjoje.
Mes tmerrit duke shkuar
do të kuptoja dashurinë e jetës,
kur je në gji të nënës.
O njerëz të thjeshtë,
Ju dua!
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Mund t’ju shërbej
si ushtar, si shërbëtor besnik.
Veç me mua ejani
t’ju rrëfej të vërtetën,
që ndrit.
Ta dinë udhëheqësat lart
dhe e larta Republikë,
se ne nuk jemi
as të verbër,
as shurdhë në politikë.
Eh, Republikë e pabesë!
T’u fala
si kristjani Krishtit,
por ç’më dhe?
Dhe diellin do të ma zësh.
Turp,
Atdhe!
S’të di kush je!
Tek ti jam,
por më ndjekin.
Tek ti jam
i lirë pa liri,
i gjallë i pajetuar
i vdekur i pavarrosur,
O vendi im!
O Republikë!
Në ç’rrugë po ecën tani
me duart të gjakosura,
me sy të çuditshëm?
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Vetë jeta çudinë ta zmadhon
e të ardhmen ta shuan.
E pikëlluar
mashtrimit i buzëqesh.
Shko!
Shko o Republikë!
Mua më duhet të eci në rrugën time!
Nga nata ilegale,
ku ndrydhen qëllimet,
të dal në ditët e së ardhmes,
të ngre Flamurin e besimit tim.
Aty
të shkruar e kamë biografinë,
të pastër e pa njolla;
Dhe ti, o Republikë,
e gjora Republikë,
do të jesh përsëri me mua.
Po tani,
të të pështyj unë dua,
se ti nuk pate turp
të mbytësh historinë.
Me këtë këngë të verbër
të ngre në gjyq,
në gjyqin e të heshturve.
Ç’të të këndoj më
Trishtimi po më mbyt.
Lodhja dorën më përshkon.
Por tërbimin tënd nuk e ndal dot.
Jo!
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Nuk mundem të të fal.
Gjuha m’u zgjidh.
Vramë po të duash.
Në netët e tua të gjakosura
do të dëgjosh zërin tim:
“Të urrej o Republikë,
Lavire e zotërve gjakprishur!”

Prill 1962

Libri “Atdheu është lakuriq” përbëhet nga 100 poezi,
përzgjedhur prej poetit Xhevair Spahiu. Ato janë shkruar kryesisht
në vitet 1958-1963. Me vlera të larta artistike janë poezitë
“Ndihmomëni të qesh”, “Heshtja që flet”, “Rrotat e karrocës” e
sidomos “Kënga e verbër”, që autori e ka quajtur “trakt” dhe që i
ka të rralla shoqet në gjithë poezinë e kohës. Vëllai i poetit Anastas
Xhagjika, përmes mjaft peripecive, ka arritur t’i ruajnë dorëshkrimet
e Trifonit duke i futur në të çarën e raftit të rrobave. Dr. Ylli Xhagjika,
ka ndjekur nga afër gjithë procesit të botimit. Kopertina u punua
me mjeshtëri nga piktori Andon Kuqali, si dhe parathënia u shkrua
nga Lekë Tasi. Për këtë botim ndihmoi financiarisht Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.
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TRIFON XHAGJIKA

POEZIA
(vargje)

aleph 2002
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QENIA E DYTË E
TRIFON XHAGJIKËS

Ndërsa marr të shkruaj për poetin e pushkatuar Trifon
Xhagjikën, ndjehem në siklet dhe më vjen turp të tregohem gojëtar.
Në jetën e shkurtër të poetit, i cili këtë vit duhej të kremtonte 70-
vjetorin e lindjes, “tragjedia ndërkëmbeu tragjedinë dhe humnera
ndolli humnerën”- siç shkruan Shkrimi i Shenjtë.

Poetit i ra barra e rëndë të krijonte në një nga diktaturat
më gjakatare në historinë e pasluftës së Dytë, sikundër e njohim
tashmë enverizmin, dhe ai iu përgjigj asaj me tërë dinjitetin që
karakterizon poetin e vërtetë dhe njeriun e panënshtrueshëm.

Trifon Xhagjika është mbase poeti i parë-disident në gjithë
Lindjen kumuniste të pasluftës që shkoi ballëhapët drejt vdekjes, i
vetëdijshëm, duke u mbështetur në një thënie të Gëtes, të cilën e
citon në njërën nga prozat e lënë në dorëshkrim: “E vërteta duhet
të përsëritet gjithnjë, sepse edhe gënjeshtra përsëritet kurdoherë”
madje ai bën edhe aktin e tij të mbarë sfidant, siç i shkon përshtat
poetit, në atë gjyq që e dënoi me vdekje: lexon poezinë-trakt “Më
ndihmoni të qesh”. Poeti me këtë gjest i hedh dorashkën Vdekjes,
si i barabarti me të barabartin. Dhe sigurisht poeti fitoi.

Trifon Xhagjika i shkroi vargjet e tij në ato vite me atmosferë
të atrofizuar, kur liria e njerëzore dhe liria krijuese, domethënë
personaliteti në përgjithësi që shndëruar në hije. Ky personalitet u
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ngjiste tre majmunëve të pikturuar mbi kutitë e shkrepseve që
shiteshin në kohën e pushtimit fashist, - siç përmend poeti në prozën
e lënë në dorëshkrim: “Njëri nga ata kishte zënë sytë, tjetri veshët
dhe i treti gojën. Unë pra duhet të jem i tillë: asgjë të mos shoh,
asgjë të mos dëgjoj, asgjë të mos flas” (“Stina mendimi”, dorëshkrim
i pabotuar). Që nga vëllimi i parë i botuar “Gjurmët” e deri në
krijimtarinë e mbledhur gjer më tash në përmbledhjen “Atdheu është
lakuriq”, poeti bëhet gjithë e më esëllt, gjithë e më tragjik, gjithë e
më i pakompromis. Vargjet tradicionale romantike me poezinë
klasike këmbehen shumë shpejt me një formë të re, më të
zhdërvjelltë, ku pesha e vargut ngërthen si një presë copra realiteti
të vrazhdë, zbret vertikalisht në thelbin e hidhur të gjërave. Tronditja
e poetit është e fortë dhe divorci me iluzionet është përfundimtar:

“Akoma më duket vetja si në shpellë. Me mundim më ngjan
se arrita deri në një grykë të ngushtë. Prapa lë erësirën e një tragjedie
të kobëshme popullore, e cila po shkrin një me frikën e me vajtimin
e njerëzve pa gjurma në jetë. Përpara shoh një det dritash si në
përralat e gjyshes. Dua të hidhem nga gryka e ngushtë. Ndoshta
më dalin krahë të fluturoj. Pra kështu e kam një farë shprese. Më
mirë shpresoj në të pamundurën së në erësirën e shpellës. Frika e
saj më shtyn përpara…”(“Stina mendimi”). Ky mendim i ardhshëm
dilematik përbën, në thelb, tërë tragjizmin e poetit në rrafshin
ekzistencial, po aq dhe katastrofën e dhimbjeve të vlerave etike e
morale gjithshoqërore. Poeti u kundërvihet me të vetmen armë që
ka: vargun. Kryhet kësisoj vetidentifikimi, shkrirja me atdheun si
një subjekt i përbashkët, i pandarë, lakuriq e diskret:

…Atdheun e dija të rritur!
Por sa i vogëk qenka!
Asnjë degë nuk këpuste dot.
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E mora për dore
Ta rris në zemrën time…
Në momente të tilla katastrofash shpirtërore qenka pikërisht

poezia ajo që u përmbush njerëzve “pamjaftueshmërinë e vetë
historisë”. Trifon Xhagjika bëri edhe më larg: poezia ia përplotësoi
atij vetë sinoret e qenies njerëzore. Ia përplotësoi jo me hare apo
me dëfrime, porse në kuptimin më të drejtpërdrejtë të fjalës, me
Qenie të Dytë- e tillë është forca e poezisë.

II
Trashëgimia letrare që la Trifon Xhagjika, ka një larmi

unikale tejet interesante, madje në llojin e vet- unikale, si përvojë
artistike, me risitë e komponentëve që përbëjnë strukturën grafike,
kompozicionale dhe ritmike të tekstit poetik. Ajo është një teknikë
e re dhe befasuese, e cila përbën në vetvete një sensacion të
pazakontë, po t’i teferohemi stadit të gjeratershëm të poezisë shqipe.
Eklektizmi dhe spontaniteti i formave të vjeshërimit në poetikën e
Trifon Xhagjikës një paradigmë të re krejt autentike, e cila duhet
kundruar në bashkekzistencë binare me eksperimentet e frymës
më të re, ndër arritjet më të mira që solli poezia e viteve
gjashtëdhjetë. Padyshim Xhagjika si poet paraqet modelin më
origjinal të kësaj poezie, përfshij këtu edhe proçedimet e tij
verlibriste. Megjithatë, për çudi, kjo poetikë në reliev kaq të pasur,
është lënë krejtësisht e paprekur nga e ashtuquajtura shkenca jonë
letrare. Vdekja e parakohshme ndërpreu parashikueshmërinë e
ligjësive të kësaj poetike.

III
Trifon Xhagjika ngadhënjeu. Sepse poeti ka dy jetë: njërën

atë prej vdektari të zakonshëm, kohën e të cilës mund ta ndalë
vdekja - dhe jetën tjetër, atë të artit, koha e së cilës rrjedh krejt
ndryshe nga ajo e vdektarëve: ajo është e amshueshme. Një kohë
e tillë nuk i njeh ligësitë, as të jetës së frymorëve, as kohëzgjatjen e
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perandorive, diktaturave, ideologjive. Ajo lloj jete është e vërteta
universale gjuhësore e papushtueshme.

Jetën e parë prej frymori ia këputën poetit Trifon Xhagjika
më 23 dhjetor 1963. Mbushen 39 vjet që poetit nuk i dihet varri.
Nuk është hera e parë kjo për poetët tanë. Njëlloj pa varr janë
Budi, Gjeçovi, Fishta…I njëllojtë është dhe thelbi që i bashkon
vrasësit e tyre. Ndërgjegjia jonë qytetare e mësuar dhe e topitur
me krime të vjetra e të reja nuk është në gjendje sot, edhe pas kaq
vitesh, të ngrejë zërin dhe të kërkojë minimumin e nderimit që lypset
për çdo të vdekshëm, kalimtarë në këtë botë si çdocili prej nesh, -
pra vendin ku i prehen eshtrat djaloshit të pushkatuar 31-vjeçar,
Trifon Xhagjikës. Kjo është krejt e pamundur, pse Judët dhe Kainët
që e ekzekutuan janë gjallë e nëpër rrugë.

Gjithashtu, është në nderin dhe detyrën e arkivave të shtetit
të nxjerrin nga harresa të gjitha krijimet e sekuestruara të poetit
Trifon Xhagjika, me të cilat u akuzua, duke shlyer kësisoj një borxh
të madh para letërsisë shqipe.

Agron Tufa
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CILI ËSHTË I MUNDURI?

Doja, o jetë,
të puthja melodinë tënde,
por jam i humbur,
nuk kthehem dot të të puth,
ashtu si s’kthehem dot në fëmininë time.
Ishim dy shokë,
si vëllezër gjaku.
dorën ia shrinim njeri-tjetrit.
Tani njëri
“Kufomën” e tjetrit heq pas vetes,
është “kufoma” ime.
Falmë, o shok,
po edhe “kufomë”.
Rrugët i kemi të ndryshme.
Ti shiko në rrugën e lavdisë,
të amëshimit,
Unë …drejt “së panjohurës”.
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MBURACAKU I RODIT

Mbi Atdheun e arnuar
kullosin zemra të prishura.
Si duken bijtë e Atdheut,
të zbehtë,
të trembur!
I lëshojnë hapat ngadalë
Për të mbytur orët e mërzisë.
Një pinjoll gruaje
i ka mësuar të mbyllin gojën
e të shtrijnë qafën.
Rreth tij rrotullohen sy,
lëvizin buzë automatike
Prapa tij përkulet lavdia
shuhet guximi
Ai  ka mendim, kundërmendim,
fjalë, kundërfjalë,
dëshirë, kundërdëshirë.
Dhe zemrën e Atdheut
Mund ta thyejë në kupë të gjurit.
Ai thotë:
-Unë kam kapërcyer malin e së ardhmes
ndezur me zjarre bengalësh.
Por e vërteta,
O pinjoll gruaje,
mbetet e pavdirë,
Ku e bëre kërcimin



69

në malin e Rodit?
“Këtu është Rodi, këtu kërce!”

Gjithashtu poeti i thurr vargje fikut të Xhagjikajve, i cili ka
një histori mjaft domethënëse.

FIKU PLAK

U preha në blerimin tënd,
o fik i plakur me gunga e të çara
Sa shpesh i sjell në mend
ato kujtime foshnjërie,
ku lindën mbresat e para.

O fiku im, o fik i plakur,
u bëre djep i mbresave të mia,
Unë të flas me zemër të hapur,
i përulem pleqërisë sate,
tek ti më nisi fill mituria.
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RRËMBEN

Më burgosët mua,
por ëndrrën s’ma ndrydhni dot,
ajo është dlirë e bukur,
aty duket një botë.

Nuk gjunjëzohem
në i lidhur po qëndroj
edhe në pranga,
unë ëndërroj.

Fluturon kjo ëndërr
e lirë si zgalem,
hap portat e jetës,
zemrat e njerzëve rrëmben.
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SHPRESA

    Sa herë mendoj vetëm
Nga mendja të largoj,
Por mendja nuk urdhërohet
Dhe prapë tek ty shpresoj.

Jo shpresën nuk e shuaj
Në zemër e kam mbyll
E ndjej se një ditë
Do ndrijë ajo si yll.

Mbi tokë ngrihet mali
I madh sa një vigan,
Më i madh se mali
Është deti i paanë.

Më i madh se deti
Është qielli pa kufi.
Akoma më të madhe
Kam shpresën në gji.
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ANKTH FËMIJËRIE

Qyteti
si mëngë pantalloni
Këmbë të rënda lëvizin në to;
Dielli i ndotur
i ngrohte ato këmbë
që shkelnin çdo pëllëmbë balte.
Kërkoj në pantallonin e errët
një vrimë
të shikoj një diell të pastër
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URTËSIA

Dhe thonë nuk çmendet urtësia
Me gota fjalësh shpirtin e ka plot
për lumturi s’kujtohet urtësia
pa pasaportë këngët i do sot.

Pa dëgjoni këngën nga ato që moshë s’kanë,
që fshikullima epshi kanë provuar,
e përmes tyre retë e servilizmit çan,
jeton e rritet urtësia e tërbuar.
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PERËNDIVE

Pa besuar, thërrasim Urra.
Mos kemi lindur të bindemi!
Ja ligji sotëm:

-Beso pa menduar.
Por mua më duhet të mendoj
mendimi i lirë të mbretërojë.

(Revoltë kundër perëndive?!
Nuk jam i pari,
Historia njeh kundërshtarë me taborë).

Unë ju drejtohem perëndive tokësorë:
O perëndi!
Tërbimi juaj askujt nuk i duhet,
Me ju askush s’e ndjen veten mirë,
Dhe unë bashkë me ta.
Lamtumirë!

1959
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BESOJI DASHURISË
Këngë për L......

E qeshur ishe,
e lehtë, si shkuma e detit,
e pranë e pranë loznim unë e ti.
Hej Lina, Lina!
Kur valët na rrëmbenin,
kujtim i ëmbël mbeti për të dy,
Të dashurova
mes ëndërrave të dlira,
e dashurinë time mbaj në dorë.
Hej Lina, Lina!
Sa shpresa e dëshira
në ato ditë më ndezën kraharorë!
Kjo zemra ime,
si zog përmes stuhisë,
po fluturon, (ka kohë që pret).
Hej Lina, Lina!
Besoi dashurisë,
për gjithë jetën ty po të thërret.
Hej Lina, Lina!
Hej Lina, Lina!
Ty po të thërret.
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STOLI I VJETËR

Kur jeta më qorton në fëmini,
tek ti, o stol e  nxirrja zemërimin.
Pas kaqe vitesh erdha përsëri
aty të freskët e gjeta unë kujtimin.

Tek ti u ula dhe ndjeva që përbri
një zë fëmije më ndolli në harresë,
(dhimbja e brenga u shkrinë në shpirtin tim)
ish fëminia që çeli në kujtesë.



77

Libri “Poezia”, i poetit disident Trifon Xhagjika përmban
rreth 150 poezi nga krijimtaria e autorit. Nismën për botimin e
këtij volumi me poezi e ndërmori motra e poetit, Sanda Xhagjika,
e cila grumbulloi materialin duke kërkuar nëpër biblioteka dhe në
njerëz të afërm. Vëllai i poetit Anastas Xhagjika kishte çarë më
dysh derën e një dollapi duke e mbushur me dorëshkrime të Trifonit.
Genc Llukani, djali i xhaxhait të Trifonit, gjatë kohës që punonte si
librashitës mundi të gjente me anën e një miku librin “Gjurma”.
Këtyre iu shtuan poezitë e librit “Atdheu është lakuriq”, që u botua
me interesimin e Dr. Ylli Xhagjikës dhe vëllimi poetik “Poezia” u
trupëzua duke marë formë.

Libri “Pezia” u përgatit dhe redaktua nga poeti i talentuar
Agron Tufa. Ky libër përmban poezi nga krijimtaria e Trifon
Xhagjikës. Botimi luksoz u realizua nga Shtëpia Botuese “Aleph”
dhe u shtyp në shtypshkronjën “Maluka” me sponsorizimin e gazetës
“Tema” dhe interesimin e Z. Mero Baze, i cili është bashkëfshatar
i poetit disident Trifon Xhagjika. Kopertina u realizua nga Kleida
Maluka.
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KREU I KATËRT

ARTIKUJ PËR
TRIFON XHAGJIKËN

POET I HARRUAR NË RRUGËN E VETËTIMAVE
TRIFON XHAGJIKA-NJË SILUETË PARALELE

MIGJENIANE
Nga Nënkolonel Përparim Rexhepi

Duke hetuar veprën e tij të pakët letrare përmes një
entuzjazmi që të shkakton kjo njohje, me lehtësi e kënaqësi vëren
tek ky poet një dimension real për ta quajtur atë një shpresë të
madhe të poezisë sonë kombëtare, që nuk zgjodhi rrugën e
konfrontizmit, por të rebelimit, nuk eci në rrugën e trëndafilave,
por në atë të rrufeve dhe të bubullimave. Dihet se në atë rrugë ecin
kalimtarë të rrallë, që kurrë s’arrin në fund të saj. Në këtë rrugë të
vështirë u nis kapiteni 31-vjeçar, derisa përfundoi përpara skuadrës
së pushkatimit.

Kur kishte qenë i vogël, ai pati menduar si të gjithë fëmijët
se Atdheu ishte shumë i madh. Po kur u rrit, Trifoni pa me habi e
keqardhje se Atdheu kishte mbetur i vogël, bile aq i vogël sa edhe
ai mund ta merrte për dore e ta rriste vetë. Në dritën e vetëtimave
ai u befasua nga lakuriqësia e atdheut, që mundohej të mbulohej
me degët e lavdisë së shkuar, ashtu siç kishte bërë edhe në kohën
e Migjenit. Atdhe i vogël, i lakuriqtë, ku bijtë e tij, të trembur e të
zbehtë i lëshonin hapat ngadalë. A thua përsëri mungonte kokrra e
misrit dhe shqiptarët trima e krenarë serviloseshin para nëpunësit
të shtetit që u jepte thesin me misër?
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Jo, nuk mungonte misri, por një pinjoll gruaje, i rrethuar me
automatikë, i kishte mësuar të mbyllnin gojën dhe të shtrinin qafën.
Para tij përkulej Lavdia dhe shuhej Guximi….

Me mijëra poezi janë shkruar për atdheun nga autorë
shqiptarë të kalibrave të ndryshëm, por vetëm Migjeni dhe Xhagjika
kanë një konceptim krejt origjinal. Dashurinë për atdheun ata e
shprehin me keqardhjen e tyre të madhe, për gjendjen e patrembur,
të padurueshme të atdheut. Migjeni tek “Nën flamujt e mekankolisë”
shkruante se: “në këtë vend nuk ndërtohet asgjë e re”, kurse
Xhagjika e quan atdheun “një vend i ëndrrave të pafat”. Pikërisht
ashtu si këto dy tre vjetët e fundit kanë thënë shumë të tjerë, të cilët
s’arrijnë të kuptojnë se si ndodhi që Shqipëria, në mes të Evropës,
të ngelet e varfër, e përbuzur dhe e ndarë në dysh.

De Rada e kishte thënë me kohë se shqiptarët janë një komb
shumë fisnik, por më i pafati në Evropë. Këtë ai e tha edhe tek
poema “Skënderbeu i pafat”, mirëpo ne deri vonë nuk e kuptuam
këtë mesazh të Plakut të Milosaos. Dikush e kishte mallkuar
Shqipërinë dhe ky mallkim kishte rënë, ashtu si rrufeja, mbi pjesën
më të lartë të tij, mbi Bjeshkët e namuna, që në atë madhështinë e
tyre të zymtë kyçnin në vetvete enigmën e këtij vendi. Një vend i
çuditshëm, i vetëm në Evropë, ku Bjeshkët e tij më të bukura e më
hijerënda janë të namuna. A thua e gjithë Shqipëria është e namun?

Ky fat tragjik i atdheut e mundon vazhdimisht poetin dhe
nuk e le atë të qeshë, qoftë edhe një herë. Në sallën e gjyqit, në
bankën e të akuzuarit, kur vendosej për jetën e tij, ai harron fundin
që e pret dhe shkruan shpejt vargjet aq tronditëse” “Ndihmomëni
të qesh, ndihmomëni të gëzoj. Atdheu është lakuriq”. (Pak dritë,
pak dritë, or shok, or vëlla-Migjeni).

Në rrugën e vetëtimave kapitenin e ri e pret nipi i dashur, i
vogël, që ka ditëlindjen dhe që luan ende me kukulla. Megjithëse
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rruga është e djegur nga rrufetë, xhaxhai i kërkon dashuri dhe dashuri
ka kudo, bile edhe tek yjet (s’ka ndarje pa lotë, bile as tek yjet
thotë një poet i madh japonez), kështu thotë edhe Xhagjika, por
për të s’ka. Ai u nis për tek ditëlindja e nipit dhe përfundoi në qiell,
kur shkroi vjershën kushtuar atij.

Ishte 31 vjeç kur e vunë përpara skuadrës së pushkatimit.
Trifoni ngriti kokën lart, (mbaje kokën lart-i tingëlloi në vesh zëri i
të vëllait), dhe ju kujtuan topat e AKA ku kishte shërbyer. Ju kujtua
sistemi i urryer, diktatura që po vriste një poet, i vetmi poet i
pushkatuar në të gjithë Evropën Lindore. Dhe tha atë shprehjen e
famshme: “Kundër sistemit do të qëlloja me artileri”. E tha këtë në
vitin 1963, kur Perëndimi s’kishte arritur ende në një konkluzion të
tillë dhe kur Gorbaçovi këtë e kuptoi në vitin 1985.

Këto që shkruan janë përshtypjet, mendimet dhe ndjenjat e
mia për këtë oficer trim dhe poet të madh. Nuk dua të citoj asnjeri,
sepse të gjithë e mohuan Xhagjikën dhe askush nuk e kujtoi për
këmishën e tij të shpuar nga plumbat, për gjakun e tij të derdhur
për demokraci dhe për një poezi të vërtetë. Më ka prekur shumë
fati i tij, sepse më duket se mund të ishte edhe fati im, sepse ka
qenë fati i shumë oficerëve që diktatura u mohoi shumë gjëra, i
dënoi dhe i futi nëpër burgje.

Është në nderin e ushtrisë që mundi të nxjerrë nga rradhët e
veta një poet të tillë të madh dhe një luftëtar real, po aq të madh
për demokracinë, si Trifon Xhagjika. Poezitë e tij duhet që sa më
shpejt të shkojnë tek lexuesi, tek bijtë e Atdheut, që ai i deshi deri
sa dha dhe rininë e tij. Dhëmbët e harresës, për 30 vjet nuk e
gërvishtën dot diamantin. Xhagjika kalon me sukses mbi malin e së
kaluarës.
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ANTOLOGJIA E PLAGËVE
NËN TERRORIN KOMUNIST

Nga Fabian Kati

Trifon Xhagjika lindi më 1932. Kreu shkollën ushtarake, por
kuptoi që kjo nuk i përshtatej, prandaj “rebeloi” shumë shpejt,
sepse donte lirinë dhe poezinë. I dedikohet me sinqeritet krijimtarisë
letrare në kohë shumë të trubullta. Më 1959 boton librin e tij të
parë “Gjurmët”. Fillon të bjerë në konflikt të hapur me regjimin
diktatorial dhe në vitin 1963, arrestohet dhe akuzohet si
“kundërshtar i hapur i pushtetit popullor”. Gjyqi e dënoi me vdekje,
ndërsa Trifoni në sallë recitoi poezinë e tij “Atdheu është lakuriq”.
E pushkatojnë më 23 dhjetor 1962, në moshën 31 vjeçare. Mbas
rënies së diktaturës janë botuar librat e tij “Atdheu është lakuriq”
(1994) si dhe një përmbledhja Poezia (2002). Poeti i pushkatuar,
Trifon Xhagjika, mund të konsiderohet si një meteor drite në poezinë
shqipe.
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PAKËNAQËSITË E HAPURA NDAJ REGJIMIT
Nga Pirro Naçe

“Shekulli”, 12 janar 2005, faqe 18.

Prokurori kërkoi dënimin me vdekje të Fadil Kokomanit,
Vangjel Lezhos dhe Trifon Xhagjikës e Thoma Rafaelit që ishin
ushtarakë. Në vendimin e trupit gjykues, më 6 dhjetor të vitit 1963,
dënimi i Vangjelit u kthye në 25 vjet burgim, heqje lirie, kurse për
të dy ushtarakët mbeti në fuqi dënimi me vdekje.

Doktor Ylli Xhagjika mjek i njohur, që kishte studiuar në
Bashkimin Sovjetik, ditën e vendimit, priste me sa dukej para
gjykatës daljen e të burgosurve, midis të cilëve ndodhej edhe vëllai
i tij, Trifoni. Me ta parë atë më pranga, ai bërrtiti me tërë forcën e
zërit të tij, që ushtoi dridhshëm: “Mbahu, Trifon, mbahu!....”.

Policët menjëherë kthyen kokën rrëmbimthi nga vëllai i
Trifonit dhe, sa të hapësh e mbyllësh sytë, e shtynë vrazhdësisht.
(Më pas atë e internuan për vite të tëra në vise të largëta të veriut)….
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PËRSE DUHEJ PUSHKATUAR
EDHE KY NJERI I KOHËS SË SOTME

“55”, 5 shtator 2004, faqe 13.

Trifon Xhagjika ka lindur më 29 prill 1937, në Peshtan të
Tepelenës me profesion gazetar. Xhaxhai i tij Koço Xhagjika kishte
qenë dënuar më 1948 për aktivitet politik kundër pushtetit popullor.
U lirua dhe fitoi të drejtat më 1950. Kishte tre vëllezër dhe dy
motra. Një vëlla i studionte në BS më 1960. Trifoni mbaroi shkollën
e bashkuar për kundërajror më 1952-54. Mbas disa detyrave nëpër
repartee ushtarake në 1960-63 shërbeu në Drejtorinë e Përgatitjes
Luftarake të MMP.

Në dhjetor të vitit 1963 dënohet me vdekje nga gjykata
ushtarake për tradhëti ndaj atdheut. Në dosjen e tij personale lexon:
-Një biografi të shkëlqyer deri në datën e pushkatimit. Bir
rrobaqepësi. Babai i tij ishte gardian burgu në vitin 1943 dhe ka
ndihmuar në lirimin e të burgosurve të Tiranës. Plani i arratisjes u
realizua prej tij dhe në maskën e punëtorit elektricist të vëllait të tij,
Anastas Xhagjika. Për këtë është në dijeni Nasi Marjani që punonte
deri në 15-7-1945 në MPB. Dy vëllezërit e tjerë të Trifonit ishin
anëtarë të organizatës së rinisë komuniste. Vetë Trifoni ka qenë
anëtar i grupit të Debatikut në Tiranë. Me çlirimin e Shqipërisë
vazhdoi pedagogjiken, dy klasë në Elbasan ndërsa në vitin 1947 u
bë i ri komunist. Deri më 1951 vazhdoi shkollën një vjeçare të
partisë pranë KQPPSH ku u bë gazetar me nota shumë të mira.
Filloi punë në vitin 1951, si shef redaksie në gazetën Pionieri. Më
1952 filloi Shkollën e Bashkuar. Është lavdëruar dy herë nga
drejtoria politike duke shënuar emrin e tij në librin e nderit të
Drejtorisë Politike për vitet 1952-1953.
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Në karakteristika të tij të viteve 1954, 1957 deri në vitin
1963 ka vetëm vlerësime shkëlqyeshëm dhe të firmosur nga emra
seriozë, funksionarë dhe autoritarë të kohës. Shkurtimisht pa i vënë
këto motive që mbushin dosjen e tij personale me merita tepër
domethënëse dhe vlerësuese gjejmë firma si: Naum Gjinikasi që e
vlerësojnë si oficer të shkëlqyer dhe të zgjuar, të cilit i pëlqen të
merret me letërsi, gjë që e ka kërkuar vazhdimisht. Maqo Zoto
komandant i repartit 3700, vlerësim dhe karakteristikë e shkëlqyer
si “i dashur me shokët, i ndershëm i drejtë, respekton shefat dhe
eprorë i dashuruar me punën mendoj të vlerësohet puna e tij etj,
etj”.

Kolonel Meço Starja atëhere shefi i degës së rregulloreve
jep këtë vlerësim më datë 28-1-1961 me nr. 163: “Meqenëse ka
rezultate të mira në punë edhe i ngritur propozohet për ngritje në
detyrë…”.

Vijon po me këto vlerësime major Anesti Andoni e deri tek
vlerësimet e kolonelëve dhe gjeneralëve titullarë kundërajrorë të
MMP. Për çudi të gjitha këto vlerësime shemben me një vendim të
Gjykatës së Lartë, Kolegji Ushtarak Nr. 5 Art. Tiranë më 31-1-
1964 prej kryetarit Shuaip Panariti. Edhe pse janë me dhjetëra
dekorata e vlerësime e motivacione nga mjekët Jul Koriqi, Janko
Theodhosi e kolonel Ibrahim Dervishi që duhet të merrte aftësi të
kufizuar, përsëri Trifon Xhagjika vlerësohet ndryshe nga Gjykata.

Episodi i pushkatimit të tij nuk përshkruhet prej meje sepse
për atë janë bërë shkrime të veçanta, por vetëm për të dalë tek
pyetja përse duhet vrarë ky njeri, i cili kishte këtë “biografi” të mirë
për kohën dhe mbi të gjitha kishte një mentalitet që i përkiste kohës
së sotme. ….
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DIKTATURA VRAU NJERIUN,
POR JO POETIN

Nga Stavri Sharexhi
“Rilindja Demokratike”, 6 janar 1994, faqe 3.

U lind në 29 prill 1932 në Peshtan të Tepelenës. Mësimet
e para i mbaroi në Tiranë dhe më pas përfundoi shkollën Normale
në Elbasan. Më 1954 kreu Shkollën e Bashkuar të Oficerëve në
degën Artileri Kundërajrore. Gjatë kohës që shërbeu si oficer i
karrierës, përfundoi me korrespodencë fakultetin e Histori-
Filologjisë në degën Gjuhë-letërsi Shqipe. Arrestohet më 18 gusht
të vitit 1963, kur shërbente në degën e rregulloreve në Ministrinë e
Mbrojtjes. Më 6 dhjetor të po këtij viti, me vendim të Gjykatës së
Lartë, dënohet me vdekje për tradhëti, vepra terroriste dhe
agjitacion e propagandë. U pushkatua më 23 dhjetor 1963.

Sa jetë njerëzish mori diktatura. Disa në moshë të re, e të
tjerë në moshë të thyer, që të gjithë kundërshtarë të saj, që
ëndërronin për një jetë më të mirë, që ëndërronin për liri e demokraci.
Për të gjithë ke çfarë tregon, ke çfarë të shkruash. Ndërsa për
poetin disident ushtarak Trifon Lame Xhagjika flet vetë poezia e
tij. Isha student, kur regjimi komunist e dënoi me vdekje. Nuk
arrita të lexoja poezitë e tij të mbledhura në vëllimin “Gjurmët”, i
pari dhe i fundit në gjallje të poetit, pasi diktatura e nxorri jashtë
qarkullimit. Megjithatë, ai vazhdoi të shkruante dhe para gjyqit
deklaroi vargjet e tij disidente:

Vëllezër!
Po e kërkuat Atdheun,
E kam unë,
Ndihmomëni të qesh,
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Ndihmomëni të gëzoj,
Atdheu është lakuriq.
Ishte 31 vjeç, kur thurri këto vargje, ishte në prag të

ekzekutimit, me pranga, por me guxim të madh, pasi kishte mundur
të dilte nga terri i natës së gjatë komuniste. Kështu, edhe në
momentet e fundit të jetës, Trifoni shprehu atë që fshihej në zemrën
e çdo shqiptari, zhgënjimin e një populli të tërë.

Ku buronte ky mllef i poetit kundër sistemit? E kupton
mirë këtë po të lexosh dorëshkrimet e tij, po të bisedosh me të
afërm, me bashkëvuajtës, bashkëkohës e poetë të tjerë të atyre
viteve.

“Në vendlindje njihemi si familje atdhetare, - na thotë vëllai
i tij, Ylli Xhagjika. –Nëna e babai ca gjëra na i thonin shkoqur: të
ishim të ndershëm, punëtorë, të donim njerëzit, të donim Atdheun.
Pastaj shkolla, ose më mirë do të thoja mësuesit, mes të cilëve,
Skënder Luarasi, kanë ndikuar tek Trifoni që të donte e thoshte
gjithmonë të vërtetën. Ndoshta, edhe shpirti rebel prej poeti ishte i
tillë që vëllai të mos duronte padrejtësitë, të shprehte protestën e
tij, ndaj dhunës së diktaturës”.

Poezitë pasqyrojnë shpirtin e poetit, që në radhë të parë
ishte njeri dhe si i tillë, me të shtrenjta se gjithçka për të ishin Atdheu,
liria, njerëzit, e vërteta…

Të tillë e kanë njohur Trifonin. Kështu e kujton edhe zoti
Pjetër Arbnori, i cili mori pjesë dhe foli në veprimtarinë kushtuar
30-vjetorit të vrasjes së poetit, veprimtari që më nxiti edhe më
shumë të shkruaj për të. “Nga sa mbaj mend, duhej të ishte dhjetori
i vitit 1954, kur u njoha me Trifon Xhagjikën, -thotë zoti Arbnori. –
Atëherë, unë kryeja shërbimin ushtarak në repartin 3700 në Tiranë,
ndërsa Trifoni shërbente si ushatrak i karrierës. Bisedonim e shpesh
shkëmbenim edhe nga ndonjë poezi. Nuk flisnim hapur, por e
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kuptonim njeri-tjetrin. Më afronte me këtë njeri ndershmëria,
drejtësia, dashuria që kishte për ushtarët. Nuk qëndrova shumë në
këtë repart dhe, para se të largohesha, më porositi: “Ruaju, mos
fol hapur”. Mjaftonte kjo, që unë të bindesha edhe njëherë se e
kishim kuptuar mirë njeri-tjetrin”.

Me guximin që e karakterizonte Trifonin, në vargjet e tij ai
bën të qartë se…ne nuk jemi as të verbër, as shurdhë në politikë.
Dhe ndryshe nga të tjerë, që vetëm mund të kenë menduar, ai
shkon më larg, kur hapur e shpreh atë që ndien në këto vargje:

Atdhe!
S’të di kush je!
Tek ty jam
i lirë pa liri,
i gjallë i pajetuar,
i vdekur i pavarrosur
E megjithëse,….trishtimi po më mbyt, lodhja dorën më

përshkon, tërbimin nuk e ndal dot. Jo! Nuk mundem të të fal. Gjuha
m’u zgjidh. Vramë po të duash. Poeti i panënshtruar vazhdon të
shkruajë, të sfidojë vdekjen në poezinë “Kënga e verbër”, ku
Republikës i drejtohet kështu: “E shkreta ti, o Republikë, u blatove
zotërve, pa e ditur ç’janë” dhe e përfundon këtë poezi me vargjet
“Në netët e gjakosura, do të dëgjosh shpirtin tim, të urrej o
Republikë, Lavire e zotërve gjakprishur”.

Ashtu si Prometeu, poeti i shpall luftë “Zeusit”. Për sfidën
e pakthyeshme kundër diktaturës mjafton fjala e fundit (varg) i
Trifonit para trupit gjykues që i dha dënimin me pushkatim: “Kundër
këtij sistemi do të qëlloja me artileri!”.

E vranë poetin, kur ishte 31 vjeçar, i pathinjur, ende pa
shijuar jetën, pa realizuar planet në fushën e krijimtarisë. Po a vritet



88

poeti? Diktatura vriste këdo që e sfidonte, vriste edhe poetët, siç
bëri me Trifonin. Por ajo nuk mund të vriste shpirtin e tij kryengritës,
zërin e tij, mishëruar në vargje, që edhe sot na vjen i ëmbël, i dashur
e njerëzor. Diktatura vrau Trifonin, por jo poetin. Poeti mbetet i
pavdekshëm me krijimtarinë, me veprën e tij, ku i këndon jetës e
lirisë.

Kanë kaluar 32 vjet nga ajo kohë, kur e vranë poetin, që
vërtet s’pati varr, por mbeti në zemrat tona, në zemrat e çdo
moshatari e kolegu të tij. Kapiteni Ylli Molla me poezinë “Unë
moshatari juaj”, që ia kushton Trifonit, prek zemrat e pjesëmarrësve
në ceremoninë e organizuar enkas për të. Krijuesit, poetë e
shkrimtarë, Fatos Arapi, Gjergj Zheji, Perikli Jorgoni të honë se
poezia e Xhagjikës e kaloi kohën, ajo është një refren i jetës sonë,
duke e renditur Trifonin ndër poetët e shquar të viteve 60. Njohja
e veprës së tij, sidomos asaj të pabotuar, theksojnë ata, do të jetë
një pasuri me vlerë për letërsinë shqipe.

Kështu e ka koha: ajo ecën, fshin, por edhe ruan e vlerësoi
veprën e Trifonit e këtij martiri të demokracisë që Presidenti i
Republikës i akordoi poetit Trifon Xhagjika dekoratën “Martir i
Demokracisë”. Zoti Arbnori lexon motivacionin e saj “Disident
politik dhe letrar, kundërshtar i hapur i diktaturës komuniste, dënuar
me vdekje dhe pushkatuar prej saj”. Gjithashtu, ai thotë se “shmica
e oficerëve të ushtrisë, nuk e kanë dashur rregjimin e E. Hoxhës.
Ata kanë dashur Atdheun dhe kanë punuar për të. Bëjmë shumë
mirë që i kujtojmë njerëz të tillë si Trifoni, të cilët punuan dhe luftuan
për lirinë dhe demokracinë e Shqipërisë”.

Besoj se kaq është pak për ta njohur poetin, sidomos për
ata që nuk kanë dëgjuar asgjë për të dhe do të dëshironin ta njihnin
më nga afër këtë shpirt kryengritës, paraprirës të lirisë e të
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demokracisë tek ne. Së shpejti ata do të kenë rastin ta njohin më
mirë jetën e vrarë të këtij poeti nëpërmjet vëllimit “Buzëqeshja nuk
vritet”, ku janë futur një pjesë e mirë e poezive të tij, të cilat familja
mundi që t’i shpëtonte nga regjimi komunist, i cili mundi t’i merrte
Trifonit shpirtin rebel dhe zërin kryengritës, të mishëruar në poezi.

SHENJTERIMI I POETIT HERO
TRIFON XHAGJIKA

Nga Ylli Molla
“Albania”, 24 dhjetor, 1995.

24 dhjetor 1963. Për qytetarët e Tiranës ishte një natë e
zakonshme. Varfëri masive përzier me zëra fëmijësh që u gëzoheshin
duratave të vogla të Krishlindjeve. Askush nuk e dinte se atë natë,
më pabesisht se në tragjedinë shekspiriane, krimineli i kuq do t’i
merrte jetën një poeti. Dy vjet më ri se Krishti. Beqar. Para skuadrës
së pushkatimit një natë përpara Krishtlindjeve!

Urdhër i pa dëgjuar ndonjëherë në shekullin e njëzetë. I
përsëritur  vite më parë për të pushkatuar vetë Jezu Krishtin.
Rënojat e faltoreve e ruajtën të gjallë profetin, ndërsa zemrat e
sfilitura të shqiptarëve e mbajtën të shenjtëruar poetin. Pengu i kësaj
nate të zezë i godet ende shpirtrat e trazuar: Sikur ta dinim do të
kishin dalë të gjithë për para skuadrës së pushkatimit, për ta
mbrojtur poetin nga bishat e vdekjes!

Gjenerali i disidencës
Ishte kohë absurde. Enver Hoxha vriste komandantët e

shquar të Luftës Antifashiste. Dora gjakatare nuk e kishte të vështirë
të qëllonte mbi kapitenin Trifon Xhagjika. Sepse në 20 vjet ishte
“sprovuar” në aventurën tragjike, ndoshta e vetmja në botë, të
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vrasjeve të gjeneralëve, ai i “shpërblente” me pushkatim, me burgim
me internim me çburrërim!

Te kapiten Xhagjika, diktatori donte ta vriste poetin, magjinë
e papërsëritshme të fjalës që çon peshë miliona njerëz. Me vëllimin
e vetëm poetik “Gjurma” botuar në vitin 1959, me poezitë e pa
botuara dhe me dorëshkrimet e tij, Trifon Xhagjika ishte i shquar si
gjeneral i vërtetë i disidencës shqiptare. Antikomunizmi i tij unikal u
firmos përfundimisht ditën kur i komunikuan dënimin me vdekje:

“Kundër këtij sistemi do të qëlloja me artileri!”.
Emblemë krenarie

Ndihem pesëfish krenar teksa hedh në letër këto rreshta
homazh për kapitenin Trifon Xhagjika. Më dridhet dora kur kujtoj
moshën, gradën, oficerin, artilierin, kundërajror dhe krijuesin
ushtarak. Të gjitha këto krejt rastësisht sot përkojnë me ato të
heroit 32 vite më parë. Në katër të parat i përkasin rastësisë, si
krijues do të synoja të arrija vetëm një pjesë së forcës magjepsëse
në poezinë e poetit Xhagjika.

Si unë të gjithë ushtarakët, e kanë një emblemë krenarie në
parzmoren e qëndresës: sfidën e pa shoqe të kapitenit 31vjeçar.
Ndoshta fare pak lexues mund ta dinë se Trifoni ishte dhe një oficer
i shkëlqyer. Mund të flasë për këtë Pjetër Arbnori që ka kryer
shërbimin ushtarak në regjimentin  kundërajror ku punonte në vitin
1954. Trifon Xhagjika ishte i dashur me ushtarët. Lexonim poezitë
e njeritë e njeri-tjetrit dhe ironizonim pushtetin. Në çastin e largimit,
kur më transferuam nga reparti, Trifoni më thotë: “Dëgjo, ruaju!”.

Mund të flasin ish kolegët, e punës dhe të qelisë. Por më
bukur flet një “dëshmimtar” me fletë të zverdhura. Është një tekst
metodik për përgatitjen e ushtarëve dhe baterive kundërajrorëve
57 mm, botim i vitit 1962. Në fund të librit është shënuar dhe emri
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i Trifonit si redaktor. Mendja të shkon tek poeti i madh i rilindjes
Naim Frashëri, i cili pasi shkruante perlat e poezizë shqiptare, ulej
dhe përgatiste abetaren për çunat që mësonin gjuhën e nënës. Trifon
Xhagjika punonte mbi rregulloret e ushtrisë që djemtë 20 vjeçarë
të përgatiteshin me dinjitet për mbrojtjen e atdheut. Si redaktor i
botimeve ushtarake, ai ka dhënë një kontribut të madh në përgatitjen
e mjaft tekseve dhe rregulloreve. Puna dhe sakrificat e këtij
ushtaraku morrën këtë “çmim” nga dikatatura Hoxhiste:

Me vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji Ushtarak Nr.5,
dt. 2.12. 1963, dënohet për tradhëti, vepra terroriste, agjitacion e
propogandë, kundër pushtetit popullor, me vdekje, me pushkatim,
konfiskim i pasurisë pjesës së tij, heqjen e të drejtave elektorale
për 5 vjet kohë, heqjen e dekoratave dhe të gradës kapiten.

“Pasuri” që i shpëtoi konfiskimit
Anastas Xhagjika, vëllai i Trifonit, me duart që i dridhen

kërkon diçka në sirtar ku mban reliket më të shtrenjta. Është
fotografia e vetme ku vëllai i tij ka dalë ushtarak dhe mundi të vijë
deri ditën e sotme. Por konfiskimit të pasurisë së Trifonit i shpëtuan
përveç fotografisë edhe sende të shenjta për të gjithë pjestarët e
familjes: çanta ushtarake e librave, një palë spaleta të kapitenit,
shenjat e uniformës ushtarake, dhe disa copëza shënimesh. Asgjë
tjetër. Zdukja e dorëshkrimeve ishte vrasja e dytë që iu bë Trifon
Xhagjikës. Megjithatë, përmbaruesit e kuq nuk arritën të konfskonin
pasurinë më të madhe të kapitenit: poezinë heretike dhe rebele.

Poeti pa varr…
Sot më 24 dhjetor.
Unë dua t’i vendos te koka një tufë me lulesh vëllait, kolegut,

mikut, poetit. Po ku t’ja çoj? Trifon Xhagjika nuk ka varr. Shpirti i
tij nuk dihet se ku përpëlitet prej 32 vitesh me rradhë….
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Thonë se trupi i bërë shoshë nga plumbat është groposur
diku nën dyshemenë e një tuneli: A mund të prehen eshtrat e tij nën
zhavorin e ftohtë të fortifikimit enverian?! Kurrë! Ai do të shërthejë
betonin e lagësht dhe si Kostandini i legjendës do të shfaqet përpara
nesh, gjeneral fitimtar duke na thënë: “O Njerëz, mos u friksoni
nga përbaltja e përkohshme! Poetët vërtet nuk e njohin vdekjen…

NDIHMOMËNI TË QESH
Nga Gjergj Zheji

“Rilindja”, 19 maj 1994, faqe 9.

Biografizmi si kod poetik
Duke marrë vëllimin me poezi të Trifon Xhagjikës, të bëhet

se ke në duar një lëmsh përcëllues, zjarrin e një zemre të madhe që
digjet për të vërtetën, për njerëzit, për lirinë. Nëse ajo që thotë
Gëte është e vërtetë se poezitë janë fragmente të një vetërrëfimi të
madh, atëherë në këto fletë kemi të mbledhura pikë pikë lotët e
gjakun, endrrat dhe vuajtjet e poetit, që sot ende na trazojnë me
aktualitetin dhe forcën rrëmbyese të verbit të tij poetik kaq
transgresiv. Trashëgimia që na ka lënë ky poet është një mësim i
shkëlqyer jete, një mësim arti dhe ndershmërie. I mbyllur shpejt në
vetvete nga zhgënjimi politik që pësoi si shumë bashkëmoshatarë
të tjerë, duke mos pranuar realitetin e krijuar që përherë e më
tepër e quante të huaj për veten, armik për sensibilitetin e tij prej
artisti e qytetari, ai u mundua të krijojë, ashtu siç bën çdo artist i
vërtetë, një botë të tij për t’u vetburgosur, një realitet tjetër, një
antirealitet po të doni. Dhe në këtë oaz pastërtie e ndershmëria
artistike, ai depozitoi endërrimet e meditimet e veta. Vetëm kështu,
në një atdhe që dita ditës rrëshqiste drejt humnerës dhe
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shpërfytyrohej, ai gjente lidhje të forta, gjente arsye të pastra
dashurie, besimi dhe shprese për të shpëtuar edhe vetë këtë atdhe.
Ja përse sot biografia e këtij poeti është dhe çelësi i artit të tij, me
anë të të cilit mund të shpjegohet dhe të kuptohet kodi i kësaj
politike.

Për T. Xhagjikën e kjo duhet thënë që në krye, se është
mësimi numër një – jeta ka kuptim vetëm kur jetohet me ndershmëri,
ndryshe ajo nuk është jetë, është antijetë, është një hiç pa emër.
Ky është, fundi i fundit, një mësim që ai e merr natyrshëm në gjirin
e familjes. Në një poezi të hershme “Trimi, ujët, zjarri dhe nderi”,
ai rievokon me thjeshtësi këtë mësim. Duke perifrazuar një përrallë
të gjyshes, ku trimit, pasi i flet ujët dhe zjarri, i tregojnë se ku duhet
t’i kërkojë po t’i humbasë, i flet edhe nderi:

Ndërsa mua, i tha nderi,
të më ruash gjithnjë;
veç një herë po më humbe,
s’do më gjesh ti kurrë më!
Ky mësim i fëmijërisë hyn në indet e shpirtit të tij dhe bëhet

një rregull e artë jete. Ai do ta kujtojë shpesh dhe nuk është e rastit
që figura e nderit shfaqet e rishfaqet hera herës në poezitë e tij
derisa, te një poezi e vogël prej dy vargjesh, ky mendim merr formën
e një maksime, e një imperativi kategorik. Thotë Xhagjika në
poezinë me titull “Ne”: “Ta bëjmë jetën/një formë me trupin e nderit”.
Kjo zgjedhje në jetë e hedh që herët në luftë me gjithçka ka të bëjë
me poshtërsinë, gënjeshtrën, të shëmtuarën, padrejtësinë,
injorancën, obskurantizmin, robërinë. Njeri introspektiv që më
shumë fliste me heshtjen, Xhagjika analizon në vargje aventurën e
tij të trazuar shpirtërore në luftë për triumfin e ndershmërisë. Ai
ishte një njeri që vuante nga “sëmundja e ndershmërisë”, sëmundje



94

nga e cila kanë vuajtur në shekuj e vuajnë ende sot heronjtë,
shenjtorët, njerëzit e sakrificave mbinjerëzore në emër të dinjitetit
dhe të dashurisë për njerëzit. Në ato vite që jetoi, në një shoqëri të
kredhur në një korrupsion të neveritshëm, ndershmëria nuk mund
të ishte veçse një sëmundje (e mbase e tillë është ende sot për
shoqërinë e vështirë shqiptare në të cilën po jetojmë).

Alegoresa poetike
Poezia është një alegori e madhe në të cilën ndërthurren

motive të ndryshme, motive filozofike, patriotike, shoqërore,
politike, lirike etj, por kurdoherë duke u përthyer nga një emrues i
përbashkët, nga prizmi shpirtëror i autorit. Sa më i plotë dhe
kompakt të jetë ky emërues i përbashkët aq më e plotë, më
kompakte e më e qartë është esenca e poetikës. Kjo gjë bie në sy
te krijimtaria e Xhagjikës fare qartë. Ashtu si dikur Migjeni. Ai
kridhet shpesh e më shpesh në fjalë që marrin kuptime alegorike,
duke u ngritur edhe deri në kuptimin e simbolit, për t’i shpëtuar
censurës dhe shtypjes. Por sot, me ndihmën e çelësit që fal jeta e
tij, çdo gjë bëhet e qartë për ne dhe nuk lë më asnjë hije dyshimi,
errësire apo keqkuptimi.

Ashtu si te Migjeni, një emër i marrë hua, p.sh, nga
Shopenhaueri, vullneti përcakton njeriun duke i dhënë poezisë një
kuptim filozofik, ashtu dhe te Xhagjika fjala e të heshturit përcakton
njerëzit e thjeshtë e të shtypur nga diktatura. Ky përcaktim jep
qartë se këta të heshtur janë prodhim i diktaturës, skllevërit e saj,
por në të njënjtën kohë këta të shtypur flasin, reagojnë e luftojnë
pikërisht me heshtjen e tyre, sepse nuk janë të nënshtruar, jo njerëz,
por njerëz që mbajnë të pashuar në zemrat e sytë e tyre ëndrrën
dhe shpresën e madhe të lirisë. E të shikojmë, p.sh. këto vargje të
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shkëputur nga poezia “Kjo më mundon”, që për ato kohë duhej të
tingëllonte e çuditshme, por sot është fare e qartë:

Atë çka dua, fjala e humbet
e çfarë mendoj, fjala nuk e thotë,
Zemra druhet,
e heshtja e njerëzve e përgjon,
A është e drejtë?
përgjigja më mundon.
Ose këto vargje që të rrëmbejnë sot me forcën dhe qartësinë

e tyre. Flitet prapë për heshtjen, në poezinë “Një shoku”:
Heshtja jonë
është si heshtja e predhës
në grykën e topit!
Në këto vargje, kemi Xhagjikën oficer, Xhagjikën qytetar,

Xhagjikën poet. Figura e topit endet nëpër vargjet e tij. E gjejmë
edhe te poezia “Pyetje Hamletit”:

Po ku është liria?
si predha në grykë të topit,
rri në sytë e njerëzve!
Për të përfunduar kjo figurë që mbeti tashmë historike, në

përgjigjen që Trifon Xhagjika i jep trupit të xhelatëve të paguar në
sallën e gjyqit:

“Unë, u thotë ai, do t’i bija me top sistemit tuaj!”
Ka siç shihet, një përputhje, një shkrirje të plotë midis jetës

së këtij njeriu dhe kredos së tij artistike. Ai kurrë nuk e ka marrë
me të mirë veten. Ashtu siç ishte i rreptë në gjykimet e tij ndaj të
tjerëve, ndaj shoqërisë, ashtu e mbase edhe më tepër ai është i
rreptë ndaj vetes. Thotë në poezinë “Çast”: Unë digjem/dhe veten
e vë në dyshim! Më qartë e më haptazi nuk ka si të shprehet pjekuria
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e tij shpirtërore, epërsia morale mbi gjithçka e rrethon, kritika e
rreptë e frika se mos, ashtu siç e thotë Leopardi diku në një poezi
të tij, mos vallë “tra i malvagi, mavagio divego”, midis maskarenjve
bëhem edhe unë maskara! Kjo autoanalizë, autokritikë e ndjek
çap pas çapi në rrugën e tij poetike dhe në këtë luftë kundër
korrupsionit që mësynte nga jashtë, ai ndjen se del fitimtar. “Vetëm
ti/nuk tradhëton, ndërgjegja ime!” thotë me krenari të ligjshme në
poezinë “Fotografia”. Dhe të mos njolloseshe shpirtërisht duke u
përleshur dita ditës me baltën e realitetit të kalbur të kohës, kur
kufomat morale ishin ngritur në piedestale dhe hosanoheshin, nuk
ishte gjë e lehtë. “Sot ditë hajdutësh sundojnë këtu/dëshirat nga
zemra t’i vjedhin” – thotë Xhagjika duke stigmatizuar në dy vargje
“lumturinë” e shoqërisë së Enver Hoxhës. Më tepër se kudo gjetkë,
poeti sheh me të drejtë dënimin më të madh që po i bëhet kombit
në prishjen e njeriut, në shkatërrimin e parimeve dhe vlerave më të
pastra e më themelore mbi të cilat mbështetet një filozofi dhe moral
thellësisht njerëzor, në “farkëtimin e njeriut të ri” nuk e ka për gjë të
shtihet, të mashtrojë, të gënjejë, të shpifë, të spiunojë, të vjedhë, të
vrasë etj. Plagët e pasojat e një shkatërrimi të tillë moral, shoqëria
shqiptare po i ndien të rënda edhe sot e kësaj dite, në të gjitha
nivelet e saj.

Lufta e brendshme që ka kryer ky poet për t’u mbrojtur
nga e keqja morale që e sulmonte nga jashtë, që orvatej ta kthente
edhe atë në një kufomë morale, është e madhe, e dhimbshme. Kjo
luftë e ka dyzuar, e ka kredhur herë herë në dilema të vërteta
shpirtërore, por nga ky dyluftim ai ka ditur të dalë fitimtar. Dhe ka
dalë i tillë, ashtu si pjesa më e mirë e njerëzve të kohës, mbasi
bazat shpirtërore të shoqërisë shqiptare nuk mund të mirreshin
nëpër këmbë kaq lehtë, ato kishin një themel të trashëguar të
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shëndoshë dhe dinin të rezistonin, dinin të ishin të fortë, dinin të
urrenin në u dashtë edhe veten, kur vinte puna. Kjo luftë gjen
dëshmi të shumta në poezinë e Xhagjikës që nuk resht kurrë së
kërkuari identitetin e tij të vërtetë si njeri e si artist. Në poezinë
“Cili është i munduri”? kemi momentin final të këtij dyluftimi. Në
këtë poezi kemi vendimin përfundimtar të poetit për t’u nisur drejt
“së panjohurës”, si e quan ai, drejt luftës për liri, për të vërtetën,
për ndershmërinë. Duke u dyzuar, uni i poetit flet me antiunin. Dikur
kemi qenë bashkë, i thotë poeti antiunit, por “Tash/njeri/ “kufomën”
e tjetri heq pas vetes/ është kufoma ime/ falmë o shok/ por edhe
“kufomë”/ rrugët i kemi të ndryshme/ Ti shko në rrugën e lavdisë,
të amshimit,/unë.. drejt së “panjohurës”.

                 Introspekcioni poetik
Xhagjika e humbi jetën e ri. Si artist i talentuar, ai nuk pati

kohë t’i jepte formë më të plotë e më të përpunuar arkitekturës së
poezisë së tij. Megjithatë nuk ka asnjë dyshim se cilësia kryesore e
artit që do të zhvillohej edhe më tej, është patjetër introspeksioni,
hulumtimi në shpirtin e njeriut, në luftën e tij të brendshme për t’i
bërë ballë së keqes, për t’u përsosur përherë e më tepër. Të
vetburgosesh artistikisht nuk do të thotë për të në asnjë mënyrë të
kridhesh në apati, në indiferencë, në një limonti arratisëse.
Vetburgosja ose më mirë vetveçimi në të tilla raste, është ruajtje
nga infeksioni, profilaksi kundër kolerës së poshtërsisë, luftë për të
mos u katandisur në shpirtrob, mbasi vetëm atëherë vdes liria kur
njerëzit kthehen robër në shpirt.

Atëherë nuk ka më shpresë ripërtëritje. Në një poezi të
tijën, Uollt Uitmani-poet që Xhagjika e kishte shumë për zemër-
thotë se kombe të mëdha nuk janë ato që kanë ndërtuar ngrehina
përrallore, kanë krijuar çudira e përbindësha të teknikës, por ato
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që kanë rritur njerëz të mëdhenj, të fuqishëm shpirtërisht e
mendërisht, njerëz gati gati mbinjerëz. Sot në të gjithëve na prek
madhështia e Xhagjikës me shokë që nuk u përkulën në vitet e
errta të diktaturës, mbushën burgjet, u handakosën internimeve
dhe kampeve të shfarrosjeve, u vranë e u masakruan, por nuk e
tradhëtuan kurrë veten. Të tillë njerëz nuk i shquan apatia, stepja,
hutimi, mosveprimi. Do të ishte absurde edhe ta mendoje një gjë të
tillë, sepse të tillë njerëz i shquan konsekuenca e mendimit, shkrirja
e mendimin me veprimin, zemra e madhe që di të triumfojë edhe
kur detyrohet të pushojë së rrahuri.

Xhagjika në këtë mes është çuditërisht njeri i veprimit.
Veprimi i tij kufizohet hë për hë me poezinë. Ai la të pabotuara
shumë poezi, një pjesë e të cilave humbi nëpër duar hetuesish,
gjykatësish dhe xhelatësh, por një pjesë e mirë arriti të ruhet me
dashuri e të shpëtohet nga të afërmit. Vëllimi “Atdheu është lakuriq”
është sot prova e veprimtarisë së tij të guximshme, demokratike e
patriotike, ashtu siç është në të njenjtën kohë një pasurim i
mëtejshëm i thesarit të poezisë shqiptare në përgjithësi. Duke
ndjekur me kujdes ngjarjet e kohës, duke u revoltuar nga ato që i
shikonin sytë, ai hodhi në letër mendimet e tij fisnike dhe të
guximshme, ashtu siç do të hidhte një gjeneral ushtarët e tij në
fushën e betejës. Poezia konceptohet herë herë prej tij si një trakt
i vërtetë lufte. Dhe këtë e shohim konkretisht si “Kënga e verbër”,
ai nuk heziton ta quajë trakt. Në këtë poezi ashtu si në poezi të
tjera si “Shokët”, “Perëndive”, “Kopshti politik”, “Gjuha e ndalur”,
“Atdhe”, “Ndihmomëni të qesh” e shumë të tjera, çdo varg do të
ishte baraz me dhjetë vjet Spaç!

Poezia si katarzë
Vitet 1956-1960 kanë qenë mesa duket vitet e kulmit të

krizës shpirtërore të poetit. Ato që kishin ndodhur në vendin e tij,
ato që ndodhën në Hungari e në Çekosllovaki në ato kohë, kishin
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tronditur thellë shpirtin e poetit. Shkelja e parimeve më elementare
të lirisë e të demokracisë, e bëjnë të ngrihet kundër “perëndive
tokësorë”, siç i quan ai tiranët.

Pa besuar thërrasim urra
Mos kemi lindur që të bindemi?
Ja ligji i sotëm:
Beso pa menduar.
Po mua më duhet të mendoj,
Mendimi i lirë të mbretërojë!

Thotë ai në poezinë “perëndive” shkruar pikërisht më 1958.
Ndërsa në poezinë “kopshti politik” flet për mashtrimin që u bëhet
njerëzve nga një doktrinë e plakur dhe shterpe, e cila ishte
katandisur tashmë në doktrinë, që rreth të lindë pranverën dhe
dështon gënjeshtrën.

     Diçka përgatitet
   që lulëzimin pranverës t’ia humbasë

Por lulëzon kjo në proklamatat
në kopshtin politik!
Thotë poeti me një sarkazëm therrëse. Po padyshim një

nga kryeveprat e tij në këtë vështrim është poezia “Kënga e verbër”.
Jemi në vitin 1962, kur poezia e oborrit të kuq i ngre hymne
Republikës, kur për të botohen poema, disa prej të cilave iu dha
pikërisht edhe Çmimi i Republikës, kurse koha sot i ka bërë pluhur
e hi. Xhagjika shkruan një nga veprat etij më të ndiera, më të rrepta
e luftarake edhe si përgjigje të këtyre hosanave panagjirike e boshe.
Në një kohë kur poezia zyrtare, e quante Republikën, pra diktaturën
komuniste, “qytet të parajsës”, “godinë e socializmit” apo “një valle
përpjekjesh, ëndrrash, ngjyrash”, Xhagjika i çjerr maskën



100

gënjeshtrës, demagogjisë, dhunës. Ata të kthyen në metelik! I thotë
poeti atdheut. Dhe vazhdon:

E shkreta ti, o Republikë,
e çmendura ti, o Republikë,
gënjeshtarja ti, o Republikë,
kusarja ti, o Republikë!
Për ta mbyllur këtë poezi helm e vrer me një dënim dhe

urrejtje të pafund:
Jo!
Nuk mundem të të fal.
Gjuha mu zgjidh.
Vramë po të duash.
Në netët e tua të gjakosura,
do të dëgjosh shpirtin tim,
“Të urrej, o Republikë,
lavire e zotërve gjakprishur!”
Shëmben kështu të gjitha përmendoret fallso e poshtërisht

festive që ishin ngritur nga hipokrizia e vjershëtorëve zyrtarë.
“Vramë po të duash” sfidon ai me këtë varg diktaturën.

Dhe ajo e vrau po gojën nuk ia mbylli dot kurrë. Dëshmi është sot
për këtë pikërisht libri i tij që ngadhnjen mbi mortjen.

Poezia e Xhagjikës dëshmon sot trazimin e shpirtit të pasur
të një intelektuali të vërtetë. Vdekja e tij qe, në një farë mënyre
shpëtim e spastrim i figurës së intelektualit shqiptar. Si një Krisht i
ri që kryqëzohet në kryq duke marrë mbi vete tërë mëkatet dhe të
metat e të tjerëve. Xhagjika vuri në vendlindjen e intelektualit,
dinjitetin tonë. Dhe është pikërisht për këtë që, kur flasim për ato
vite, ai është sot një pikë referimi si njeri dhe si poet.
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ATDHEU ËSHTË LAKURIQ
Nga Anila Vogli

“Koha Jonë”, 30 korrik 1994, faqe 10.

Ka kohë që ka dalë në qarkullim vëllimi me poezi i Trifon
Xhagjikës, që u pushkatua më 23 dhjetor 1963. Siç dihet, Xhagjika
nuk është i ri në poezinë shqiptare, ai ka botuar poezi që në të
gjallë të tij dhe në faqet e shtypit të kohës ende mund të lexohen
shkrime të tij. E veçanta e krijimeve poetike të mbledhura në këtë
vëllim është fakti se ato janë të gjitha të reja, të pabotuara më parë
dhe, pa tjetër, poezitë më të goditura të këtij poeti kaq mbreslënës.
Këto poezi, Xhagjika i ka shkruar viteve të egra të diktaturës, i
sigurtë që në ato kohë ato nuk mund ta shikonin dritën, por një ditë
ato do të botoheshin, siç dhe u botuan, nën kujdesin e vëllait të tij,
Ylli Xhagjikës, i cili i shpëtoi nga duart e hetuesve dhe prokurorëve,
i ruajti dhe vazhdon ende t’i ruajë me përkushtim. Në këto poezi
regëtin e gjallë zemra e poetit të pushkatuar. Është thënë me të
drejtë se çdo poezi e këtij vëllimi do të mund të shërbente si
aktakuzë për ta burgosur dhe dënuar Xhagjikën nga vrasësit e tij.
Poezia e tij nuk është aspak e tejkaluar përsa i përket brendisë së
saj filozofike e shoqërore. Ato që kërkon ky poet i zjarrtë për
kohën e tij, i kërkon kushdo nga ne edhe sot, siç është lufta për
drejtësi shoqërore, lufta kundër mashtrimit, kundër gënjeshtrës,
kundër korrupsionit, demagogjisë, lufta për një shoqëri që bazohet
e të jetojë praktikisht duke u mbështetur në ligjin dhe vetëm në
autoritetin e ligjit. Në këtë vështrim, poezitë e Xhagjikës janë jo
vetëm krijime që demaskojnë një sistem të kalbur e shtypës siç
ishte ai i diktaturës, por edhe një mësim jete dhe drejtësie shoqërore.
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Do të ishte e padrejtë, megjithatë, nëse vlerat e këtyre
krijimeve të botuara në vëllimin “Atdheu është lakuriq”, do të
shikoheshin vetëm në aspektin e ideve shoqërore, politike, filozofike
etj. Krijimet e këtij vëllimi, janë para së gjithash poezi e pastaj
diçka tjetër. Në vargjet e këtyre poezive gjëmon zemra e një poeti
që ka kultin e fjalës poetike, që ka dashuri për fjalën e figurshme
dhe metaforën poetike, që di ç‘është melodia dhe si duhet përdorur
ajo në mishërimin e përjetimeve poetike. Madje – do ta thoshim
pa asnjë hezitim – një numër i mirë nga poezitë që bëjnë pjesë në
këtë vëllim do të hyjnë në fondin e artë të poezisë sonë më të mirë.
Të tilla mund të përmendim “Ndihmomëni të qesh”, “Ndërgjegje
me katrore të zeza”, “Kënga e grisur”, “Cili është i munduri? “,
“Pyetje Hamletit” dhe sidomos poezia e gjatë “Kënga e verbër”.

Sinqeriteti i poezisë së Xhagjikës, ngrohtësia e vargjeve të
tij të figurshme, muzikaliteti i krejt këtij organizmi të madh, e bëjnë
poezinë e këtij demokrati që të zërë vendin e merituar në historinë
e poezisë sonë të re. Ajo, iu kundërvu me guxim e me talent të
rrallë rrymës së poezisë panagjerike të kohës, poezisë që
hymnizonte krimin, poezisë antipoezi dhe si në një ditar intim, ai
hidhte në letër mendimet dhe qëndrimin e tij artistik. Si shembull
për këtë, mjafton të sillet poezia “Kënga e verbër”, shkruar në prill
të vitit 1962, kur një lukuni poetucësh dhe të përkëdhelurish i ngrinin
hymne Republikës si kështjellë e kuqe, si model qeverisjeje etj,
duke shkelur mbi të vërtetën, kur një popull i tërë vuante dhe vendi
kishte marrë tatëpjetën e varfërimit ekonomik e shpirtëror.

Pikërisht në këtë kohë, ngrihet zëri i Xhagjikës që e
fshikullon pamëshirë këtë Republikë. Dhe kjo poezi e famshme
tashmë përfundon me vargjet:

Ç‘të të këndoj më,



103

Trishtimi po më mbyt,
Lodhja dorën më përshkon,
Por tërbimin nuk e ndal dot,
Jo! Nuk mundem të të fal,
Gjuha m‘u zgjidh,
Vramë po të duash.
Në netët e tua të gjakosura,
Do të dëgjosh shpirtin tim,
Të urrej, o Republikë,
Lavire e zotërve gjakprishur.
Trifon Xhagjika ka lënë edhe dorëshkrime të tjera, të cilat

presin të botohen. Ashtu siç presin të botohen edhe shkrimet e
tjera të tij të botuara në organe të ndryshme të shtypit. Është e
domosdoshme që tërë këto vepra të mblidhen e të botohen bashkë
me ato që autori i la dorëshkrim dhe kështu të jepet një rrugë më e
qartë e më e plotë për këtë poet që tashmë zë një vend të spikatur
në letërsinë tonë.
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POEZI E AKUZËS DHE
E DHIMBJES KRENARE

Nga Perikli Jorgoni
“Drita”, 11 shtator 1994, faqe 4.

Më 23 dhjetor të vitit 1963, në të gdhirë të ditës, bie i
gjakatosur nga plumbat e plotonit të vdekjes, poeti Trifon Xhagjika.
Këtë humbje të parakohshme të një poeti të talentuar e në lulen e
rinisë, e përjetova thellë. Më dhembi shpirti se e njihja mirë
karakterin e shpirtit kaq të dëlirë e njerëzor të Trifonit.

Por vrasësit veprojnë gjithmonë me logjikë mendjeshkurtër
e pragmatiste. Ata nuk do të mundin të vrisnin e të mbulonin në dhe
poezinë e tij. Ata asnjëherë nuk kanë mundur ta lidhin e ta gozhdojnë
atë, prandaj i tremben e vuajnë tmerrësisht nga guximi e shpërthimet
e lira të saj.

Sot, pas 30 vjetësh, lexuesit i jepet në dorë vëllimi “Atdheu
Lakuriq”, jo thjesht si një libër për ta lexuar e për ta vënë në një
vend të bderuar në bibliotekën e vet, por edhe si mesazh i qëndresës
dhe i heroizmit i atyre heronjve të kombit që vuajtën nëpër burgjet
e kampet e tmerrshme të përqëndrimit, dhe nuk u thyen e su
tjetërsuan, por e mbajtën lart nderin e atdheut e dinjitetin njerëzor,
pa u frikësuar nga dënimet, nga kërbaçi, e nga vdekja. Trifon
Xhagjika është një figurë e dëlirë dhe e nderuar, me një forcë
karakteri të jashtëzakonshme e me një shpirt fisnik, brenda atij
trupi të zhdërvjellë, me një shpirt që qëndroi gjer në çastin më të
fundit krenar dhe i papërkulur, duke mos pranuar të kërkojë falje e
lehtësim të dënimit.

Në vëllimin “Atdheu është lakuriq”, të lënë në dorëshkrim e
të ruajtur prej vëllezërve të tij, poeti Trifon Xhagjika na shfaqet me
një poezi krejtësisht tjetër nga poezia e tij e mëparshme. Duke e
krahasuar tani, pas më shumë se një çerek shekulli, me poezinë
shqipe që shkruhej e lëvrohej dhe kur poeti botonte vjershat e
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para në faqet e shtypit tonë, ky vëllim ecte në shtigje të reja, si nga
ana e përmbajtjes, të ideve e të mesazheve që na kumton, ashtu
dhe nga ana e formës artistike, nga mjetet figurative e nga artikullimi
i fjalës dhe i vargut.

So, të duket e habitshme si ka mundur në ato vite kur
zotëronte një letërsi zyrtare skematike dhe euforike, dhe një ekip
të talentuarish përpiqej ta thyente atë, Trifoni eksperimentonte me
sukses një formë shprehjeje të një letërsie të përparuar
bashkëkohore e ta zhveshi krejtësisht fjalën nga fryerjet, euforia,
pozat letrareske e nga një lloj ekzaltimi retorik, që vihej re në gjithë
poezinë e tonë, ekzaltim që shfaqet edhe sot, megjithëse me
intonacione të tjera e me ngjyra të murrëtyera e përmes një maniere
dekadente.

Poezia e Trifon Xhagjikës përshkohet nga dy tonalitete
ideoemocionale qëndrore, nga akuza e nga dhimbje për njerëzit e
fatet e atdheut, ku sundon një sundimtar autokrat e xhelat, që vuan
nga mania e persekutimit dhe e madhështisë e që i ka detyruar
njerëzit të veprojnë si mekanizma të bindura e të verbëra:

Një pinjoll gruaje
I ka mësuar të mbyllin gojën
E të shtrijnë qafën.
Rreth tij rrotullohen sy
Lëvizin buzë automatike
Prapa tij përkulet lavdia
Shuhet guximi
Ai ka mendim, kundërmendimi,
Fjalë e kundërfjalë.
(Mburucaku i Rodit)

Përgjithsisht vargu nuk ndjek struktura metrike të rregullta,
ai rrjedh i lirë, i vetvetishëm, me ngarkesë mendimi dhe pa u ndjerë.
Në të s’ka përpjekje për figuracion e përfytyrime marramendëse e
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kozmike, efektin ai e arrin përmes nëntekstit, që na jepet i qartë e
i fuqishëm, përmes tablosë që na pikturon me realizëm dhe forcë
emocionale.

Shpesh poezitë kanë formën e një monologu të brendshëm,
na zbulojnë mendimet për jetën dhe për kohën, e tensionuar e të
vrazhdë të vetë poetit, por forca përgjithësuese e vendosja në një
plan estetik dialektik e harmonik të intimes e shoqërores, të
konkretes e abstraktes, të peisazhit e të njeriut, me botën e vet të
mendimeve e me shqetësimet e përsiatjet e tij mbi realitetin e mbi
njerëzit u jep këtyre poezive vlera shoqërore. Nisma e tyre, filli
vetiak e intim, shërben, në të shumtën e rasteve, si një element
estetik organizues e lidhës në mes tablove, skenave e imazheve të
freskëta e të gjalla që na zgjon poezia.

Poezia e Trifon Xhagjikës është një poezi liriko-filozofike,
por në të është e pranishme drama dhe satira. Ato kanë në vetvete
një gjendje nervoze e dramatike, që na zbulohet në mënyrë të
natyrshme, pa zhurmë e britma letrareske, pa pasthirma e rrokullima
simbolesh e hiperbolash farfuritëse e gjëmimtare. Drama e jetës
njerëzore (në një vend ku gjithshka merret nëpër këmbë e sundon
kulti i një njeriu, që e quan veten fanari dritëdhënës i njerëzimit e
shpata që pret çdo nyje komplotesh e çdo kurdisje intrigash), na
shpaloset krejtësisht lakuriq, me të gjitha përmasat e shëmtitë e
veta, pa komente e stërhollime:

Qyteti
Si mëngë pantalloni
Këmbë të rënda lëvizin në to
Dielli i ndotur
I ngrohte ato këmbë
Që shkelnin çdo pëllëmbë balte
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Kërkoj në pantallonin e errët
Një vrimë
Të shikoj një diell të pastër
(Ankth fëmijërie)

Dimensionet e poezisë së Trifon Xhagjikës ia rrit veçanërisht
toni social dhe përgjithsues i tyre, inkuadrimi i plotë i poetit me
dramat dhe shqetësimet e njerëzve, të cilët i do me gjithë fuqinë e
shpirtit të tij të madh e plot dritë, por nuk pajtohet me përdhosjen
e dinjitetit njerëzor, me shëmtinë morale që vë re tek ata, me topitjen
e qorrollepsjen e ndërgjegjes së tyre:

Nën hundën e lirisë së madhe
Lulëzojnë koka boshe
Kush i duron ato’ato janë të pandotura
Besnike (gjer në vdekje)
Të zbrazëtisë së tyre
Me guxim e derdhin gjakun
Vetëm idhulli gjel të hapi gojën
(Idhulli gjel dhe kockat boshe)

Ky angazhim për fatet e shoqërisë, që ende s’po përmendet
nga topitja e nga qorrollepsja, misioni që i ka ngarkuar vetes, që të
shërbejë si një kambanë që grish për një kryengritje kundra
padrejtësisë shpirtrat e zhgënjyer, përcakton tonalitetin e poezisë
së poetit dhe epërsinë numerike të vjershave e të poemave me
tematikë shoqërore. Këto krijime janë më të bukurat dhe më të
realizuarat e vëllimit, duke arritur kuota të larta të nivelit artistik me
poezitë “Rrotat e karrocës”, “Heroi i natës”, “Cigarja e fundit”,
“Fotografia”, “Muzikë” e ndonjë tjetër, që të befasojnë me forcën
e përfytyrimit e thellësinë e mendimit, me tensionin e brendshëm
emocional, me dramën e fuqinë përgjithsuese e universale.
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Me vëllimin e vet më të arrirë e të fundit, poezia e poetit
Trifon Xhagjika tingëllon e freskët, e ndjerë, e fuqishme dhe e plotë.
Në të nuk ka asgjë të tepërt e të panevojshme, asnjë mbingarkesë
figurative e asnjë lloj poze letrareske. Ajo ka fituar atë pjekuri e
formë që i duhet, për të shprehur e për të na kumtuar me natyrshmëri
e me art të mirfilltë mendimet dhe ndjenjat e shpirtit të poetit, që do
të kish krijuar vepra më të fuqishme e më të arrira, nëse do të
jetonte e s’do kositej nga vdekja në gonxhen e shpërthimit të vet
poetik. Poezitë më të mira të këtij vëllimi e pasurojnë fondin e
lëtërsisë shqipe jo vetëm me atë realitet e mesazhet që na
transmetojnë, në një këndvështrim tepër original e interesant, por
edhe me vlerën e saj të padiskutueshme artistike, me ato forma e
struktura kejtësisht origjinale e novatore.

PAK FJALË PËR DISA BOTIME
Nga Jorgo Bllaci

“Drita”, 4 shtator 1994, faqe 5.

Për poezinë e tij plot revoltë, autorit të këtij libri diktatura i
dhe ndëshkimin më të rëndë: vdekjen. Mbase është rast i vetëm ne
të gjithë Lindjen ish-komuniste, të paktën gjatë dekadave të fundit.
Poezitë gjithë pathos të këtij vëllimi (që nuk pretendojmë se përfshin
gjithë krijimtarinë e poetit) shënojnë kulmin e disidencës së poezisë
shqiptare në vitet e diktaturës. Vazhdim i natyrshëm i traditës, qysh
nga Naimi e deri te Migjeni, vepra e Xhagjikës ka në themel
humanizmin e thellë dhe idealet e shenjta të lirisë e drejtësisë sociale.
Me këtë botim, për të cilin ndihmoi financiarisht edhe Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, poezia shqipe e këtij gjysëmshekulli
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i paraqet lexuesve jo vetëm martirin e saj, por edhe njërin nga
talentet më të spikatur, krijimtaria e të cilit do të frymëzojë veçanërisht
brezat e rinj me dashurinë për atdheun e me urrejtje për tiranët.

Libri ka gjithsej 100 poezi, përzgjedhur prej poetit Xhevair
Spahiu. Ato janë shkruar kryesisht në vitet 1958-1963, kohë kur
diktatori Hoxha e mbylli përfundimisht perden e hekurt të izolimit
të Shqipërisë nga e gjithë bota, madje edhe nga ajo komuniste që
kishte filluar një farë procesi liberalizimi. Veçanërisht të fuqishme
janë poezitë “Ndihmomëni të qesh”, “Heshtja që flet”, “Rrotat e
karrocës” e sidomos “Kënga e verbër”, që autori e ka quajtur
“trakt” dhe që i ka të rralla shoqet në gjithë poezinë e kohës.

Nuk mund të mos falenderojmë me këtë rast të afërmit e
poetit që, përmes mjaft peripecive, kanë arritur t’i ruajnë
dorëshkrimet e tij, e veçanërisht zotin Ylli Xhagjika, që na ka
qëndruar afër dhe ka ndihmuar gjatë gjithë proçesit të botimit. Vlerë
i japin librit edhe kopertina e punuar me mjeshtëri nga piktori Andon
Kuqali, si dhe parathënia nga Lekë Tasi.
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VRASJA E POETIT
Nga Xhevahir Spahiu
“Drita”, 19 prill 1992,

Orë të vona të mesnatës. Në duart e mia dridhen ca fletë
të zverdhura nga koha. Janë dorëshkrime të pabotuara, poezi, faqe
tregimesh, shënime të hedhura me një frymë, aq sa mundën t’u
shpëtonin bastisjeve të tridhjet vjetëve të shkuara. Shumë të tjera i
përpiu flaka: poetët e parandjejnë vdekjen, kanë një marrëveshje
të fshehtë me yllin e fatit të tyre.

Përjashta bie një shi i ngjethur si elegji e rëndë.  Kush e
vrau poetin? Matanë dritares askush nuk përgjigjet.Vetëm bie shi
si elegji që të rrënqeth. A mund të vritet poeti?

Plumbi i zi merr në shenjë vetë zemrën e këngës. Përgjak
shpirtin njerëzor, shpirtin e poetit të përjetshëm si natyra. Kush si
ai e di gjuhën e ujrave dhe të zogjve? Edhe sikur të gjithë të vriten,
nuk vritet poeti. Kush do ta dëshmonte atëherë tragjedinë? Ti kujton
se e ke vënë në bangën e akuzës. Kot e ke: është ai që të ka
mbërthyer shtyllën e trupit, në një bangë akuze të përjetëshme.
Kambana ka rënë për ty!

Pse e vranë poetin? Për buzëqeshjen që kurrë s’i mungonte?
Për heshtjen? Për butësinë? Jo! Për disidencën e hapur politike.
Po edhe për këngët, këngët e tij të rebeluara. E vranë sepse
“kuptonte atë që nuk kuptohej”. Këngët përplaseshin, kumbonin
brenda gjoksit të tij, si ujëra të nëndheshme. Nën titujt e disa
poezive shkruante fjalën “trakt”. Si britmë zgjimi përhapej vargu i
tij; “Po ku është liria?”

Kishte botuar librin e parë poetik : “Gjurmët”. Lirika
delikate me hovet e moshës. Në vjershën “Vjosa” shkruante :
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E ke zhurmën të llahtarshme,
Po në shpirt më jep guxim.
Buzë Vjosës kishte lindur. Me sytë e një fëmije ndiqte valët

që thërmoheshin në brigje. Po të kaptoje dy-tre male mbërrije në
Frashër të Naimit, po të kaptoje dy- tre male të tjerë mbërrije në
Gjirokastër të Kadaresë. Më pranë fshatit të tij ishte Malëshova e
Sejfullait dhe po aq pranë Sheperi i Çajupit. Vise poetësh dhe
këngësh të magjishme. Vise ku lirika dhe epika ngroheshin të dyja
në të njënjtin zjarr. Deshi s’deshi u bë oficer artilerie. Po arma ku e
ndiente veten zot ishte një tjetër, një armë jete e vjetër sa bota:
Poezia. Kur u arrestua bënte punën e gazetarit në shtypin ushtarak.
Në gjyq, një gjyq që lemerisi kryeqytetin, guximin e shpalosi
botërisht: aty lëshoi një tjetër trakt, deklamoi një poezi, - e para në
ciklin që po ia paraqesim lexuesit të sotëm për herë të parë, - e cila
mbyllej me vargjet:

Ndihmomëni të qesh,
Ndihmomëni të gëzoj!
Atdheu është lakuriq:
I dhanë dënimin kapital: e pushkatuan në dhjetor ose janar

1963-1964. Dhe ishte vetëm tridhjet e një vjeçar. “U vra poeti-
rob i nderit dhe krimi ndodhi në Tiranë”, - do të bashkoja në një,
me një ndryshim të vogël, vargjet e famshme të dy poetëve të njohur
botërorë. Dhe, ndërsa rilexoj poezitë e tij, këtë mesnatë prilli, në
një vetmi të pikëllueshme, në përfytyrimin tim përmasat e krimit
rriten dhe pushtojnë hapësirat. Tre poetë në tri diktatura kanë shkuar
në plumb në këtë tokë – tempull të moçëm poezie. Luigj Gurakuqi
në diktaturën monarkiste, Qemal Stafa në diktaturën fashiste, Trifon
Xhagjika në diktaturën komuniste. Ka të ngjarë që Xhagjika të
jetë i vetmi poet i pushkatuar pas Luftës së Dytë Botërore në të
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gjithë vendet e Lindjes. Në ç’planet duhet të shkojnë poetët që të
mos vriten me plumb?

Këtë prill të 1992-shit poeti Trifon Xhagjika do të ishte
gjashtëdhjetë vjeç. S’e lanë të thinjej mbi artin hyjnor të poezisë, e
vranë përpara moshës së Krishtit. Sfida madhore e poetit derdhet
në ritme të shqetësuara, me ndjeshmëri të lartë, me frymë të re, me
rrebelizëm të thekshëm. Eshtë poezi e jetës që duhej ndërtuar
ndryshe. Ajo sjell në artin poetik shqiptar të viteve 60 një pikë
referimi të patjetërsueshme.

“Dashuria, -shkruan ai diku në një nga fletët e tij,- ka qenë
për mua qëzim që bulon nga lulja në akull, freski e borës që lodron
në rreze dielli, stuhi e egër që ckërmitet në oqeane. Ajo ka qenë
për mua shkak që e kam takuar udhës, ndofta ka qenë pabesi”.
Janë mendime të tij apo të ndonjë autori të huaj? Sidoqoftë, kjo
është shkruar nga dora e tij. Kush si ai do shpallte të vërteta
përvëluese:

Dritën ta shuajnë në terr
e ditën ta ndezin
bukën ta shtrojnë në sofër
e duart t’i presin?
Ai vetë kish pohuar çiltërsisht në poezinë kushtuar nipit të

porsalindur se prej kohësh ish “harruar në rrugën e bubullimave”.
A mund të vritet poeti?
Nuk jam unë që pyes. Eshtë poeti pa varr. Eshtë nëna

shamizezë që mbeti pa djalë. Janë vëllëzërit dhe motra që mbetën
pa vëlla. Eshtë dashuria që mbeti pa dashnor. Eshtë kënga që
kërkon këngëtarin. Eshtë liria që kërkon kalorësin. Mesnatë e një
prilli të ri. Në duar mbaj këngët e shenjta të poetit. Më bëhet sikur
i njoh, sikur do t’i ndesh nesër në agim këta sy që më shikojnë nga
një lartësi kohore tridhjetë vjeçare. Ata janë yjet që i mungojnë
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kësaj nate pa gjumë, kur nga qiejt e lartë derdhet e derdhet një shi
i rëndë si elegji. Mos është rënkimi i mbytur i Vjosës për birin e
saj? Më vjen të dal në rrugë dhe të ulëris gjer në kupë të qiellit:

NUK VRITEN POETET, O TE MARRË!
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ZHDUKJA FIZIKE DHE LETRARE
 E XHAGJIKËS
Nga Mero Baze

“Tema”, Nr. 538, 24-25 mars 2002.

Rikthim tek Xhagjika përmes Kadaresë dhe
rikthim tek Kadareja përmes Xhagjikës.

Kemi dy detyrime të mëdha, gjetjen e trupit të pushkatuar
të Trifon Xhagjikës dhe gjetjen e poezive të dënuara të tij. Të dyja
mungojnë që prej vitit 1963. Trupi i tij është parë për herë të fundit
para togës së pushkatimit, ndërsa poezitë e tij janë parë për herë
të fundit në duart e trupit gjykues. Për gati 40-vjet familjes dhe
miqve të tij u mungojnë të dyja: trupi i tij i pajetë dhe jeta e
patrupëzuar e tij.

Si do ti gjejmë? Debati i madh rreth zhdukjes dhe gjetjes
së Pashallarëve të Kuq, ishte një kaçavidë e dhimbshme në këtë
derë të ndryshkur të historisë tragjike të Shqipërisë. Debati i ngjau
në thelb një mbledhjeje të Byrosë Politike, të cilën jo aq për rastësi,
e hapi sërish Nexhmije Hoxha. Të gjitha argumentet që u dhanë
pro ose kundër i ngjajnë përsëri një mbledhje. Nexhmija, Klosi
apo Lubonja, diskutuan thjesht mbi gabimet e reja të Kadaresë në
pluralizëm dhe nuk ia falën atij faktin që ua paska patur me hile në
diktaturë. Të tjerë u gëzuan që hileja kishte funksionuar. Në fund
dikush zbuloi dhe shkakun e vjetër të sherrit dhe zhurma u mbyll.

Pikërisht në këtë moment që debati u mbyll, një grua fisnike
me thinja, shikonte në një televizion lokal të Fierit, jo vetëm mbylljen
banale të debatit, por edhe një botues kokëthatë, që për të vënë
pikat mbi “i”, “njoftoi” se në Shqipëri nuk ka pasur kurrë disidentë.
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Është fjala për Santën, motrën e Trifon Xhagjikës, poetit
të pushkatuar në moshën 31-vjecare, që askush nuk i dha leje të
bëhej disident. Jemi pra para një shembulli të ri të madh që nuk na
lejon të mbyllim debatin mbi disidencën shqiptare, as me nxjerrjen
nga sirtarët të “Pashallarëve të Kuq” dhe as ta nisim me dhimbjen
për humbjen e saj. Kemi përpara nesh një rast shumë sublim, trupin
e pagjetur dhe poezitë e pagjetura të Trifon Xhagjikës.

Meqë debati është ende i nxehtë, hapësit e mbledhjes së
re të Byrosë Politike, që kritikojnë Kadarenë, duhet të japin një
përgjigje të qartë, se ç’farë duhet të bëjmë realisht me disidencën
shqiptare.

Në Lindje dhe vecanërisht në Rusi, disidenca ka krijuar
një model, sepse u pranua nga shoqëria komuniste e atjeshme. Ata
shkrimtarë u izoluan, u internuan ose u zbuan nga Rusia, por shkalla
e egërsisë ndaj tyre, nuk kishte përmasat e shfarrosjes shqiptare.

Në Shqipëri disidenca ka pasur dy rrugë, të ndiqte shtegun
tragjik të Trifon Xhagjikës dhe t’i shërbejë shoqërisë si vlerë e
mohuar artistike dhe si vlerë e gjallë morale, ose të ndjekë rrugën
e Kadaresë, që t’i shërbejë shoqërisë si vlerë e gjallë artistike, por
jo si një model moral. Për pjesën jokomuniste të shoqërisë, ato
janë të nevojshme. E rrezikshme është përpjekja për të mbyllur
kapitullin e disidencës shqiptare me Kadarenë.

Përpara nesh kemi disidencën tragjike të Xhagjikës, ende
e pasistemuar. Ajo nuk ka as varr, as dosje dhe as memorial. Çdo
të bëjmë me të? Kritikuesit e sotëm të disidencës ndaj komunizmit,
ndihen komodë, duke llogaritur se askush nuk ishte i aftë t’ia
mbërrinte gjallë komunizmit si kundërshtar i hapur dhe për të
njënjtën arsye askush nuk ka të drejtë të quhet kundërshtar i atij
regjimi, nëse ia ka pasur me hile.
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Tashmë, për të mbetur tek Xhagjika, le të fillojmë së bashku
një hetim publik se ç’farë u bë me eshtrat e poetit të pushkatuar
dhe ç’farë u bë me poezitë e pushkatuara të tij. Në duart tona
kanë mbetur shumë pak poezi, një ese dhe disa relike të poetit. Të
tjerat i ka marrë me vete në vitin 1963 rreth 40 vite më parë.

Arrestimi
“Ai hyri bernda dhe kërkoi t’i bëja gati kostumin ushtarak,

atë me grada. Më tha se do të nisej për Vlorë me shërbim. Pas
pak më tha t’i bëja gati edhe kostumin civil. Ta kishte edhe atë me
vete. Unë po qëndisja një spirancë, ngaqë atë ditë do të pagëzonim
djalin e vëllait dhe Trifoni ishte “Nun”. Ndërkohë që bëja gati rrobat,
ai më tha se nuk do të ishte tek pagëzimi. Vëllai ishte në Durrës
mjek në Kavalishencë, ndërsa vëllai tjetër në Ulëz, në Hidrocentral.
Ai i bëri gati rrobat, më puthi dhe u mat të ikte. Unë zakonisht e
përcillja deri jashtë portës, por ai mu lut mos ta përcillja se kishte
“makinën e punës jashtë”. Dhe mua mu mbajtën këmbët. Unë
vazhdova punët e shtëpisë e qetë. Të nesërmen ishte e diel. Gazeta
“Bashkimi” kishte botuar dicka për mua. Vëllai erdhi nga Ulëza
dhe më tregoi gazetën. I hodha një sy dhe e lashë në vend. Filluan
të më ngacmojnë, përse nuk gëzohesha. As vetë nuk e dija përse.
Nga dreka, po dëgjoja muzikë në radio, kur ia behu Paskalina, një
shoqja ime, me të cilën Trifoni ishte miqësuar. E vrarë në fytyrë,
nxitoi drejt radios dhe ma fiku brutalisht. Nuk më la ta pyesja. –
Trifonin e kanë arrestuar, tha ajo. Unë e gëlltita tronditjen si një
gllënkë të hidhur loti dhe e zbardhur në fytyrë nga tmerri, thashë
me një pamje që të kujton neutralitetin e të vdekurit se nuk ishte e
vërtetë. “Ai është me shërbim”.

-E kanë arrestuar, tha ajo dhe filloi të vinte rrotull dhomës
si e shkalluar. Mu kujtua amaneti i tij se duhet të mbahesha dhe
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dola në rrugë. Këmbët më çuan në postë. Bëra një lajmthirrje me
tezen në Vlorë ku shpresoja se kishte mbërritur Trifoni. Pas një
ore më lidhën. Nuk kishte shkuar. Atëhere thirra vëllain në Durrës
Yllin, që ishte mjek në Kavalishencë. As ai nuk ishte atje. I lashë
porosi të vinte urgjent në Tiranë dhe të më takonte vetëm mua.
Sytë më ishin enjtur nga të qarat dhe syzet ishin mburoja më e mirë
e asaj mbasditeje. Ylli erdhi në mbrëmje. Sapo hyri në derë kafshoi
buzën, vuri gishtin tregues para buzëve për të më treguar se duhet
ta qepja dhe u ul pa ndjenja në kolltuk. Ai ishte arrestuar, sapo më
puthi dhe u nda nga unë, një ditë më parë. Tek rruga nuk e priste
makina e punës, por prangat e jetës”.

Rikthim tek debatet biografike
Ky tregim i Santa Xhagjikës, motrës së Trifonit e fundit që

është ndarë me të nga kjo jetë. Tani lind pyetja se kush ishte fajtor
në këtë dramë. Nëse nisemi nga “respekti” për institucionet e asaj
kohe, siç përpiqet shumëkush të gjykojë tani diktaturën, gjurmët e
krimit na çojnë tek një ish-prokuror që mund të quhet Bilbil Klosi,
ose Arianit Cela, ose tek një ish-byroist që mund të ishte një nga
13 emrat e Byrosë. Atëherë kujt duhet t’ia kërkojmë trupin e Trifon
Xhagjikës. Bilbil Klosi edhe në dinte atëherë, nuk besojmë se ka
lënë ndonjë amanet se ku mund të gjendet që të na ndihmojë pa të
keq djali i tij i lirë dhe i pacënuar Adrian Klosi. As anëtarët e Byrosë
dhe ish-ministarat e Kulturës së asaj kohe nuk janë kujtuar të pyesin
se ku e degdisën kufomën e djalit rebel. Atëhere kush do të na
ndihmojë për të gjetur trupin e pajetë të Trifonit. Biografia e mirë e
Ardian Klosit, lidhjet me Bllokun dhe burgun e Fatos Lubonjës
dhe më pas lumpenizmi solidar i së majtës që gëzohet për armiqtë
e vrarë, nuk na ndihmon dot. Dhe ne jemi aq tolerantë  sa të mos i
bëjmë fajtorë, për shkak të kësaj biografie të keqe, askënd nga
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ata që kishte diçka në dorë për ta ndalur të keqen, por duhet të
kemi mirësinë të bëjmë diçka të mirë ppër ata që u përpoqën ta
ndalin të keqen. Ylli Xhagjika, Doktor Shkencash, i diplomuar në
Rusi, vëllai i Trifonit është arrestuar vetëm disa orë para pushkatimit
të të vëllait. Ndërsa gjyqi mbaroi dhe Trifoni po përcillej në makinë,
i lidhur për tu pushkatuar, ky mjek hoqi kapelen dhe e përshëndeti
vëllain duke i kërkuar të ngrejë kokën lart. Kjo është një shenjë e
madhe kurajoje. Sikur në Shqipëri të kishte shumë vëllezër të tillë,
do të kishte më pak vdekje prej plumbit. Sikur të kishte më pak
vëllezër që distancoheshin nga njeri-tjetri do të kishte më shumë
dinjitet. Sikur të kishte me pak divorce për shkaqe politike, do
kishte më shumë fëmijë dinjitozë. Ne duhet të respektojmë tani
disidencën e këtij të gjallit, duke i kthyer së paku trupin pa jetë të
të vëllait dhe poezitë e zhdukura në gjyq.

Por ja që biografitë, sido që të jenë, sado afër dhe larg Bllokut
dhe burgut të kenë qenë, nuk po na ndihmojnë dot, jo më për t’i
hedhur baltë njeri-tjetrit, por as për ta nxjerrë nga balta ku e kemi
tretur.

Disidenca
Një ditë ai po bisedonte me vëllain e vet, kur befas i tha:

“Ylli, ne do të na fusin në burg, do të na përdorin si argatë dhe kur
të na çojnë në minierë, do të na japin një lugë vaj për të mbajtur
shpirtin”. Ishte një shpërthim i tij, për të cilin askush nuk e qortoi.
As ai nuk e hapi më atë bisedë. Më vonë, kur ai shoqërohej me
Fadil Kokomanin dhe Vangjel Lezhon, kur dëgjonte Çajkovskin
dhe kur shkruante trakte me shkrim dore në 18 kopje, ai filloi të
fliste më shpesh. Unë po i rregulloja një ditë kravatën dhe pashë se
këmisha ishte e lirë. -Kur të shëndoshesh do të të rrijë tamam, i
thashë. -Kur?- më tha, - kur të hyj në burg?!
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Kështu një ditë ai erdhi bashkë me Vangjelin në shtëpi dhe
përpiqej të ishte shumë miqësor. Unë po pastroja një ambazhur
dhe ai fare papritur u ngrit dhe më ndihmoi. Vangjeli po ashtu. Ishte
sjellje e çuditshme. Pasi mbarova, i dhashë dorën Vangjelit dhe
pashë se kishte një dridhje të brendshme nervore.

-Erdhëm për kamardaren, tha Trifoni. Ishte një kamardare
që e kishte sjellë në shtëpi Genci, djali i xhaxha Koços. Trifoni ia
kishte kërkuar prej kohësh. Pas pak përcolli Vangjelin dhe u kthye.

-Vangjeli nuk mu duk mirë, i thashë.- I dridheshin duart dhe
mu duk se digjte. – Mos! C’bëre që nuk ia the në sy! - tha. – E
morrëm më qafë!

Pasi u soll duke turfulluar nëpër shtëpi, u zbraz. Vangjeli ishte
nisur të arratisej me kamardare nga Liqeni i Ohrit. Gruaja e tij
kishte qenë ruse dhe me të kishte një vajzë. Të dyja ishin jashtë. Ai
nuk mund të rrinte më. Por në Liqen e kapën dhe përfundoi në
burg.

Ata kishin mbetur pak. Në fillim ishin shtatë. Trifoni me Fadil
Kokomanin, Vangjel Lezho, Stavri Rafeli e vëllai i tij dhe Ivan Cani,
një inxhinjer i martuar edhe ky me një ruse. Trifoni e ndjente
shtrëngimin e lakut. Më duket se dikush na raporton, tha një ditë.
Për Vangjelin nuk dyshonte kurrë. As për Fadilin. Traktet i
shpërndau vetë. Më vonë në gjyq i treguan tri copë prej tyre që ai
nuk mund t’i shpërndante.

Kur iu bë gjyqi, vetëm Trifoni u dënua me vdekje. Fadili
vdiq në revoltën e Spacit në vitin 1973. I vetmi që është ende aktiv
dhe i gjallë është Ivani. Por ai nuk kujton asgjë. Ndoshta as Trifonin.

Rikthim tek debatet policeske të vjershave
Ku t’i gjejmë tani poezitë e shkruara prej Trifonit në atë

kohë dhe të zhdukura?! Një ish-avokatja e tij zyrtare, me emrin
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Vera, ka dëshmuar dhjetë vjet më parë, se poezitë ia kishin paraqitur
në gjykatë si provë armiqësore për terrorizëm. “Unë e pashë në sy
Trifonin dhe m’u duk se folëm” tha ajo. Ato ishin të pafajshme. Po
ku shkuan ato?

Nuk bëhet fjalë për vjersha që ishin shkrirë në plumb për t’u
faqosur dhe pastaj ishin anulluar, por për vjersha që fshiheshin, se
të çonin në plumb! Ato që i kanë mbetur i ka ruajtur Tashua, vëllai
i madh në derën e një dollapi, të cilin e ka çarë më dysh dhe e ka
mbushur me dorëshkrime. Të tjerat, ka shumë shanse, të jenë në
Arkiv të Shtetit, apo në Ministrinë e Brendshme. Vëllezërit e mbetur
gjallë kanë kërkuar, por nuk kanë gjetur gjë. Lidhja e Shkrimtarëve
për dhjetë vite, më shumë ka bërë debate rreth klubit të qofteve që
ka në oborr, se sa për shkrimtarët e varrosur të gjallë e të vdekur.
Dikush duhet t’i gjejë këto poezi. Ka shumë pak poetë të vrarë
për poezitë e tyre. Trifoni është nga të parët.

Ti dërgojmë edhe ne si redaksi një letër Shaban Sinanit si
ata të “Gazetës Shqiptare”. Dhe pastaj në vend të Shabanit të na
trokasë në derë ndonjë ish-shoku i Trifonit që i ka ditur ato poezi
dhe që mund të jetë ende gjallë…

Jemi dhe ne në dilemë. Por do të veprojmë. Do t’i bëjmë
letër Shabanit në arkiv. Le të shpresojmë se ai do të kërkojë diçka.
Diçka mund të kërkoj në ndërgjegje edhe ndonjë personazh i mbeur
gjallë nga ai gjyq, nga ato salla hetuesie. Diçka që nuk turpëron
askënd personalisht.

Jeta e tij
Fataliteti i tij është se ka lindur në një fshat në Tepelenë që

ka qenë, dy herë radhazi në histori, një vijë fronti për të huajt, në
luftën e parë dhe të dytë italo-greke. Dy shtete të huaja kanë ngritur
shtabet periodikisht në shtëpinë e tij kundër njëra-tjetrës, pa e pyetur
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atë dhe askënd tjetër rrotull tij. Thonë se mospërfillja lë gjurmë të
thella. Në testamentin e tij artistik ai ndihet mes të tjerash, i rebeluar
nga kjo mospërfillje.

Shtëpia e tij u dogj nga lufta e dytë italo-greke. Në moshën
9-vjeçare, në vitin 1941, ai lë Peshtanin e Tepelenës, ku lindi, dhe
u vendos në Tiranë si refugjat, me gjithë familjen, pasi shtëpia në
fshat iu dogj. U vendosën fillimisht tek “Rruga e Veriut” në krah të
shtëpisë së Beshirëve në Tiranë. Më pas ndërruan disa herë banesë
duke u vendosur tek shtëpia e Manol Kumes dhe në fund tek shtëpia
e tyre në rrugën “Mine Peza”. Trifoni u shkollua në Normalen e
Elbasanit, pastaj mbaroi një kurs gazetarie e filozofie. Në vitin 1954
mbaroi Shkollën e Bashkuar dhe në vitin 1959 tentoi të fillonte
degën Gjuhë-Letërsi.

Dy herë rresht kërkoi të shkonte në Moskë me studime
për Gjuhë-Letërsi, por nuk e lejuan. Dhe u mbrujt ashtu gjithë
rebelizëm dhe butësi. Kishte një pasion të fshehur për muzikën dhe
së bashku me Kostandin Trakon ka bërë himnin e Shkollës së
Bashkuar. Më vonë ka vargëzuar një pjesë të Çajkovskit. Dhe
kish thirrur fort “Eja” në një poezi për një vajzë pa emër.

 Paskalina, shoqja e tij e ngushtë, nuk ka shtuar diçka për
kujtimin e tij. Të gjithë e kanë marrë fatin e tij si një urdhër i dhënë
për zhdukjen e tij. Dhjet vjet liri pa iu gjetur varri dhe pa iu gjetur
shkaqet që e çuan në varr. Dhjetë vjet pa hetuar dhe ndriçuar atë
pak histori krenare dhe sublime që kemi pasur. Dhjetë vjet që kemi
heshtur për atë që së paku nuk mund të grindeshim për përfitimet
që ka pasur, pasi iku shpejt nga jeta, pa na kërkuar asgjë. Na
kërkoi vetëm ta dëgjonim dhe ta kuptonim. E dëgjuam tridhjetë
vite më vonë dhe ende nuk i kemi thënë faleminderit. Ai po na pret
diku në një qoshe të errët të tokës për të na kujtuar të gjithëve se
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ndërgjegja jonë nuk do të pastohet dot kurrë, duke shkelur pakujdes
mbi jetën e tij. Ai nuk do dekorata. Ai nuk do të bëhet Drejtor
Televizioni apo President. Nuk do të jetë as orator publik. Ai
gjëmonte, duke heshtur mbi letrën e bardhë. Ai kërkon të vendoset
një rregull për pesëdhjetë vitet. Dhe rregulli fillon, kur Prokurori
quhet prokuror, i pushkatuari, i pushkatuar, i shpëtuari, i shpëtuar.
Nuk mund të jemi njëkohësisht në të tre vendet. Ai është ende atje
ku e ka lënë prokurori që e pushkatoi me 24 dhjetor të vitit 1963.
Dhe nuk tretet derisa ta gjejmë.
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TRIFON XHAGJIKA,
”GJENERAL” I DISIDENCËS

Nga Odise Plaku
“Dita”, 27 janar 2003.

“Pikërisht në këtë fillim viti më ra në dorë një vëllim më i
plotë me krijimtarinë e poetit Trifon Xhagjika, me të cilin poeti do
të festonte 71-vjetorin e jetës së tij. Sa herë që lexoj vargjet e tij
më duket se ai ende vazhdon të jetë gjallë pavarësisht se trupi i tij
diku është tretur. Them diku, se historia e jetës së tij bën pjesë në
ato historitë e mbushura me mistere dhe fate të paditura”,- pohon
motra e tij me plot dhemsuri, Santa Pulia. Kanë kaluar reth 40-vjet
nga koha kur krismat mbollën vdekjen e 30-vjeçarit Xhagjika.

“Në emër të popullit je i arrestuar”
“Ka qenë mesi i gushtit kur Trifonin e arrestuan. Prindërit

përgatiteshin për një pagëzim në qytetin e Durrësit në shtëpinë e
kunatës”, - nis kështu tregimin për poetin Santa Pulia. Me sy të
përlotur që në çastet e para të fjalëve, ajo tregon me zë të dridhur
çastet e fundit të jetës së tij. Trifoni erdhi pak çaste në shtëpi për të
marë uniformën e tij për tu nisur drejt Vlorës, ku e kishin lajmëruar
për të shkuar me shërbim. Punonte në Ministrinë e Mbrojtjes në
zyrën e rregullave. Përpiqet të kujtojë orën e saktë, por gjërat që
rrodhën më pas ia kanë dobësuar kujtesën. Megjithatë kujton,
duhet të ishte ora 10 e paradites. Trifoni hyri në shtëpi me nxitim
dhe më thotë: “Motër, më përgatit rrobat se do të shkoj në Vlorë
me shërbim”. Ajo shton se Trifoni Vlorën e kishte përzemër, se
ishte i dashuruar tmerrësisht me detin. Mbi tryezën e shtëpisë djali
i xhaxhait, Genci kishte lënë një palë syza dielli, të mira për atë
kohë. Duke i marë në dorë më thotë, të përgatitem edhe për plazh,
teksa bëhej gati nuk harroi të merrte edhe një çelës të shtëpisë.
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Para se të ikte, i shtrova edhe drekën, e mbytur në lotë Santës,
të paktën i lehtësohet zemra se iku i ngrënë nga shtëpia. Ndërsa
ajo tregon historinë e saj, të kërkon falje për emocionet e shpeshta,
psherëtin merr frymë thellë dhe shton mes dridhjes së zërit: Teksa
u bë gati, u nisa ta përcillja ashtu siç bëja edhe me njerëzit e tjerë të
mitë apo edhe mysafirë, kisha dëshirë t’i përcillja deri tek  pragu i
derës, por më ktheu nga rruga “Ik - më tha. Jam i shoqëruar, jam
me xhipin e punës”.

E mora vesh më vonë, se sa kishte zbritur shkallët i kishin
thënë thirrjen e mallkuar “Në emër të popullit je i arrestuar”. Nuk
dija se ç’farë kishte ndodhur, sepse vetë Fonia (këshu e thërrisnim
me përkëdheli), më ktheu të mbaroja qëndismën e pagëzimit. Në
të njënjtën periudhë Ylli, vëllai ynë më i madh ndodhej me pushime
në qytetin e Durrësit. Përpiqesha të vazhdoja qëndismën, por nuk
më bënin duart. Diçka ndieja dhe parandjenjës i besoj jo me atë
momentin e largësisë, por të një çasti shumë të afërt. Ndërkohë të
nesërmen vjen tek ne një shoqja ime dhe e Trifonit, e quanin Lina.
Ajo më tregon se kishin arrestuar Trifonin. Nuk besoja, më dukej
si ëndërr. Pas këtij lajmi menjëherë shkuam në postë. Atje, për
çudi të madhe, lidhja telefonike na u bë në një kohë shumë të
shkurtër. Pyeta njerëzit e mi në Vlorë nëse Trifoni kishte mbërritur
atje apo jo. Por ai nuk kishte shkuar. Arrestimin e tij, tashmë e
kishin mësuar të gjithë.

Poezitë e djegura
Pasi kishin arrestuar më parë dy shokët e tij, një ditë e gjeta

Trifonin, teksa digjte në banjë disa fletë të shkruara. U tremba. “Të
kam thënë të mos merresh me punët e mia”,- donte të më largonte.
“Të gjitha i ke djegur”,- e pyeta. “Jo- mu përgjigj, - kam ruajtur
shumë, i kam tek Anastasi, vëllai nuk mund t’i mbante të gjitha
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këtu”. Ka shpërndarë shumë poezi në shumë vende, - pohon Santa.
Ajo shton se në gjyq e kanë akuzuar për agjitacion, propagandë
dhe terrorizëm. Asnjëra nuk qëndronte me të vërtetë, por një gjë
ka qenë e pamundur në vargjet e tij, ideja për të goditur dhe
shkatërruar sistemin e komunizmit. Këtë gjë e manifestoi edhe në
traktatin që shkroi dhe shpërndau në Tiranë. Thonë se poezinë
“Atdheu është lakuriq” e tha nga salla e gjyqit, të bërë në çast.
Atëherë kur filloi dalëngadalë të fliste edhe më hapur, duke nxjerrë
dufin që mbante përbrenda, gjente mënyrën që larg prindërve vetëm
ne të dy diskutonim mbi vargjet e tij. Të them të drejtën, më pëlqenin,
më dukeshin të vërteta, të jetuara të gjalla, më dukeshin sikur edhe
ato kushin gojë e flisnin me ne. Megjithatë kemi humbur shumë nga
poezitë e tij, eh…çfarë njeriu kemi humbur, më tepër se vëlla, më
tepër se shok.

Gjyqi: Dënimi me vdekje
“6 janari i vitit 1963 mbetet për mua një ditë nga më të zezat,

- vazhdon tregimin e saj Santa Pulia, motra e Fones, siç pëlqen ta
quajë ajo ende edhe sot. Vëllezërit bënë të gjitha përpjekjet për të
qenë të pranishëm në sallën e gjyqit. Ylli dhe Anastasi nuk arritën
edhe pse u përpoqën të dëgjonin fjalën e të vëllait në atë sallë. E
kemi pritur dënimin e tij me ankth, por diktatura nuk kursente, ajo
donte vetëm jetë njerëzish. Trifonin e kishin dënuar me vdekje. Në
çastin që Trifoni dilte nga salla për t’u kthyer në burg, vëllai Ylli
ngre kapelen dhe i thërret: “Mbahu vëlla, kokën lart”, - ndërasa
më pas e arrestuan dhe atë. Atje ku punoja, në Arkivin e Shtetit,
kisha një shoqe nga Fieri, që ma dha lajmin e gjyqit dhe të dënimin
me vdekje. Nuk u mbajta, shkova në një vend të fshehtë dhe qava,
ashtu siç dinë motrat të qajnë për vëllezërit. Po në këtë kohë
dëgjova edhe lajmin tjetër, arrestimin e Yllit. Në burg atij i bënë
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ofertën e madhe të bëhej spiun i shokëve të burgosur në këmbim
të vuajtjeve të burgut, ndërsa Trifonin e kishin pushkatuar. Një
person me mbiemrin Cane, të cilin ajo nuk e sjell plotësisht në
kujtesë, i ka treguar fjalët e fundit të vëllait në sallën e gjyqit. “Po të
ishte e mundur, unë këtë sistem do ta godisja me artileri”, sepse
Trifoni ka qenë edhe oficer në repartin e artilerisë në Sauk, por
prej këtu nisën të ngrinin edhe akuzat e tjera duke e quajtur terrorist.
Privacionet e arrestimit dhe dënimit të vëllait, Trifonit dhe Yllit i
kanë rënduar në jetën e saj, familjes, prindërve, të gjithë atyre që
janë përpjekur tu qëndrojnë pranë ato ditë të vështira. Megjithatë
nuk kanë munguar dënimet edhe për ata, që përveç mizave, kanë
guxuar të hynin në mjediset e familjes së njeriut të
kundërpushtetshëm. Pas dënimit të Trifonit, 27 vjet rresht burg
rënduan mbi jetën e të vëllait Yllit, emër i njohur në botën e
mjekësisë, Dr. i Shkencave mjekësore, vetë historiania e Arkivit të
Shtetit, Santa vuajti internimin, ndërsa vëllai Anastasi, inxhinier
elektrik në atë kohë, u pushua nga puna.

Pushkatimi dhe varri i humbur
Teksa vjen fjala për pushkatimin, ajo ngre supet. Asgjë e

saktë. Dokumenti thotë 23 dhjetor i 1963. Por më e madhja për
Trifonin, ajo më e rënda për të gjithë ata që e kanë ndjerë ikjen e
një 30-vjecari, është mungesa e varrit, e trupit dhe e eshtrave. -
Ndërkohë eshtrat nuk janë gjetur edhe sot, - pohon mes lotëve
Santa, por më e tmerrshme është versioni tjetër i murosjes së trupit
të tij nëpër fortifikata ose në tunele. “Kaq vite të qash një njeri që
të ka marrë malli t’i prekësh dheun e varrit”, -thotë motra duke u
ngashëruar në lot.
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GAZETARËT QË U VRANË
PSE KËRKUAN DASHURINË

Nga Dukagjin Hata
“Albania”, 23 maj 2003, faqe 12, 13.

…Por gjygji ishte paracaktuar në zyrat më të larta të shtetit
shqiptar të diktaturës së proletariatit dhe të Partisë së Punës. Fadil
Kokomani dhe Vangjel Lezha u dënuan me vdekje dhe u pushkatuan
pas disa ditëve, ashtu në fshehtësi të plotë, në terrin e natës së
frikshme komuniste. Bashkë me ta u pushkatua edhe intelektuali i
njohur Trifon Xhagjika. Ata u varrosën në gropën e thellë anonime,
diku në prehër të natyrës, që ata e deshën me pasionin e gazetarëve
të vërtetë, të njerëzve të lirë. Atyre ende nuk u dihen varret. Nata
e tyre e gjatë e heshtjes dhe harrimit të madh, në këtë kohë të
pakohë kur bijtë e atyre që i vranë vazhdojnë të japin leksione
demokracie, të vret me memecërinë e saj.

Emrat e tyre lypset t’i kishin rrugët dhe shkollat, kopshtet
dhe parqet tona, organizata e shtypit të lirë që po krijohet me kaq
dhimbje në këtë vend, ku janë paralizuar të gjithë aksesorët e lirisë;
mund t’i lançonin ata deri në majat ku ngrihen martirët e fjalës së
lirë, për të cilën ata derdhen gjak të pastër.
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NUK MUNDËN TË ARRATISESHIN
NGA BURGU I DIKTATURËS

Nga Skifter Këlliçi
“Shekulli”, 11 janar 2005, faqe 21.

Në muajt e parë të vitit 1963, nëpër muret e disa rrugëve të
Tiranës u panë të ngjitura trakte që kishin këtë përmbajtje:

“Qytetarë! Mos u besoni udhëqeqësve tanë dogmatigë. Ata
po e çojnë atdheun në katastrofë. Hoxha dhe Shehu kanë humbur
çdo ndjenjë humanitare. Demokracia është varrosur. Do të vijë
ora jonë. Çdo qytetar i ndershëm le të jetë gati. Nuk jemi vetëm.
Liri të burgosurve politikë! Rroftë e vërteta! Komiteti ilegal për
Shpëtimin Kombëtar”.

Në përpjekje për t’u arartisur nga Liqeni i Pogradecit, ishte
kapur një grup ku bënte pjesë edhe… Vangjel Lezho. Më pas u
arrestuan edhe shokë të tjerë, poeti Trifon Xhagjika, Robert Vullkani,
Stavri dhe Thoma Rafael e të tjerë shokë të grupit që donte të
arratisej, të cilët iu nënshtruan më pas një procesi të gjatë hetimor
që zgjati katër muaj…
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ATDHEU
VAZHDON TË MBETET LAKURIQ

Nga Zyhdi Morava
“Drita”, 30 prill 2006, faqe 3.

Nëse me Trifon Xhagjikën nuk do të ishte marrë diktatura
e egër komuniste, ashtu si bëri me dhjetra shkrimtarë të tjerë, sot
ai do të ndodhej këtu, mes nesh, i nderuar dhe i respektuar prej të
gjithëve, do festonim së bashku ditëlindjen e tij të 74-t dhe do të
kishim disa libra që padyshim, do i bënin nder Letërsisë Shqipe.
Por, ju të gjithë e njihni fundin e tij të hidhur e burrëror, të gjithë
jemi ne dijeni se ky poet mjaft i talentuar, u pushkatua 43 vjet më
parë në moshën 31-vjeçare. Ndaj, në kujtim të këtij personaliteti,
ju ftoj për një minutë heshtje… Faleminderit!

Vërtet e lanë të jetonte pak. Vërtet trashëgimia e tij letrare
është e pakët. Por poezitë që shpëtuan nga kthetrat e përgjakura
të diktaturës, dëshmojnë për një krim të dyfishtë, ashtu siç
dëshmojnë për vlerat e tij të padiskutueshme. Themi krim i dyfishtë
sepse, pas sjetës që ia prenë në moshë fare të re, ata pushkatuan
dhe poetin, në zemrën e të cilit rënkonte dhimbshëm atdheu i
mardhur, atdheu i lënë lakuriq nga të njënjtat duar që vranë Trifonin.
E vranë, sepse ai nuk mund të fshihej pas gishtit, sepse ishte bir i së
vërtetës. Dhe ky poet tragjik si fati i tij, sa herë e sjellim ndërmend,
na përqas Lertmontovin, oficer dhe poet, i vrarë dhe ai pas shpine
në një dyel të inskenuar.

Trifoni u sakrifikua sepse, ballëhapur e me të gjithë
mushkëritë prej poeti, denonconte dimrin ku diktatura pat flakur
atdheun e tij dhe të shqiptarëve, shumica e të cilëve në ato vite nuk
e fshihnin entuzjazmin për një atdhe të ri socialist. Të verbërit! Nuk
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kishin as sy për të parë dhe as veshë për të dëgjuar. Dhe Trifoni
fundosej mes tyre, si pishtari në thellësitë e një pellgu për t’u shuar
përkohësisht, që të ndizej sërisht më me dritë, më burrëror dhe
njerëzor si ai. Nderim veprës dhe emrit të këtij djaloshi të
përjetshëm!

Në raport me popullsinë e vendeve të lindjes, ne zemë
vendin e parë për poetë të pushkatuar. Janë katër. Katër në tre
milionë shqiptarë. U prin Trifoni. Vijnë Genc Leka dhe Vilson
Blloshmi. Të dy shumë të talentuar, patën të përbashkët të njenjtin
fshat, të njenjtin fat, të njenjtin varr. U pushkatuan mesnatën e 17
korrikut të vitit 1977 në Skërkat të Librazhdit, njeri 34 vjeç dhe
tjetri 29. Këtë serial krimi të përbindshën e mbyll poeti nga Kukësi,
Avzi Nela. Pas shumë vitesh të rëndë burgu, ky burrë i munduar
dhe me një shpirt delikat si drita, pikërisht në vitin 1988, kohë kur
diktaturat në vendet e lindjes po merrnin rrokullimën, e varrin në
mes të Kukësit me porosi të Ramiz Alisë.

Marrë shkas nga sa thamë, me autoritetin e Kryetarit të
Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, datën 29 prill, në nderim të
Trifon Xhagjikës, e shpall:  “Dita e Poetëve dhe Shkrimtarëve të
pushkatuar nga diktatura Komuniste”. Njëherësh deklaroj të hapur
konkursin për ngritjen e një memoriali në nderim dhe në kujtim të
Trifon Xhagjikës, Genc Lekës, Vilson Blloshmit dhe Avzi Nelës,
memorial që do të vendoset diku në oborrin e godinës së Lidhjes.
Natyrisht, për këtë duhen para. Po kush do të kursehej për një
vepër të tillë? Atyre që zotërojnë këtë mundësi, do t’ju citoja një
shprehje nga ungjilli sipas Mateut: -Cili prej jush, birit që kërkon
bukë, i jep gurë?

Një memorial i tillë nuk do të shërbejë si karshillëk ndaj
kurkujt, por si shenjë vlerësimi, respekti, kërkesë ndjese, paqeje,
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vëllazërimi, shkelmim i të këqijave që na solli e kaluara e hidhur,
shenjë dashurie mes njerëzve të letrave. Dhe ky memorial do të
inagurohet më 17 korrik, ditën kur u pushkatuan Genc Leka dhe
Vilson Blloshmi.

Ata nuk janë më, por mbetet vepra e tyre e vyer. Po atdheu,
atdheu, me ç’petk është veshur? Eh, atdheu vazhdon të mbërdhijë,
atdheu mbetet lakuriq. Lakuriq dhe i plagosur me plagë varfërie e
korrupsioni, me krimin dhe prostitucionin, me drogën e lloj lloj
fëlliqësirash.  Po më keq se atdheu janë katandisur bijtë e tij më të
pastër, që djegin shpirtin e tyre dhe jetën e tyre, duke u përpëlitur
mes egzistencës e mosegzistencës, për hir të asaj që atdheu të jetë
më i mirë e më me dije, më i bukur e më njerëzor.

Këta janë poetët e shkrimtarët tanë lënë keq e mos më
keq. Me halle të shumta, pa punë dhe me punë. Dhe ata që janë në
punë, flaken në rrugë, në një farë mënyrë “pushkatohen”
ekonomikisht. Mesa duket, koha e Xhagjikës ende vërtitet si
fantazmë, por në një mënyrë akoma më të egër, me urinë
shkatërruese. Një pjesë e jona ka marrë udhët e botës, në kërkim
të një jete më të mirë. E dini cila është e mira e kësaj jete? Bukë e
gjellë dhe shkollë për fëmijët. Një poet shumë i mirë, ndër më të
mirët e lirikës sonë, Nexhip Ejupi, te një cikël që më dërgonte për
botim, ndër të tjera shkruante: “Në atdhe nuk laja as pjatën time,
këtu laj pjatat e të tjerëve…”

Ndaj gjej rastin t’i drejtohem Kryeministrit të Shqipërisë,
Zotit Berisha, këtij dashamirësi të madh të letërsisë dhe shkrimtarëve
tanë, të mos lerë jashtë vëmendjes poetët e shkrimtarët tanë.
Pavarësisht nga bindjet e caktuara politike, ata nuk janë as të majtë
e as të djathtë, por janë pasuri kombëtare. Të gjithëve na ka zënë
syri ndonjë rrap të lashtë apo ndponjë objekt të vjetër me tabelën:
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“Monument kulture. Mbrohet nga shteti”. Dhe natyrshëm lind pyetja:
po shkrimtarët dhe poetët, këta themelues realë të kulturës sonë,
që vlejnë shumë më tepër nga sa thamë, nga kush do të mbrohen?
Sigurisht nga shteti!

TRIFONI I VETMUAR
Nga Lekë Tasi

“Shekulli”, 5 maj 2006, faqe 14.

Kur në lashtësi, në Forumin e Romës u ça një humnerë e
frikshme, Orakulli tha: “Më i miri nga ju të hidhet brenda që Roma
të shpëtojë”. Një kalorës romak që u ndodh aty, nuk e bëri të
gjatë; u hodh me gjithë kalë e armatim. E çara e përpiu dhe u
mbyll, duke lënë të paprekur Romën.

Trifon Xhagjika bëri të njëjtën gjë në kohën tonë. Ai u
hodh pranë atdheut në momentin më të rrezikshëm të historisë së
tij, dhe siç e kishte parathënë vetë profetikisht, i dha zemër atdheut
me gjakun e zemrës së tij. Medet, krahasimi nuk vërtetohet deri në
fund. E keqja që kishte zaptuar Shqipërinë; humnera simbolikisht,
te ne nuk u mbyll, jo se therrorja e poetit sfidues nuk u përfill prej
zotave, por sepse uniteti i atëhershëm mes romakëve, i gjallë tek të
gjithë qytetarët, nuk u vërtetua te shqiptarët, dhe shkaku është se
fryma e nënshtrimit ndaj sundimtarit ka rrënjë të lashta ndër ne.
Kështu, e çara në trupin e atdheut, jo vetëm nuk u mbyll si në
Romën e burrave të fortë, por u shndërrua në plagë të ligë, që
premtonte për gjëra të këqija.

Në vitet që pasuan, arroganca e trembur e tiranit, e
zmadhuar nga dyshimet më të pagjasa dhe nga vogëlsia e frikshme
qytetare e subjekteve të tij, çoi në viktima të tjera. Shorti u ra tani
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tre poetëve të rinj Vilson Blloshmi, Genc Leka, Havzi Nela, si për
të na kujtuar që armiku më i rrezikshëm i diktaturave është mendimi.
Ata bien të korrur nga kosa e saj. Terrori e kishte përgjunjur
Shqipërinë dhe sjellja e inteligjencës së mbetur gjallë arriti shkallë
të tilla mjerimi moral, sa është më mirë të mos flasim.

Pikërisht përqasja me Romën republikane, d.m.th me një
shoqëri model, ku lavdia dhe turpi vlerësoheshin pa mëshirë në dy
skaje të shkallëzimit të mundshëm njerëzor, vazhdon të na ndriçojë
edhe sot. Me mundësintë që kemi tash në liri të vrojtojmë nga një
kënd i mënjanuar, por me vizione të plota sjelljen që bën inteligjenca,
konfigurojnë dy qëndrime mentale ndaj Trifonit, Alias ndaj dinjitetit:
në njërin krah ai i dashamirësve të përvuajtur, që me keqardhje në
zëmër, i rrinë larg atij me respekt, kokulur. Të moshuar e të lodhur
tanimë, ata i fshihen prezencës së tij ideale ngaqë nuk mundën të
ndjekin hapin e tij, megjithëse në një farë mënyre ndoqën gjurmët
e tij për një jetë dinjitoze, edhe pse në hije të diktatorit.

Në krahun tjetër, “aktivët” e përjetshëm, ata që qëllim të
vetëm kanë suksesin. Bezdia që shkakton precedenti Trifon, nuk
ka të bëjë me ndonjë farë pendese ose ndonjë ndjenjë pengu, por
me konkurrencën që padashur fantazma e tij u bën në zemrën e
publikut edhe pse pak të informuar. Përherë të rinj e të palodhur
me gjithë moshën e thyer, ata përpiqen, organizojnë, tentojnë të
popullojnë një farë Panteoni me emra të rinj, më komodë për ta,
që ashtu të inskenojnë dhe veten në një listë subjektesh të ngjashëm
me veti kryesore jetëgjatësinë, ku natyrisht Trifoni, me plagën në
ballë, nuk hyn dot. Vështirë të gjesh një vend çfarëdo edhe për
imitues eventualë të Lucanus vetëvrasës ngaqë i bëri lajka Neronit,
sepse as të tillë s’ka. Është një kohë e pazonja jo vetëm për sublimen,
por as për dëshpërim. Trifoni mbetet i vetmuar.
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POETI I PUSHKATUAR NË RRËFIMIN
E TË MOTRËS, SOTIRA TOLE

Nga Afrim Imaj
“Panorama”, 22 maj 2006, faqe 18-19.

Trifon Xhagjika, poeti pa varr
Trifon Xhagjika lindi në Peshtan të Tepelenës, në vitin 1932.

Bashkë me familjen e tij u sistemua në qytetin e Tiranës në vitin
1941. Pasi përfundoi studimet në Shkollën Normale të Elbasanit,
u diplomua për oficer kundërajror dhe për disa vite e ushtroi
profesionin në repartin 3700 në zonën e Rrapit të Treshit në Tiranë.
Në këtë kohë bëri një kurs për Gazetari e Histori dhe kërkoi të
vazhdonte fakultetin e Gjuhës dhe të Letërsisë. Qysh në vitet e
para të punës bëhet i pranishëm në shtypin e kohës me krijime në
fushën e poezisë. Në vijim, transferohet nga reparti i artilerisë dhe
filloi punë në Ministrinë e Mbrojtjes, fillimisht si redaktor në sektorin
e botimeve dhe rregulloreve, e më vonë në redaksinë e gazetës
“Luftëtari”. Më shumë se në organet e ushtrisë, Trifon Xhagjika
spikat me krijimet e tij në shtypin letrar si gazeta “Drita”, revista
“Nëntori”, “Ylli” etj.

Poezitë me ndjenjë dhe esetë filozofike janë krijimet më të
arrira të tij. Në vitin 1959 botoi vëllimin e parë me poezi “Gjurmët”.
Qysh në fillesat poetike do të tërhiqte vëmendjen për frymën
rebeluese në krijimtari, e cila do të kristalizohej më vonë në një
disidencë të hapur. Kjo do ta çonte në opozitë me regjimin komunist
dhe shumë shpejt do të arrestohej nga Sigurimi i Shtetit. Në dhjetorin
e vitit 1963 u pushkatua. Vetëm në vitet e demokracisë është bërë
i mundur sistemimi i krijimeve të tij dhe botimi i dy vëllimeve të
tjera, “Atdheu është lakuriq” dhe “Poezia”. Trifon Xhagjika vazhdon
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të mbetet poeti pa varr, pasi akoma edhe sot nuk është gjetur vendi
ku prehen eshtrat e tij. Ndërkaq, familjarët dhe miqtë e poetit të
martirizuar, ende nuk kanë rënë në gjurmët e krijimeve që i rrëmbeu
Sigurimi në kohën e arrestimit.

“Të marrët vranë poetin, por jo shpirtin e këngës”
“Vetëm i marri mund të vrasë poetin, engjëllin e fjalës së lirë.

Një i tillë qëlloi me breshëri në gjoksin e këngëtorit, Trifon Xhagjika.
Po nuk ishte vetëm një. Ishte një sistem i tërë që i përgjigjej me
plumb fjalës së lirë”. Janë fjalët e një poeti për kolegun e tij të
martirizuar. Agim Doçi, që drejton tashmë median e ushtrisë, ndihet
dyfish i detyruar në homazhin për vjershëtorin ushtarak, i cili u
pushkatua nga diktatura komuniste. Së pari, siç thotë poeti i
mirënjohur i këngës, Trifon Xhagjika ka qenë një nga gazetarët më
të talentuar të të gjitha kohërave të ushtrisë shqiptare. Mandej,
mënyra si ka rebeluar përballë diktaturës me vargjet e tij është
fiksuar për krijuesit dhe njerëzit e artit si gjenerali i disidencës
shqiptare. Pikërisht për këto arsye, Trifon Xhagjika, sipas Agim
Doçit, mbetet nga më të respektuarit në komunitetin e ushtarakëve
dhe krijuesve.

Disa herë në Qendrën Kulturore të Ushtrisë dhe Lidhjen e
Shkrimtarëve dhe Artistëve përshpirtjet për të kanë qenë nga
veprimtaritë më të ndjera. Nuk është e rastit, - vë në dukje Doçi, -
që për Xhagjikën dhe veprën e tij krijuese e dinë më shumë
ushtarakët dhe poetët, sesa familjarët e tij. Po ish-gazetari ushtarak,
që u martirizua nga dikatatura, ka shënuar edhe një precedent: Ai
është i vetmi poet i pushkatuar në gjithë Evropën e pas Luftës së
Dytë Botërore. Një poet pa varr! Ashtu si në rastin e Budit, Fishtës,
Gjeçovit. Urrejtja ndaj tyre arrinte deri këtu. Ka ndodhur në historinë
e diktaturave shqiptare, si rrallëkund të martirizohet poeti, njeriu i
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shpirtit dhe i këngës, thotë Agim Doçi, duke përmendur vrasjet e
Luigj Gurakuqit, Qemal Stafës dhe atë të Trifon Xhagjikës. Vetëm
regjimet barbare prodhojnë të marrë, që vënë në shenjë poetin,
njeriun e fjalës së lirë. Po nuk mund të vrasin dot shpirtin e këngës
që ai përfaqëson. “Plumbi i zi vrau Xhagjikën, poetin e famshëm,
po kurrë nuk mund të vriste vargjet e tij” shton Doçi. Më tej, njeriu
që vazhdon të drejtojë median në ushtri, vë në dukje se Trifon
Xhagjika është autori i poezisë që është bërë himni i Shkollës së
Bashkuar të Oficerëve nëpërmjet kompozimit të Kostandin Trakos,
qysh në vitet 60. Breza të tërë oficerësh e kanë vërshëllyer atë për
vite me radhë, ndërkohë që vjershëtori i saj nuk jetonte.

………………
Një pasdite të ftohtë dhjetori, në kapërcyellin e vitit 1963,

në Tiranë do të hapej fjala se kishin pushkatuar poetin, Trifon
Xhagjika.

Fillimisht fjala do të qarkullonte nën zë në komunitetin e
shkrimtarëve, pastaj në radhët e gazetarëve ushtarakë dhe së fundi
do të merrte dhenë në lagjen afër “Florës”, ku kishte jetuar njeriu
që ishte martirizuar. Ajo që kishte ndodhur ishte mbështjellë me
mister dhe çdo interesim për më tej mund të kushtonte rëndë.
Gjithsesi, poeti nuk do të rikthehej më te lagjja e vjetër, te kolegët
e gazetës “Luftëtari” dhe as te blloqet ku kishte lënë me mijëra
vargje në dorëshkrime. Vonë, shumë vonë, të tjerët do ta merrnin
vesh atë që kishte ndodhur….

Për Sotira Tolën, motrën e poetit të martirizuar, kreshpa më
e lartë e jetëshkrimit të Trifonit është qëndrmi dinjitoz në sallën e
gjyqit, ku guxoi të shpërthejë rebelueshëm “Po të më jepni një top,
do të qëlloja mbi regjimin tuaj!”. Kështu e kujton ajo kërkesën e
fundit të të vëllait përpara inkuizitorëve. Ishin momentet kur kalvari
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i seancave gjyqësore shkonte drejt përfundimit. Procedura e donte
të dëgjohej edhe fjala e fundit e të pandehurit. Sakaq, ajo do të
vinte si rrufeja. I dënuari nuk ishte një njeri i zakonshëm, por një
poet, një këngëtar. Kishte rebeluar së pari shpirti i tij dhe Trifon
Xhagjika kishte shpërthyer me zë të lartë. Pastaj, ata që e kishin
lebetitur nëpër qeli do të shtonin akuzën “agjitacion e propagandë
kundër pushtetit popullor”, dhe tjetrën, “aktin terrorist” (!)

Kjo do të ishte një arsye më shumë për ta pushkatuar fare
pa mëshirë. Prapa do të mbetej stuhia me kërcitjen që kishte
shkaktuar britma shpërthyese e Xhagjikës, i cili kishte guxuar t’i
kundërvihej regjimit, madje me top. Po Sotira Tola, njëra nga motrat
e Trifonit, përjeton një brengë, që siç parandjen ajo, ka për ta
marrë me vete edhe në botën tjetër. Akoma nuk dihet ku prehen
eshtrat e tij dhe librat me vjersha që i rrëmbeu Sigurimi i Shtetit….

Nga shtëpia e djegur në Peshtan, në Tiranë…
Trifon Xhagjika do ta linte fëmijërinë e trishtuar aty, në

Peshtanin e largët të Tepelenës, dhe do të vendosej bashkë me
familjen në Tiranë, në fillim, diku në periferinë e qytetit dhe mandej,
në rrugën e “Durrësit”. Ishte fillimi i vitit 1941 dhe në vegimet e
djaloshit 8-vjeçar do të mbeteshin vetëm flakët mbi shtëpinë në
kodrinë. Rrugëtimi në kohë lufte për një qoshe disi më të sigurt do
t’i jepte Trifon Xhagjikës shanset për t’u shkolluar e për t’iu kthyer
botës së librave. Sotira, e motra e tij, thotë se ai përfundoi me
rezultate të larta Shkollën Normale të Elbasanit, prej ku zuri edhe
shumë shokë, me të cilët nuk u nda deri në fund. Sidoqoftë, ky
ishte vetëm prologu i sfidës për t’iu përkushtuar dijes. Në fillimin e
viteve 1950, Trifon Xhagjika do të diplomohej në Tiranë oficer i
artilerisë kundërajrore. Po nuk do të ndalonte këtu në fushën e
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studimeve, ndërkohë që kishte filluar punë në repartin e raketave
te “Rrapi i Treshit”.

Me këmbënguljen e tij do të përfundonte një kualifikim për
gazetari. “Pas kësaj do të rehatohej disi, - thotë Sotira, - dhe do të
fillonte punë në Ministrinë e Mbrojtjes si gazetar te periodikoja
“Luftëtari”. Ndërkohë që dëshira për shkollë nuk do t’i venitej
asnjëherë. Pasioni i tij mbetej letërsia. Sotira thotë se pjesën më të
madhe të rrogës ai e shpenzonte me blerjen e librave. Ndërkaq
fillon të shpërthejë edhe me krijime. Sipas motrës së Trifonit, aty
nga viti 1959 përfundoi librin e parë me poezi të titulluar “Gjurmët”.
Me mijëra vargje të tjera i sistemonte në blloqe e fletore. Trifoni, -
shton Sotira, - mbante miqësi me kompozitorët dhe mjaft nga
poezitë e tij bëhëshin tekste këngësh.

Gaqo Avrazi dhe Kostandin Trako, që asokohe punonin në
Ansamblin e Ushtrisë, ndjeheshin të privilegjuar nga bashkëpunimi
me të….

Ishte gusht kur e arrestuan “Në emër të popullit!”
Ishte një ditë e nxehtë gushti, kur në duart e brishta të poetit

do të shtrëngoheshin prangat. Teksa dilte nga shtëpia e të motrës,
Santës, i veshur me rrobat e liridaljes së kapitenit, do t’i priste
rrugën një dyzinë me civilë të armatosur. “Trifon Xhagjika, në emër
të popullit jeni i arrestuar!” Britma e tyre do ta trondiste zemrën e
poetit, që fillimisht kundërshtoi, por çdo gjë më tej do të shkonte
ashtu sikundër ishte paracaktuar. “Trifoni, - rrëfen Sotira – mesa
duket e kishte parandjerë arrestimin. Atë ditë, si asnjëherë tjetër
nuk e lejoi Santën ta përcillte deri te porta e shtëpisë, me justifikimin
se e priste jashtë një Xhips i punës”. Sidoqoftë, familjarët e morën
vesh vetëm pas disa ditësh atë që kishte ndodhur me Trifonin. E
motra kujton sinjalin që mori nga një shoqe e saj, me të cilën punonte
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në rrobaqepësi, pastaj rendjen e tronditur për tek shtëpia e Santës,
afër kafe “Florës”. Ajo kishte qenë e fundit që ishte ndarë me të.
Santa këmbëngulte se Trifoni ishte nisur me shërbim në Vlorë. Të
paktën ashtu i kishte thënë kur ishin ndarë. “Dolëm të dyja dhe
morëm në telefon një njeriun tonë në Vlorë, kujton Sotira. Ai na
tha se Trifoni nuk kishte shkuar fare në Vlorë. Këtu filluam të
dyshojmë. Të nesërmen pastaj do të merrnim vesh të vërtetën.
Dhe u mblodhëm të gjithë bashkë, motra e vëllezër. Na kishte rënë
mali mbi supe. Trifonin e kishin arrestuar, po përse, akoma nuk e
dinim. Askush nuk mund të jepte një përgjigje të saktë.

Mbaj mend që hipotezën e parë e hodhi Tasho, vëllai i vogël.
Ai tha se mos e kishin arrestuar për vjershat që shkruante. Të të
arrestojnë për vjersha, ç’ne, largonim hamendjet ne të tjerët. Po
Tasho këmbëngulte në të tijën. E lidhte këtë me porosinë që Trifoni
i kishte dhënë së fundi për t’i ruajtur në shtëpinë e tij mjaft nga
blloqet me vjersha e krijime të tjera. Pse duhej t’ia ruaja unë, kur
ai kishte goxha vend për t’i mbajtur, thoshte Tasho. Gjithsesi, motivi
i vërtetë do të zbardhej pak më vonë. Trifonin e kishin prangosur
për agjitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. E kishin
arrestuar për letërsinë dekadente që krijonte…”

“Në gjyq kërkoi një top për të qëlluar sistemin”
Më jepni një top të gjuaj sistemin tuaj! Këto do të ishin fjalët

e fundit të poetit, që do të trondisnin trupin gjykues. Nuk kishte
ndodhur asnjëherë kësisoj. Viktima e kryqëzuar për disidencë në
krijimtari nuk kërkoi mëshirë, siç ndodhte rëndom në të tilla raste.
Mëshira e ndjesa për Trifon Xhagjikën ishin të papranueshme. Ai
kishte thirrur vet, me zërin e shpirtit të tij: “Po ku është liria?” Sistemi,
të cilit i kishte dalë ballazi në duel dhe kërkonte topin për ta
shkallmuar, për të nuk ishte gjë tjetër, vetëm “dhunuesi i lirisë”.
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Vargjet-trakt të Xhagjikës kishin depërtuar në duart e një mase të
madhe njerëzish dhe ishin mirëpritur. “E shkreta ti, o Republikë/ U
blatohesh zotërve/ Dritën ta shuajnë në terr/ E ditën ta ndezin/ Bukën
ta shtrojnë në sofër/ E duart t’i presin”…

Përtej kësaj bote rebele, poeti do të përgjërohej për lirinë e
vërtetë, paçka se çmimi i saj do të ishte i shtrenjtë…..

“Ditën e gjyqit e morëm vesh me vonesë, vazhdon tregimin
e saj Sotira Tola. Nxituam për t’u gjendur aty vëllezërit, Ylli me
Anastasin, po dhe ata arritën në çastet kur ishte dhënë vendimi dhe
po dilnin nga salla. Pikërisht në këtë moment u panë sy më sy me
Trifonin, që sapo ishte dënuar me pushkatim. U ndalën për një çast
para tij. Ylli hoqi kapelen dhe i thirri të çonte kokën lart e të mbahej
i fortë, siç e donte nderi i Xhagjikëve. Trifoni deshi t’u thoshte
diçka, po policët e shtyn me rrëmbim në makinën e burgut…”

Këto kanë qenë çastet më të rënda për familjen e tyre. Më
tej tensioni dhe ankthi do të shtohej dita-ditës. Më të rëndë e bënte
gjendjen heshtja për ç’ka shteti ishte futur në luftë me Xhagjikët.
Nga aq sa mban mend nga kjo periudhë, motra e poetit të
pushkatuar nga diktatura, nuk ka për ta harruar kurrë një ngjarje
që ka të bëjë me qëndrimin e Trifonit në sallën e gjyqit. E ka njohur
me të Anastasi Meksi, një komshije e hershme, e cila ka pasur një
të afërmin e saj në sallën e gjyqit. Sipas saj, ai i kishte bërë gjyqtarët
të flisnin me vete. Kur e kishin ftuar për fjalën e fundit para pretencës,
Trifoni ishte çuar dhe kishte kërkuar një top artilerie për të qëlluar
regjimin e partisë. Pastaj e kishin ulur me forcë dhe i kishin
komunikuar dënimin me pushkatim.

“Menjëherë, - kujton ajo, - lajmërova vëllezërit për t’u thënë
çfarë mora vesh nga Aleksandra. Ndërkohë ishte arrestuar edhe
Ylli, vëllai i madh. Santa dhe dy vëllezërit e tjerë ndjeheshin të
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dërrmuar shpirtërisht. Duhej t’i prisnim ngjarjet pas kësaj pa u
ligështuar. Për këtë folëm atë ditë. Lajmin për pushkatimin e Trifonit
na e thanë më vonë. Sapo kishte mbushur 30 vjeç dhe priste të
bënte fejesën me Linën, vajzën që i kishte thurrur me qindra vargje”.

Gjithsesi, Sotirës, siç thotë i biri, Leonardi, i ka mbetur merak
që nuk mundi të takohej një herë pas arrestimit me të vëllanë.
Ndërkohë, motra e madhe e poetit të martirizuar barbarisht të
shpalos tjetër brengë. “Nuk di çfarë u ka thënë katilëve para
pushkatimit”, shprehet ajo teksa lëngon në shtrat nga një sëmundje
e rëndë. Vërtet çfarë mund të ketë thënë para pushkatimit ai kërkoi
topin në gjyq për të shënjestruar diktaturën? Ndoshta një ditë dikush
do ta hapë gojën, shpreson nënë Sotira, në atë pak njerëzillëk që
mund t’u ketë mbetuar atyre që kanë qenë të pranishëm në çastet
e pushkatimit….

Rebelimi kishte kohë që kishte nisur
Shpërthimi i papritur në sallën e gjyqit nuk ishte një rastësi.

Trifon Xhagjikën e kishte çuar te disidenca e hapur politike vetëm
poezia dhe kënga. Në bindjen e tij ishte kristalizuar pak nga pak
mospajtimi me “monotoninë e ditëve që vrasin lirinë”. E motra,
Sotira, thotë se edhe mjedisi shoqëror që e rrethonte ishte i tillë.
Madje Trifoni, njeriu që u jepte tonin bisedave mes miqsh, siç kujton
ajo, mundohej t’i ndihmonte edhe në sfidën për t’u arratisur në
kërkim të jetës së lirë. “Njërin prej tyre, - tregon Sotira, - pasi e
pajisi me një kamerdare të madhe që ia siguroi Genci, djali i Xhaxhait
tregoi rrugën nga liqeni i Pogradecit, për të kapërcyer kufirin
shtetëror. E përvuante shpirtërisht ndarjen e tij me bashkëshorten
ruse dhe të bijën vetëm prej divorcit politik me Bashkimin Sovjetik.
Dhe e përcolli një ditë për t’u bashkuar me to. Në ujërat e Liqenit
të Ohrit ra në dorën e barbarëve. Këtë fat pati edhe shoku tjetër i
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Trifonit, Fadil Kokomani, që bëri vite e dekada të tëra në burgun e
Spaçit. Të tjerë miq e shokë të tij do të bëheshin banorë në kampet
e tmerrshme të komunizmit. Ishte një bërthamë të rinjsh të shkolluar
rishtaz që e kërkonin ndryshe sistemin në Shqipëri. Pa pranga të
fjalës së lirë dhe pa izolim enverist. Dhe bënë shumë për t’iu
kundërvënë hapur. Po ishin pak për të gëzuar aq shumë….

Teksa do të kujtojë emrat e tyre, ajo ngashërohet në shpirt
dhe me një “Oh!”, të zgjatur mbështetet te jastëku i krevatit, duke
u ndjerë e pamundur për të rrëfyer më tej. Si qetësohet paksa,
çohet mbi bërryla dhe këmbëngul për të mbajtur shënim emrat e
mjaft poetëve dhe shkrimtarëve, që gjatë këtyre viteve, siç thotë
ajo, kanë mundur të zbardhin nga errësira shumë gjëra nga
jetëshkrimi dhe vepra letrare e Trifonit. Pastaj fillon t’i përmendë
një nga një emrat e Xhavair Spahiut, Pjetër Arbnorit, Mero Bazes,
Gjergj Zhejit, Fatos Arapit, Mimoza Ahmetit, Agron Tufës etj. “Ne
familjarët e Trifonit, përmbledh ajo, u detyrohemi shumë atyre. Pa
ta, ne do të kishim vetëm kujtimet familjare për Trifonin….”.
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URA LETRARE E TRIFON XHAGJIKËS
Me rastin e 75-vjetorit të lindjes

Nga Luan Meta
“Tema”, 4 prill 2008, faqe 21.

1. URA POETIKE E VENDLINDJES
Afërsisht një vit më parë u përurua ura që lidh fshatin Peshtan

në rrethin e Tepelenës me rrugën kombëtare Tepelenë – Përmet.
Për herë të parë, që nga koha kur nisën të qarkullojnë automobilat,
shkelën atje makinat e para. Për herë të parë shkuan atje edhe
njerëz që nuk kishin lidhje të forta me fshatin dhe banorët e tij. Për
herë të parë shkela edhe unë, në atë fundqershor të 2007-ës. Dhe
për herë të parë pashë Vjosën dhe valët e saj, nga ana tjetër e
lumit, sepse si njeri i rritur buzë lumit, u dhashë rëndësi vendeve ku
mund të lahesha dhe të peshkoja. E ndërsa ngjitesha në të përpjetën
e thepisur, të zbutur tashmë nga traseja e re, me makinën e një
peshtanaku të përmalluar dhe me familjen e tij unë ndjeva se këtë
fshat e kisha të njohur, se e kisha shkelur dhe herë të tjera, se ajo
tokë e lagësht që ushqente fshatin dhe i jepte ngjyrën jeshile, është
prekur më parë edhe nga unë, se ato rrugica dhe shtëpi të fiksuara
nga mungesa e urës i kisha parë dikur, se ato valë nazike dhe atë
monolog të papushim Vjose e kisha dëgjuar shpesh.

Një çast mendova se kjo ishte përkitje mes fshatrave tona,
e kushtëzuar nga ai standard i diktaturës. E ndërsa hapëm një portë
dhe hymë brenda në një shtëpi të rrënuar, unë njoha fikun e plakur
“plot gunga e të çara” të Xhagjikajve. Atëherë u binda se vërtet
kisha qenë këtu. Kisha ardhur nëpërmjet urës letrare të poetit Trifon
Xhagjika.
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Dhe shikoja me radhë stolitë e këtij fshati, që ky djalë vërtet
i tij i kishte zbuluar dhe i kishte nderë aq ëmbël nëpër vargje, saqë
kur i lexoje të krijohej përshtypja e një ode miqsh. Duke kaluar
nëpër tunelet e blerta ndjeja magjinë që mbart ky fshat, fuqinë që
të mëkon atmosferisht e që përforcohet nga ai peisazh malor, që të
kultivon triumfin nëpërmjet mospërshtatjes….

2. URA LETRARE E LIRISË
A është vepra dhe jeta e Trifon Xhagjikës vetëm një urë e

hershme e vendlindjes së tij, apo ajo të çon diku tjetër? Të gjitha
urat letrare ndërtohen për një kohë të gjatë brenda shpirtit, shumë
më ngadalë se urat e betonta, dhe janë përherë në përsosje. Siç
dihet urat janë simbole të lidhjes e të komunikimit, por ura letrare e
këtij poeti të përkorë është shumë më e vlershme se çdo urë tjetër,
sepse në çastin që ti e bën për vete, ajo mbart magjinë për të të
zhveshur nga iluzionet tokësore, sepse ajo ta largon përfundimisht
mjegullën e kuqërremtë, sepse ajo të shëron nga verbëria politike,
sepse ajo i ul mitet në tokë për t’i matur me raporte tokësore. E
pasi e ke kaluar këtë urë, pasi e ke ndjerë vërtetësinë e tyre nga
praktika jote, ti nuk i thua më zhabës limon e zhapikut portokalle,
nuk u këndon më atyre, sikundër thotë Çehovi për një personazh
të tij.

Trifon Xhagjika është i ndërgjegjshëm për rolin e tij si qytetar,
si poet, e ndjen se koha i ka dhënë misionin e vështirë të një fanari
të fuqishëm lirie në natën e ashpër të komunizmit. Dhe ai nuk
ngurron. I del zot detyrës. Respekti për veten dhe për të vërtetën
krijoi tek ai fuqinë e madhe të të diturit dhe u vetësakrifikua për
lirinë. Fjalët e tij janë të vërtetat që njerëzit nuk i kuptojnë ose nuk
arrijnë të artikulojnë dot vetë. Ai shtrihet drejt tyre me superurën e
fjalës, sepse një fjalë e lirë është e magjishme.
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Kush të thotë ty nënë sot (Partisë)
Veten dhe ty gënjen…..

Kurthi
Dhe gënjeshtra,
Shëtisin të lirë në rrugë
Njerëzit kanë frikë t’i prekin…..

Revolta e Trifon Xhagjikës fillon….
Po tani,
Të pështyj unë dua
Se ti nuk pate turp
Të mbytësh historinë.

Le të më thonë të çmendur,
Unë gjithçka ndjej,
Gjithçka e prek!

3. URA METAFORIKE
Te poezia “Ndihmomëni të qesh”, e shkruar në errësirën e

qelisë dhe e deklamuar për herë të parë dhe të fundit në sallën e
gjyqit, metafora e Xhagjikës është një përshkrim i trishtimit dhe i
dhembjes që sundon në Shqipërinë e atyre viteve. “Atdheu është
lakuriq” është vargu brilant, përgjithësues, vargu rontgen. Këtij
atdheu të rraskapitur i mungon realisht ngrohtësia, sepse
“republikanët” e kanë verbuar atë, e kanë ndarë nga rrugët e begata
dhe e kanë drejtuar drejt shkretëtirës. Poetit i dhimbet, ndaj ai e
zvogëlon dhe e ruan në zemrën e tij. Ka ndodhur e kundërta. Ndaj
thirrja ndihmomëni të qesh është ndihmomëni të shpëtojmë atdheun.
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Sistemi komunist e zhveshi qytetarin nga prona, e lidhi pas
qerres së shtetit, duke e nënshtruar për bukën e gojës. Pasi realizoi
këtë varësi me anë të kolektivizimit, tentoi ta zhvishte këtë njeri
edhe shpirtërisht. Poeti nuk e duron dot këtë mësymje, në kufijtë e
Zotit, andaj ai shpërthen:

Pasionet janë prona ime,
Asnjë të drejtë
Të tjerët s’kanë mbi të.

\
4. URA METRIKE

Struktura poetike, sipas teorisë së letërsisë, nxjerr pasurinë
kuptimore të autorit, d.m.th. ajo zgjidhet prej tij për të realizuar sa
më mirë “derdhjen poetike”. Shumica dërrmuese e poezive,
sidomos ato të viteve të fundit, Trifon Xhagjika i ka shkruar në
varg të lirë, ndryshe nga një pjesë e mirë e krijuesve bashkëkohorë,
të cilët ende krijonin poezi me varg të rregullt dhe me rimë.

Vargu i lirë zgjidhet nga poetët për të ruajtur rrjedhën
natyrore të emocionit, “përroin poetik”, që ka shkumë, valë,
temperaturë, për të shmangur “firot” që vijnë nga zëvendësimi i
fjalëve për efektin rimë.

Unë besoj se zgjedhja e vargut të lirë është thjesht një
kundërvënie e  “prorepublikanëve”, por është edhe një detyrim i
pashmangshëm, që buron nga ligji universal i lirisë, nga autoriteti i
tij gjithëpërfshirës…
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5. URA METAFIZIKE

Është shpejt?
Jo!
Kështu të vegjël dukemi.
Jemi në gjunj,
Por…..
Po të ngrihemi, të marrin frymën….
(Por….)

……………………
Shafrani gjumin ta largon;
Njeri, me të mos shko,
Se dhe në kthehesh,
Xhelat do të jesh,
Kështu askush s’do
(Heroi i natës, nata e dytë)

Kush rron pa forca
(Qoftë dhe për një çast),
Bëhet bar.

               (Lodhje)

Urren i pafuqishmi
(Këngë e grisur)
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6. KTHIM NËPËR URËN E TIJ
Vendimi unanim i Këshillit Bashkiak të qytetit të Tepelenës,

për t’i dhënë Trifon Xhagjikës titullin “Qytetar Nderi i Tepelenës”
është zëri i kohës, që vjen për të korrigjuar padrejtësitë. Me këtë
veprim disidenti politik dhe letrar është ngjitur formalisht në altarin
e njerëzve më të shquar të Tepelenës, pasi në të vërtetë ai është
pronë kombëtare e disidencës aktive politiko-letrare kundër
komunizmit, është pjesë e antologjisë së shkollave tona, është në
bibliotekat e njerëzve që e duan dhe e respektojnë lirinë. E ndërsa
ai u ngjit, ata që e rrëzuan zbritën nga parajsa ku hipën vetë dhe
ranë sërish në humnerën që meritojnë. Teksa kthehet nëpër urën e
tij, unë e shoh atë po me atë vështrim “mirëkuptues dhe krenar”,
për të cilin flet ish-avokatja e tij, zonja Vera,  mirëkuptues për ata
që votuan dhe krenar për atë që ka bërë.

Trifon Xhagjika është një nga shembujt e shumtë, se e vërteta
është një shtegtare e palodhur, që u reziston mrekullisht kohërave
inerte duke pritur çastin e duhur për të triumfuar, për t’u shpalosur
e për të vendosur rendin normal të vlerave. Gjithkush mund të
mendojë ndryshe….por arsyeja është mendimi që llogarit, ndërsa
çmenduria është një lloj gjendjeje, ku mendimi nuk i vendos gjërat
në lidhje me njëra-tjetrën, por në një lidhje ndryshe, që nuk ka më
lidhje me llogaritë normale dhe prandaj flasin për vdekjen, hyjnoren,
qiellin dhe tokën. Këtë e bëjnë vetëm ata, të cilët Platoni i quante
“Njerëz ku banon Zoti”.
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LIRIA DHE AMANETI
QË NA DHA POETI XHAGJIKA

Nga Çerçiz Myftari
“Sot”, 16 korrik 2008, faqe 14.

Ndodhin në jetë disa gjëra, të cilat nuk të shkëputen nga
kujtesa edhe kur me to nuk ke asnjë lidhje. Kam qenë student në
vitin e dytë të Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë dhe atëherë, si
bashkëpatriot i tij, kam marrë pjesë në gjyqin e poetit Trifon
Xhagjika nga Peshtani i Tepelenës. Poetin e njihja si emër, nga
poezitë që botonte në gazetat “Zëri i Rinisë”, “Drita”, revista
“Nëntori” dhe veçanërisht nga vëllimi i tij poetik “Gjurmët”. Unë
nuk e kisha parë asnjëherë fizikisht. I kisha dëgjuar vetëm emrin.
Por rasti e solli, që e pashë për herë të parë dhe të fundit, në
karrigen e të pandehurit. Salla e gjykatores ishte tejmbushur, siç
ndodhte në ato kohë për efekt propagande. Më duhej të qëndroja
në majë të gishtave të këmbëve, të lëvizja sa majtas-djathtas, për
të mos ndarë vështrimin nga poeti, që mesa mbaj mend përballej
me shpurën e trupit gjykues, i akuzuar për poezitë me frymë
pesimiste dhe me përmbajtje antikushtetuese, për organizim vrasje
të udhëheqësve dhe tentativë arratisje.

Ky oficer poet, me moshë fare të re, që përveç shërbimit
për mbrojtjen e vendit, na ushqeu me artin e poezisë të vendlindjes
dhe dashurinë për atdheun, iu dha dënimi kapital: me pushkatim!
Heshtje në sallë.... Dëgjoheshin frymëmarrjet dhe trokëllomat e
zemrave të njerëzve që mbushnin sallën. Befas u dëgjua një zë i
fortë: Një thirrje: -Trifon! Mbahu si burrat, se nuk je vetëm! Ky zë
avokat mbrojtës, vinte nga gjoksi i vëllait dr. Ylli Xhagjika, pedagog
në Fakultetin e Mjekësisë, që kishte kryer studimet e larta për
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mjekësi, madje kishte fituar gradën Kandidat i Shkencave në ish
Bashkimin Sovjetik.

Vetëm për këtë thirrje dhe atij iu hodhën prangat dhe u dënua
me disa vite burg. Pas ekzekutimit të Trifonit, kohë pas kohe flitej
për gjyqe të tillë, për internime dhe burgime. U pushkatuan dhe
poetët Genc Leka e Vilson Blloshmi nga Librazhdi. Regjimet që
burgosin, vrasin poetët dhe predikuesit e religjoneve, mbledhin
urrejtje dhe shembjen e pashmangshme të tyre. Këtë e provuam
në jetën tonë shoqërore, u ngritëm dhe fituam lirinë e fjalës, lëvizjen
e lirë, lirinë e bindjes dhe besimit, por duket edhe pse jemi larg
fizikisht të paprangosur duket se jemi larg asaj që kërkojmë të
arrijmë, për të cilën flijoi jetën poeti ynë Xhagjika dhe të tjerë në
vazhdim. Ende nuk po guxojmë të gjithë të themi publikisht të
vërtetën, ta denoncojmë të keqen që bëhet sunduese në jetë dhe
në qeverisje. E vërteta duhet të përsëritet gjithnjë, sepse edhe
gënjeshtra përsëritet kurdoherë, thotë Gëte dhe nënvizon, si amanet,
poeti Trifon Xhagjika në librin Poezi, botim i vitit 2002.

Familjarë të Trifonit! Juve ju mungon ai fizikisht, por shpirtin
e ka lënë në librat me poezi. Në librin tim “Prushit vatra e mallit”
them: -Të jetosh do të thotë të ikësh. Të lësh poezi do të thotë
vjen. Vlerësimi si “Nder i Tepelenës”, që i bëhet poetit të pushkatuar
është pendesa jonë kolektive dhe dashuria e përjetshme për lirinë
që ai dhe të tjerë si ai, na i ofruan me guximin dhe jetën e tyre.
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KREU I PESTË

AKTIVITETE NË KUJTIM TË
POETIT DISIDENT

MBRESA NGA CEREMONIA E DEKORIMIT
“MARTIR I DEMOKRACISË”

Nga Xheladin Çelmeta

4 Janar 1994. Një qiri i ndezur, ndriçon fotografinë e
rrethuar me lule të poetit disident ushtarak, Trifon Xhagjika. Kanë
kaluar 30 vjet dhe flakëza e qiririt sikur flet me zërin e poetit, sonte
në këtë sallë të Qendrës Kulturore të Ushtrisë në Tiranë, ku
zhvillohet veprimtaria përkujtimore: “Jam këtu mes jush o shokë, o
vëllezër!”.

Ushtarakë, bashkëmoshatarë, shokë, poetë e shkrimtarë
kanë ardhur të nderojnë një jetë që s’u mposht, një penë që s’u
thye, një buzëqeshje që sfidoi vdekjen dhe erdhi e çiltër deri në
ditët tona të demokracisë. Të pranishëm janë Kryetari i Kuvendit
Popullor Pjetër Arbnori dhe Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës
Kolec Topalli.
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Poeti është mes nesh. Ndihet kjo tej e tej sallës në këtë
veprimtari, përmes vjershave të tij të recituara me mjaft ndjenjë
nga major Beshir Çala dhe Roland Rroshi. Përloten sy, risillen
kujtime. Të tërë duan të flasin. Ata që e patën pjestar të familjes,
ata që e patën shok dhe të tjerë nga brezi i ri i oficerëve që kanë
lexuar vjershat e këtij poeti me emër.

Ish avokatja e Trifonit: “Nuk do ta harroj kurrë
vështrimin e tij mirëkuptues e krenar. Mora me vete në gjyq vjershat
e tij dhe i spjegova trupit gjykues se po mbroja një njeri me ndjenja
fisnike, një poet, e se këtë duhej ta merrnin doemos në konsideratë.
Por sytë e tyre ishin të akullt, e shihej se s’do të toleronin. Sadizmi
komunist ishte i pashëmbullt. Nuk u mor parasysh as lutja për falje
që bëri familja. Por…e pashoqe qe qëndresa e krenaia e Trifonit…

Robert Vullkani, shok i poetit, 24 vjet i dënuar: “Ishim
shtatë shokë në grup. Kemi mbetur gjallë vetëm tre. Ishim grupi i
traktit të parë kundër regjimit, përmes të cilit bënim thirrje për të
ndërgjegjësuar njerëzit se diktatori po e çonte vendin drejt greminës.
Të 18 traktet i shkroi Vangjel Lezho dhe Trifoni i ngjiti në rrugën
“Siri Kodra”. Nga ato vetëm 3 ranë në duart e sigurimit, të tjerat i
“thithi” shpirti i popullit të etur për liri dhe demokraci”.

Grupi ynë lexonte poetët rusë si p.sh. librin “Jo vetëm për
bukën e gojës”, së Dudievit, “Vasil Kiorkin në ferr”, të Vordovskit,
“Trashigimtarët e Stalinit”, të Jetushenkos etj. Në atë kohë në Rusi
kishte filluar lëvizja “otopel”, që e ka kuptimin: shkrirja e akujve
dhe fillimi i stinës së ngrohtë. Kjo lëvizje ishte kundër kultit të Stalinit.
Simpatizantë të kësaj lëvizje qemë edhe ne. Këtë gjë e kemi
pasqyruar në krijimtarinë tonë letrare. Pas arrestimit të shokëve,
Trifoni ka djegur shumë poezi. Prej tij kam si kujtim një ungjill të
Kristoforidhit.
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Kapiten Ylli Molla, letrar i ri: “Emocionet e mia janë
disi të veçanta sonte. Jam në moshën që kishte Trifoni në muajin e
fundit të jetës së tij. Ky hamazh për të, është nderim ndaj universit
të tij poetik dhe ndjenjës së madhe të dashurisë për njeriun e fjalën
e lirë”.

Kryetari i Kuvendit Popullor Pjetër Arbnori: “Kam
qënë ushtar në repartin 3700, regjimenti kundërajror i Rrapit Treshit
ku kam njohur Trifon Xhagjikën. Ishte viti 1954, e Trifoni ishte 21
vjeç; aspirant a nëntoger se mbaj mend mirë. Lexonim poezitë e
njëri-tjetrit, pasi dhe unë shkruaja. Ishte i dashur me ushtarët. Në
biseda së toku ironizonim sistemin. Vjershat e Trifonit kurrë s’u
botuan në shtypin e kohës…

Më pas mua më transferuan repart më repart, por në çastin
e largimit Trifoni më thotë: “Dëgjo, ruaju”. Kohë më pas marr vesh
për fatin e këtij poeti e luftëtari….Dua të theksoj diçka: Nga të
tërë kujtimet e mia, kam krijuar bindjen se shumica e oficerëve të
ushtrisë nuk e kanë dashur regjimin, por Atdheun, Shqipërinë.
Nëpër burgje kam takuar mjaft oficerë të dënuar nga sistemi”.

Ismet Bellova: “Profesioni më ka imponuar që tërë jetën
të flas pranë mikrofonit, por emocionet që kam në këtë veprimtari
për Trifon Xhagjikën, mi mekin fjalët. Jam krenar që e kam njohur”.

Perikli Jorgoni: “Në letërsinë tonë, Trifon Xhagjika është
poet që bën figurë. E këtë figurë s’ka forcë që ta fshijë. Vargu i tij
i athershëm: “Unë e qëlloj me top këtë qeveri të shëmtuar”, është
një thirrje që vetëm një poet i madh mund ta thotë. Kam jetuar në
një lagje, në një rrugë me Trifonin. I jepja të lexonte poezi të poetëve
të mëdhenj. I ndjente ato gjer në përlotje. Vjershat e tij ishin akuzë
e hapur kundër sistemit”.

Fatos Arapi, poet: “Ishte poet, por ishte dhe luftëtar. Një
njeri i vëmendshëm në komunikim, i sjellshëm e me mjaft kulturë”.
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Gjergj Zheji, shkrimtar: “Sot po del e plotë me tërë
madhështinë e vet krijimtaria letrare e Trifon Xhagjikës. Në
antologjinë shkollore, mes poetëve të tjerë po zë vend poezia e tij
“Buzëqeshja nuk vritet”, “Gjurmët” etj.

Pas këtyre kujtimeve Kryetari i Kuvendit Popullor Pjetër
Arbnori i dorëzon vëllait të poetit, Anastas Xhagjika, medaljen
“Martir i Demokracisë” të akorduar nga Presidenti i Republikës.
Në emër të familjes Xhagjika përshëndeti Anastas Xhagjika, i cili u
shpreh: “Falenderoj demokracinë që e solli vëllanë midis nesh”.

BOTOHET VEPRA E PLOTË
POETIKE E TRIFON XHAGJIKËS,

“POEZIA”
“Tema”, Nr.588, 12-13 maj 2002.

Më 10 maj 2002 në ambjentet e Lidhjes së Shkrimtarëve,
u bë promovimi i veprës poetike të Trifon Xhagjikës, “Poezia”.
Libri i sapobotuar përbën një ngjarje me rëndësi, sa artistike në
kontekstin e letërsisë shqipe, aq edhe gjest etiko-moral për
shoqërinë shqiptare. Botimi i veprës së poetit të pushkatuar në
moshën 31 vjeçare, Trifon Xhagjikës, është një akt emancipimi
dhe nder për shoqërinë shqiptare.

Takimin me të pranishmit, poetë, shkrimtarë, kritikë e
esestë, e hapi poeti Xhevair Spahiu, i cili theksoi se gjesti i poetit-
martir Trifon Xhagjika ka një kuptim të thellë dhe na mbush me atë
krenari, që thekson se në këtë vend ka pasur poetë që nuk i
nënshtrohen diktatit ideologjik e gënjeshtrës, dhe si i tillë ai i shpëtoi
nderin poezisë shqipe. Përveç personaliteteve të letrave shqipe, në
takim merrnin pjesë dhe familjarë e të afërm të poetit, si dhe miqtë
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e tij, që e kanë njohur për së gjalli, të cilët sollën copëza kujtimesh
nga shoqëria dhe jeta me poetin Xhagjika. Pas Xhevair Spahiut e
morën fjalën shkrimtari Vath Koreshi, poeti imirënjohur Fatos Arapi,
shkrimtarët Pjetër Arbnori, Mehmet Isai, Agim Cerga etj, të cilët
folën për rëndësinë artistike të veprës së poetit Trifon Xhagjika,
por edhe për karakterin e pashembullt e të pakompromis të poetit,
që solli edhe fundin tragjik e parakohshëm të tij.

Përmbledhja “Poezia” që merr në dorë lexuesi, paraqet
një përzjedhje të gjerë nga krijimtaria e botuar e poetit “Gjurma
1959, “Atdheu është lakuriq” 1994), si dhe 15 poezi të panjohura
të Xhagjikës. Ndër krijimet që botohen për herë të parë, e
rëndësishme është proza e shkurtër “Stina mendimi”, një sprovë
eseistike, në të cilën lexuesi i ofrohet konvencionalisht struktura
simbolike e mënyrës së të menduarit si dhe bota perceptuese e
poetit. Libri është strukturuar jo sipas krijimtarisë kronologjike të
poetit, por afërsisht sipas rrethit të përjetimeve që ngërthejnë poezitë
e tij. Është synuar që me këtë strukturim të librit, poetika e
Xhagjikës të kundrohet në mënyrë sa më organike, si një njësi
tërësore dhe e përplotësuar nga gjithë trashëgimia letrare e poetit
që njihet gjer më tash. Libri i financuar nga gazeta “Tema”, është
botim i “Aleph”. Ai paraqet një botim luksoz, me superkopertinë,
i pajisur me parathënie dhe redaktim të Agron Tufës.
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74-VJETORI I LINDJES SË
 POETIT DISIDENT TRIFON XHAGJIKA

Nga Andrea Llukani

Më 29 prill 2006, në sallën e Lidhjes së Shkrimtarëve u
zhvillua një aktivitet përkujtimor, me rastin e 74-vjetorit të lindjes
së poetit disident Trifon Xhagjika, me pjesëmarrjen e familjarëve,
të afërmve dhe miqve të poetit. Në këtë aktivitet përkujtimor nderoi
me pjesëmarrjen e tij Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve Z. Bujar Leskaj, deputeti Pjetër Arbnori si dhe mjaft
poetë e shkrimtarë të shquar. Fjalën e rastit e mbajti Kryetari i
Lidhjes së Shkrimtarëve Z. Zyhdi Morava, i cili ligjëroi kumtesën
“Atdheu vazhdon të mbetet lakuriq”.-Nëse me Trifon Xhagjikën
nuk do të ishte marrë diktatura e egër komuniste, ashtu si bëri me
dhjetra shkrimtarë të tjerë, sot ai do të ndodhej këtu, mes nesh, i
nderuar dhe i respektuar prej të gjithëve, do festonim së bashku
ditëlindjen e tij të 74-t dhe do të kishim disa libra që padyshim, do
i bënin nder Letërsisë Shqipe. Por, ju të gjithë e njihni fundin e tij të
hidhur e burrëror, të gjithë jemi ne dijeni se ky poet mjaft i talentuar,
u pushkatua 43 vjet më parë në moshën 31-vjeçare. Ndaj, në
kujtim të këtij personaliteti, ju ftoj për një minutë heshtje…
Faleminderit!

Në vijim mbesa e poetit Lorena Xhagjika, recitoi një nga
poezitë e Trifon Xhagjikës, të titulluar “Tingujt”.  Deputeti Pjetër
Arbnori, pasi përgëzoi të pranishmit, solli mbresat e tij, nga koha
që kishte kaluar me Trifonin gjatë viteve të ushtrisë. “Unë e kam
njohur Trifon Xhagjikën në vitin 1954. Ai atëherë ishte oficer i ri,
ndërsa unë isha ushtar tek Rrapi i Treshit. Trifoni ishte disa vjet më
i madh se unë. Ishte oficer trupdrejtë dhe me një ecje krenare,
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gjithnjë i dashur dhe mik me ushtarët e rinj. Qenë kohë të vështira,
ai më fliste dhe unë i flisja, por kishim frikë. Ai ishte poet dhe unë
merresha me letërsi. Herë pas here i recitonim njeri-tjetrit vjersha,
kështu që miqësia jonë u forcua edhe më tepër. Unë isha i
padëshirueshëm në atë repart ushtarak dhe përgatitesha të
transferohesha. Nga oficerët vetëm Trifon Xhagjika më afronte.
Më pas mua më transferuan nga reparti dhe Trifonin nuk e pashë
më. Pas 7-8 vjetësh u dënuva dhe kur dola në kamp mësova që
midis të burgosurve qenë shokët e Trifon Xhagjikës, të cilët më
treguan që atë e kishin pushkatuar. Në mendjen time kaloja gjithnjë
kujtimet që kisha me Trifonin, oficerin me shpirt poeti, i cili kishte
shfaquar hapur disidencën me poezitë e tij të rebeluara”.

Në këtë veprimtari përkujtimore një atmosferë të këndshme
lirike përcollën me interpretimin e tyre pjanisti Thanas Paskali dhe
sopranot Eva Golemi e Majlinda Laska. Më pas e mori fjalën
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Z. Bujar Leskaj, i cili u foli
përzemërsisht të pranishmëve: “Ndjej detyrim që të flas me fjalë
zemre në përvjetorin e 74-tërt të poetit Trifon Xhagjika. Duke folur
në ceremoni të tilla kuptohet se ç’farë bëri diktatura duke marrë
jetë njerëzish. Lind pyetja: -Gjatë këtyre 15 viteve të tranzicionit a
i kemi përmbushur detyrimet tona ndaj tyre? Ne nuk kemi bërë aq
sa duhet për këta poetë martirë, për të rivlerësuar dhe njohur veprën
letrare të tyre. Në këto muaj Ministria e Kulturës po vendos shumë
ekuilibra, për promovimin dhe njohjen e këtyre figurave të letërsisë
sonë kombëtare. Në bashkëpunim me shkrimtarin Agim Musta,
Ministria e Kulturës do të botojë librin “Antologjia e plagëve”,
gjithashtu do të zhvillojë një sërë aktivitetesh më bashkëpunim me
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Shoqatën e të Përndjekurve Politikë,
me qëllim që të bashkohemi me nismën e Komunitetit Evropian
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për dënimin e krimeve të komunizmit”. Në përfundim të fjalës së tij
Z. Leskaj tha: “Ju keni një detyrim moral ndaj historisë, që vuajtjet
tuaja t’i dokumentoni dhe t’ua përcillni brezave. Në këtë nisëm ne
si Ministri e Kulturës do t’u mbështesim”.

Në vijim të aktivitetit, Kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve
Z. Zyhdi Morava ndër të tjera tha: “Falenderoj Z. Andrea Llukani,
një i afërm i Trifon Xhagjikës, shkrimtar e studiues, i cili ka mbledhur
poezitë dhe artikujt e Trifonit dhe ka dhënë një kontribut të dukshëm
për këtë aktivitet përkujtimor me rastin e 74-vjetorit të lindjes së
poetit disident”. Më pas ligjëroi Akademiku Alfred Uçi, i cili në
fjalën e tij u shpreh: “Kam qenë mik me Dr. Ylli Xhagjikën dhe me
Trifon Xhagjikën, prandaj e ndiej detyrim moral të marr pjesë në
këtë përkujtimore, sepse e kam përjetuar thellë dhe me hidhërim
të madh fatkeqësinë që u ndodhi. Kam pasur lidhje me këta njerëz
dhe e kam ditur se ç’farë mendonin dhe përse duhet të përjetësohet
kontributi i tyre. Përsa i përket propozimit që të ngrihet një memorial,
mua më duket që ata e meritojnë të kenë monumente të tilla. Ne
kemi një histori të letërsisë dhe arteve, e cila ka pasur shumë martirë,
prandaj këta duhen nderuar nga Lidhja e Shkrimtarëve. Të
nderohen të gjithë ata poetë, të cilët me talentin dhe idealet e tyre
kanë sakrifikuar duke u martirizuar”.

Studiuesi Alqi Jani përshëndeti në emër të shoqatës “Dielli”.
Në fjalën e tij ai tha: -Vij për të sjellë përshëndetjet në emër të
shoqatës atdhetare “Dielli”, në emër të dyqind e ca intelektualëve
të shquar të vendit tonë, të cilët bashkojnë zërin e tyre në përpjekjet
që bën Lidhja e Shkrimtarëve në bashkëpunim me Ministrinë e
Kulturës, për të vlerësuar ato figura, të cilat i kanë munguar panteonit
të letërsisë shqiptare. Trifoni ka pasur shok të ngushtë Vangjel
Leshon, nga Sheperi i Zagories. Gjithashtu Trifon Xhagjika kishte
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një admirim të veçantë për Çajupin. Kur unë doja të botoja poezinë
e parë në revistën “Pionieri” ku Trifoni ishte kryeredaktor, ai më
tha: “Të mësojmë nga poezia e Çajupit”. Pra Trifoni kishte një mik
nga fshati i Çajupit dhe nuk u nda për asnjë çast me të, si në të
gjallë ashtu edhe drejt vdekjes, prandaj duhet t’i kujtojmë të dy
bashkë sepse e kanë dashur letërsinë, e kanë dashur Shqipërinë.

Miku i familjes Xhagjika Z. Lekë Tasi solli emocione të
veçanta tek pjesëmarrësit në takim. Në fjalën e tij ndër të tjera tha:
“Kur në lashtësi, në Forumin e Romës u ça një humnerë e frikshme,
Orakulli tha: “Më i miri nga ju të hidhet brenda që Roma të shpëtojë”.
Një kalorës romak që u ndodh aty, nuk e bëri të gjatë; u hodh me
gjithë kalë e armatim. E çara e përpiu dhe u mbyll, duke lënë të
paprekur Romën. Trifon Xhagjika bëri të njëjtën gjë në kohën tonë.
Ai u hodh pranë atdheut në momentin më të rrezikshëm të historisë
së tij, dhe siç e kishte parathënë vetë profetikisht, i dha zemër
atdheut me gjakun e zemrës së tij”.

Komentatori sportiv Ahmet Golemi solli mbresat që kishte
përjetuar në gjyqin ndaj Trifon Xhagjikës: “Dua të kujtoj atë tablo
që kishte një hero dhe ky ishte Trifon Xhagjika. Ai ishte heroi i atij
gjyqi dhe ne që i kishim shtëpitë afër godinës së gjyqit qemë
dëshmitarë të një disidence shumë të vendosur. Gjyqi ishte vrastar,
qe pasues i ideologjisë vrastare të diktaturës. Trifon Xhagjika kishte
shoqëri me Fadil Kokomanin, Vangjel Leshon, Stavri Rafaelin dhe
vëllanë e tij. Trifoni mbajti qëndrim burrëror në gjyq. Ai iu drejtua
nënës duke i thënë: “Mos derdh lot, sepse ke edhe djem të tjerë”.
Të gjithë ata që qenë në bangën e të akuzuarit në atë gjyq, qenë
disidenca e parë e intelektualëve kryeqytetas. Desha të theksoj që
ish drejtuesit e Lidhjes së Shkrimtarëve e kanë vrarë disa herë
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emrin dhe kujtimin e Trifon Xhagjikës duke e lënë atë në harresë
dhe duke e përmendur si një nga armiqtë e rregjimit popullor”.

Në emër të familjes Xhagjika të pranishmit në përkujtimore
i falenderoi Lorena, e bija e Dr. Yllit. Në fjalën përshëndetëse ajo
tha: “Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në përvjetorin e 74-tërt të
lindjes së xhaxhait tonë. Ndonëse motrat dhe vëllezërit e tij nuk
janë të pranishëm sot, ata të gjithë janë të lumtur që nipat, mbesat,
të afërmit dhe miqtë vazhdojnë ta kujtojnë Trifonin. Falenderoj në
mënyrë të veçantë Lidhjen e Shkrimtarëve, që organizoi këtë
përkujtimore. Trifon Xhagjika njihet si një poet disident me karakter,
i cili iu kundërvu diktaturës. Të gjithë dëshirojmë që kritikët letrarë
të nxjerrin në pah vlerat e krijimtarisë së tij. Poezitë e tij mbeten
aktuale për të gjithë kohrat. Ju faleminderit!”. Në fund të aktivitetit
përkujtimor me rastin e 74-vjetorit të lindjes së poetit disident Trifon
Xhagjika, të pranishmit kundruan interpretimin në piano të mbesës
së poetit, Freda Tola.
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TRIFON XHAGJIKA,
NDERI I TEPELENËS

Nga Andrea Llukani

Ditën e dielë më 27.04.2008, e cila përkonte me ditën e
pashkës ortodokse, në Tepelenë u zhvillua një aktivitet përkujtimor
me rastin e dhënies së titullit “Nderi i Tepelenës” poetit disident
Trifon Xhagjika. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast merrnin
pjesë familjarët, miqtë e poetit disident si dhe autoritetet lokale të
qytetit të Tepelenës. Fjalimin kryesor e mbajti miku i familjes
Xhagjika, z. Lekë Tasi, i cili ndër të tjera tha:-Kur përkujtojmë
njerëz me kurajo të madhe civile si Trifon Xhagjika, ne të
gjallët mbas tij, nuk shpëtojmë dot pa bërë një bilanc mes tij
dhe vetes. Respekti që shprehim për të, është njëherazi edhe
një peng në brendësinë tonë. Pikërisht këtë tipar të vështirë të
çështjes, raportin dëshmor/popull më lejoni ta trajtoj fare
shkurt. Që në shikimin e parë del dinjiteti i heroit mënjanë dhe
në anën tjetër thjesht mbijetesa e masës, e cila pret e përcjell
perandorë. Ndër të tjera z. Tasi theksoi: -Tek ne masa shndërohet
në individ vetëm në momentin që çomanga e pushtetit bie mbi
kokën e veçantë të ndonjerit dhe kjo na jep rastin të gjykojmë.
Kjo ka ndodhur vazhdimisht dhe rezultatet janë të ndryshme:
kundërshtimi i fortë i njerit, rezistencë e matur e tjetrit,
përgjunje e përvuajtur e një të treti, përdhosja e një të katërti
e deri te puthja e dorës së xhelatit nga një i pestë.  Në këtë
panoramë s’ka si të mos shkëlqejë sfida tek syri i patrembur i
Trifonit dhe papritmas aty pranë, ja turma që shdërrohet në
individ, kur vëllai i tij Ylli braktis sigurinë e të papërfshirit
drejtpërdrejt dhe zbret vetë në mejdan duke i dhënë zemër vëllait
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me zë të fortë. Çështja që del sot është si të përçohet e të zërë
vend mesazhi, mësimi që vazhdon të na kumtojë Trifoni nga
përjetësia. Në përfundim të kumtesës së tij z. Lekë Tasi tha: -
Trifoni ishte paqësor, kjo duket qartë në poezinë e tij. Nuk
kërkoi të dalë tepër, prova e tij doli e fortë sepse u zu ngushtë
mes dinjitetit dhe jetës.

Mbresa të veçanta tek të pranishmit solli poeti peshtanak
Llukan Stavro, i cili recitoi poemën “Janë brenga Shqipërie”. Këtë
poemë e kishte shkruar enkas me rastin e dhënies së titullit “Nderi
i Tepelenës” poetit disident Trifon Xhagjika.

Vjosë e bukur përmbi shoqe,
Peshtanin e mban qafuar;
E deh mërmërima jote,
Dhe kur fle, dhe kur rri zgjuar.

Rridh, moj Vjosë e dashur, rridh,
Por një mall mbi valë të rrika!
Të këndoi për ne të gjithë
Shpirti ynë, Trifon Xhagjika.

Vjosa jonë kaltërore,
S’u lodhe prej ngashërimit;
Eh, në dremë ç’iu trubullove
Një natë para pushkatimit.

Kur disa poetë oborri
I këndonin ligësisë,
Ngriti zërin lart Trifoni,
Tregoi plagët e Shqipërisë.
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Dhe në vitet gjakpikuar
Kurrë nuk iu përul mashtrimit
Me guxim ka shkurorëzuar
Republikën e mjerimit.

Ia prenë këngën me tërbim
Ca demonë e ca të ligj;
Qau me lot e dha kushtrim,
Se atdheu qe lakuriq.

Jetë e këngë ia prenë në mes
Një poeti, një bilbili.
Ishte trëndafil me vesë,
Rrënjë argjend e degë floriri.

Oh ç’të vranë tridhjetë vjeç djalë!
Me kuçedrën u përballe,
Shkove dhe u bërë fjalë,
Lot për Shqipërinë me halle.

Ishte dritë mbi errësirë,
E vërteta mbi gënjeshtrën,
Mbi skëterrë një shpirt i lirë,
Jo, si skllav s’e doje jetën.

Ca thërrisnin për qafirin,
Thurrnin himne për barbarin,
Ne vajtonim Trifon birin,
Dhe s’i gjetëm dot as varrin.



164

Eh, Trifon, vëllai ynë,
Sot ke Peshtanin kaq pranë!
Ne për ty e qeshim synë,
Për ty kokën lart e mbajmë.

Nga Parajsa sot ke zbritur,
si shenjtor me dritë të rrallë,
bir, mezi të kemi pritur
të zësh vend këtu në ballë.

O Trifon, poet lirie,
Mposhte flakët zjarr të ferrit.
Ky qytet në shenjë lavdie,
Të jel titullin e nderit.

Sa të shkoka kjo tribunë,
O pëllumb i bardhë me fletë!
Me një mall aty të prumë,
Të të kemi mot e jetë.

Oh, çfarë force i dhe penës!
Gjakun tënd ia dhe lirisë,
Ti je Nderi i Tepelenës,
Ti je Nder i Shqipërisë.

Në vijim të aktivitetit Kryetari i Bashkisë së Tepelenës z.
Sevo Miçi, i dorëzoi mbesës dhe nipit të poetit titullin “Nderi i
Tepelenës” me këtë motivacion: “Një ndër disidentët e parë politikë
dhe letrarë në Evropën Lindore. Edhe pse me një jetë të ndërprerë
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nga diktatura komuniste arriti të bëhet një zë i spikatur poetik”.
Aktiviteti u mbyll me drekën e shtruar për këtë eveniment.

KANË THËNË PËR
TRIFON XHAGJIKËN

Vërtet trashëgimia e tij letrare është e pakët, por poezitë
që shpëtuan nga kthetrat e përgjakura të diktaturës, dëshmojnë
për një krim të dyfishtë, ashtu siç dëshmojnë për vlerat e tij të
padiskutueshme. Themi krim i dyfishtë sepse, pas jetës që ia prenë
në moshë të re, ata pushkatuan dhe poetin, në zemrën e të cilit
rënkonte dhimshëm atdheu i mardhur, atdheu i lënë lakuriq nga të
njënjtat duar që vranë Trifonin.

Zyhdi Morava
Kryetar i Lidhjes së

Shkrimtarëve të Shqipërisë

Unë dua t’i vendos te koka një tufë me lulesh vëllait, kolegut,
mikut, poetit. Po ku t’ja çoj? Trifon Xhagjika nuk ka varr. Shpirti i
tij nuk dihet se ku përpëlitet prej vitesh me rradhë. Thonë se trupi
i bërë shoshë nga plumbat është groposur diku nën dyshemenë e
një tuneli: A mund të prehen eshtrat e tij nën zhavorin e ftohtë të
fortifikimit enverian?! Kurrë! Ai do të shërthejë betonin e lagësht
dhe si Kostandini i legjendës do të shfaqet përpara nesh, gjeneral
fitimtar duke na thënë: “O Njerëz, mos u friksoni nga përbaltja e
përkohshme! Poetët vërtet nuk e njohin vdekjen…

Ylli Molla
Botues
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Trifoni bën pjesë në kategorinë më fisnike, në atë të trimave
që e sfiduan në fytyrë, padrejtësinë e botës. Si një Gjergji Elez Ali
i pavdekur, ai çfaqet përsëri në mes të logut, përballë Balozit të zi
pa iu dridhur qerpiku.

Lekë Tasi
Piktor

Poezia e Trifon Xhagjikës përshkohet nga dy tonalitete
ideoemocionale qëndrore, nga akuza e nga dhimbje për njerëzit e
fatet e atdheut, ku sundon një sundimtar autokrat e xhelat, që vuan
nga mania e persekutimit dhe e madhështisë e që i ka detyruar
njerëzit të veprojnë si mekanizma të bindura e të verbëra.

Perikli Jorgoni
Shkrimtar

Për poezinë e tij plot revoltë, autorit të këtij libri diktatura
i dha ndëshkimin më të rëndë: vdekjen. Mbase është rast i vetëm
ne të gjithë Lindjen ish-komuniste, të paktën gjatë dekadave të
fundit. Poezitë gjithë pathos të këtij vëllimi (që nuk pretendojmë se
përfshin gjithë krijimtarinë e poetit) shënojnë kulmin e disidencës
së poezisë shqiptare në vitet e diktaturës. Vazhdim i natyrshëm i
traditës, qysh nga Naimi e deri te Migjeni, vepra e Xhagjikës ka në
themel humanizmin e thellë dhe idealet e shenjta të lirisë e drejtësisë
sociale.

Jorgo Bllaci
Publicist
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Buzë Vjosës kishte lindur. Me sytë e një fëmije ndiqte valët
që thërmoheshin në brigje. Po të kaptoje dy-tre male mbërrije në
Frashër të Naimit, po të kaptoje dy-tre male të tjerë mbërrije në
Gjirokastër të Kadaresë. Më pranë fshatit të tij ishte Malëshova e
Sejfullait dhe po aq pranë Sheperi i Çajupit. Vise poetësh dhe
këngësh të magjishme. Vise ku lirika dhe epika ngroheshin të dyja
në të njënjtin zjarr.

Xhevahir Spahiu
                                                                                                              Poet

Përpara nesh kemi disidencën tragjike të Xhagjikës, ende
e pasistemuar. Ajo nuk ka as varr, as dosje dhe as memorial. Çdo
të bëjmë me të? Kritikuesit e sotëm të disidencës ndaj komunizmit,
ndihen komodë, duke llogaritur se askush nuk ishte i aftë t’ia
mbërrinte gjallë komunizmit si kundërshtar i hapur dhe për të
njënjtën arsye askush nuk ka të drejtë të quhet kundërshtar i atij
regjimi, nëse ia ka pasur me hile.

Mero Baze
Publicist

Trifon Xhagjika ngadhënjeu. Sepse poeti ka dy jetë: njërën
atë prej vdektari të zakonshëm, kohën e të cilës mund ta ndalë
vdekja - dhe jetën tjetër, atë të artit, koha e së cilës rrjedh krejt
ndryshe nga ajo e vdektarëve: ajo është e amshueshme. Një kohë
e tillë nuk i njeh ligësitë, as të jetës së frymorëve, as kohëzgjatjen e
perandorive, diktaturave, ideologjive. Ajo lloj jete është e vërteta
universale gjuhësore e papushtueshme. Jetën e parë prej frymori ia
këputën poetit Trifon Xhagjika më 23 dhjetor 1963. Poetit nuk i
dihet varri. Nuk është hera e parë kjo për poetët tanë. Njëlloj pa
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varr janë Budi, Gjeçovi, Fishta…I njëllojtë është dhe thelbi që i
bashkon vrasësit e tyre.

Agron Tufa
Poet

 Sot po del e plotë me tërë madhështinë e vet krijimtaria
letrare e Trifon Xhagjikës. Në antologjinë shkollore, mes poetëve
të tjerë po zënë vend poezitë e tij “Buzëqeshja nuk vritet”, “Gjurmët”
etj.

Gjergj Zheji
 Shkrimtar

Vetëm i marri mund të vrasë poetin, engjëllin e fjalës së
lirë. Një i tillë qëlloi me breshëri në gjoksin e këngëtorit, Trifon
Xhagjika. Po nuk ishte vetëm një. Ishte një sistem i tërë që i
përgjigjej me plumb fjalës së lirë.

Agim Doçi
                                                                                                             Poet

Trifoni vdiq në zenitin e këngës së tij. Në vitet 60-të
qenë të paktë poetët, të cilët kishin vëllime poetike dhe Trifon
Xhagjika ishte njeri prej tyre.

Vath Koreshi
Shkrimtar
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STRASBURGU DËNON KRIMET
 E DIKTATURËS KOMUNISTE

Më datën 25 janar 2006 Asambleja Parlamentare e Këshillit
të Evropës ka miratuar një rezolutë, me anën e së cilës dënon krimet
e komunizmit duke i cilësuar ato si ekuivalente me krimet e nazizmit.
Shqipëria si vend anëtar i Këshillit të Evropës është e detyruar të
përmbushë të gjitha rekomandimet e komunitetit ndërkombëtar.
Shqipëria përfaqësohej prej Deputetit të Partisë Demokratike Bujar
Nishanit, i cili votoi pro rezolutës. Fakti që Shqipëria votoi pro
kësaj rezolute është për tu përshëndetur, sepse ajo ka vuajtur
diktaturën më të egër nga të gjitha vendet komuniste. Në Shqipëri
në harkun kohor ndërmjet viteve 1945-1956 janë pushkatuar
dhjetë mijë njerëz, 16 mijë të burgosur kanë vdekur nga torturat
dhe uria, ndërsa 80 mijë njerëz të tjerë janë burgosur dhe internuar.
Të habit fakti se gjithë këto krime çnjerëzore nuk janë dënuar nga
komuniteti ndërkombëtar.

Të 315 deputetët e Këshillit të Evropës votuan projekt-
rezolutën për dënimin e genocidit komunist. Asambleja ju bën thirrje
të gjitha vendeve, të cilat janë qeverisur nga regjime komuniste
totalitare, që të përcaktojnë një ditë përkujtimore për viktimat e
komunizmit dhe të hapin muze për krimet e komunizmit. Inspiruesi
i kësaj rezolute është deputeti i djathtë i parlamentit suedez Goran
Lindbland. Miratimi i kësaj rezolute do të sjelli detyrime morale
edhe për vendin tonë në ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm për
dënimin e krimeve të bëra nga sistemi totalitar monist. Shoqëria e
përparuar shqiptare e ka dënuar sistemin monist dhe tashmë nuk
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mund të kthehemi prapa. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që me
fitoren e demokracisë u morën masa për integrimin e të burgosurve
politikë, të cilat nuk vazhduan me ato ritme që qenë parashikuar.
Janë bërë hapa të rëndësishëm në rehabilitimin dhe kompesimin e
viktimave të diktaturës, por këto nuk u vazhduan dhe kanë ngjallur
pakënaqësi. Gjithashtu ligji për “Krime kundër njerëzimit” ishte
një hap tjetër drejt reformave demoktarike.

Të gjitha regjimet e vendeve komuniste kanë dhunuar të
drejtat e njeriut. Me anën e luftës së klasave, e cila ishte thelbi i
diktaturës së proletariatit, këto regjime janë përfshirë në vrasje,
ekzekutime dhe përndjekje nga më mizoret. Krimet e shkaktuara
prej komunizmit janë të njënjta me ato të nazizmit, prandaj duhen
dënuar. Projekt-rezoluta për dënimin e krimeve të kryera nga
regjimet totalitare komuniste duhet të gjejë mirëkuptim të ndërsjelltë
dhe keqardhje për të gjitha viktimat.
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LIGJ PËR PAFAJESINË, AMNISTINË DHE
REHABILITIMIN E ISH TË DËNUARVE DHE TË

PËRNJEKURVE POLITIKË

Gjatë 45 vjetëve, shumë qytetarë shqiptarë janë akuzuar,
gjykuar, dënuar dhe burgosur, internuar apo përndjekur për shkelje
të natyrës politike, duke dhunuar të drejtat e tyre civile, sociale,
morale dhe ekonomike. Parlamenti i parë pluralist i Republikës së
Shqipërisë, ka vendosur të krijojë një sistem juridik të drejtë e të
ndershëm, që të përputhet plotësisht me ligjet dhe rregullat që
mbrojnë të drejtat bazë njerëzore. Është adoptuar dhe po
konsolidohet një program i pajtimit kombëtar nëpërmjet të cilit u
jepen gjithë qytetarëve shqiptarë garancitë për të ushtruar të drejtat
e tyre civile nëpërmjet rrugëve ligjore, si bazë e rivendosjes së një
shoqërie të lirë dhe demokratike. Për këtë arsye, Kuvendi Popullor,
duke përdorur kompetencat e tij, u jep ish të burgosurve dhe të
përndjekurve politikë pafajësinë dhe konsideron në nderin e vet
që, si përfaqësuesi më i lartë i popullit, në emër të shtetit juridik t’u
kërkojë falje këtyre njerëzve për dënimet politike dhe vuajtjet që
kanë pësuar në të kaluarën.

Qeveria do të marrë të gjitha masat që të kompesojë dhe
rehabilitojë të gjithë personat që janë të akuzuar padrejtësisht për
shkelje për të cilat bën fjalë ky ligj dhe të sigurojë për ta, me
përparësi, ndihmën materiale dhe morale për t’u riintegruar
plotësisht në shoqëri. Në mbështetje të nenit 16-të, pika 6 të ligjit
nr. 7491, datë 24.4.1991, “Për dispozitat kryesore kushtetuese”,
me propozim të Këshillit të Ministrave.
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KUVENDI POPULLOR
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1.
Janë të pafajshëm dhe quhen të padënuar për efekte

morale, politike, sociale dhe ekonomike të gjithë personat që janë
dënuar për agjitacion e propagandë kundër shtetit, për arratisje,
për sabotim, për krijimin ose pjesëmarrjen në organizata politike,
për moskallëzim të krimeve kundër shtetit; ata që janë dënuar për
shpifje dhe fyerje kundër organeve më të larta të shtetit e të Partisë,
për shkelje të dekretit nr. 7459, datë 22.1.1991 “Për respektimin
dhe mbrojtjen e monumenteve që lidhen me historinë kombëtare
dhe të simboleve shtetërore”, si dhe për shkelje të dekretit nr.
7408, datë 31.7.1990 “Për mbledhjet, grumbullimet dhe
manifestimet e shtetasve në vendet publike”.
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KEREU I GJASHTË

TRADITAT DHE RITET

Peshtanakët janë shquar për krijimtari artistike. Peshtani
ka nxjerrë poetët Trifon Xhagjika, Nako Çami, Leonidha Mërtiri,
Stefan Kume, Kristo Mërtiri, Mero Baze etj. Bukuritë natyrore të
fshatit kanë qenë burim i pashtershëm për të krijuar këngë, të cilat
këndoheshin nëpër dasma e gosti familjare.

O shokë ç’na mori malli
Për një degë dunice mali
Atje ku ç’prehet sorkadhi,
Ku këndojnë ata bilbila
Në Peshtan, tutje nga Vilat.

O shokë malli ç’na mori
Për në Peshtan nga Shën Kolli,
Atje ku ç’prehet gjahtari
Gjahtari me gjithë langua
Në ato hije e n’atë krua.
Gjithashtu edhe ngjarje të caktuara historike janë

përjetësuar në vargje.
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Zunë këmbanat të bijnë,
Me vaj e me ulërimë,
Në Shënkoll bënë betim
Beu na kërkon tapinë
E dërguam Pandelinë
Tek Valiu në Janinë,
Edhe në Stamboll Qirjaqnë,
Të takohej me sulltanë,
As sulltani e as veziri,
Asnjëri punën s’u zgjidhi.
Kjo këngë e krijuar prej rapsodit peshtanak flet për

përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e fshatit.
Në fshatin Peshtan kurdoherë ka qënë i pranishëm shtypi i

kohës. Haberet e shtypit do t’i gjeje te Xha Qirua në mes të fshatit,
atje ku bëheshin kuvendet. Meritë të veçantë kishte Qiro Pandeliu,
madje në fshat me shaka thonin: “Do që ta kesh mik të mirë Xha
Qiron, jepi ndonjë gazetë”. Në Peshtan bëhej një jetë e gjallë
kulturore-artistike. Gjithashtu dilte “Fleta Ditore” me ngjarjet e reja,
të përgatitura kryesisht nga Koço Llukani (Mësues i Merituar).
Për Mësonjësin fshatarët thurrnin vargje në formën e bejteve. Ja
se si e përshkruanin ata mësuesin e tyre:

Kemi edhe Koço Llukanin
që është shumë i zhvilluar
mos ta gjetë havalenë
se ta bën varrin me duar.
Gjatë jetës së tij si arsimtar, Koço Llukani i frymëzuar nga

ndjenjat patriotike e atdhedashëse shpesh krijonte poezi, të cilat
ua recitonte nxënësve gjatë orëve të mësimit ose nëpër takimet që
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bënin burrat e fshatit. Në janar të vitit 1941 krijoi këtë vjershë për
luftën italo-greke.

Peshtani breg si Parisi
Vaj medet, lufta ç’të prishi
Peshtani mijëra vjet më parë
Je vendosur në këto anë.
Peshtani për tërë jetë
Shkonin burrat në kurbet
Në janar dyzetenjë
Në Peshtan vjen lajmërimi
Peshtanakë të gjithë sa jini
Vatanin tuaj të lini
Morrëm rrugën nga Dragoti
Duke ikur kot së koti
Në Damës mbërritën pa u gdhirë
Damsiotët na pritën mirë.
Lufta gjashtë muaj vazhdoi
I gjori Peshtan çe pësoi
Kur u kthyem përsëri
Ç’të shikoje batërdi
Prishur kasolle dhe shtëpi
Njerëzit e vrarë nëpër avlli
Mbrezhdanakët dhe malshovitë
Na grabitën shtëpitë
Na morrën dhe pirostitë
Mirë për të pirë e për të ngrënë
Po bakëret ç’u bënë
Misër dhe grurë hallall i paçin
Po për bakëret sytë u plaçin.
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Materialet e “Fletës Ditore” pasqyroheshin te porta e
Xhaferrajve në mes të Peshtanit. Nipi i dëshmorit Lekë Gjoka,
“Artisti i Popullit” Viktor Gjoka, ka pasur meritë të veçantë, i cili
ndonëse fare i ri në ato kohë, organizonte grupin teatror të të rinjve
të fshatit duke vënë në skenë pjesë patriotike.

Me rastin e dhënies së titullit “Mësues i Merituar” Koço
Llukanit, më 7 mars  të vitit 1995, Llukan Stavro ka krijuar këtë
poezi:

Peshtani, aromë bliri,
Me ca djem si xhevahiri;
Koço Llukan gjuhëbilbili,
Shkrive jetën si qiriri,
Për shkollë e për dituri.
Atdhetar që nga buronja,
Shqip i doje ato shkronja.
Gjyshërit dhe etërit tanë,
Titullin më parë ta dhanë,
“Koço Mësonjësi”, - ty të thanë,
Koço Mësonjësi, synë me çika,
Peshtani të ka si drita;
Të ka si dritë e diturisë,
Hape sytë e djalërisë.
Peshtan-o, vend mençurie,
Koço Mësonjësin ke në krye.
Krijimtaria e Llukan Stavros është e larmishme. Ai ka krijuar

rreth 440 poezi të krishtera, të cilat përbëjnë 7710 vargje. Një
punë voluminoze, përsa i përket lëvrimit të poezisë së krishtere.
Me krijimtarinë e tij me tematikë kristiane, Llukan Stavro ka bërë
për ortodoksit atë që ka bërë Gjergj Fishta për shqiptarët katolikë.
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Me të drejtë Fishta është quajtur si një “Homer” i dytë dhe vepra
e tij “Lahuta e Malcis” është vlerësuar nga kritikët si “Iliada e
shqiptarëve”. Po poezitë e Llukan Stavros kur do të vlerësohen?

KRISHTLINDJET NË PESHTAN

Në vigjile të Krishtlindjeve ose “Pashkët e vogla” siç
quheshin në gjuhën e popullit, në Peshtan ka qenë traditë që digjeshin
dëllënja dhe fshatarët të grumbulluar rreth vatrës këndonin:

Olek, bolek shëndet e bereqet
Me para në qeset dhe nuse të djemavet.
Gjithashtu këtë ditë përgatiteshin edhe kolendrat, të cilat

qenë kuleçë me forma të ndryshme. Zakonisht bëheshin aq kolendra
sa për nevojat e familjes dhe të fëmijëve të fqinjëve, të cilët
mendohej se do të vinin për vizitë.

Sipas kumtimit gojor të besimtarit të devotshëm Koço
Fështi, në Peshtan të Tepelenës fëmijët në vigjile të Krishtlindjeve
shkonin e këndonin shtëpi më shtëpi për të dhënë lajmin e lindjes
së Krishtit.

O Ili Shën Ili
lyeji Zot këto shtëpi!
që të lutemi me qiri,
dhe të themi përsëri,
Zoti lindi si njeri,
duke qenë Perëndi.
dhe e presim përsëri
për shpëtim në Gjithësi.
lajm të mirë ju lajmërojmë,
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Perëndinë e bekojmë,
se fuqinë e gjithësisë,
me Krishtin e Perëndisë.
Në ditën e Krishtlindjeve, besimtarët ortodoksë kremtojnë

lindjen e Shpëtimtarit Krisht, i cili u bë njeri për shpëtimin e botës.
Në katër shekujt e parë të krishtërimit Krishtlindjet kremtoheshin
së bashku me Ujin e Bekuar. Më vonë u përcaktua data 25 dhjetor,
për të kundër-ballancuar festimin pagan të Diellit të Pamposhtur.
Kisha e vendosi këtë të kremte në mënyrë të ndërgjegjshme, për
të mposhtur besimin e rremë të paganëve. Krishtlindja është lindja
në mish e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht. Këtë e thonë
qartë troparet:

Virgjëresha lindi sot, të përmiqënëshmen Fjalë
edhe dheu i blaton të paafruarit shpellën
engjëjtë me barinjtë po lavdërojnë
magët pra, bashkë me yllin po udhëtojnë
se për ne ka lindur Krishti
si djalë foshnje i parëjetëshmi Zot.
Kjo shkurtore e kompozuar prej Roman Melodiozit,

këndohet në kishë gjatë meshës hyjnore pas hyrjes së vogël.
Kur dilnin nga kisha fëmijët shkonin shtëpi më shtëpi duke

kënduar:
Mirmëngjes o zotërinj,
ju them sonte një gëzim….
Gjithashtu bashkë me kolendrat këndoheshin edhe tropare

të Krishtlindjes, prej të cilëve më popullori ishte kanoni i parë i
zbritësoreve:

Ja Krishti lind lavdërojeni
Ja Krishti i qiellit vjen dilni priteni
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Ja Krishti mbi dhenë ngrehuni
Zotin pra e këndoni lart e mbi dhe
E me ngazëllime
Përhimnojeni o popuj me mall e me lavdi.
Kanonin e Krishtlindjeve e ka shkruar Kozma Melodiozi.

Këto vargje tregojnë lindjen e Krishtit dhe lavdërimin e tij në tokë.
Kur ktheheshin nga kisha shtroheshin në drekën familjare për të
kremtuar Krishtlindjet. Zakonisht gatuanin lakruar, kalimare,
qumështor dhe mish të pjekur. Nëpër shtëpi fëmijët përgatisnin
Bredhin e Krishtlindjeve, i cili mbahej i ngritur deri në të kremten e
Ujit të Bekuar.

UJI I BEKUAR

Uji i bekuar festohet me 6 janar. Në këtë të kremte Jisui
pagëzohet prej Joanit në lumin Jordan. Krishti është një nga personat
e Trinisë së Shenjtë, i dëshmuar prej Atit dhe Shpirtit në formën e
pëllumbit. Kjo e kremte quhet ndryshe edhe Epifani, që do të thotë
shfaqa e sipërme, ose nëpër librat e shërbesave do ta gjejmë
Theofani që do të thotë shfaqja e Perëndisë.

Pas celebrimit të meshës në kishë, peshtanakët drejtoheshin
për tek Kroi i madh, që ishte rreth 400 metra larg Kishës së Shën
Thanasit. Kroi kishte dy kamare tek të cilat vendosnin ikonat.
Besimtarët të paraprirë nga prifti i fshatit shkonin duke kënduar:

O Zot shpëtoje popullin tënd
e bekoje trashëgimin tënd
dhuroju shpresëtarëve
fitore mbi barbarët
dhe ruaje shtetin tonë
me anën e kryqit tënd.
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Gjatë kësaj shërbese kryqi vihet në një enë me ujë dhe me
një tufë borziloku.

 Kryqi hidhej në pellgun pranë Kroit të Madh dhe ai që do
ta kapte kryqin do të shpërblehej. Menjëherë besimtarët puthnin
kryqin dhe spërkateshin me ajazëm (ujë të bekuar). Ndërkohë
psaltët këndonin himnin kryesor të së kremtes:

Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot
Falja e Trinisë kudo u shfaq
Se zëri i Atit të dëshmonte
Bir të dashur të tij të quante
E shpirti në formë pëllumbi
E vërtetonte vërtetësinë e fjalës
O Krisht që u fanepse
Dhe ndriçove botën, lavdi më Ty.
Ky tropar këndohej nga të gjithë të pranishmit.
Besimtarët mbushnin nga një shishe të vogël me ujë të

bekuar dhe sapo mbërrinin në shtëpi, spërkatnin të gjitha anët. Më
pas shishen e vendosnin pranë ikonës në vendin e lutjes. Këtë ujë
të bekuar e mbanin deri më 6 janar të vitit pasardhës. Ky ujë
përdorej si shenjë bekimi në rast sëmundjesh. Gjithashtu gjatë së
kremtes së ujit të bekuar, pas Liturgjisë Hyjnore burrat e fshatit
mblidheshin në hajatin e kishës ku zhvillohej ankandi i shitjes së
ikonave. Ai që paguante më shumë, kishte privilegjin që ta mbante
ikonën disa ditë në shtëpi për mbarësi. Rrugës për në shtëpi
këndonin:

Nga mot për shumë mot
Me djem e bereqet plot.
Të afërmit e fqinjët vizitonin familjet që kishin blerë kryqin

dhe ikonat duke i uruar për mbarësi. Më të lumturit në këtë ditë të
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shënuar qenë priftërinjtë dhe epitropët, të cilët pas ankandit të
ikonave do të ndanin paratë e fituara. Sigurisht një pjesë e së cilave
i kalonte kishës. Gjithashtu u jepnin edhe fukarenjve.

LLAZORET

Në Peshtan “llazoret” kanë qenë shumë të përhapura.
Fëmijët e fshatit i mësonin me kënaqësi këto këngë dhe prisnin me
padurim ditën kur do të dilnin shtëpi më shtëpi duke kënduar. Të
zotët e shtëpisë i gostisnin me arra, mollë, vezë, sheqerka etj.

Dhe në prag të Pashkës së Madhe,
Në fillimet e beharit,
Niste fshati këngë e valle,
Bëhej festë e Shën Llazarit.

Bëheshin llazarët flutur,
Nga një gaz u vlonte gjiri;
Ç’ndihej një muzikë e bukur,
Me këmborë e fyej briri!

Pastaj venim ndër shtëpira,
Shpinim festën derë më derë,
Na gostisnin me të mira,
Mbushnim shportat plot me vezë.

Derdhte Zoti plot bekime,
Aty në ballë të beharit,
Oh, ç’na jepte ngazëllime,
Ditë e mirë e Shën Llazarit!
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Poeti Llukan Stavro, me anën e kësaj vjershe tregon si
festohej e Shtuna e Llazarit në fshatin e tij të lindjes.

PASHKA

Gjatë Javës së Madhe të krishterët peshtanakë ndiqnin
shërbesat e shenjta në Kishën e Shën Thanasit. Të Enjten e Madhe
dilnin për pazar dhe shisnin atë mall që kishin e me paratë e fituara
blenin gjërat që u nevojiteshin. Gjithashtu të Enjten e Madhe në
darkë, zonjat e shtëpisë lyenin vezët e kuqe të Pashkës. Gratë
peshtanake gjatë të Enjtes së Madhe lyenin me bojë të kuqe aq
vezë sa persona kishin në shtëpi, duke llogaritur edhe vizitorët që
do t’u vinin për tu uruar Pashkën. Bojën e kuqe e sajonin me rrënjët
e pemëve.E premtja e Madhe ishte ditë zie. Kambanat e kishës së
Shën Thanasit binin me tingull të zishëm dhe në kishë vendosej
epitafi. Gjatë kësaj shërbese psalen vajtimet:

Ti o Krisht o jetë, ti u vure në varr
Edhe ushtritë e Engjëjve çuditeshin
Duke lavdëruar dënjimin tënd.
Vajtimet e Krishtit këndohen në tre staza. Shërbesa e

Ngjalljes së Krishtit kryhej të shtunën në mesnatë në kishën e Shën
Thanasit. Peshtanakët të veshur me rrobat më të mira shkonin në
kishë. Prifti dilte nga altari dhe thoshte: “Ejani merni dritë nga
drita që nuk perëndon dhe lavdëroni Krishtin që u ngjall së
vdekurësh”. Pikërisht në këtë moment fillonte procesioni i pashkës
me lambadha të ndezura. Të Dielën e Pashkës kremtoet “Ngjallja
e Krishtit” duke festuar fitoren e tij mbi vdekjen. Ngjallja është e
kremtja më e rëndësishme e kishës. Në të Dielën e Pashkës të
krishterët marrin kungimin e shenjtë për të cilin janë prëgatitur
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nëpërmjet kreshmimit trupor e shpirtëror. Pashka do të thotë kalim
dhe është përkthimi i fjalës hebraike “fashek” që në gjuhën greke
përkthehet “pashka”. Kjo është një festë e lëvizshme dhe kremtohet
në të dielën e parë mbas ekuinoksit pranveror. Tropari kryesor i
kësaj të kremte është:

Krishti u ngjall së vdekurësh
Me vdekjen, vdekjen shkeli
Edhe të varrosurve jetën u fali.
Ikona e Ngjalljes qëndronte në mesin e kishës së Shën

Thanasit dhe tregonte Krishtin duke shkatërruar dyert e hadit dhe
duke çliruar Adamin dhe Evën prej rrobërisë së vdekjes. Besimtarët
peshtanakë përshëndeteshin me njeri-tjetrin: “Krishti u Ngjall” e
përgjigja ishte “Me të vërtetë u Ngjall”. Në poezinë “Kur vinte
Pashka e Madhe”, poeti peshtanak Llukan Stavro shpreh besimin
dhe shprestarinë e tij për këtë ditë të shënuar.

Eh, kur vinte Pashkë e Madhe,
Rridhte gëzimi si ujit!
Shkonte gjithë Java në falje,
Prisnim Ngjalljen e Jisuit.

Mbushej kisha me aroma,
Me dafina dhe zambakë,
Hidhnin lule duart tona,
Mbi Jisunë në Epitaf.

Pastaj vinte ditë e diel,
Pastaj gdhihej Ditë e Madhe,
Dilte Zoti Krisht si diell,
E prisnim me këngë e valle.
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Pasi përfundonte ceremonia në kishë, të krishterët shkonin
me lambadha të ndezura nëpër shtëpitë e tyre ku hanin darkën e
Pashkës. Tryeza e kësaj dite të shenjtë përbëhej kryesisht nga qengji
i pjekur, petaniku, qumështor, lakror, kalimare etj. Paradite të
krishterët bënin vizita tek njeri-tjetri. Në këtë ditë të shenjtë ata
vizitoheshin edhe nga myslimanët e fshatit duke i qerasur me vezët
e kuqe të Pashkës. Këto vizita ua kthenin myslimanëve në festën e
tyre të Bajramit. Më të lumturit e kësaj dite qenë fëmijët, të cilët
çukisnin vezët e kuqe. Ai që ia thyente vezën shokut duhet që t’ia
merrte.

PROFETI ILIA

Profeti Ilia ka qenë shumë i respektuar nga besimtarët,
sepse ai është shenjti mbrojtës kundra thatësirës. Sipas një tradite
sa herë bënte thatësirë e madhe fëmijët me ikonën e Shën Ilias
ndër duar silleshin nëpër rrugët e fshatit duke kënduar:

 O i Shenjtë Shëndelli
as na jep një pikë shi
të na bëhet gruri i ri
ju shenjtorë, piamberë
që ju lutemi përherë
lutju Zonjës Shën Mari
me kryq e me luvari.
Në Peshtan të Tepelenës në të kremten e profetit Ilia,

besimtarët mblidheshin në kishën e Shën Kollit dhe luteshin që të
binte shiu i dëshiruar për prodhimet bujqësore.

Në Shën Koll, te kishë e lashtë,
te një vend i shenjtëruar,
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tri krahina shkonin bashkë,
prisnin shiun e vonuar.

Mblidheshin e kishën ndiznin,
bëhej meshë e liturgji,
dhe ashtu, në lutje, prisnin,
Zoti i madh t’u hidhte shi.

Gjithë festimet si mbaronin,
Ktheheshin prapë të gëzuar,
Dhe, pranë fshatit kur afronin,
Niste shiu i dëshiruar.
Llukan Stavro me anën e kësaj vjershe, motivet e së cilës

i mban mend që nga fëmijëria e tij, rrëfen se në kishën e Shën
Kollit, besimtarët e tri krahinave luteshin tek kisha e vjetër që
Perëndia t’u dërgonte shiun.

SHËN MITRI

Shën Mitri festohej në mënyrë të veçantë në Peshtan.
Fshtatarët në këtë ditë të shënuar këndonin:

Festë e bukur e Shën Mitrit,
na i gjente shtëpitë plot;
mblidhte prodhimet e vitit,
festë e bukur e Shën Mitrit.

Na buronin këngë prej shpirtit,
për një Shenjt dhe për një Zot;
festë e bukur e Shën Mitrit,
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na i gjente shtëpitë plot.
Shën Dhimitri kremtohej më 26 tetor dhe ikona e shenjtit

zbukurohej me lule, të cilat quhen “Lulet e Shëmitrit”.

MBYTJA E DHESPOTIT

Më 8 maj të vitit 1875 Mitropoliti i Korçës, Dhorothe
Evelpidi u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet pas një jave në fshatin
Peshtan. Imzot Dhorotheu kishte vendosur që Pashkët e atij viti t’i
celebronte në fshatrat e Përmetit, por nuk mundi që ta realizonte
misionin e tij. Ndërsa po kthehej për në Përmet, e zuri një shi i
stuhishëm dhe i pafuqishëm që t’i rezistonte rrymës u mbyt në Vjosë.
Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje:

Në përrua të Velçishtit,
Seç u mbyt veqil i Krishtit,
N,atë përrua të shkretë
Seç u mbyt veqili vetë,
Atje ku s’kishte asnjë pulë
U mbyt goxha dhespot me vulë.
Lipsani i tij u varros në hieroren e Kishës së Shën Kollit në

Përmet. Imzot Dhorotheu përpara se të bëhej Mitropolit i Korçës
ka pasur një funksion shumë të rëndësishëm atë të Protosingjelit të
Madh të Patriarkanës Ekumenike.

LINDJA

Si kudo edhe në Peshtan në momentin që dy të rinj
martoheshin, urimi i të afërmve ishte “Të trashëgoheni dhe me djalë”.
Lindja e djalit ishte gëzim i veçantë, për vetë faktin se shtoheshin
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pinjollët që do të trashëgonin familjen. Gjithashtu u bëhej një krah
më shumë për punë. Me lindjen e fëmijës në familje shtrohej një
drekë ku prisnin vizita nga njerëzit e fisit dhe fqinjët, të cilët uronin
“Me jetë të gjatë”. Disa ditë pas lindjes, fëmijës i vihej emri.
Zakonisht prindërit preferonin që fëmijës së tyre t’i vinin emrin e
gjyshit ose të gjyshes, si dhe emri i ndonjë shenjti sipas kalendarit
ortodoks. Në ditët e para të lindjes, kur numri i vizitorëve ishte i
madh, lehonën dhe foshnjën i shmangnin nga “syri i keq”. Veçanërisht
i ruajmë nga ata vizitorë që nuk kanë fëmijë. Zakonisht pas largimit
të vizitorëve gjyshja e shtëpisë merrte tri copa thëngjilli dhe i hidhte
në një gotë me ujë. Nëse thëngjinjtë qëndronin mbi sipërfaqen e
ujit, vizitori nuk kishte sy të keq, por nëse ata fundoseshin mendohej
se kishte. Mbaj mend gjyshen time Maron, që e kishte këtë zakon
dhe thoshte: “Syri i keq në të qenit”. Sipas traditës 40 ditë pas
lindjes foshnjën e shpien në kishë. Me uratat e 40-ditëshit shprehej
mirënjohja ndaj Perëndisë që krijoi foshnjën dhe e ruajti nënën nga
rreziku i lindjes. Kjo shprehet qartë në vargjet 3, 4 të psalmit 116.

Vargonjtë e vdekjes më kishin rrethuar
dhe ankthet më kishin pushtuar
fatkeqësia dhe dhimbja më kishin vënë përfund
atëhere i kërkova ndihmë Zotit
o Zot të lutem më shpëto….
Më pas vijon me falenderimin e nënës për foshnjën:
Ktheu o shpirti im në prehjen tënde
sepse Zoti të mbushi me të mira
se shpëtove shpirtin tim nga vdekja
e sytë e mi nga lotët….
Nëna me uratat e 40-ditëshit pranon bekimin e Perëndisë.

Ajo ia dha veten krijuesit që të lindë fëmija. Foshnja është krijesë
e Perëndisë dhe e bashkëkrijueses nënë, prandaj ajo shkon në
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kishë që të falenderojë Perëndinë për jetën e re që i dhuroi. Nëna
duke ardhur me shprestari në kishë e vendos fëmijën e saj tek
nëna e përbashkët e të gjithë të krishterëve që është kisha dhe i
lutet Perëndisë: “O Zot beko foshnjën që më dhurove e rrite
atë, urtësoje dhe shenjtëroje. Ti që e bëre të denjë të shohë
dritën e diellit, bëje të denjë të shohë edhe dritën e vërtetë dhe
vendose midis fëmijëve të tu të kishës së Shenjtë”.

Prifti lëçit lutjet për foshnjën dhe nënën. Më pas, ai e bekon
foshnjën, e mer ndër krahët e tij dhe duke i bërë shenjën e kryqit,
thotë: “Kishërohet shërbëtori i Perëndisë, në emrin e Atit, të
Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë”. Amin. Nëse foshnja është djalë,
prifti e mer atë brenda në altar. Pas bekimit të tretë Prifti thotë
lutjen e Simeonit: “O Zot, tani lëre shërbëtorin tënd të shkojë
në paqe, sipas fjalës sate, se sytë e mi kanë parë shpëtimin që
Ti ke pregatitur për popujt, dritën nëpërmjet të cilës do tu
zbulohesh çifutëve dhe praninë tënde madhështore në popullin
e Izraelit”. (Lluka 2, 29-32) Pas kësaj urate, prifti ia kthen fëmijën
nënës.

PAGËZIMI

Pagëzimi i fëmijës ishte i domosdoshëm, sepse nëse foshnja
qe i pa pagëzuar ai nuk mund të kungohej. Gjithashtu në kohët e
hershme fëmijët lindnin në kushtet e shtëpisë dhe një pjesë e mirë
vdisnin pas disa muajsh. Nëse fëmija ishte i papagëzuar atëhere
nga kisha nuk i kryhej asnjë ritual. Pagëzimi i foshnjave bëhej edhe
për arrësye të regjistrimit. Në ato kohë kisha mbante regjistrat e
gjendjes familjare të fshatarëve. Kur fëmija bëhej disa muajsh e
pagëzonin në kishë. Zakonisht kumbarë bëhej ai që kishte qenë
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për gjithë familjen ose një njeri tjetër i mbarë nga fisi, i cili duhej të
ishte orthodhoks, i pagëzuar dhe të kish vënë kurorë në kishë.
Misteri i pagëzimit të shenjtë konsiston në zhytjen e fëmijës tre
herë në ujë në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Si parakusht
për të kryer pagëzimin  është që personi që do pagëzohet të mohojë
tre herë satananë dhe të pohojë Simbolin e Besimit. Foshnja nuk
mund të flasi, prandaj këtë e bën kumbari, i cili e shoqëron atë dhe
e pret me peshqir kur del nga kolimvithra e pagëzimit. Nuni duhet
të kujdeset për jetën shpirtërore të foshnjës.

Jo vetëm në Peshtan por në të gjithë krahinën, për nunin
tregohej respekt i vecantë. Në çdo gëzim familjar ai renditej tek
miqtë më të nderuar të shtëpisë. Sipas kanoneve të kishës, nuni
nuk duhet të martohet me nënën e fëmijës, nëse kjo e fundit mbetet
e ve, sepse marrëdhëniet shpirtërore qëndrojnë më lart se ato fizike.
Nëse dikush vepronte kështu martesa zgjidhej dhe personat i
nënshtroheshin pendesave për ata që kanë kryer marrëdhënie të
paligjshme. Kur fëmija mbushte vitin, i vinin përpara një tepsi të
mbushur me sende të ndryshme duke filluar që nga lapsi e letra e
deri tek lopata e mistria. Sigurisht që fëmija do të kapte njerën prej
sendeve dhe besohej se se ç’farë profesioni do të zgjidhte, atë të
lapsit apo të lopatës.

MARTESA

Ceremonisë së martesës i paraprihej me fejesën midis dy
të rinjve. Zakonisht si kudo edhe në Peshtan, fejesat bëheshin me
mblesëri. Detyrën e mblesit e merte cilido që i njihte mirë të dy
familjet e të rinjve dhe e quante të arrësyeshme se do të dilte një
krushqi e mirë. Prindërit e të rinjve, pasi diskutonin me mblesin i
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jepnin fjalën. Babai i djalit, në zgjedhjen e nuses dëshironte që
vajza të ishte në rangun e tij, e ndershme dhe puntore si dhe nga
shtëpi e mirë. Po këto kërkesa kishte edhe babai i vajzës për djalin,
që të ishte puntor dhe pa vese të këqija. Qëllonte ndonjëherë që
pala e vajzës ose e djalit, të mos e jepte pëlqimin për lidhjen e
kësaj krushqie. Në këto  raste, me qëllim që të mos e fyenin palën
tjetër kurrë nuk tregonin arrësyet.

Nëse binin dakort, vazhdohej me pirjen e “kafeve të vogla”
që zhvilloheshin me anë të vizitave të ndërsjellta. Pirja e kafeve,
vuloste fjalën e dhënë. Në vijim pala e dhëndërit shkonte tek shtëpia
e nuses për ta kërkuar. Vizita shoqërohej me dhurata dhe fejesa
quhej e shpallur. Në këtë moment bëhej shkëmbimi i unazave. Sipas
traditës familja e vajzës i vendoste unazat e florinjta në një kupë
me oriz dhe djali do ta merrte i pari e do t’ia vinte unazën vajzës
dhe anasjelltas. Pikërisht ky do të ishte edhe çasti kulmor i fejesës
dhe shoqërohej me trokitjen e gotave si dhe urimet e rastit.
Ceremonia vijonte me qerasjen me ëmbëlsira dhe fejesa quhej e
shpallur. Zakonisht këndonin këngë folklorike:

Moj unaza me flori
more burrë, trim të ri.

Kjo ceremoni në gjuhën e popullit quhej ndryshe
“shkëmbimi i nishaneve”. Sipas zakonit, mblesit i blihej si dhuratë
një palë kepucë.

Dita e martesës përcaktohej që më parë me pëlqimin e të
dy palëve. Tradita e thoshte se nuk qe mirë që të ndryshohej dita e
dasmës. Familja e djalit fillonte që më parë përgatitjet për dasëm,
duke menduar se kë do të ftonin si dhe për sasinë e mishit e të
rakisë që do t’u nevojitej gjatë ceremonisë. Zakoni e kishte që
dasma të fillonte të dielën, me ceremoninë e kurorëzimit dhe zgjaste
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një javë. Zakonisht ftesat e dasmës bëheshin familjarisht për njerëzit
e afërm, ftesa çift si dhe të ftuar të veçantë. Shtëpia e nuses duhej
të përgatiste pajën, e cila dërgohej për në shtëpinë e dhëndërit disa
ditë përpara dasmës.

Ceremonia e martesës fillonte me vënien e kurorës në kishë.
Si kusht themelor ishte që dhëndëri dhe nusja të qenë të pagëzuar
në kishën orthodhokse. Gjithashtu edhe kumbari duhej të qe i
pagëzuar dhe të kishte vënë kurorë në kishë. Në misterin e martesës
burrit dhe gruas iu jepet mundësia qe të bëhen një trup dhe një
shpirt, në mënyrë që ajo që ka filluar këtu në tokë të mos ndahet
deri në vdekje.

Shërbesa e martesës konsiston në kurorëzimin e çiftit. Më
parë prifti kurorëzon dhëndërin duke thënë: “Kurorëzohet
shërbëtori i Perëndisë në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të
Shenjtë”. Pasi e thotë tre herë duke bërë shenjën e kryqit,
kurorëzon edhe nusen.

Sipas traditës nusja shëtitej në gjithë fshatin duke
shfrytëzuar dy rrugët hyrëse të Peshtanit. Nëse nusja banonte në
lagjen e poshtme, duhet të hynte në fshat nga lagja e sipërme, me
qëllin që të kalonte nëpër gjithë fshatin dhe atëhere kur e kish
shtëpinë në lagjen e sipërme duhet të hynte nga lagja e poshtme.
Kur ktheheshin nga kisha për në shtëpi, nuses i lyenin gishtin me
mjaltë, që simbolizonte harmoninë e dashurinë. Më pas ajo lyente
pragun e sipërm të derës. Nusja nusëronte në fund të odës, ndërkaq
të afërmit shkonin për ta parë. Darka e dasmës fillonte me dollinë
e ngritur nga nuni dhe përfundonte tek më i vogli që ishte shtruar në
tavolinë. Në vijim i këndohej priftit që u vuri kurorë.

Në gaz e në lodër jemi
uratën për nder e kemi.
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Të hënën paradite të afërmit shikonin pajën që kishte sjellë
nusja. Ditën e tretë pas dasme, nusja shkonte për të mbushur ujë
në krua. Gjithnjë e shoqëronte një djalë i vogël. Që nga ky moment,
fillonte edhe aktivizimi i nuses në punët e shtëpisë. Gjëja e parë që
bënte ishte gatimi i një ëmbëlsire. Një javë pas martese, nusja kthehej
për të parë prindërit e saj.

VDEKJA

Vdekja është frika dhe tmerri i njerëzve. Ajo shkon kudo
dhe nuk bën përjashtime, nuk ka frikë nga asnjë dhe i mposht të
gjithë. Me anën e vdekjes realizohet shkëputja e trupit të njeriut
nga shpirti. Megjithëse vdekja është e sigurt dhe e pashmangshme
të gjithë besojmë se një ditë do të vdesim. Të gjithë i kemi gati
pasaportat për udhëtimin e qiellit, por është e panjohur koha kur
secili nga ne do të mari vizën për këtë udhëtim. Shpesh pyesim
veten, nëse Perëndia nuk e ka llogaritur mirë çastin e vdekjes dhe
e mori dikë përpara kohe?

Sigurisht që nuk mund ta kuptojmë arrësyen përse Perëndia
disa i merr më shpejt e disa të tjerë më vonë? Por një gjë është e
qartë, që Perëndia çdo gjë e kryen për interesin e shpirtit tonë,
prandaj edhe vdekjen ia dërgon secilit në momentin e përshtatshëm.
Vdekja për njerëzit e mirë është gëzim sepse i shpie ata drejt
Parajsës, por edhe për të ligjtë është e dobishme, sepse i shkëput
nga mëkati. Nëse ne da ta dinim momentin e vdekjes, atëhere kjo
gjë do ta hidhëronte gjithë jetën tonë. Do të na e zhdukte gëzimin
dhe hija e vdekjes do të mbulonte me një mjegull të rëndë e
melankolike gjithë horizontin e jetës. Po të dihej për secilin ora e
vdekjes, atëhere ai do të kryente çdo gjë të ligë gjatë gjithë jetës
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së tij dhe në çastin e fundit do të pendohej. Por sa vlerë do të
kishte një gjë e tillë? Njerëzit mëkatarë do të shtoheshin. Ja përse
Perëndia, që çdo gjë e kryen me urtësi, na e fsheh çastin e vdekjes.

Kufoma e të vdekurit kalonte një natë në shtëpi, ndërsa
ditën tjetër bëhej varrimi. Kambana e kishës së Shën Mërisë binte
vazhdimisht me tinguj zie dhe njerëzia e kuptonte që dikush nga
fshati kishte ndërruar jetë. Si kudo edhe në Peshtan, vajtimin për
të vdekurit e bënin gratë, të cilat shkulnin flokët dhe çirrnin faqet
me thonj. Arkivolin e shpinin në kishë e prej aty drejtoheshin për
në varreza. Në kishën e Shën Thanasit gjendej “Froni mortor”,
mbi të cilin vendosej arkivoli. Poeti peshtanak Llukan Stavro ka
krijuar një vjershë mjaft mbresëlënëse për këtë fron.

Dilte nga Kisha, kur vdiste njeri,
Froni mortor, i drunjtë, me katër këmbë,
Futej i heshtur shtëpi më shtëpi,
Dhe dilte andej sa një mal, i rëndë.

Eh, nuk e dimë se ç’u bë ai Fron,
Por dimë që fajin s’na e kishte ai;
Vdekja, dhe pa të, vazhdon e vazhdon,
Të ndjerëve Froni u jepte madhështi.
Në momentin që lipsani i të vdekurit vihet në varr, Prifti

mer lopatën e hedh dhe në formë kryqi duke thënë: “I Zotit është
dheu dhe të gjithë ata që bien në të”. Më pas i derdh vaj e verë.
Rituali vazhdon me mbulimin, ndërkohë psalin: “Bashkë me
shpirtërat e të drejtëve të mbaruar, prehe o Shpëtimtar edhe
shpirtin e shërbëtorit tënd”. Pasi arkivoli të jetë mbuluar të
pranishmit thonë: “I përjetshëm qoftë kujtimi”.
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  Popullsia ortodokse i varroste besimtarët pranë kishave.
Lagja e sipërme e fshatit pranë kishave të Shën Thanasit dhe të
Shën Mërisë, ndërsa lagja e poshtme pranë kishës së Shën e
Premtes. Zakoni e kishte që i vdekuri të përkujtohej në të tretat, të
nëntat dhe të 40-tat. Gjatë këtyre përkujtimoreve bëhej koliva
(grurë i zjerë i sheqerosur) dhe trisai në kishë, më pas shkonin në
varreza. Zakonisht grurin e ndanin disa gra të veja si: Dhespina
Laçi, Aleksandra Plaka, Arsimo Kume, Kato Mërtiri, Lino Laçi,
Çino Done, Eftali Gjoka, Paskali Done etj.
               Në të gjitha rastet e përshpirtjeve nga familja e të ndjerit
shtrohej një drekë. Gjithashtu të afërmit dhe shoqëria gjatë 40-
ditëve shkonin shpesh në shtëpinë e të ndjerit për të ngushëlluar
njerëzit e familjes. Shprehjet më të përdorshme në të tilla raste
qenë: “Tu ketë lënë uratën” ose “Të rroni dhe ta kujtoni”.
Zakonisht vizitorët ofrojnë diçka sipas mundësisë që kanë. Nga
familja e të ndjerit u ofrohej kafeja dhe një gotë raki.

Lindja, martesa dhe vdekja ose siç thuhet në terminologjinë
kishtare: pagëzimi, kurorëzimi dhe shërbesa e varrimit janë tre
momentet më kulmore të jetës së njeriut. E në raste të tilla atij i
duhet që t’i derdhi paratë lumë për t’i bërë të gjitha adetet ashtu siç
e do tradita e zakoni. Dikur njerëzit mjaftoheshin me pak shpenzime,
ndërsa tani çdokush duhet ta mendojë mirë, nëse kërkon ta realizojë
çdo gjë perfekt.

Ata që kanë para nuk pyesim shumë dhe i derdhin ato si
lumë, mjafton që gjithçka të dali e mrekullueshme dhe të pëlqehet
nga të tjerët. Ndërsa pjesa tjetër të shoqërisë, nga mungesa e parave
duhet që t’i drejtojë sytë nga qielli. E në raste të tilla zgjidhja vjen
me anën e “Borxhit”, i cili nuk iu ndahet gjatë gjithë jetës. Borxh
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pra për të lindur, për t’u martuar por edhe për të vdekur. Njeriut i
kushton shumë që të jetojë, por edhe të vdesë nuk i kushton pak.
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