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REFLEKSIONE  PLEQËSORE 
 

DUHANI, KJO “BIMË E MALLKUAR,” I CILI “MA VODHI” FEMIJËRINË! 
  

Kosova, tokë shqiptare e lagur dhe e larë në cikle me gjak shqiptari, (e futur 

dhunshëm) në ish Federatën Jugosllave ishte dhe mbeti rajoni më i pazhvilluar i saj.                  

Pas Luftës së Dytë Botërore, e zhytur në varfëri të skajshme, Ajo u shndërrua në 

poligon eksperimental për qenien shqiptare, mbi supet e së cilës u shkarkuan: mllef e 
mëri; vuajtje e mjerim, izolim e dënim;burgim e vrasje (pa u bërë gjyq) ku veçohen:  

● analfabetizmi i trashëguar nga robëria shekullore, pengesat e shumëfishuara për t’u 

shkolluar: varfëria dhe skamja; mungonin mësuesit dhe librat; tradita dhe emancipimi, 

shkollat e mesme dhe të larta. (Paradoksi i kohës ishte: Gjuha dhe Letërsia Shqipe 

studiohej në kryeqytetin serb!); 

● shkallë marramendëse papunësie dhe varfërie ku “dhia dhe lopa ishin burim jetese”! 
● presion i dhunshëm e sistematik ndaj shqiptarëve për ta ndërruar kombësinë dhe për 
t’u shpërngulur në Turqi (llogaritet, më shumë se 5 milion turq kanë prejardhje 

shqiptare, “të gjithë ata që e kanë qafën e bardhë”!) 

● përndjekja dhe burgosja e intelektualëve shqiptarë (të burgosurit e ndërgjegjes), 
por edhe bujqve dhe blegtorëve  shqiptarë në aksionin famëkeq “për t’i mbledhur 
armët”, të cilat faktikisht ata nuk i kishin;  

● nxitje e programuar, për ta kultivuar bimën e duhanit (gjenocid i stërholluar)....!!.. 

 Ishte koha kur të drejtat e shqiptarëve ishin nëpërkëmbur, së bashku me këtë edhe 

të drejtat e fëmijëve!   

  
Tregimi për duhanin për ne evropianët filloi më 12. tetor. 1492. kur Kristofer 

Kolombo shkeli për të parën herë në Amerikën Latine. Portugalia konsiderohet si 

vendi i parë jashtë Amerikës e cila ia nisi kultivimin e bimës së duhanit, më 1512. Më 

1560, nëpërmjet Francës, duhani arrin në Holandë dhe ngadalë “pushtoi” tërë Evropën!!  

 Duhani, kjo “bimë e mallkuar,”bën pjesë në klasën e bimëve industriale së 
bashku me lulediellin, ullirin, rrepën e sheqerit, kallamin e sheqerit, lirin, kërpin  
dhe pambukun. 
 Kultivimi i bimës së duhanit tek ne  në Kosovë, në Luginën e Preshevës deri 
në Kumanovë(vendbanime me popullatë kryesisht shqiptare), zuri fill aty kah vitet e 

50-ta, të shekullit të kaluar, për të vazhduar nëpër fshatra deri te vitet e 80-ta!  
 Për çështje ekzistenciale, mbjelljen e duhanit e kishte kërkuar me ngulm vetë 

populli shqiptar (nëpërmjet babait të heroit të rënë në LNÇ) e drejtë kjo e fituar më 1951! 

Nga qyteti im i lindjes nuk mbahet në mend, që përveç shqiptarëve, ndonjë 
familje serbe apo malaziase ta ketë kultivuar bimën e duhanit! Ky reagim i 

popullatës joshqiptare, (nga qyteti i origjinës)  ndaj kultivimit të duhanit, nuk ka si të 

bjerë ndesh me reagimin e popullatës tjetër joshqiptare nga qytetet tjera të Kosovës! 
 Kosova e dekadës së gjashtë të shekullit të kaluar ishte rajoni më i 
pazhvilluar i Ballkanit Jug-Perëndimor, popullsia e së cilës merrej me bujqësi, blegtori 

dhe zejtari,(përkundër pasurive të mëdha nëntokësore dhe mbitokësore që i kishte)! Një 
numër i vogël njerëzish ishin punëtorë tregtie dhe nëpunësish ;  buxhetorë me rroga 

në administratën shtetërore, me sigurime shëndetësore dhe shoqërore. Këta të fundit 
për fëmijët e tyre; pesë, gjashtë,...deri në dhjetë, për t’u bërë më pas “kumbarë”,edhe me 

Mareshalin, (meqë iu kishte vrarë gjyshërit, dajallarët e xhaxhallarët!) merrnin “shtesa 

fëmijërore” dhe fillimisht kishin “kushte dhe standard më të lartë jetese.” Për t’i fituar 
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po këto “shtesa,”pronat tokësore të trashëguara brez pas brezi, do duhej t’ia falnin 
shtetit (në mënyrë që pas disa vitesh, “ish tokat e veta” t’i “merrnin me qira,” për të 
mbjell duhan)! 

Ishte koha kur turistët italianë, gjermanë, francezë, danezë, zviceranë, austriakë... 

të gjithë me makina luksoze shkelnin në tokën e “shqipeve të Kosovës, ”rrugët kryesore 

të së cilës ishin të shtruara me zhavorr (përplot me gropa, kur edhe nga automjeti më i 

vogël ngrihej “re e dendur pluhuri”). Turistët, me kamera e fotoaparate regjistronin 

“peizazhe” të ngjashme me ato afrikane! Djalëria dhe rinia nëpër qytete, e “tëra” e 

paangazhuar në shkollim dhe punësim ishte e djerruar; disa kohën e kalonin duke i 
përlarë gjelat në tokë e rosat në ujë, apo garonin me pëllumba e disa të tjerë 
“evidentonin”parakalimin ditor të turistëve; a kishte më shumë gjermanë apo italianë 
...?!   

 Papunësia e skajshme dhe niveli i ulët i jetesës nëpër qytete, në njërën anë dhe 
“reklamimi shtetëror” për ta kultivuar bimën e duhanit (si shumë fitimprurëse!) në 
anën tjetër, bëri që në mjediset qytetare siç ishin Gjakova, Gjilani dhe Përzëreni të 
zënë fill mbjellja vullnetare e duhanit, duke krijuar një traditë 25 vjeçare, fshatare!! 
 “Pushteti popullor” e kishte “analizuar” mirë, që kultura bujqësore industriale e 

bimës së duhanit, u “përshtatet shqiptarëve”:  

● nataliteti i lartë; 

● analfabetizmi i “ngjeshur” dhe 

● mendësia “jashtë rrjedhave të kohës”. 

 “Bartësit e pushtetit” mendonin paksa edhe ndryshe: Krahas punës rraskapitëse që 

kërkon bima e duhanit, më pas “helmimin” e vazhdueshëm me nikotinë, me gjasë do të 

ekzistojë prirje tek prodhuesit dhe familjarët e tyre, për të qenë duhanpirës potencial (por 

me gjasë, edhe bartës të sëmundjeve kronike; kancerit të organeve të frymëmarrjes, të 

lëkurës, të migrenës, të sëmundjeve të zemrës dhe të enëve të gjakut, insultit të trurit ...)! 

                             

ÇFARË  DIMË  PËR  BIMËN  E  DUHANIT ? 
 Në Kosovë kryesisht është kultivuar duhani i llojit OTLA (me rritje 80 cm- 1 m., 

me fletë mesatare). Në raste të rralla janë mbjellë edhe dy llojet tjera; VIRXHINIA (me 

rritje deri 2 m me fletë të gjata) dhe PRILEPI (duhan xhuxh, me rritje 30 cm - 40 cm me 

fletë të vogla). Farëza e duhanit është shumë e imët, 1 gram = 10.000- 12.000 farëza. 

 Në ambientin, kushtet dhe rrethanat e viteve 50-të, të shek. të kaluar “krerët 
familjarë” (me gjasë edhe pa pëlqimin e të tjerëve!) vendosnin për ta mbjellë duhanin 
(në sasi jo më pak se 20.000 fidanë). Me kalimin e viteve në mesin e të rinjve (si për 
çudi!) filloi të flitej me  “mburrje” dhe “krenari”, për numrin gjithnjë e më të madh 
të fidanëve të mbjellë deri në 1 hektarë! (Sa ishte numri i fidanëve të duhanit, mund të 

llogaritet; ata të mbjellë në rreshta horizontal dhe kolona vertikal ishin të baraslarguara 

afërsisht 20 cm)?! Numri rekord i prodhuesve të duhanit në Kosovë, ishte në vitin 1957. 

 Fillimisht lidhej KONTRATA me Ndërmarrjen (shtetërore) për Grumbullimin e 
Duhanit, e cila e bënte furnizimin e prodhuesve me farëza. Kontrata precizonte numrin e 

fidanëve që do mbjellë kontraktuesi: 20.000; 30.000;....apo edhe 100.000 e më shumë. 

Pasi të kryhej mbjellja, “komisionarët e ndërmarrjes”, gjatë punës në terren e bënin 
numërimin e përafërt të fidanëve të mbjellë dhe i shënonin në Tabelën prej dërrase, 
me “kulmare”, të vendosur në një shkop druri, të ngulur në mes të duhanishtes!! Duhani 
ishte “monopol shteti” dhe si i tillë “kontraktuesi” detyrohej ta dorëzojë për magazinim 

tërë prodhimin e fituar! (“Trimat e kohës” gjithnjë kanë gjetur shteg, për të shitur 
duhanin fshehurazi, si mall kaçak, të cilët me gjasë i ka pritur edhe burgu)!  
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 Le të përshkruajmë “rrugëtimin jetësor” që ndjek farëza e duhanit dhe punët 
rreth bimës së duhanit, deri në magazinim, rrugë e cila shpie më pas në Fabrikën e 

duhanit, për t’u bërë cigare: 

(01) -përgatitën serrat me arka xhami;  

(02) -plehërim me trashësi deri 10 cm; 

(03) -mbjellje e farëzave në serra; 

(04) -ujitje e përditshme e tyre; 

(05) -heqje sistematike, e ndejshme (një mujore)  

         e barishteve (barojave); 

(06) -mbjellje e fidanit (në arën e punuar imët),  

         kur ai arrin madhësinë (6-7) cm; në 

         rreshta drejtvizorë (2-3) m. dhe në kolona   Fig.  1. Fidanët e duhanit 

         drejtvizore (100-150) m      

(07) -ujitje e kujdesshme (me tas) e fidanëve, derisa të mbijetojë bima;     . 

(08) -mbjellje e “përsëritur” e fidanëve të firuar;             

(09) -prashitje e parë me shat (të vogël);                                             

(10) -prashitje e dytë me shat; 

(11) -ujitje (vaditje) e parë (duke e futur në duhanishte një “përroskë uji”); 

(12) -ujitje (vaditje) e dytë, kohë kjo para se të filloj vjelja e duhanit, atëherë kur bima  

         ka arritur gjatësinë (60-80) cm. Vaditjet bëheshin gjatë tërë natës, datën e caktuar  

         të radhës (nën mbikëqyrjen e dy-tre vetave, për ta orientuar rrjedhën e ujit dhe për  

        “të fjetur” në çaste të caktuara me këmbë në ujë!! 

(13 - 20)  -vjelje sistematike e shumëfishtë e “fletëve të pjekura”, punë e cila kërkonte “fuqi  

                 punëtore”, paksa më të madhe, e siguruar nëpërmjet “argatëve”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 2. Duhani i papjekur –“Otla” 
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“Fletët e pjekura” janë të ngjyrës si një kalim nga jeshil i çelur në të verdhë, 
“të pjekura” ato gjenden, edhe tek duhani i “pa lulëzuar.” Gjatë një vjelje tek një “bimë 

duhani”merren (3-4) fletë, por jo më shumë(!) duke ia nisur nga fletët e “poshtë” dhe të 

“ngjitura për Tokë”; “fonak”; “tipllyk”;”dora e tretë”;...deri në “fletët e majës”. Një bimë 
duhani i ka (15-25) fletë. Kështu vetëm me vjelje, bimës i “rikthehemi” (7-8) herë, 

ndërsa nga fillimi i punëve çdo bimë duhani “kapet nëpër dorë”(21-22) herë, ndërsa fletët 

e duhanit akoma më shumë herë! Vjelja e tërësishme e duhanit zgjatë përafërsisht (1,5-2) 

muaj! Bima e duhanit përmban sasi të madhe yndyrore, ndyrësi të zezë (dyllë i zi) 
dhe të hidhur, prej së cilës duart me shumë vështirësi pastroheshin, ndërsa teshat 
hidheshin në plehra!  Lirimi i nikotinës nga shumësia e fletëve të duhanit, bënte që 
“njerëzit e ndodhur në mesin e duhanit”, gjithnjë ankoheshin për dhembje koke! 

Fig. 3.  Duhani i  pjekur dhe i lulëzuar  -“Virxhinia” 
 

(21) - këputja e lules së duhanit. Në fakt lulja (diametri i së cilës është 15 cm) përmban  

          një “buqetë” petale dhe sepale me ngjyrë trëndafili(pembe), lule ku bletët marrin  

          nektarin e tyre të preferuar (thumbimet nga bletët vetëm mund të numërohen)!  

          Lulen e duhanit do ta këpusim atëherë, kur gjysma e fletëve tashmë janë vjelë. Pasi   

          lulja të jetë këputur, fletët e pa vjela rritën akoma dhe fitojnë sasi yndyrore të re ;  

          kjo nënkupton rritje të re peshe! 

(22) - duhani i vjelë gjatë ditës, patjetër duhet sistemuar duke e futur në vargje ,  
          nëpërmjet gjilpërës metalike 20 cm të gjatë; fletët e duhanit futën një nga një,  
          në një spango të gjatë 2 metra. Mund të formohen 30-40 vargje, varësisht nga  

          duhani i vjelë. Për të krijuar vargje duhani, gjithnjë është kërkuar “fuqi e re  



Prof. Bedri Jaka  Faqe 5 nga 9 

 www.bedri-jaka.com 

 

           punëtore”, e siguruar kjo nga fëmijët me një pagesë (të papërfillshme)! 

 

 

 

 

Fig. 4.  Fermentimi i duhanit në vargje –mënyrë klasike 

 

Fig. 5.  Formimi i tubave të  duhanit 
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(23) -të fermentuarit (tharja) e vargjeve (bëhet aty ku ka Diell dhe nxehtësi), varësisht  

         nga moti, proces i cili zgjatë dy-tre javë apo edhe më shumë (duke u përkujdesur  

         mos të laget nga shiu)! Duhani i fermentuar vetëm në Diell, fiton ngjyrë të  
         verdhë, si limoni apo ari ndërsa duhani i lagur nga shiu (gjatë tharjes) fiton  
         ngjyrën si një kalim nga e kuqe në ngjyrë kafe. Çmimi i duhanit të verdhë,  

         krahasuar me duhanin e kuq ishte dukshëm më i lartë (deri 4:1). 
         Pas javës së parë, vargjeve iu ndërrohet pozicioni, në mënyrë që “dy polet” e  
         tij të jenë “rreshkur” njëlloj nga Dielli.  
(24) -të formuarit e “tubave, ”sajuar nga pesë apo më shumë vargje dhe “sistemimi” i  

         tyre në ndonjë dhomë apo stallë; 

(25) -ndër punët e fundit, por shumë të zorshme dhe shumë të dëmshme për shëndetin  

         ishte PALOSJA E DUHANIT. Kjo për faktin që puna kryhej dimrit, në dhoma të  

         mbyllura, aty ku ishin magazinuar sasi të mëdha duhani të “papërpunuar”(tuba) dhe  

         të “përpunuar” (të bërë palë-palë, si “çorapet”). Matje të ndotjes së ajrit me nikotinë  

         atëbotë nuk janë bërë, por në mëngjes punës ia ke filluar “si i shëndoshë”, në  

         mbrëmje punën e ke mbaruar “si i sëmurë”; me dhimbje koke, marramendje, e  

         vjellje dhe kjo për çdo ditë! Të gjithë ishin për ndihmë mjekësore, por “njerëzit  
         e duhanit” nuk gëzonin sigurime shëndetësore! Ftoni dhe limoni ishin dy frutat  
         të cilat “ndreqnin punë”!!! 
  

 
 

Fig. 6. Palosje bashkëkohore e duhanit – Fermentimi me tupan 
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Palosja e duhanit  nënkupton klasifikimin e fletëve të fermentuara, sipas cilësisë  

        (ngjyrës), duke krijuar më pas stoqet e duhanit të formës së “paralelepipedit  

        kënddrejtë”. Zakonisht, palosja e duhanit është bërë pas Vitit të Ri. Fillimisht,  

        tubat e duhanit janë “zbutur” duke i futur në ambiente ku ka avuj uji, në  
        mënyrë që gjatë klasifikimit të duhanit, sipas cilësisë (ngjyrës dhe madhësisë; i  

        verdhë, i kuq, jeshil i mbyllur, ngjyrë kafe, e përzier, i mykur, i madh,...)  mos të  
        shpie në “thyerje” dhe “copëtim” të fletëve.  
        Disa prodhues duhani, duke qenë mospërfillës (nga padituria apo përtacia), tubat i  

        “zbutnin” duke i spërkatur me ujë, mirëpo pas dy-tre ditëve fitonin “duhan të  
        mykur”, çmimi i të cilit ishte i papërfillshëm, apo thënë ndryshe “çmim i një  
        lëmoshe”! 
(26) -të dorëzuarit e “paralelepipedëve” nga duhani, në Qendrën Grumbulluese të  
         Duhanit (Gjakovë, Gjilan dhe Përzëren) bëhej në ditën “kur ty ta ka ënda”.  

         Komisioni 3 anëtarësh i dalë nga këshilltarët komunal (por i drejtuar nga jo  

         shqiptari), vlerësonin cilësinë e duhanit dhe ofronin edhe çmimin (klasa I-A;  

         klasa I-B; klasa I-C; klasa II-A; klasa II-B; klasa II-C; klasa III-A;klasa III-B; klasa  

         III-C; nga duhani i verdhë (i shtrenjtë) deri tek ai i mykur apo pjesërisht; i mykur  

         çmimi i të cilit ishte përbuzës! Çdo prodhues duhani kishte të drejtë ankese, por  
         përfitimi eventual ishte zhgënjyes! 
         Duhani “dorëzohej” në dimër, ndërsa “pagesa” kryhej në pranverë, atëherë  
         kur janë marr farëzat për bimën e re. Nga kultivimi njëvjeçar i duhanit, duke i  

         mbjell 25.000 “fije duhani”, familja përfitonte “aq para” sa “mjaftonin” për të  

         siguruar bukën e gojës, pak veshmbathje, për ta pagua qiranë e duhanishtes,  

         material shkollor dhe pak para për argatë, por pa mundësi reale për të blerë radio,  

         biçikletë, transistor apo orë dore! 

          
Punët lidhur me kultivimin e bimës së duhanit dhe prodhimin që jep ai zgjasin 12 
muaj të vitit; thënë ndryshe, përveç që janë të lodhshme, jo fitimprurëse, të dëmshme 

për shëndetin, ato nuk kanë të sosur asnjëherë ! 
 
Që nga viti 1954, gjashtë vite rresht u rrita “me duhanin” dhe “për 

duhanin”, bimën e “mallkuar”, e cila jo vetëm mua, por edhe një pjese të 
konsiderueshme të gjeneratës sime ua “vodhi” fëmijërinë! Ja, të pathënat me fakte: 

 Zgjimi nga gjumi, në agun e çdo mëngjesi pranveror dhe veror, ishte tamam si 
një “tërmet”, në trupin e njomë, të parritur dhe të pangopur me gjumë fëmijëror, 
duke i prishë ëndrrat në nismë! Lindjen e Diellit por edhe Perëndimin e Tij “do 
duhej” ta shihnim “drejtpërdrejt”, duke punuar në duhanishte! Atëbotë “stinët ishin 

me Diell”! Ishte koha kur PS endë “nuk kishte ardhur në këtë botë,” për ta kënduar 
këngën: 
 
                              E  DUAM  LUMTURINË (A. Doçi, P. Çako, P. Simaku) 
 { “Kur një zog, një pëllumb ne shikojmë; duam krahë si ata të fluturojmë”. 
             “ Zemra jonë tik e tak kur troket; me zemrat flet.” 

 
“Në çdo stinë kudo jenë, pranverojnë ;dhe në sy ata mbajnë jetën tonë”. 
“Dashurinë, lumturinë e pafund;me ëndrra shumë.” 

  
“Janë një botë me ëndrra; janë të vegjël shumë.” 
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 “Mos lëndoni nëna; syrin e pagjumë.” 
 
“Të gjitha do i dhuroja; kaq të lumtur t’i shikoja.” 

 “Dhe fëmijët në gjithë globin anembanë.” 
  

“Mos ja-u prishni lumturinë; mos ja-u prekni dashurinë” 
  “As kush mos të provojë; se nënat s’ju lejojnë!” 
  

“Fjala “nënë” kudo në botë; zgjon në zemra dashurinë.” 
 “Mirëmëngjesi jetës i thotë; se nëna e lind njërin.” 
  

“Kjo dorë që e tundi djepin; gjithë botën e sundon ooo.” 
  “Mos ja-u prishni ëndrrat; janë të vegjël shumë”....! 
 “Mos lëndoni nëna; syrin e pagjumë.”!! }                  
  

Gëzimi më i madh fëmijëror i ditës ishte kur “binte rrebesh shiu”, apo 

“vranësira e ditës së re”, “mëngjesin e kishte shndërruar në muzg”, rrethana moti të 

cilat ishin të frikshme dhe e pamundësonin shkuarjen dhe punën tonë të ditës, në arën e 

duhanit. Ka rastisur që moti të befasojë, duke i “larë” në shi dhe breshër, “bujkrobërit”! 

 Ndër vite, jo të gjitha dhuratat shkollore (në libra), të shpërndara në muajin 

qershor i kam marr me dorën time! “Duke mos qenë prezentë, ”ditën kur komunikohej 

suksesi, shokët e klasës m’i sillnin dhuratat në shpi!Edhe sot zhgënjimin e kam të freskët. 

 Në vitin e largët 1954, në duhanishten tonë, në cilësinë e argatit kishin 
punuar shumë të rinj, nxënës apo student (për të fituar dy bileta për “kinema”), të 

cilët më vonë ishin bërë emra të njohur të sportit, kulturës, artit, arsimit dhe shkencës. 

Unë si “nikoqir”, atëbotë i furnizoja me ujë burimi, të pijshëm e të ftohtë! 

 
Kultivimin e duhanit e “provoi” të thuash çdo familje qytetare, edhe ata të 

cilët nuk kishin parcelë toke të vetën! Toka merrej me qira njëvjeçare. Fillimisht 
duhanin nuk e kultivonin familjet, kryefamiljari i së cilave ishte nëpunës. Pas viteve 

të 60-ta edhe familje nëpunësish (5-6) anëtarësh, me standard të rrezikuar jetese e 
“provuan” kultivimin e duhanit! Kështu, qytetarët e të gjitha “shtresave sociale” me 

“vetëdëshirë” filluan së jetuari si “skllevër”, me duhanin dhe për duhanin, “nikotina” i të 
cilit tashmë ishte “shndërruar” në “opium”! 
 Ishte koha kur mbrohej “teza”: Edhe pse kultivimi i duhanit nuk po sjellë 
përfitime materiale, ia vlen të mbjellët, meqë të rinjtë “janë larguar nga rruga” dhe 

së paku tek ata po zhvillohen shprehi pune! Përfituan paksa vetëm bashkësitë familjare, 

me dhjetë e më shumë anëtarë krahu, me arë duhani në pronësi të tyre, të cilët kanë 

mbjellë deri në 100.000 fidanë, duke shitur edhe duhan “kaçak”(puro)! 

 Punët e përditshme rreth bimës së duhanit me shumë gjasë pengonin rritën 
dhe zhvillimin normal psikik dhe fizik të fëmijëve shqiptarë. Gjeneratat e rritura si 

kultivues të bimës së duhanit e “pranojnë” që “ditët i kalonin ngjashëm me të burgosurit” 

me një dallim që “gjumin e natës” e bënin në “shtëpitë e tyre.” Për çudi, në ketë “taraf” 

njerëzit ishin futur vullnetarisht! 

 Ditët e gjata të verës ishin përvëluese dhe shkatërruese për qeniet e njoma të 
fëmijëve (endë të parritur), të cilët në vend që të lexonin libra apo të shkonin në 

verime mali, bjeshke e deti, apo së paku të luanin me top, ishin të detyruar të 
punonin (pa ndonjë dobi) ngjashëm me të rriturit! “Fatbardhë”dhe “me fat” i quanim 
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fëmijët të cilët punonin “nën hije”, të zëmë shegert tek ndonjë zejtarë! Ja, këtu fshihej 

“lumturia fëmijërore” e kohës! Loti më “tradhton”! “O tempora, o mores”!  

  

Vitet tona të fëmijërisë që moti kanë kaluar, në pakthim. Tani në prag të 
pleqërisë që po ofron, ata të cilët janë gjallë e shëndoshë (dhe që e kanë përjetuar 

kultivimin e duhanit, së paku një vit kalendarik!), iu mbetët t’i kujtojnë, si vite të 
humbura dhe të braktisura të një jete skëterre dhe të hidhur, aq sa ishte i hidhur 
edhe vetë “duhani i mallkuar”, si bimë por edhe si cigare!  
 Ishte koha kur  “çdo dite i mjaftonte pikëllimi i vetë”! 
 Kultivimi “vullnetar” i bimës së duhanit ishte “dënim i programuar kolektiv” i  

popullatës së paarsimuar shqiptare në Kosovë, e cila ishte tradhtuar dhe ndarë pabesisht  

nga Trungu Amë. E gjymtuar dhe e shtypur; e përbuzur dhe e lëçitur; e shfrytëzuar 
dhe e përndjekur, Ajo ishte akoma duke qarë dhe dënesur!   

                  
 Gjakovë, 21.  maj.  2011. 

 
 
 
 

Punimi u shkrua me rastin e Ditës Ndërkombëtare e Luftës kundër Duhanit 
31. maj.  

 

 


