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01 Ela në facebook duke biseduar me Martinin. Duke qeshur dhe gëzuar.

novele
Një ëndërr e shkelur...

Ela Martini AniMeri Xhoi Nëna e Elës

MINISTRIA E PUNËVE
TË BRENDSHME

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S ËKy projekt është financuar 
nga Bashkimi Evropian

International Organization for Migration (IOM) 



04

02 03

05

Në rrugë Ela dhe Meri për në shkollë.

Ç’të keqe ka 
më pëlqen? 

Ç’do të 
thuash me 
këtë?

Citonte një filozof 
të famshëm…

Të pëlqen? Po të them 
diçka më tepër se pëlqimi, 
ti po bie në dashuri me 
të. Dhe si? Me facebook, 
as se njeh e as se ke parë 
dhe më e keqja është se 
askush nuk e njeh.

Ti je e mahnitur pas 
tij Ela, më duket se 
të pëlqen së tepërmi, 
një fjalë thotë ai, ar 
të duket ty.

Aha, s’është ndonjë 
mënçuri të citosh të tjerët, 
pastaj mos harro ai është 
27 vjeç, di si të veprojë.Ç’thoshte?

A e di se çfarë statusi 
kishte nxjerrë Martini sot 
në facebook? I shkëlqyer! 
Shumë i mençur.
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Ela para kompjuterit e gëzuar lexon.

Martini xhentil e ndihmon me karrigen.

Ela e lexon e mrekulluar.

I shohim të dy duke folur të lumtur dhe të gëzuar.

Në një kafene Martini takohet me Elën.
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Martini - Do 
kisha dëshirë të 
takoheshim dhe 
njiheshim më 
mirë, si thua?

Përkundrazi ti i kalon të 
gjitha parashikimet e mia 
në të gjitha drejtimet.

Edhe unë jam i gëzuar 
dhe më duhet ta 
pranoj, jam i befasuar!

Ela?

Faleminderit për 
fjalët e mira.

Faleminderit. 
Pse? Më mendoje 
më të mirë?

Jam e gëzuar që 
më në fund po 
njihemi nga afër.
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Ela sapo ka diskutuar me babain e saj. Dera 
që përplaset fort. Nëna e trembur shikon nga 
dera. Ela qan.

Nëna i shkon pranë.

Papritur Ela ngrin duke parë në cep të lokalit.

Thuaja mamit, 
kush ishte ai djali 
që po pije kafe sot?

E pastaj, ti je 
vajzë e rritur e di 
vetë se çfarë bën.

Ç’është? Çfarë 
të shqetëson?

Një shok, pse? S’kam 
të drejtë të pi një kafe 
me një shok?

Oh lëre, 
lëre fare.Një shok i 

babit na i ka 
ngulur sytë.
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Meri e sheh e habitur.

Ela niset për tek dhoma e saj e mërzitur.

Vjen Meri me çantë për të bërë detyrat.

Një shok i Hysës e kishte parë 
Elën duke pirë kafe me një 
djalë që ishtë më i madh se 
ajo. Ti di ndonjë gjë për këtë?

Eja Meri, 
eja…

Po Ganiu i kishte thënë 
babait se ai djali ishte shumë 
më i madh se ti në moshë. 
Ku e ke njohur ti atë djalë?

Ç’ka 
ngjarë?

A s’më lë 
rehat dhe 
ti mama…
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18 Meri dhe Ela bisedojnë në dhomën e Elës.

Moj Ela… jo babai që të ka bërë 
kokën, por edhe unë jam e befasuar. 
Nga na doli ky djalë kështu?! Atë 
nuk e njeh askush dhe ti nuk e njeh 
fare atë. Çfarë të lidh më të?

Të ishte për një kafe 
ku ma gjen, po ti me sa 
duket ke rënë brenda 
moj. E kupton apo jo?

Pra e paske 
takuar?!

Dhe u bë qameti 
se piva një kafe?

E ditke ti më 
mirë se unë…

Po dhe më pëlqeu shumë… 
por çfarë të të them, unë 
jam pa fat, e sheh ç’më 
ndodh që herën e parë?
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Mbasdite. Ela e veshur do të dalë. 21

Pse më ndez sherre 
kot? Ai zëre se ka ardhur. 
Ti mbaj unë proçkat e 
tua, pastaj? Prit e merri 
leje vetë po deshe.

Ku shkon 
ti kështu?

Babai ta tha troç: “S’ke 
për të dalë nga shtëpia. 
Shkollë shtëpi, kaq!”

Klara ka ditëlindjen, 
do të mblidhet e 
gjithë klasa.

As në ditëlindjen 
e shoqes s’do më 
lini të shkoj?
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25 Ela qan duke parë shkrimin në facebook. 24Ela në dhomën e saj duke qarë. Shkruan në facebook.

Të nesërmen Meri merr në cel Elën. Po ajo nuk ia hap.

Meri në derë të shtëpisë së Elës.27

Pse nuk 
është me ty?!

Po kjo kështu?! 
Pse nuk përgjigjet?

Tha se ishte e 
sëmurë dhe iku 
dy orët e fundit.

Ela-Nuk vij dot. 
Babai më ka ndaluar 
të dal mbasdite.

Martini-
Po nesër? 



2928Martini dhe Ela janë takuar në një kafe dhe bisedojnë.
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E si? Edhe këto ikjet 
nga mësimi dikur do më 
dalin. Sherre të tjerë do 
kem në shtëpi hajde e 
dëgjo prindërit pastaj.

Gjendja më është bërë e padurueshme në 
shtëpi. Mirë që prindërit nuk kuptojnë nga 
facebook-u se do ma kishin ndaluar edhe atë.

Epo ti nuk je e vogël 
Ela. Duhet të vendosësh 
vetë për veten tënde.

Do t'i rregullojmë 
të gjitha Ela… 
Mos u mërzit.



Si the moj, 
si the?

Ku ishe deri tani?

Shëtita.

Më lër rehat 
dhe ti…

Meri! Mos i fut hundët 
në punët e mia. E mos 
eja në shtëpi të më 
bësh spiunen se nuk e 
ke mirë kështu.

Po ti more leje në 
shkollë, se ishe e 
sëmurë?
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Ela duke menduar ka kapur kokën me dorë. 

Meri dhë nëna shtangen.

Ela hyn në shtëpi. Aty gjen Merin dhe nënën.

Meri merr çantën dhe ikën pa thënë asnjë fjalë.34 Ela duke qarë shkruan në facebook.

Ela - Babai ma ka prerë 
shkurt. – Do të të çoj 
dhe do të të marr vetë 
nga shkolla – më thotë. 
– Nëse nuk rri në shkollë, 
do të të heq fare dhe do 
të të mbyll në shtëpi.

Martini-Atëherë e kemi dhe një 
zgjidhje tjetër, të ikim të dy. Unë 
kam motrën në Itali. Ca para i kam 
gjendje, shkojmë atje. Gjithsesi do 
të bëjmë ashtu siç mendon ti.



Eja të ikim së nuk 
i dihet. Kam marrë 
dhe një makinë, ja 
këtë këtu. 

Ja ku i kam përgatitur të gjitha. Rrobat, 
biletat e tragetit, ca ushqime, pashaportën 
e more ti… Të gjitha i kemi… pastaj kur 
të shkojmë atje do blejmë gjëra nga më të 
ndryshmet sipas qejfit tënd…

Shyqyr që erdhe se 
po më sosej durimi.

  
O zot sa e lumtur, 
por edhe e frikësuar 
jam Martin! Nuk e 
kuptoj dot.

Mezi arrita të ikja 
nga shkolla, por siç 
e sheh nuk kam 
asgjë më vete.
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39 Të dy hipin në makinë, duken të lumtur 
dhe bisedojnë me këmbë dhe me duar.

Martini tregon valixhen.Martini pret Elën në vendin e caktuar. Ai ka një 
valixhe më vete. Ela vjen më rrëmbim.
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40 Në shtëpinë e Elës vjen Meri e shqetësuar. 

Ti mendon se 
ka ikur me atë?

Ku është tani 
xhaxhi Hysa? 

Në polici.
Po, mendoj se 
po.. në pushimin 
e madh është 
larguar.

Të thirra se po më ikën truri… 
Hysës i është ngritur tensioni dhe 
mezi mbahet në këmbë, është 
bërë gjëma, nuk na mban vendi.
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Nëna e tmerruar. 43

S’duhet të jetë njeri i mirë… 
Pse nuk erdhi në shtëpi xhanëm? 
Pse nuk e kërkoi me njerëzit e 
shtëpisë? Ky është rrëmbim.

O zot… o zot… o zot… unë kam 
frikë se kjo punë do përfundojë keq. 
Si mund të iki vajza kështu xhanëm? 
Pa asnjë adresë, pa folur një fjalë, 
pa djallosur diçka. Pu..pu..pu.

O zot ç’na gjeti… Ne s’e dimë 
kush është ky djalë, ku banon 
ç’njerëz ka, si do ta gjejmë. Ku 
dreqin kanë shkuar bo...bo…bo…?

Ai ia mori 
mendjen fare. 
Ajo s’shihte njeri 
tjetër përveç tij.

S’di ç’të them. Më 
rrinte larg sikur 
s’jemi rritur bashkë 
një jetë të tërë.
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48 Ela me Martinin të ulur duke pirë. Bisedojnë dhe qeshin.

Dëgjohet zilja e derës.

Hapet dera në një apartament në Itali dhe hyjnë 
Martini dhe Ela të sapozbritur nga trageti.

Tani? A është 
shtëpia e motrës 
tënde kjo?

Pret njeri?

Xhoi mbërritëm 
ne…Këtu është…
tani në banjë…
kur do të vini?… 
Ok, po ju pres.

Ku është banja 
Martin, që të 
freskohem pak.

Hera e parë që dal 
jashtë shtetit dhe 
qenka shumë bukur. 
Të faleminderit Martin.

Shëëëët!

Po nja dy të 
njohurit e mi.

Këndej 
vogëlushe.

Të lutem!
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54Ela ka ngrirë nga tmerri. Ajo s’po ju beson, as syve, as veshëve. Ata i sillen rrotull dhe e prekin.

Hapet dera. Hyn Xhoi dhe Ani. Xhoi ka një 
pamje prej gangsteri ndërsa Ani është veshur si 
ekstravagante.

Ata takohen me Martinin.

Asgjë vogëlushe… biznes 
është. Të gjithë duan të 
nxjerrin bukën e gojës. Xhoi, në 
rregull bashkë..…5 mijë euro.Xhuli ishte 21 vjeç 

kurse kjo është 17. 
Mall i freskët.

Po. Kjo!
Kjo është?

Martin! Ç’do 
të thotë kjo?

Xhuli që solle 
vjet ishte më 
e mirë.
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Ela përplaset në divan nga e shtyra e fortë e Martinit.

Vetëm 6 vajza 
kemi tani…

Ku më kë sjellë 
kështu Martin?

Puna jote mor mik. 
Ne kështu kemi rënë 
dakort pagesë me 
mallin në dorë.

3 mijë euro se 
2 mijë t'i kam 
dhënë me kohë.

Atëherë shtoje disi 
pazarin. Se këto që më 
dhe janë shpërblimi i 
punës së sotme.

Lëre ta marrë veten për pak kohë. Merri 
lekët nga Ani dhe nisu. Xhulin tënd ja shitëm 
Rumunëve. Dembele e madhe ajo vajzë, jo 
në lartësinë e duhur ndaj i dhamë duart.

Tani nuk ke punë me 
mua. Ja ku i ke tutorët e 
tu… Bindu nëse nuk do 
të vdesësh shpejt, ok.

Po ato mu deshën për gjëra të 
tjera. I bëra peshqeshe, pagova 
pasaportën, biletat e tragetit, koha 
që mu desh për ta bërë për vete 
duhet t’i kuptosh vetë ca gjëra këto 
nuk janë mallra që janë të gatshme 
në port, duan kohën e vetë për t’i 
gjetur dhe shpenzime…
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Ta di se vdes!

Hajde shtrihu ne 
krevat se s’kemi kohë 
për të humbur me ty.

Ngrihu mos 
më rri si lopë 
shtrirë.

Ky s’ka të 
ngopur!

E preke gjë?

Kështu thonë 
të gjitha.

Çfaaaarë?

Dhe unë do të 
jem i pari për ty.Por punën e 

bën mirë ama.

Bah… Unë jam 
xhentil i lindur. E 
ke sade, bëj çfarë 
të duash me të. 
Hajt mirupafshim!

Sa ma lehtësojnë punën 
këto vajzat budallaçka 
që mashtrohen me një 
status në facebook e me 
një kafe apo leckë të re.



Jepi ca rroba pune e 
nxirre në rrugë këtë pleh 
se duhet të zëvëndësojmë 
ato që paguam. Shpejt...

Kot sa hedh 
vickla se nuk 
shpëton dot.

 
E kush të pyeti ty 
njëherë? Nxirre në 
punë se na duhen para 
dhë mos ia ndaj sytë.

Kështu si e ke katandisur ti askush 
nuk ka për t’ia hedhur sytë sot. 
Unë them lëre. Nësër i bëj unë një 
truk të mirë dhe hop në punë.

Jo sot…

Jo.. jo.. joooo. 
ëëëëë.. 

Të mbarojmë punë 
bashkë e dil në rrugë.
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Ela mundohet të mbrohet. Ata e zhveshin me forcë. 68 Ani ndez një cigare. Nga dera e 
mbyllur vijnë britmat e Elës.



Po tani çfarë 
do bëjmë?

Edhe…

Ma thuaj 
shpejt, se po 
më bie të fikët.

Çfarë…

U bënë 8 muaj që 
s’dimë ku është, 
asnjë telefon as 
dy gisht letër.

Hë për hë 
asgjë, po jam e 
sigurt që ajo do 
të bëhet gjallë.

Ka ikur në Itali me 
një djalë, duhet të 
jetë Martini.

Kam përdorur një aplikacion 
interneti që quhet “ Raporto 
– Shpëto”. Ata bënë një 
kontroll në tragetin e linjës 
Durrës-Bari. U dhashë datën 
e ikjes së Elës.Ulu…ulu..Vetëm 

një shenjë është 
po sa pa gjë…

Unë…unë më duket 
se kam gjetur diçka…

Po si nuk është bërë e 
gjallë? Shpresoj të marrë në 
telefon të paktën ta dimë 
nëse është gjallë apo….?
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Në shtëpinë e Elës është ulur Meri më nënën.
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Ela në shtëpi 
në Itali. Ajo 
fsheh diçka 
në kasetën e 
ujit të WC.
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80 81 Ani e kap për flokësh dhe e shtyn nga dera.

Ela e sheh nga pasqyra pa folur. 

Ani hyn pa 
trokitur duke 
shpresuar 
ta kapë në 
befasi Elën. 
Por e gjen 
duke u lyer 
përpara 
pasqyrës.

Pse nuk ke dalë 
akoma ti? Po i çon 
orët dëm?

Çfarë more vesh për Xhulin 
ti? Kush të tha? Provo, se hap 
gojën për këtë gjë se ta pres 
gjuhën e të lë memece për tërë 
jetën… Dëgjove? Dëgjova thuaj.

Shpejt të thashë dhe 
herë tjetër përgjigju 
kur të flasin se e di 
ç’të bëj apo jo?  E di. Atë që i 

bëtë Xhulit.
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83Ela duke pastruar shtëpinë ku rri. Hap një 
sirtar dhe aty shikon midis të tjerave dhe 
një pasaportë.

E merr me të shpejtë duke shpresuar. E hap dhe nuk u beson syve. Është pashaporta e saj 
të cilën ia mori Martini ditën që arriti në Itali.



8786Ela para Xhoit i cili është i xhindosur. Xhoi i jep një flakurimë Elës.

Xhoi i drejtohet Anit.88

Kujt i sjell 250 euro 
ti plerë e ndyrë?

Mos t’i fsheh lekët kjo 
mi? E ke kontrrolluar 
mirë ti apo ja fut kot?

Gjithmonë…
s’lë vënd pa i 
kontrolluar.

Po si ka mundësi 
që të tjerat që 
janë më të vjetra 
se ty bëjnë më 
shumë lekë.

Po kaq 
fitova…



9089Xhoi me Anin fillojnë të kërkojnë nëpër dhomë.

Ela ka marrë celularin e Anit dhe shkon me të shpejtë 
në banjo. Ajo formon numrin e Merit në Shqipëri.
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Atëherë marsh në punë. Ditë, 
natë. S’ka bukë, s’ka ujë, s’ka 
gjumë. Dhe po nuk më solle 
500 euro je e vdekur. 

Jo… jo…jo…kjo diku i fsheh 
paratë s’ka mundësi të ketë 
fituar kaq pak në një ditë të tërë.

Përditë e kam 
bërë të vdekur, po 
prap aq ka sjellë.

Kur dëgjon zërin e Merit lumturohet dhe thërret 
nga gëzimi...
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Meri…Meri… 
jam unë… unë 
Ela…

Kape…kape… 
O zot… Meri…

Alo



Aplikacioni ka disa funksione kryesore:

RAPORTO 
TRAFIKIMIN

LISTA E 
SHËRBIMEVE

HARTA E 
SHËRBIMEVE

INFORMACION THIRRJE E LINJËS 
TELEFONIKE

Lejimi i përdoruesit për 
të dërguar një mesazh 
për trafikim të dyshuar 
tek Autoriteti Përgjegjës 
i Mekanizmit Kombëtar 
të Referimit në Shqipëri.

Liston emrat e 
shërbimeve sociale 
dhe vendndodhjen 
offline.

Lokalizon shërbimet 
sociale më të afërta 
për përdoruesin.

Informacion edukativ 
dhe material mbi 
trafikimin e qenieve 
njerëzore.

Një lidhje direkte me 
linjën telefonike për 
raportimin e trafikimit 
11600

Ky botim është realizuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM), në kuadër të projektit“EIDHR/2013/335-757: Parandalimi dhe adresimi i dhunës ndaj 
grave e vajzave në Shqipëri”, i cili zbatohet nga UN Women Shqipëri dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Opinionet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë botim jo domosdoshmërisht paraqesin pikëpamjet e Bashkimit Europian, Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin ose të 
UN Women Shqipëri.

MINISTRIA E PUNËVE
TË BRENDSHME

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S ËKy projekt është financuar 
nga Bashkimi Evropian

International Organization for Migration (IOM) 

Raporto-Shpëto është një aplikacion celular për të rritur ndërgjegjësimin mbi trafikimin e qenieve 
njerëzore, rritjen e aftësive të publikut për të raportuar trafikimin si dhe për të ndihmuar viktimat të lidhen 
me shërbimet dhe mbështetjen e duhur. Aplikacioni punon me pajisje të ndryshme Android, duke 
përfshirë dhe smartphone më të vegjël dhe më pak të kushtueshëm. Aplikacioni është mundësuar me 
mbështetjen e NetHope dhe USAID dhe është përshtatur në kontekstin e Shqipërisë nga Ministria e 
Punëve të Brendshme, World Vision Albania dhe Fondacioni Vodafone Albania.

KATEgORITË E PËRFITuESVE qË ASISTOJNË 
STREHËzAT:

•	gra dhe vajza viktima të trafikimit njerëzor
•	gra dhe vajza në rrezik për t’u trafikuar
•	 fëmijë të shoqëruar nga nënat (përfitueset)
•	 fëmijë të trafikuar dhe të rrezikuar për trafikim
•	gra dhe vajza, viktima të dhunës në familje

SHËRBIMET qË OFROHEN NgA STREHËzAT
•	Strehim dhe siguri
•	Asistencë mjekësore
•	Asistencë dhe këshillim ligjor
•	Asistencë psiko – sociale

KONTAKTET E STREHEzAVE NË qyTETET E SHqIPËRISË

qendra Psiko-sociale “Vatra”, Vlorë

Tel.: +355 33 228 048 / 224 078

qendra Kombëtare Pritëse-Tiranë, Tel: +355 (0) 48 302537

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë," Tiranë

Tel.: +355 42 221892

Shoqata “Tjetër Vizion”, Elbasan

Tel.: +355 545 2919

Për realizimin e kësaj Fotonovele ka punuar stafi i SHARS, Shoqata e Artistëve të Rinj të Skenës, 
Mobile: +355 68 2061105; e-mail SHARSalbania@gmail.com ; gjergji_trola@yahoo.com; Facebook - Shars Albaniaoutprint Sh
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 Artistëve të Rinj të Skenës
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