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PARATHËNIE 
 

Interesante, por ja që kaluan 30 vite që prej themelimit të Teatrit Rom. Teatër ky i 

cili pas vetes numëron afër 25 premiera (6 para luftës dhe 19 pas luftës) , si dhe 

qindra shfaqje të prezentuara në qytetet e ndryshme të Kosovës dhe të ish-

Jugosllavisë. Kjo punë e suksesshme deri më sot, jep një epilog institucional dhe 

bazë për prezentimin e kulturës së një komuniteti. Ndihem paksa i emocionuar që 

më jepet rasti të shkruaj parathënien e monografisë tridhjetëvjeçare të punës së 

Teatrit Rom në Prizren. Po e them këtë ngase këtë është dashur ta shkruajë dikush 

nga pionierët – veteranët tanë. 

 

Përse “pionierët- veteranët”? Ngase ata janë personat të cilët kanë treguar mund dhe 

djersë. Janë mësuesit tanë me idetë e të cilëve e kemi trashëguar rrugën e tyre me 

plot patriotizëm. Gjithsesi ata ishin intelektualët tanë, ndër ta tashmë të ndjerë (Zoti 

i bëftë prej Xhennetlinjve), dhe ata të cilët janë ende gjallë në mesin tonë, të cilët 

jetojnë në një lagje të njohur rome në Prizren, e quajtur “Terzimahalla”.  
 

Në fund të shekullit XX, në Prizren kishin jetuar qytetarë të shumtë rom, të cilët e 

kishin përfunduar shkollën e mesme, shumica prej tyre edhe fakultetet. Shumë pak 

kishte në atë kohë nga romët e Terzimahallës, të cilët nuk dinin shkrim dhe lexim. 

Ata ishin të cilët së bashku në vitin 1969 e kishin filluar punën e tyre për afirmimin 

dhe emancipimin e romëve të këtij qyteti. Viti 1969 është viti kur romët e 

Terzimahallës e kishin formuar shoqërinë e parë kulturo-artistike “Durmish Asllano” 

me emrin e dëshmorit të njohur rom, i rënë në Luftën e Dytë Botërore, i cili ka lindur 

dhe ka jetuar në këtë lagje. 

 

Në monografinë e punës 30-vjeçare të “Teatrit Amator Rom”, vend i veçantë i përket 

të ndjerëve tanë, ngase ata me të vërtetë e meritojnë këtë. Romët e asaj kohe të cilët 

nuk ishin të turpëruar nga identiteti i tyre, nga gjuha e tyre, por përkundrazi janë ata 
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që e kanë promovuar kulturën dhe luftonin për t`u integruar së bashku me të tjerët. 

Në këtë linjë mirënjohjeje nuk duhet harruar assesi mësuesit e emancipimit rom, 

ngase nga idetë e tyre ekziston puna e sotme, e ku kjo ide ka mbetur e njëjtë; t’i 

tregojmë botës se jemi njerëz dhe se e kemi kulturën tonë, se jemi komunitet 

demokrat dhe se jemi të gatshëm t’i trashëgojmë kulturat e të tjerëve. Por, që në fakt 

edhe kemi çfarë t`u japim të tjerëve nga kultura jonë. 

 

Kur është fjala për të ndjerët të cilët i kemi përmendur në fillim, po e filloj nga i 

ndjeri Nusret Seharsoi, albanolog të cilit i takon meritë më e madhe për formimin e 

shoqërisë kulturo-artistike “Durmish Asllano”. Ai, së bashku me vëllezërit e tij, për 

herë të parë në skenë kishte prezentuar programin folklorik dhe muzikor në gjuhën 

rome. Në atë kohë me entuziazëm të madh në seksionin folklorik morën pjesë 

vëllezërit, motrat, gratë dhe fëmijët e aktivistëve. Këta aktivistë të lartpërmendur së 

bashku me muzikantët kishin dhënë kontribut të madh edhe në shoqëritë kulturo-

artistike si “AGIMI” dhe “Dogru Yol”, ku edhe ditëve të sotit romët janë pjesë e 

këtyre shoqërive. Organizatorët kryesorë në atë kohë ishin: Shaip Menekshe, 

vëllezërit Musa dhe Shani Galushi, Nuridin Avdo, Rustem Misini, Hamit Avdo, Iliaz 

Qulangjiu, Sadik Vragoviqi, etj. 

 

Si konsulentë profesionalë të tyre ishin prof. Ibrahim Elshani dhe prokurori Shaban 

Berisha. Nuk duhet harruar edhe vëllezërit Nijazi dhe Sami Koka, të cilët e kishin 

udhëhequr seksionin folklorik së bashku me Menekshe Menekshen, Agret Koka, 

Safet Veshalli, Haki Deliballta, e gjithë familja Veshalli, Baki Shetro, Kanarie 

Pumpo, Jashar Laho, Bedriana Misini, Mustafa Gërbani, Refki Zufuri, Fejzullah 

Mullamisini, Nait Vragolli, Subia Vragolli, Hysni Qylangjiu, Ali Skenderi, Dashni 

Veshalli, Afrim Avdo, Selajdin Shalani, vëllezërit Fikret, Sejfullah, dhe Gazmend 

Menekshe, vëllezërit Bajrush dhe Begzat Karaqi, Qemajl Dogani, Ramadan Veseli, 

Naim Avdo, etj. Ata të gjithë ishin një familje, vëllezër dhe motra, muzikantë, 

folkloristë, koreografë dhe organizatorë. Gjithashtu vlen të përmendet se të gjithë 

personat e lartpërmendur ishin nga Terzimahalla.    

 

Përsëri e them se nuk e di se pse mua më është dhënë ky respekt për ta shkruar këtë 

monografi. Por, më lejoni ta përmend në veçanti gjeneratën e kaluar të SHKA-së, 

ngase ishte shumë e suksesshme. Përse? Edhe pse ishin amatorë, në mesin e tyre 

kishin muzikantë profesionistë. Në një kohë kishin edhe koreograf profesional, 

Selajdin Shalanin (të ndjerin). Me koreografitë e tij, SHKA-ja ka marrë pjesë në 

festivale të shumta të ish-Jugosllavisë, është ajo kohë kur SHKA-ja merrte tituj 

shumë të lartë. Në atë kohë, SHKA plasoi në treg një disk plot këngë tradicionale 

rome nga Prizreni, të aranzhuar nga klarinetistët Sami dhe Nijazi Koka, të kënduara 

nga Bediarana Misini, Durmish Skenderi, dhe Muharrem Kryeziu. 
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Edhe në një fushë ku promovohet kultura e një popullate, ku komuniteti ynë ka 

treguar suksese të shumta ishte seksioni teatror. E dimë që përmes teatrit promovohet 

etnologjia, folklori, gjuha, tradita, dhe gjithçka që e zgjon identitetin e një popullate, 

ku Teatri Rom parashihet si institucioni bazë, i cili e prezenton kulturën 

gjithëpërfshirëse të komunitetit të vet. 

 

Në vitin 1989, me iniciativën e intelektualëve rom si: Orhan Galushi, Kujtim Paçaku, 

Selahetin Kryeziu, Behlul Galushi, Shaip Menekshe etj, nën shtëpinë e kulturës në 

Prizren, fillojnë të merren hapat e parë për të formuar Teatrin Rom. 

Për herë të parë në skenë prezentohet shfaqja muzikale-poetike e quajtur “O Ilo 

Putarela Pere Phaka” (“Zemra i hap krahët e veta”), me regjisor Behlul Galushin. Për 

herë të parë në dërrasat teatrore shkelin artistët: Bajram Galushi, Nexhip Menekshe, 

Lirije Qeshmegjiu, Dashurie Avdo, Haki Qulangjiu dhe Gjulia Avdo, të cilët kanë 

interpretuar dhe gjallëruar poezitë e Rabindranath Tagores. 

 

Kjo shfaqje eksperimentale është performuar gjatë manifestimit të 20-vjetorit të 

formimit të SHKA “Durmish Asllano”, prandaj edhe viti 1989 konsiderohet një vit 

ku janë hedhur hapat e parë për të formuar seksionin e teatrit. Pra, edhe pse gjatë 

organizimeve të koncerteve apo aktiviteteve të ndryshme kulturore, në skenë janë 

luajtur edhe skeçe të ndryshme, por kjo pjesë teatrale (eksperimentale) konsiderohet 

si hapi më i rëndësishëm dhe më serioz për formimin e Teatrit Rom. Pas kësaj rritet 

dëshira për arritjet teatrale, ku edhe artistët amatorë rom arrijnë suksese më të mëdha, 

dukë pasur ndihmën dhe përkrahjen e Kuvendit Komunal të Prizrenit dhe Shtëpisë 

së Kulturës. Kjo ndihmë ishte tejet e madhe për zhvillimin dhe përparimin e Teatrit 

Rom në Prizren.  

 

Më  6 qershor 1992, Teatri Rom del para publikut me dramën e parë të quajtur “O 

Kamipe na Puqela” (“Dashuria nuk pyet”), nga autori Selahetin Kryeziu dhe me regji 

të Kujtim Paçakut. Drama trajtonte problemin socio-ekonomik të komunitetit. Nga 

kjo konstatojmë se: viti 1989 konsiderohet si pikënisje e iniciativave të para për 

formimin e Teatrit Rom, kurse viti 1992 në mënyrë zyrtare është regjistruar “Teatri 

Rom i Prizrenit”, si teatër amator nën Shtëpinë e Kulturës, meqë si dokumente nga 

arkivi janë gjetur vetëm lutjet (kërkesat) e para për ta shfrytëzuar objektin, për t’i 

mbajtur provat dhe lutjen (kërkesën) për të shfrytëzuar skenën për ditën e 

performancës. Këto shkresa janë dorëzuar nga Kryetari i Ansamblit të asaj kohe, z. 

Kujtim Paçaku.  

 

Performanca e mirë e artistëve romë si: Bajram Galushi, Daut Qylangjiu, Majde 

Galushi, Nexhip Menekshe, Nehale Avdo, Haki Qylangjiu, etj, ishte ajo çfarë kishte 

mbetur në mend të publikut së asaj kohe dhe personave të cilët kishin dashuri për 

teatrin. 
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Entuziazmi kishte vazhduar edhe pas kësaj drame, por tani Teatri Rom kishte 

problem për mos ekzistimin (posedimin) e dramës në gjuhën rome. Kujtim Paçaku, 

arrin që pjesën teatrale të tij të shkruar “Shpiuni” ta shndërrojë në dramë dhe ta 

prezantojë në dërrasat teatrore. Për realizimin e kësaj drame atë e kishte ndihmuar 

stafi i Teatrit Rom. Kjo komedi ishte shumë e mirëpritur nga publiku, ku në atë kohë 

kryetar i Teatrit ishte Shaip Menekshe, kurse pas tij këtë pozicion e mori Elez 

Berisha. Në skenë kishin dominuar amatorët: Bedriana Misini, Daut Qylangjiu, 

Allsabah Avdo, Meleqe Mergjollari, Bekim Berisha, Bajram Galushi, Haki 

Qylangjiu etj. 

  

Pas kësaj është luajtur edhe një pjesë e bukur e ashtuquajtur “Kamberi dhe Lejla” 

tekstin dhe regjinë e së cilës e kishte bërë Nexhip Menekshe, shkrimtar nga lagjja e 

Terzimahallës. Puna e përditshme, dëshira e fortë dhe dashuria mes artistëve, ka 

rezultuar me një komedi e cila ishte pëlqyer nga publiku dhe e cila kishte sjellur 

çmime të shumta për Teatrin Rom. Në këtë dramë kishte dominuar i gjithë ekipi, i 

cili ishte gjithnjë i gatshëm për të performuar.  

 

Kaloi një vit dhe përsëri nuk kishte dramë të shkruar në gjuhën rome. Si zgjidhje për 

këtë, është përkthyer vepra e shkrimtarit të njohur Branisllav Nushiq, me titullin 

“Personi i dyshimtë”, përkthimin e së cilës e kishte bërë Luan Koka, kurse regjinë 

Nexhip Menekshe. Në këtë dramë morën lëvdata artistët: Allsabah Avdo, Haki 

Qylangjiu, Myfit Kallo, Bedriana Misini, Fikrim Menekshe, Daut Qylangjiu, etj. 

Teatri Rom e vazhdoi punën, ku i bashkëngjitet gjenerata e re, e cila duke aktruar 

afër gjeneratës së vjetër, kishte marrë mësime të duhura. Bëhet fjalë për dramën 

“Prizren Via Essen”, regjinë dhe tekstin e së cilës e kishte përgatitur z. Nexhip 

Menekshe. Lëvdatë e posaçme i takon shkrimtarit të njohur rom z. Alija Krasniqi, i 

cili kishte qëndruar për tre ditë tek unë, në Prizren dhe e kishte lekturuar dramën e 

përmendur. Në këtë dramë, përpos gjeneratës së vjetër, ishin lavdëruar edhe artistët 

e rinj, sikur: Ajnur Meho, Semahate Koka, Sirhan Menekshe, Bajram Mullamisini 

dhe Tyrkane Menekshe. 

 

Teatri Rom kishte pushuar disa vite, duke e marrë parasysh situatën e cila e ka 

goditur ish-Jugosllavinë dhe vetë Kosovën. Menjëherë në vitin 2001, përsëri nën 

Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, Teatri Rom paraqitet me dramën 

“Magjia” (komedi) nga autori dhe regjisori z. Nexhip Menekshe. Pas disa vitesh ky 

teatër përsëri arriti që të sjellë buzëqeshjen në Personit e këtij komuniteti. Në këtë 

pjesë janë veçuar artistët: Ajnur Meho, Elma Menekshe, Turkana Menekshe, 

Mikribana Mullamisini, etj. Në periudhën e përmendur, Teatri Rom ia arrin që të 

prezentojë drama të vjetra në versionet e reja. Bëhet fjalë për dramat: “Kamberi dhe 

Lejla” dhe “Prizren Via Essen”, ngase ato tema përsëri ishin bërë aktuale. Gjenerata 

e re, e cila i ishte bashkangjitur këtij trupi teatral, ka arritur që ta përcjellë mesazhin 

e qartë te publiku, sepse për një kohë të shkurtër ata do të bëheshin mjeshtër të zanatit 
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të tyre dhe ta ngritnin Teatrin Rom në nivelin më të lartë. Ata ishin artistët: Daut 

Qylangjiu, Sylejman (Moni) Elshani, Arton Cana, Edis Galushi, Savert Qylangjiu, 

Safet Veshalli, Hajrije Veshalli, Urma Menekshe, Erxhan Galushi etj. 

 

Një risi ndodhi në vitin 2004, ku në kuadër të manifestimit të 15-vjetorit të 

themelimit të Teatrit Rom, përgatitet drama “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh”, 

nga autori Nexhip Menekshe, regjinë e së cilës e kishte përgatitur për herë të parë 

një regjisor profesional, z. Luan Daka. Teatri Rom afër dy muaj punoi me të, ku nga 

ai mësuan njohuri të ndryshme sa i përket artit teatror. Këtë shfaqje e kishin 

prezentuar artistët më të vlefshëm të Teatrit Rom në Prizren.  

 

Situata aktuale e asaj kohe për problemin e edukimit të komunitetit rom ia jep Teatrit 

Rom idenë që në vitin 2006 dhe 2007 në skenë të prezantojë dy komedi të mira të 

quajtura “Keqap Klasa” dhe e dyta “Të gjithë në shkollë”. Në shkrimin dhe 

përgatitjen e regjisë, tani z. Nexhipin e asiston artisti i ri por i përgatitur dhe shumë 

i dashur nga publiku, Edis Galushi. Në këtë kohë, Teatrit Rom i bashkëngjitet edhe 

gjenerata e tretë e cila e begaton edhe më shumë këtë teatër amator të Prizrenit. Në 

këtë dramë në asistimin e gjeneratës së vjetër, rolet kryesore i merr gjenerata e re. 

Në këto drama përveç Edisit, dominojnë: Ferdi Cana, Erxhan Galushi, Safet 

Veshalli, Bujar Kryeziu, Savert Qylangjiu, Gjenëgiz Cana, Petrit Krasniqi, Urma 

Menekshe, Egzona Gashi, Nehale Hafizallari, Arjana Elshani, etj. 

 

Me rekomandim nga prof. Ibrahim Elshani, i cili në të njëjtën kohë kishte kontribuar 

shumë për Teatrin Rom, në vitin 2008 përgatitet shfaqja “Ano Drom” e shkruar nga 

autori rom, Hilmi Jashari (i ndjeri). Me këtë ne kemi treguar pjekuri dhe eksperiencë, 

se Teatri Rom mund të përgatisë një shfaqje, regjinë e së cilës kohë më parë e kishte 

bërë një regjisor profesional. Këtë e dëshmonin edhe kritikat e shumta pozitive të 

cilat vinin nga publiku rom, njashtu edhe nga vetë z. Dashnor Xërxa (i ndjeri), drejtor 

i Shtëpisë së Kulturës në Prizren, dhe skenaristi i kësaj shtëpie z. Hadi Hoda, të cilët 

e kishin çmuar shumë lartë artin e prezentuar përmes kësaj drame. Në përgatitjen e 

kësaj shfaqjeje ndihmë të madhe kishte ofruar edhe artisti profesional prof. Xhevdet 

Doda. Me këtë lojë publikun e kishin mbajtur të kënaqur dhe syhapur artistët: Ferijan 

Veshalli, Edis Galushi, Sylejman (Moni) Elshani, Erxhan Galushi, Safet Veshalli etj.  

 

Në 20-vjetorin jubilar, nga themelimi i grupit Teatral Rom, dolëm në skenë me 

komedinë “Nusja nga Gjermania”, autor dhe regjisor i së cilës ishte z. Nexhip 

Menekshe. Drama është shkruar në fund të vitit 2008, dhe në fillim të vitit 2009, ku 

si stimulim për këtë shënim kontribuoi Kuvendi Komunal me Drejtorinë për Kulturë, 

Rini dhe Sport dhe në këtë rast autori i kësaj drame ishte veçuar si krijuesi më i mirë 

letrar i vitit 2008. Mos të harrojmë se idenë për shkrimin e kësaj drame e kishte dhënë 

z. Bashkim Ibishi, person i cili punonte pranë Zyrës së Kryeministrit për çështjet e 

komuniteteve, i cili ishte dhe është simpatizues i madh i Teatrit Rom. 
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Është me vend të theksojmë se të gjitha shfaqjet të cilat janë shkruar, drejtuar dhe 

prezentuar nga kjo trupë teatrale, trajtonin tema të përditshme dhe aktuale, si dhe 

jetën dhe problemet me të cilat ballafaqoheshin pjesëtarët e komunitetit rom. 

 

Në fund kur përmblidhet e gjithë puna e Teatrit Rom, ku “shpirti i tyre është fëmijëria 

ime”, nuk jam qind për qind i sigurt, por mund të them se kjo do të ishte përmbledhja 

e gjithë punës së deritanishme të Teatrit Rom, që prej themelimit e gjer më sot - duke 

menduar se zgjedhja që unë ta shkruaj parathënien ndoshta nuk është zgjedhje e 

duhur. Në të njëjtën kohë është një obligim dhe përgjegjësi, ngase nuk është aq lehtë 

të shkruhet parathënia për një monografi të 30-vjetorit të themelimit të Teatrit Rom 

në Prizren. Përgjegjësi, ngase shumë njerëz të gjeneratave të ndryshme, kishin 

kontribuar në drejtimet e ndryshme, në mënyrë që Teatri Rom të qëndrojë në këmbë 

dhe ta ketë shpirtin e tij. Gjithsesi, krejt këtë nuk kishim për ta arritur pa punën e 

përditshme me shokët, vëllezërit dhe motrat tanë, ekip i Teatrit Rom të cilët e 

meritojnë çdo lëvdatë dhe lavdërim, njerëzve që i takon një përqafim dhe falënderim 

i përzemërt. 

  

Ju falemnderit! 

Dramaturgu - Prof. Nexhip Menekshe 
 

“Parathënia është kopjuar nga monografia e botuar për 20-vjetorin e punës së 

Teatrit Rom në vitin 2009, nga vetë autori Nexhip Menekshe, të cilën e shkroi para 

se të ndërrojë jetë. Me këtë e mbrojmë autorësinë e tij dhe atë parathënie e përdorim 

edhe në këtë monografi që i dedikohet 30-vjetorit të punës së Teatrit Rom “Nexhip 

Menekshe”.  

 

Me keqardhje detyrohemi që të vazhdojmë parathënien e kësaj monografie, pasi e 

gjithë puna e teatrit në këtë parathënie përmendet dhe shënohet deri në vitin 2009. 

Tani e festojmë 30-vjetorin e Teatrit Rom me emrin e tij të ri Teatri Rom “Nexhip 

Menekshe”.  

 

Drama e fundit e lartëshënuar ishte “Nusja nga Gjermania”. Pas kësaj komedie të 

suksesshme, me datë 7 prill 2010 (një ditë para ditës ndërkombëtare të komunitetit 

rom) performohet drama “Rrugëtimi i jetës” nga autori Edis Galushi dhe nën regjinë 

e Nexhip Menekshes. Në këtë dramë rolin kryesor e kishin dy fëmijë, motra dhe 

vëllai, Fatmiri dhe Melisa Menekshe ku edhe e gjallëruan motrën dhe vëllanë të cilët 

keqtrajtoheshin nga njerka e tyre.  

 

Pas kësaj tragjedie, në vitin 2011 përgatitet komedia “Unë Deputet”, komedi me 

tematikë aktuale kur romët krijojnë tri parti të ndara. Mos bashkëpunimi i partive 

rezulton  në krijimin e problemeve të reja për komunitetin rom dhe me anë të kësaj 
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komedie kritikohen politikanët dhe personalitetet të cilët merren me aktivitete 

politike. Autori dhe regjisori i kësaj drame ishte Nexhip Menekshe.  

 

Dashuria dhe harmonia e Teatrit Rom shihet qartë, sepse pas luftës ata performojnë 

çdo vit. Në vitin 2012 është përgatitur drama “Ëndrra të mos bëhet realitet” me 

tematikë për parandalimin e martesave të hershme të vajzave rome. Rolin kryesor e 

kishte Urma Menekshe, ku përmes këtij roli janë pasqyruar problemet dhe 

vështirësitë që ndjell martesa e hershme. 

 

Pasuria e Teatrit Rom shihet kur i afrohen artistë të rinj, ku në vitin 2013 krijohet një 

gjeneratë e re të cilët treguan talentin dhe pasionin e tyre për artin përmes dramës 

“Magia”. Përherë të parë në këtë dramë aktruan aktorët më të mirë të Teatrit Rom si: 

Daut Qylangji, Ajnur Meho, Xhelal Dogani, Nexhip Menekshe, Mikriban 

Mulamisini, Turkan Menekshe, dhe duke e ditur këtë, aktorët e rinj ishin të stresuar 

se a do të përmbushin pritjen e publikut. Por, dashuria për teatrin dhe regjia e Nexhip 

Menekshes bëri që aktorët e rinj të tregojnë veten duke performuar në një nivel mjaft 

të lartë. Këta aktorë ishin: Denis Galushi, Gjylbehare Paqaku, Asllan Qulangji, 

Fatmir Menekshe dhe Hysen Menekshe.  

 

Ky grup motivoi krerët e teatrit rom që të riperformohen dramat origjinale/autoktone 

të teatrit rom në versione të reja. Andaj në vitin 2014 për herë të tretë dhe nga 

gjenerata e tretë përgatiten dramat “Romët dhe Ashkalinjtë” titull i ndryshuar i 

komedisë “Kamberi dhe Lejla”. Një arritje tjetër e kësaj drame ishte kur regjinë e 

mori përsipër artisti i dashur i publikut rom, Sylejman Moni Elshani.  

 

Siç e potencuam edhe më herët, Teatri Rom gjthmonë është munduar që t’i pasqyrojë 

problemet e romëve. Romët duke shikuar romët në skenë e kanë parë veten.  

Përdorimi i teatrit si pasqyrë  e gjendjes rome: Në vitin 2015, performohet drama 

“Bota është shteti i romëve”, tesktin e së cilës e shkruan Fatmir dhe Nexhip 

Menekshe. Kjo dramë i trajtoi arsyet e migrimit të romëve nga vendlindja e tyre për 

një jetë më të mirë, situatë e ndërlidhur me migrimin masiv nga Kosova për në shtetet 

evropiane. Në këtë dramë Teatri Rom ka pasur një konsulent professional i cili 

përgatiti një paralojë, me hije, ku është treguar për ekzekutimin e romëve në llogoret 

e nacistëve.  

 

Në vitin 2016, nën regjinë e Sylejman Elshanit është përgatitur drama “Në rrugë”, 

në versionin e ri, e cila është përgatitur nga një gjeneratë e re. Si konsulent 

profesional ishte Nexhip Menekshe.  

Publiku rom pas një kohe të gjatë ekzistuese, në vitin 2017, për herë të parë 

prezantohet me një zhanër të ri, monodrama “Panta Rhei”, autori i së cilës ishte Edis 

Galushi. Regjinë e kësaj monodrame e bëri Deniz Dadale, regjisor dhe aktor nga 
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teatri turk. Me këtë dramë aktori Edis Galushi me rolin Delthan, është shpërblyer si 

artisti më i mirë i festivalit “Garavde Muja”.  

 

Në vitin 2018, në skenë përmes një familje të dramës “Triumfi ndaj paragjykimeve” 

e autorit Nexhip Menekshe, trajtohet lufta e romëve për t’u integruar me komunitetet 

tjera.  

 

Duke llogaritur vitin 1989 si bazë e iniciativave të para dhe koha kur është rritur 

dashuria për artin teatror, kështu që Teatri Rom në vitin 2019 mbush 30 vite. Ky vit 

jubilar është festuar me dramën me karakter in-memorial për Kujtim Paqakun, një 

personalitet i dashur i komunitetit rom në Kosovë dhe më gjerë. Nexhip Menekshe 

në shenjë respekti për punën e tij 30-vjecare në shumë sfera për komunitetin rom ia 

dedikon një dramë atij.  

Për shumë vite për këtë dramë është kujdesur një regjisor profesional, Kaltrim Balaj, 

nga duart e të cilit ka dalë një regji e cila e ngriti prestigjin e Teatrit Rom. Me punë 

të mirë doli edhe një performancë e mirë me të cilën është treguar shumica e 

sukseseve të Kujtim Paçakut.  
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Biografitë e personaliteteve të Teatrit Rom “Nexhip 

Menekshe” 

 
Teatri Rom ka shumë personalitete të njohura që me vite dhanë kontribut të madh 

për formimin, qëndrueshmërinë dhe avancimin e tij. Andaj edhe pse nuk mund të 

përfshijmë të gjithë prej tyre, ne jemi munduar që të shkruajmë biografitë dhe 

kontributin e personaliteteve më të rëndësishme të Teatrit Rom.  

 

Selahetin Krueziu 

 

U lind me datë 25.8.1960 në Prizren. Ishte mësues në 

komunën e Mamushës. Dashurinë dhe aktivizmin për 

romët dhe emancipimin e romëve e filloi në vitin 1989 si 

aktivist i shoqërisë “Durmish Asllano”. Që nga viti 1990 

filloi të shkruajë vepra në gjuhën rome, ku më së pari 

shkroi poezi, pastaj dramë dhe libra për fëmijë. Selahetini 

është njëri prej personaliteteve që e formuan Teatrin Rom 

kur ai ishte sekretari i përgjithshëm i shoqërisë “Durmish Asllano”.  

Ai është autori i parë nga komuniteti rom në Prizren që e shkroi dramën “Dashuria 

nuk pyet”, e cila tregon traditat rome në Prizren dhe më gjerë. Premiera e kësaj drame 

është performuar më 6.6.1992, në Prizren.  

Selahetin Kryeziu ka botuar libra në zhanre të ndryshme letrare si: drama, poezi, 

përalla dhe revista. Ai është shkrimtar, hulumtues për gjuhën, historinë dhe kulturën 

rome. Jeton në Danimarkë dhe akoma vazhdon të jep kontribut për emancipimin e 

romëve.   

 

Behlul Galushi 

 

U lind me datë 9.7.1963 në Prizren. Në vitin 1983 e kreu 

shkollën e lartë të Gazetarisë dhe në vitin 1985 kreu studimet 

për Dramën dhe Etikën. Në vitin 1985 ishte njëri prej 

inciatorëve për formimin e Teatrit Rom  në Beograd, qëllimi 

i së cilit ishte aktivizmi i të rinjëve në artin teatror. 

Angazhimi i tij rezultoi që pas gjashtë muajve që ky teatër 

të përformojë: monologje, performanca eksperimentale me 

poezi dhe shfaqje tjera teatrale. 

Ishte aktor, realizator dhe regjisor i dramës “Hederlezi” dhe 

performancës eksperimentale me poezi “Pa shtëpi, pa varr”. 

Realizator i komedisë “Vdiq i dehur”, me të cilën u shpërblye si shfaqja e tretë më e 

mirë në mesin e 50 performancave të tjera nga teatrot amatere në Festivalin e 

Teatrove amatere në Beograd.  
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Behluli këtë eksperiencë e solli edhe në SHKA “Durmish Aslano” ku krijoi një grup 

të rinjësh të cilët dashuronin artin teatror dhe sëbashku filluan të marrin inciativa 

serioze për formimin e degës së Teatrit. Ishte regjisor i pjesës eksperimentale “Zemra 

hap krahët” në vitin 1989 e cila u performua në një koncert të SHKA-së “Durmish 

Aslano”. Pastaj e zgjeroi dhe e pasuroi atë pjesë eksperimentale dhe performuan edhe 

në vende tjera. Në këtë pjesë eksperimentale, ai mori poezitë e poetit Indas, poezitë 

e gjeniut Rabindranath Tagore dhe i gatoi në një ‘laborator’ teatri për t’i dhënë frymë 

një akti që pasuroi jetën kulturore të Prizrenit, Teatrit Rom, diamant të cilin tani e 

trashëgojmë ne.        

 

Kujtim Paçaku 

 

I lindur më 12 prill 1959 në Prizren. Studoi Akademinë 

e Arteve-Dega e Muzikës dhe studimet postdiplomike në 

Pedagogjinë Muzikore. Përfundoi një akademi intensive 

për aktrim dhe regji në klasën e Prof. Faruk Begollit. Ka 

diplomuar si Romolog në Sorbonë të Parisit. Ishte 

mësues, gazetar, poet, shkrimtar, ligjërues në 

Universitetin e Prishtinës dhe në Universitetin e Prizrenit 

dhe  në legjislaturën e V ishte deputet në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës. Ai ka shumë atribute për kulturën rome, por ne do shkruajmë 

vetëm për kontributin e tij për Teatrin Rom.  

Njihet si njëri ndër personalitetet e para që formuan Teatrin Rom nën shtëpinë e 

kulturës “Xhemajli Berisha” (asokohe me një emër tjetër). Në vitin 1994, shkroi 

dramën “Spiuni” ku njëkohësisht bëri edhe regjinë e saj. Ishte artist i njohur i cili 

aktroi dhe bashkëpunoi me shumë personalitete të njohura të artit. Ndër ta si aktrimi 

në dramën “You Madeline you” ku bashkëpunoi me Jeton Nezirajn. Një tjetër 

personalitet i njohur që bashkëpunoi për të organizuar netë poetike ishte Enver 

Petrovci. Ai gjithmonë ishte pranë Teatrit Rom, ku gjithmonë jepte instruksione 

profesionale dhe mbështetje për teatrin dhe artistët e rinj. I mbylli sytë me datë 17 

maj 2018. Gjithsesi, ai mbetet ikonë e artit dhe kulturës rome në gjithë botën. 

  

Nexhip Menekshe 

 

U lind më 15.12.1966 në Prizren. Përfondoi fakultetin e 

Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti”, në Prizren. Njihet 

si: aktor, dramaturg, gazetar dhe mësues i gjuhës rome në 

Prizren. Kontributi i tij për Teatrin Rom filloi që nga 

iniciativat e para të themelimit të këtij teatri derisa iu mbyllën 

sytë përherë. Ai kontribuoi në 26 dramat të cilat janë 

përgatitur dhe performuar që nga viti 1989-2019. Ishte ndër 

aktorët e parë të cilët shkelën dërrasat e teatrit në lojën 
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eksperimentale “Zemra i hap krahët”. Nexhipi ishte aktor në dramat: “Dashuria nuk 

pyet” (Tefiki), “Spiuni” (kryerola Flito), “Kamberi dhe Lejla” (Garoja), “Prizren via 

Essen” (Gjemoja), “Magjia” (Faredini), “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh” 

(Ramoja), “Keqap Klasa” dhe “Të gjithë në shkollë” (drejtori i organizatës), “Unë 

deputet” (Regjepin) dhe në dramën e fundit “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim 

Paçaku” (Narratorin).  

Nexhipi ishte autori i tretë që shkroi drama për  Teatrin Rom në Prizren dhe autori 

me më shumë drama rome në Republikën e Kosovës dhe më gjerë. Dramat të cilat i 

shkroi dhe ua bëri regjinë janë: “Kamberi dhe Lejla”, bëri regjinë e komedisë 

“Personi i dyshimtë” të B. Nushiq, “Prizren via Essen”, “Magjia”, regjinë e dramës 

“Dashuria nuk pyet” – versioni i ri, autor i dramës “Prej lëkurës sate nuk mund të 

dalësh”, “Keqap Klasa” dhe “Të gjithë në Shkollë”, regjinë e dramës “Në rrugë” të 

Hilimi Jasharit, “Nusja nga Gjermania”, regjinë e dramës “Rrugëtimi i jetës” të Edis 

Galushit, “Ëndrra të mos bëhet realitet”, “Unë deputet”, “Bota është shteti i romëve”, 

ishte konsulent profesional në dramën “Në rrugë” – versioni i ri, “Triumfi ndaj 

paragjykimeve” dhe autor i dramës “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku”.  

Nexhip Menekshe ishte aktori i 13 dramave të Teatrit Rom, autor i 12 dramave 

dhe regjisor i 18 dramave (disa në dy versione). Ai me dramat e tij është shpërblyer 

me çmime si letrar dhe regjisor më i mirë  në shumë festivale. Nga viti 1989 deri më 

14.9.2019, datë kur ai ndërroi jetë (u artësoftë shpirti i tij!) asnjëherë nuk u ndal së 

kontribuari për Teatrin Rom në lloj-lloj pozicionesh.  

Për këtë arësye Teatri Rom meriton të emërohet me emrin e tij si Teatri Rom “Nexhip 

Menekshe”.  

 

 

Bedrie Misini 

 

U lind me datë 8.4.1955 në Prizren. Ishte ndër vajzat e 

para si artiste rome. Aktivizmi i saj për kulturën, 

muzikën dhe teatrin rom filloi që kur ishte shumë e 

vogël, në moshën 10 vjeçare, së pari si valltare në 

folklorin rom, këngëtare dhe pastaj si aktore në skeçet 

të cilat performoheshin në koncertet e SHKA “Durmish 

Asllanos”. Bedrija është Divë e Teatrit Rom, nga e cila 

mësuan të aktronin dhe të merrnin pjesë në aktivitete kulturore shumë vajza të reja. 

Me një fjalë, ajo ishte nëna e tyre, e cila ua mbronte të drejtat e tyre dhe i motivonte 

për të kontribuar në aktivitetet muzikore, teatrore dhe folkloristike. Ne vetëm do të 

përqendrohemi ta përshkruajmë kontributin e saj për Teatrin Rom, pasi ajo njihet si 

aktiviste e gjithë shoqërisë Durmish Asllano si një artiste më e mirë e romëve në 

Prizren dhe më gjerë. Bedrija për herë të parë ka aktruar më 27.5.1994, në dramën 

“Hotel Kashta” të autorit Imer Shkreli dhe nën regjinë e regjisorit profesional, Luan 

Daka. Pas kësaj ajo filloi të aktrojë edhe për Teatrin Rom, respektivishtë rolin e 
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Zymrytës në dramën “Spiuni” më 1994. Pas kësaj ajo aktroi: rolin e Lifës në 

komedinë “Kamberi dhe Lejla” ku ishte edhe kostumografe e kësaj drame, rolin e 

Anjës, gruas së kapedanit të policisë tek komedia “Personi i dyshimtë” ku edhe është 

shpërblyer me çmimin si aktorja më e mirë në Festivalin e Teatrove të organizuar në 

Rumë. Aktroi rolin e Dundës në dramën “Prizren via Essen” njëkohësisht ishte 

kujdesur edhe për makeup-in e kësaj drame. Aktroi Hajrijën në dramën “Dashuria 

nuk pyet” – versioni i ri, dhe ishte kostumografe e kësaj drame, përsëri në versionin 

e ri të dramës “Kamberi dhe Lejla” e aktroi Lifën ku përsëri ia besuan 

kostumografinë. Aktori rolin e Bukurisë në dramën “Prej lëkurës sate nuk mund të 

dalësh” ku u takuan përsëri me regjisorin profesional, Luan Daka, i cili e cilësoi si 

aktore profesionale. Drama e fundit ku aktroi zonja Bedrie ishte versioni i ri i dramës 

“Prizren via Essen” ku përsëri e aktroi Dundën.  

Pas kësaj ajo emigroi për në Francë. Bedrija zë vend në zemrat e publikut si aktore 

dhe artiste më e mirë e komunitetit rom në Prizren dhe është mbështetësja më e 

madhe e të rinjve që vazhdojnë të japin kontribut për kulturën rome.  

 

Mikribane Mulamisini  

 

U lind më 15.7.1964 në Prizren. Edhe Mikribani ishte ndër 

aktoret më të mira të Teatrit Rom. Ajo ishte gjithmonë e 

përgatitur dhe në disponim për të marrë pjesë në dramat rome 

pasi vajzat në atë kohë shumë vështirë afroheshin në aktivitetet 

kulturore. Gjithmonë kërkonte dhe ftonte vajzat e talentuara 

që të jenë pjesë e teatrit, kërkesë e cila nuk refuzohej nga 

vajzat e reja.  

Mikribani ka aktruar: rolin e Karanfiles në dramën “Kamberi dhe Lejla” në vitin 

1995 ku edhe është shpërblyer me çmimin e aktores së dytë më të mirë. Në këtë 

dramë Mikribani ishte kujdesur edhe për makeup-in. Pas kësaj aktroi në dramën 

“Prizren via Essen” dhe u shpërblye si aktorja më e mirë në festivalin e Teatrove në 

Rumë. Aktroi rolin e Safijës në komedinë “Magjia”, Rukijën në “Dashuria nuk pyet” 

– versioni i ri, përsëri Karanfilen në versionin e ri të dramës “Kamberi dhe Lejla”, 

Sheribanin në dramën “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh”, Gjylën në dramën 

“Prizren via Essen” dhe Bedrien në komedinë “Keqap Klasa”. Kontributi i saj i fundit 

për Teatrin Rom ishte në dramën “Të gjithë në Shkollë” si make-upere. Mikribani 

ndërroi jetë me datë 2.8.2013.  
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Xhelal Dogani 

 

I lindur me datë 20.4.1961 në Prizren. Përfundoi 

Fakultetin Filozofik - drejtimi Pedagogjia dhe Fakultetin 

e Edukimit në Prishtinë. Profesioni i tij është mësues. 

Ai ishte aktor në dramat shqipe si: “Familja e 

Peshkatarit” të autorit Sylejman Pitarka në vitin 1979 dhe 

“Nëna kurajë” të autorit Bertolt Brecht më 1980 të cilat 

janë regjisuar nga regjisori Luan Daka.  

Veprimtaria e tij me Teatrin Rom filloi në vitin 1998, ku aktroi Tefikun në dramën 

“Prizren via Essen”. Pas kësaj aktroi Durmishin në komedinë “Magjia”, Laton në 

versionin e ri të dramës “Kamberi dhe Lejla”, Haxhi Hamzën në dramën “Prej 

lëkurës sate nuk mund të dalësh”, përsëri Tefikun në versionin e ri të dramës “Prizren 

via Essen” ku njëkohësisht ishte organizatori i Teatrit Rom.  

Nga viti 2006 është zgjedhur si organizatori gjeneral i Teatrit Rom. Në këtë vit ai 

aktroi rolin e inspektorit në komeditë “Keqap Klasa” dhe “Të gjithë në Shkollë” dhe 

është përkushtuar në detyrën e tij deri te drama “Nusja nga Gjermania”, ku përsëri 

aktroi me rolin e fqinjit Savert. Aktroi njërin ndër personazhet kryesore të dramës 

“Unë deputet”. Aktroi njërin ndër ushtarët në monodramën “Panta Rhei” dhe 

Farkëtarin në dramën e fundit “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku”.  

Nga viti 2016 deri 2016 ishte organizator gjeneral i Teatrit Rom. Xhelali njihet si një 

aktor profesional dhe që shquhet me një zë akustik ndër aktorët rom.   

 

Bajram Galushi 

 

U lind më 28.3.1966 në Prizren. Kreu shkollën e mesme 

teknike dhe për një dekadë e gjysmë punoi për 

organizatën “Durmish Asllano” ku ishte koordinator i 

projekteve për promovimin e kulturës, traditës dhe 

gjuhës rome. Kontributi i tij për Teatrin Rom është 

shumë i madh. Ishte ndër personalitetet e para të cilat 

filluan të avanconin Teatrin Rom. Ai aktroi në lojën 

eksperimentale të vitit 1989 “Zemra i hap krahët e veta”, pas kësaj aktroi: Gjemilin 

në dramën “Dashuria nuk pyet”, Asllanin në dramën “Spiuni”, Kadriun si 

kryefamiljar i familjes Kangjarët në dramën “Kamberi dhe Lejla”, Zikën-oficerin e 

policisë në dramën “Personi i dyshimt” të B. Nushiqit, Tahirin në “Prizren via 

Essen”, Idrizin në komedinë “Magjia”, Doktorin në versionin e ri të dramës 

“Dashuria nuk Pyet”, përsëri Kadrinë në versionin e ri të komedisë “Kamberi dhe 

Lejla”, Fliton në tragjedinë “Prizren via Essen”, Jakupin në tragjedinë “Prej lëkurës 

sate nuk mund të dalësh”, profesorin e muzikës në komeditë “Keqap Klasa” dhe “Të 

gjithë në Shkollë”, Plakun në dramën “Në rrugë” dhe babain Hamza në komedinë 

“Nusja nga Gjermania”. 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
20 

 

Shihet qartë që Bajram Galushi shkeli mbi dërrasat e teatrit nga viti 1989 deri më 

2010 dhe më shumë se 20 vite ishte aktori kryesor i Teatrit Rom ku aktroi në 15 

drama. Njëkohësisht Bajrami ishte skenograf i 18 dramave deri në vitin 2018 dhe 

shumë herë ishte organizator i shfaqjeve teatrore. Përmes eksperienvës së tij shumë 

të rinj kanë mësuar të aktrojnë pasi që ai ishte edhe regjisor i dramës “Prizren via 

Essen” në versionin e ri e cila është performuar në vitin 2005. Ai mban frontin si 

aktori më i mirë komik i Teatrit Rom.  

Bajram Galushi ndërroi jetë me 21.5.2019. Ai mbetet gjallë përmes historisë së 

Teatrit Rom. 

 

Daut Qylangji 

 

U lind më 28.6.1971 në Prizren. Kreu fakultetin për 

Komunikim Masiv dhe Gazetari në Prishtinë dhe punon si 

redaktor në RTK. Ishte president i organizatës “Durmish 

Asllano” në vitet 2000-2003. Ai mori pjesë në aktivitetet 

kulturore në spektrin e koreografisë dhe folklorit 14 vite, 

dhe ishte si folklorist i njohur i shoqërisë “Agimi”.  

Në Teatrin Rom u aktivizua në vitin 1992, ku aktroi Ganiun 

në dramën e parë “Dashuria nuk Pyet”. Pastaj aktroi: Gjulbon në dramën “Spiuni”, 

Limanin në komedinë “Kamberi dhe Lejla” ku u shpërblye me çmimin “Molla e artë” 

si aktori më i mirë në festivalin e Teatrove në Prizren. Aktroi rolin e Viqës- oficerin 

e policisë në komedinë “Personi i dyshimtë” ku ishte edhe asistenti i regjisë në këtë 

dramë. Ishte skenograf i dramës “Prizren Via Essen”. Aktroi rolin kryesor, Jelimilin 

në komedinë “Magjia” dhe njëkohësisht ishte kostumograf i saj. Pas kësaj ai më 

shumë mori pjesë në stafin organizativ të Teatrit Rom, ku në disa drama ishte 

përzgjedhësi i efekteve muzikore si në versionet e ri të dramave “Dashuria nuk Pyet” 

dhe “Kamberi dhe Lejla”. Aktroi Bardylin në dramën “Prej lëkurës satë nuk mund të 

dalësh”, babain Sadikun në  dramën “Prizren via Essen”-versioni i ri ku edhe i 

përzgjodhi efektet muzikore. Në fund ishte edhe kostimograf në komedinë “Keqap 

Klasa”. Pasi që filloi të punojë në Redaksinë Rome të RTK-së ai nuk mundi të 

vazhdojë aktrimin në Teatrin Rom, por ai, gjithmonë, ishte ndër personalitetet e parë 

që përzgjidhnin dhe i vlerësonin dramat të cilat do të  përgatiteshin nga Teatri Rom.  
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Bardyl Veshalli 

 

U lind më 13.2.1970 në Prizren. Kreu shkollën e mesme 

ushtarake në Beograd dhe Fakultetin e Shkencave Politike dhe 

Administratë Publike. Ai ushtron profesionin e tij si polic i 

Republikës së Kosovës.  

Bardyli, me kontributin dhe mbështetjen e tij cilësohett njëri 

ndër shtyllat e Teatrti Rom. Për herë të parë teatrit iu bashkua 

më 1995, ku aktroi Laton-kryefamiljarin e familjes Lahorët në 

dramën “Kamberi dhe Lejla”. Aktroi rolet si: Tasa në 

komedinë “Personi i dyshimtë”, Gjermanin në dramën “Prizren via Essen”, 

Profesorin e elektroteknikës në komeditë “Keqap Klasa” dhe “Të gjithë në Shkollë”. 

Shumë ishte si ndihmësi kryesor dhe sufler i aktorëve pas skene, si tek dramat: “Në 

rrugë”, “Nusja nga Gjermania”, “Rrugëtimi i jetës”. Pas një kohe ai përsëri rifilloi të 

aktrojë: rolin e Zaimit në komedinë “Unë deputet”, ishte në dritat e dramës “Romët 

dhe Ashkalinjtë”, si dhe aktroi personazhin kryesor, babain Ragja në dramën “Bota 

është shteti i romëve”.  

Në vitin 2016 është përzgjedhur si drejtor i Teatrit Rom, post të cilin e mbajti deri 

më 2020. Gjatë kësaj periudhe ai aktroi njërin nga ushtarët në monodramën “Panta 

Rhei”, Shalanin në dramën “Triumfi ndaj paragjykimeve” dhe zëvendësoi aktorin e 

ndjerë, rolin e narratorit në dramën “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku” në 

festival e Teatrove “Garavde Muja”. 

Shihet qartë se: Bardyli, 25 vite jep kontribut për Teatrin Rom. 

 

Edis Galushi 

 

U lind më 6 mars 1989 në Prizren. Diplomoi në Universitetin e 

Zagrebit në Programin e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze dhe 

aktualisht punon si mësimdhënës dhe përkthyes.  

Edisi u njoftua që në fëmijëri më Teatrin Rom, që nga viti 2002, 

ku së pari filloi si sufler në dramën “Dashuria nuk pyet”-versioni 

i ri. Pas kësaj menjëherë aktroi rolin e Halimit në dramën 

“Kamberi dhe Lejla” dhe njëkohësisht ishte suflerë. Aktroi fqiun 

Muhamet në dramën “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh”, Ramkon (i biri) në 

dramën “Prizren via Essen”. Pas peformancave të pëlqyera nga publiku dhe talentit 

për art, Edisi filloi të marrë kryerole në Teatrin Rom, si në komeditë “Keqap Klasa” 

dhe “Të gjithë në Shkollë” me rolin e Mahmutit. Në këto drama Edisi ishte edhe 

asistent i regjisë. Ai vazhdoi si personazh kryesor në dramat e Teatrit Rom, ku e 

aktroi antagonistin e dramës “Në rrugë”, Sadarin, dramë në të cilën përsëri ishte 

asistent i regjisë. Suksesi dhe pasioni i Edisit për Teatrër rezultoi edhe në shkrime, 

ku ai njihet si autor i katërt i Teatrit Rom, me dramën “Rrugëtimi i Jetës” ku 

njëkohësisht ishte asistent i regjisë së dramatugut Nexhip Menekshe. Aktroi rolin e 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
22 

 

Mahmutit në komedinë “Nusja nga Gjermania” dhe studentin në komedinë “Unë 

deputet”. Pas diplomimit ai kthehet në Teatrin Rom me një monodramë “Panta Rhei” 

ku edhe aktroi personazhin Dellthan. Pas diplomimit ai kthehet në Teatrin Rom me 

një monodram “Panta Rhei” ku edhe aktroi personazhin Dellthan. Edisi ishte aktor i 

10 dramave të Teatrit Rom, autor i dy dramave dhe asistent regjisor i 5 dramave.  

 

Haki Qulangji 

 

U lind më 21.1.1965 në Prizren. Ishte njëri ndër aktorët 

e parë të Teatrit Rom në Prizren i cili aktroi në lojën 

eksperimentale “Zemra hap krahët e veta”. Pas kësaj ai 

aktroi në dramën e parë të Teatrit Rom, rolin e doktorit 

në dramën “Dashuria nuk pyet” në vitin 1992. Aktroi 

Hazirin në dramën “Spiuni” dhe ishte kostumograf i saj, 

aktroi rolin kryesor Jerotiun si kapedani i policisë në komedinë “Personi i dyshimtë” 

ku edhe këtu ishte kostumograf, aktroi Sadikun në dramën “Prizren via Essen”, rol 

me të cilin u shpërblye pçr çmimin “Molla e artë” si aktori i dytë më i mirë. Pas kësaj 

ai emigroi për në Beograd. Hakiu mbetet si ikonë e Teatrit Rom si njëri ndër aktorët 

më të mirë ku akoma përmenden performancat e mrekullueshme të tij.  

 
Sylejman Elshani 

 

I lindur më 10 prill 1979 në Prizren. Kreu Fakultetin e 

Edukimit në Prizren. Ai u njoftua me Teatrin Rom në 

vitin 1998, duke filluar me rolin e Ahmetit në dramën 

“Prizren via Essen”, Hajdarin në komedinë “Magjia”, 

Tefikun në dramën “Dashuria nuk pyet”, Kahramanin 

në komedinë “Kamberi dhe Lejla”- versioni i ri, 

Gazmendin e familjes së ashkalinjve në dramën “Prej 

lëkurës sate nuk mund të dalësh”, Ahmetin në dramën “Prizren via Essen” - versioni 

i ri. Ishte njëri ndër organizatorët e këtyre dramave. Aktroi rolin e Profesorit të 

Muzikës në komeditë “Keqap Klasa” dhe “Të gjithë në Shkollë”, ku njëkohësisht 

ishte organizator i këtyre dramave. Nga viti 2008 është përzgjedhur si kostumograf 

i Teatrti Rom. Ai aktronte në çdo dramë të Teatrit Rom, kështu që vazhdoi aktrimin 

në rolet: Arifi në dramën “Rrugëtimi i jetës”, Agimi në komedinë “Unë deputet”, 

babai Nehru në tragjedinë “Ëndrra të mos bëhet realitet”, gjyshi Durmish në 

versionin e ri të dramës “Magjia”. Sylejman Elshani ishte edhe regjisor i dramës 

“Romët dhe Ashkalinjtë” në vitin 2014. Koordinator i dramës “Bota është shteti i 

romëve”, regjisor i dramës “Në rrugë” - versioni i ri. Së fundi aktroi njërin ndër 

ushtarët në monodramën “Panta Rhei” dhe babanë Rustemin në tragjikomedinë 

“Triumfi ndaj Paragjykimeve”. Shihet qartë që Sylejman Elshani ka dhënë kontribut 

për Teatrin Rom në shumë pozicione.  
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Kreu I - Dramat e para të Teatrit Rom  

1989-1998 

__________________________________________________ 

 

Shfaqja eksperimentale: “Zemra i hap krahët e veta” - 

1989 
 

Sinopsisi i shfaqjes eksperimentale “Zemra i hap krahët e veta” 
Paraqitja e lojës së parë eksperimentale, e cila kishte karakter muzikal-poetik, bëhet 

më 1989. Kjo lojë është quajtur “Zemra i hap krahët e veta” ku janë interpretuar 

poezi nga shkrimtari indian Rabindranath Tagore, poet i madh dhe gjeniu më kreativ 

në letërsinë rilindëse të Indisë. Gjithashtu ai ishte fitues i çmimit Nobel (Gitanjali).  

 

Qasja dramaturgjike dhe regjisoriale në këtë shfaqje ka qenë eksperimentale, ku 

mund të themi se në një laborator teatri është hulumtuar se si një poezi mund të ketë 

strukturë dramaturgjike dhe rrëfim regjisorial. 

 

Sukseset e shfaqjes eksperimentale “Zemra i hap krahët e veta” 
Loja mbi dërrasat e teatrit dhe regjia nën komandën e Behlul Galushit kishte zgjuar 

interesim të madh për romët. 

Në këtë pjesë eksperimentale disa artistë të sotëm, për të parën herë kanë shkelur në 

dërrasat e teatrit,  ku ne sot, lirisht mund të themi që prej tyre janë bërë artistë të 

shkëlqyeshëm, autorë të dramave dhe regjisorë. 

Premiera e kësaj shfaqjeje është dhënë në Shtëpinë e Kulturës së Prizrenit, me rastin 

e manifestimit të 20-vjetorit të themelimit të Shoqërisë Kulturo-Artistike “Durmish 

Asllano”. Drama “Zemra i hap krahët e veta” ishte shfaqur edhe në qytete të tjera të 

ish-Jugosllavisë ku ishte pritur dhe shikuar me interesim të madh. 

Kjo lojë konsiderohet si bazë e iniciativave të para për t’u formuar Teatri Rom dhe 

aktrimi të jetë i dashur për aktivistët romë. Për këtë, viti 1989 konsiderohet si vit kur 

janë hedhur hapat e parë dhe është krijuar një grup që kishin menduar të hapnin një 

seksion për artin teatral. 

 

Artistët: 

• Bajram Galushi  

• Nexhip Menekshe 

• Lirije Qeshmegji  

• Dashurije Avdo  

• Haki Qylangji  

• Gjylije Avdo 
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Foto e vitit 1989 nga shfaqja “Zemra i hap krahët e veta”- Aktori: Nexhip 

Menekshe 
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Drama: “Dashuria nuk pyet” - 1992 

Sinopsisi i dramës “Dashuria nuk pyet” 
Drama “Dashuria nuk pyet” prezanton disa tradita të romëve të Prizrenit – Kosovës. 

Romët në Prizren dëshirojnë t’i braktisin dhe të mos i praktikojnë traditat e vjetra 

dhe kërkojnë të jetojnë në një mënyrë më të mirë. Kërkojnë të largohen nga traditat 

e vjetra ku të rinjtë e dashuruar nuk lejohen të martohen. 

Dëshirojnë ta thyejnë mosmarrëveshjen e brezave dhe dëshirojnë të kenë vëllazëri, 

bashkësi dhe dashuri mes tyre… 

 

Sukseset e dramës “Dashuria nuk pyet” 
Me datë 6 qershor1992 u shfaq drama e parë rome “Dashuria nuk pyet” nga autori 

Selahedin Krueziu, regjinë e së cilës e bëri Kujtim Paçaku. Drama u prezentua me 

sukses të madh, ku u tregua një pjekuri dhe një nivel i lartë artistik. 

Aktorët amatorë shprehën një profesionalizëm të vërtetë dhe nivel të lartë artistik. 

Edhe kjo dramë u shfaq dhe ka pasur suksese edhe në qytete të tjera të ish-

Jugosllavisë. Drama ka zgjuar një interesim të madh, ku përmes duartrokitjeve është 

kuptuar se ky teatër ka prosperitet për të ardhmen e teatrit.  

 

Fotografi ku gjenden aktivistët dhe artistët romë
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Rolet: 

Ganiu ----------- Daut Qylangji 

Xhemila -------- Meleq Mergjollari 

Xhemalia ------- Bajram Galushi 

Rukije ----------- Sebaheta Koka 

Tezja Hajrije-----Majda Galush 

Tefiku ------------Nexhip Menekshe  

Shermina --------Nehal Avdo 

Mjeku ------------Haki Qylangji 

Shoferi i mjekut - Xhemali Balabani 

 

Fqinji 1 ----------- Teuta Koka 

Fqinji 2 ----------- Silvana Menekshe  

Babai i Ganiut --- Nazim Korena 

Nëna e Ganiu ---- Fatmire Menekshe  

Vëllai i Ganiut -- Alsabah Avdo 

Muzikanti 1 ----- Dashni Veshall 

Muzikanti 2 ----- Ali Skenderi 

Muzikanti 3 ----- Izet Avdo 

Muzikanti 4 ----- Titomir Veshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga drama “Dashuria nuk pyet” - Premierë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga drama “Dashuria nuk pyet”  
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Drama: “Spiuni” – 1994 
 
Sinopsisi i dramës “Spiuni” 
Ngjarja e kësaj komedie zhvillohet në fund të vitit 1944, disa ditë para se qyteti të 

lirohet nga okupatorët gjermanë. “Spiuni” shtëpiak edhe pse nuk e din që puna e tij 

ka marrë fund, i maltreton romët, duke kërkuar të kuptojë se: a janë komunistë, 

partizanë, apo diçka tjetër. Ai dhe një grup ushtarësh gjermanë, nga një grup i zënë 

peng kërkojnë që të luajnë muzikë nga Uagner, Lili Marlen e të tjerë. Muzikantët të 

cilët fshehurazi bëjnë provë dhe kuptojnë që nuk dinë ta luajnë këtë zhanër të 

muzikës, shfaqën peripeci të mëdha në mes tyre, por gjithsesi ata fillojnë të luajnë 

muzikën rome, ndërsa ushtarët e dehur nuk kuptojnë se çfarë muzike luajnë ata.  

Duke luajtur këtë muzikë, në dhomë hyn një shok i muzikantëve, i cili e kap spiunin 

dhe ushtarët gjermanë të cilët i maltretuan romët. Tani situata ndryshon, romët 

hakmerren për gjithë të bëmat e spiunit dhe ushtarëve. 

Me një humor të madh autokton dhe me një satirë të vërtetë, përfundon komedia 

“Spiuni”.  

Artistët e dramës rome ju përshëndesin me fjalët “OVEN SASTE” 

(Kjo pjesë është marrë nga broshura e dramës) 

 

Suksesi i dramës “Spiuni”  
Më 20.1.1994 u shfaq drama “Spiuni”. Autori i dramës është Kujtim Paçaku, i cili e 

bëri edhe regjinë e saj. Kjo komedi përmban tematikë nga Lufta e Dytë Botërore. Në 

këtë dramë tregohet pjesëmarrja e romëve në këtë luftë, me njërin prej tyre i cili e ka 

rolin negativ, i cili është spiuni. Drama pati sukses të dukshëm. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pllakata e dramës “Spiuni”                     Broshura e dramës “Spiuni” 
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Rolet: 

Flita ------------------------------ Nexhip Menekshe 

Zadja ---------------------------- Meleq Mergjollari 

Asllani --------------------------- Bajram Galushi 

Xhulbo -------------------------- Daut Qyangji 

Haziri ---------------------------- Haki Qylangji 

Zymryta ------------------------- Bedrie Misini 

Xhela ---------------------------- Alsaba Avdo 

Hansi ---------------------------- Bekim Berisha 

Gana ----------------------------- Fatmire Menekshe 

 

 

 
 

 
Foto e personave kryesorë të cilët e formuan Teatrin Rom 
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Drama: “Kamberi dhe Lejla” - 1995 
 

Sinopsisi i dramës “Kamberi dhe Lejla”  
Më 1995, në Teatrin e Prizrenit, u shfaq drama me karakter sentimental “Kamberi 

dhe Lejla”. Në dramë flitet për dy familjet rome të cilët janë në antagonizëm ndërmjet 

vete, por të cilët njëherazi janë edhe të varura nga njëra-tjetra. Një personazh 

paraqitet për t’i pajtuar, por assesi nuk arrin sukses. Në vazhdim tregohet se si jeta 

bën që këto familje edhe në vazhdimësi të jenë në kundërshtim, pasi dy të rinj 

(fëmijët e tyre) dashurohen dhe martohen, por martesa e tyre nuk zgjat, prandaj 

kundërshtimi ndërmjet këtyre dy familjeve shtohet. Në fund, le të thuhet se drama ka 

karakter komedie. 

 

Sukseset e dramës “Kamberi dhe Lejla” 
Me këtë dramë autori dhe regjisori i së cilës ka qenë Nexhip Menekshe, Teatri Rom 

mori pjesë në festivalin e parë teatror të romëve, të ish-Jugosllavisë, i cili u mbajt në 

Prizren. Drama mori shpërblimin e “Mollës së Artë” për regjinë dhe për rolin e 

mashkullit, të cilin e luajti aktori Daut Qylangji. Drama u shfaq me sukses shumë 

herë në Prizren, por edhe jashtë Prizrenit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pamje nga skena kur zihen dy familjet 
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Rolet:  

Familja e Lahorëve: 

Lato: Bardyl Veshalli 

Lifa: Bedrie Misini 

Limani: Daut Qylangji 

Lemana: Mergime Veshalli 

Leila: Sebahat Koka 

 

Familja e Kangjarëve: 

Kadria: Bajram Galushi 

Karanfila: Mikriban Mullamisini 

Karamano: Murat Haliti  

Kamberi: Alsabah Avdo 

 

Fqinjët: 

Garo: Nexhip Menekshe 

Fadili: Flurim Avdo 

Halimi: Fikrim Menekshe 

Muzikanti: Myfit Kallo 

 

Fëmijët:  

Leila e vogël: Elma Menekshe  

Kamberi i vogël: Ergjan Koka 

Halimi i vogël: Arif Cana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skena e parë ku Garo mundohet t’i pajtojë dy familjet 
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Drama: “Personi i dyshimtë” - 1997 
 

Sinopsisi i dramës “Personi i dyshimtë” 
Drama e njohur e autorit Branislav Nushiq “Personi i dyshimtë” shfaqet në vitin 1997 

përmes artistëve romë ku ndërrojnë rolet dhe nga situatat komike kalojnë kritika për 

regjimin, mentalitetin njerëzor dhe punët e organeve shtetërore. 

Së pari, me anë të komedisë publiku shpërthen në të qeshura. 

Sa herë që në skenë shfaqen komeditë e Branislav Nushiqit, nga të qeshurat kuptohet 

se shfaqja përmban situata aktuale. 

 

Sukseset e dramës “Personi i dyshimtë” 
Teatri Rom mori pjesë në festivale të tjera si më 1997 në Rumë, pastaj më 1998 në 

Gjilan. Në Rumë, drama “Personi i dyshimtë” e mori shpërblimin e “Mollës së 

argjendtë” për rolin e femrës, të cilin e luajti aktorja Bedrie Misini. Kjo dramë e 

mirënjohur është e dramaturgut B. Nushiq, regjinë e së cilës e bëri Nexhip Menekshe. 

Drama është pëlqyer nga publiku i Prizrenit dhe ka pasur sukses të madh edhe në 

qytetet jashtë Prizrenit. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrie Misini & Sirhan Menekshe në rolet: Anja dhe Marica (nëna dhe vajza) 
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Rolet: 

Jerotija (kapiteni i policisë): Haki Qulangji 

Anja (gruaja e kapitenit): Bedrie Misini 

Marica (vajza e tyre): Sirhan Menekshe 

Viqa (oficeri): Daut Qylangji 

Zika (oficeri): Bajram Galushi 

Miroslavi (oficeri): Alsabah Avdo 

Tasa (praktikanti): Bardyl Veshalli 

Gjoka: Sejran Menekshe 

Alksa Zhunjiq (shpiuni): Ajet Galush 

Shefi Spaso: Fikrim Menekshe 

Shefi Miladini: Artan Berisha 

Joka, (polici): Myfit Kallo 

Risto (polici): Sylejman Elshani 

 

Efektet muzikore: Murat Haliti 

Skenografia: L. Koka 

Dritat: Bajram Misini- Ramadan Backovski 

Dekori: Hadi Hoda 

 

 

Broshura e dramës “Personi i dyshimtë” 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktori Haki Qylangji (Jerotija) dhe aktorja Bedrie Misini (Anja) 
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Drama: “Prizren via Essen” - 1998 
 

Sinopsisi i dramës “Prizren via Essen”  
Në këtë dramë shfaqen pamje nga jetesa e romëve, të cilët për fat të keq ballafaqohen 

me probleme dhe vështirësi të ndryshme për shkak të gjendjes ekonomike. Duke 

kërkuar një standard më të mirë jetese, romët në mënyrë masive migrojnë në shtetet 

më të pasura, respektivisht në Gjermani, duke marrë parasysh që kushtet për të jetuar 

janë më të volitshme. Duke emigruar, ata ballafaqohen me probleme më të mëdha 

sepse jeta në ato shtete i obligon që të punojnë “punë të ndyta dhe ilegale”, të cilat 

në dramë prezentojnë një tragjedi.  

 

Suksesi i dramës “Prizren Via Essen” 
Më 1998 u shfaq drama “Prizren via Essen” e autorit Nexhip Menekshe, i cili 

gjithashtu e bëri edhe regjinë e saj. Me këtë dramë Teatri Rom arriti suksese të 

mëdha. Me këtë dramë Teatri Rom u prezantua në “Fstivalin e 31-të të Teatrove 

Amatore të Jugosllavisë”, i cili u mbajt në Prizren. Ky festival nuk pati karakter 

garues, por u veçua dhe u zgjodh aktori/ja më e mirë. Si aktore më e mirë u zgjodh 

Sirhan Menekshe, ndërsa si aktori më i mirë Alsabah Avdo, gjithashtu u zgjodhën 

dhe u emëruan edhe aktori – aktorja sekondare, të cilët janë zgjedhur përsëri nga 

Teatri Rom i Prizrenit, e që bëhet fjalë për aktorin Haki Qulangjiu dhe aktoren 

Mikriban Mullamisini. Në “Festivalin III të realizimeve Teatrale Rome”, i cili u 

mbajt me 1998 në Gjilan, u tregua drama “Prizren via Essen”, e cila u shpërblye me 

çmimin e “Mollës së artë”, si drama më e mirë, me tekstin më origjinal, si dhe me 

efektet muzikore më të mira. Autor dhe regjisor i dramës ishte Nexhip Menekshe, 

ndërsa efeket e muzikës i bëri Murat Haliti.  

          
Pamje nga drama – Bedrie Misini & Xhelal Dogani & Bajram Galushi 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
34 

 

Rolet: 

Tefiku-------- Xhelal Dogani 

Dundja--------- Bedrie Misini 

Ahmeti--------- Sylejman Elshani 

Urma----------- Sirhan Menekshe 

Sabiha--------- Besijana Dogani 

Sadiko--------- Haki Qulangji 

Dunda--------- Mikriban Mullamisini 

Shaini---------- Alsabah Avdo 

Ramko--------- Bajram Misini 

Jashari---------- Ajnur Meho 

Gjemo---------- Nexhip Menekshe 

Gjermani------- Bardyl Veshalli 

Tahiri----------- Bajram Galushi 

Sara------------- Tyrkan Menekshe 

Fqinji------------ Arton Cana 

Fqinji------------Fatime Mullamisini 

Fqinji------------Naime Menekshe 

Fqinji------------Votim Laroshi 

Kamajner------- Bedrush Berisha 

Jashari i vogël--- Arif Cana 

Vajza----------- Negjibe Qulangji 

Vajza----------- Elma Menekshe 

Djali------------ Mirsad Qulangji 

Djali------------ Ernest Galush 

Djali------------ Arsim Dogani 

Djali------------ Sevim Dogani 

 

Stafi organizativ:  

Skenografia ----------Daut Qulanji 

Efektet Muzikore---Murat Haliti&Flurim Avdo 

Make up----Bedriye Misini 

Kostumografia ------ Haki Qulangji 

Organizatori----Bayram Galush 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga provat – Bedrie Misini, Alsabah Avdo dhe Besina Dogani 
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Kreu II -Dramat e Teatrit Rom pas luftës 

2001-2003 

__________________________________________________ 

Drama: “Magjia” - 2001 
 

Sinopsisi i dramës “Magjia”  
Drama “Magjia” e trajton problematikën e dokeve dhe zakoneve rome, në radhë të 

parë atë të nivelit të ulët të edukimit e të zhvillimit kulturor, duke i sulmuar besimet 

e kota të cilat ende janë prezente në popullatën rome. Kështu, në dramë kritikohet 

Shehu destruktiv, Shehu mashtrues, i cili për “Magjitë” të cilat i bënte, shpërblehej 

me pagesë mjaft të mirë. Në anën tjetër, Shehu pozitiv e demaskon atë të parin, duke 

ia treguar të bëmat e zbrazëta e të rrejshme. Me këtë, drama ka karakter pozitiv dhe 

progresiv. 

 

Sukseset e dramës “Magjia” 
Pas luftës në Kosovë, romët formuan disa organizata joqeveritare. Kështu, nën 

organizatën joqeveritare “Durmish Asllano”, përsëri aktivizohet Teatri Rom. Në 

skenën e teatrit të qytetit “Xhemajli Berisha” prezentohet drama “Magjia”. Autori i 

kësaj drame ishte Nexhip Menekshe, i cili po ashtu ishte edhe regjisor i saj. Drama 

e përmendur u shfaq më 8 Prill 2001 për Ditën Ndërkombëtare-nd të Romëve. 

Drama në këtë vit, kur situata ende nuk ishe e sigurt për romët, zgjoi interesim të 

madh të popullsisë rome, si edhe komuniteteve të tjera të qytetit të Prizrenit. 

Njëherazi le të tregohet shfaqja e dramës që në këtë ditë përputhet me mbledhjen 

(Kongres) e parë të romëve, e cila u mbajt në Londër më 1971.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pllakata e dramës “Magjia” 
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Rolet:                                                                                     Stafi organizativ: 

Durmishi------------Xhelal Dogani                         Skenografia-------Bajram Galushi 

Gjemili----------------Daut Qylangji                       Kostumografia---Daut Qylangji 

Safija----------------Mikriban Mulamisini              Make up----Mikriban Mullamisini 

Bajrami------------Ajnur Meho                               Efektet Muzikore--Shenaj Misini 

Hajdari-------------Sylejman Elshani                      Dekori------------Hadi Hoda 

Faredini------------ Nexhip Menekshe                    Drita----A. Cana & R. Backovski 

Sanija---------------Tyrkan Menekshe 

Bahrija------------- Urma Menekshe 

Idrizi----------------Bajram Galushi 

Hasani-------------Votim Larosh  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamja nga drama “Magjia” – Daut Qylangji & Mikriban Mullamisini 
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Drama: “Dashuria nuk pyet”- Versioni i ri - 2002 

Referime rreth dramës “Dashuria nuk pyet”  
Versioni i ri i dramës “Dashuria nuk pyet”, e autorit Selahedin Kryeziu dhe kësaj 

radhe nën regjinë e Nexhip Menekshes, u shfaq më 8 Prill 2002. Në këtë dramë, 

aktorët e mëparshëm tani u ngritën në një nivel më të lartë të profesionalizmit, duke 

treguar paraqitje më artistike. Le t’i veçojmë disa prej tyre: Xhelal Dogani, i cili me 

sukses të lartë e luajti rolin negativ, babain patriarkal, i cili nuk ka parasysh jetën 

bashkëkohore, martesën nga dashuria e të rinjve. Pastaj nëna e Xhemiles, Mikriban 

Mullamisini, vajza: Xhemilja, e cila e ka rolin e parë dhe rolin më kompleks, të cilin 

e ka gjallëruar Tyrkan Menekshe, etj… 

 

Drama u tregua me sukses të madh, në sallën përplot me shikues në Shtëpinë e 

Kulturës së qytetit, në Prizren. Edhe me këtë dramë u shënua manifestimi i 8 Prillit, 

Ditës Ndërkombëtare të Romëve, ku kemi pasur edhe shumë shikues rom por edhe 

jo rom, prej atyre kemi pasur edhe një delegacion prej Shqipërisë, të cilët kanë lënë 

kritika pozitive, e gjithashtu kanë lënë edhe një kritikë negative.  

 

Ne, këtë kritikë mund tua tregojmë si anekdotë me fjalë: “Shfaqja ka qenë e 

shkëlqyeshme por keni pasur një mungesë të madhe. Është dashur që në çdo ulëse të 

vendosni nga një facoletë për shikuesit, sepse s’kanë pasur me çfarë t’i fshijnë lotët.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broshura e dramës “Dashuria nuk pyet” - Versioni i ri 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
38 

 

 

Rolet: 

Ganiu-------Ajnur Meho 

Gjemilja--------Tyrkan Menekshe 

Rukija--------Mikriban Mulamisini 

Hajrija-------Bedrie Misini 

Tefiku--------Sylejman Elshani 

Sherëminja-----Erna Kokollari 

Doktori--------Bajram Galushi 

Gruaja 1--------Batisha Qulangji 

Gruaja 2--------Elma Menekshe 

Babai i Ganiut--Votim Laroshi 

Motra e Ganiut--Urma Menekshe 

Muzikanti--------Dashni Veshall 

Muzikanti--------Ali Skenderi 

Muzikanti--------Mefair Menekshe 

Muzikanti--------Titomir Veshall 

 

Stafi organizativ:  

Skenografia-----------Bajram Galushi                        

Sufler---Arton Cana&Edis Galushi 

Efektet muzikore----Daut Qylangji 

Kostumografia--------Bedrie Misini 

Make up--------Mikriban Mulamisini 

Dekori--------------------Handi Hoda 

Dritat------------Ramadan Backovski 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga drama “Dashuria nuk pyet” 
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Drama: “Kamberi dhe Lejla” – Versioni i ri - 2003 

Sukseset e dramës “Kamberi dhe Lejla”  
Versionin i ri i dramës “Kamberi dhe Lejla” performohet me datë 8 prill 2003. Ky 

version iu përshtat situatës aktuale, mosmarrëveshjet mes një komuniteti, 

respektivisht mes ashkalinjve dhe romëve, të cilët nga të tjerët njihen me një emër të 

vetëm, rom.  

 

Drama “Kamberi dhe Lejla” ëshë dramë origjinale e autorit Nexhip Menekshe, i cili 

njëherit ishte edhe regjisor i saj, po ashtu edhe aktor. Drama është një komedi, ku 

tematika jonë aktuale është trajtuar shumë mirë. Trajtim të mirë kishte edhe tek 

konflikti dhe rivaliteti ndërmjet romëve dhe ashkalinjve. 

Komedia pati shumë sekuenca, të cilët u paraqitën me mjeshtri të madhe, ashtu si 

bëhet në teatrin modern. Në dramë morën pjesë tri gjenerata aktorësh, fëmijët, të 

rinjtë dhe seniorët. Salla e Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha” ishte e 

stërmbushur. Ndër vizitorët ishin edhe pjesëtarë të komuniteteve tjera, si edhe 

përfaqësuesit internacionalë. 

 

Pas dramës, u intervistuan personat të cilët janë personalitete të njohura të teatrit. Në 

vazhdim do t’i japim mendimet dhe përshtypjet për dramën dhe Teatrin Rom. 

 

      Pllakata e dramës “Kamberi dhe Lejla” – Versioni i ri 
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Rolet: 

Familja e ashkalinjëve:                                    Familja rome:                   

Latoja ------Xhelal Dogani                                   Kadrija ---Bajram Galushi   

Lifja --------Bedrie Misini                                   Karanfila –Mikriban Mulamisini  

Limani------Ajnur Meho              .                        Karamani –Sylejman Elshani  

Lemana ----Fetije Berisha                                     Kamberi -----Arif Cana   

Lejla --------Hajrije Veshall  

 

Fqinjët:                                       .                    Fëmijët: 

Garo --------Nejip Menekshe                           Lejla e vogël-------Urma Menekshe  

Fadili -------Savet Veshall                                Kamberi i vogël---Asllan Qulangji  

Halimi ------Edis Galus                                    Halimi i vogël-----Berrnard Gashi  

Muzikanti---Titomir Veshall     

 

Stafi organizativ: 

Skenografia-------------------------------------Bajram Galushi 

Kostumografia ---------------------------------Bedrie Misini 

Dekori -------------------------------------------Hadi Hoda 

Efektet muzikore-------------------------------Daut Qylangji 

Dritat --------------------------------------------Ramadan Backovski & Arton Cana 

Suflerët------------------------------------------Edis Galushi & Igbale Berisha 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto nga drama – Familja rome dhe familja e ashkalinjëve 
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Opinionet për Teatrin Rom nga njerëzit që kontribuojnë 

për jetën kulturore të qytetit të Prizrenit  
 

Mehmet Bytyqi, drejtor i radios “Yeni Dönem”, aktor i Teatrit Turk në 

Prizren 

“Unë si anëtar i vjetër i Teatrit Turk, haptazi mund të them se në premierën e sotme 

të dramës rome pashë më shumë se sa kam pritur. Teatri Rom është teatër shumë i 

fortë, i cili këto vite të fundit ka shkuar shumë përpara. 

Është e rëndësishme të theksohet se drama është origjinale për nga autorësia dhe 

regjia, e zotërisë Nexhip Menekshe, si dhe tematika e cila është aktuale në 

ambientin/rrethin tonë. 

Në skenë ka pasur shumë pamje të bukura, skena si është kjo e ngatërresës ndërmjet 

romëve dhe ashkalinjve. Gjithë kjo na jep një pamje të një filmi dokumentar për nga 

dekori dhe nga regjia, pastaj kreacioni natyral i aktorëve në skenë. Drama ka qenë 

në nivel të lartë, prandaj asnjërin nga aktorët nuk mund ta veçoj edhe pse ka nuanca 

ndërmjet tyre. 

Të gjithë kanë qenë të natyrshëm, më tepër ata të vjetrit. Ritmi i lojës ka qenë shumë 

i fortë, kështu që ky ritëm i ka mbajtur shikuesit në gjendje të pritjes se ç’do të ndodhë 

në skenat e ardhshme. 

Edhe pse nuk e kam kuptuar gjuhën, regjia ka qenë aq e suksesshme, që më ka bërë 

ta kuptoj brendinë, se çka po ndodh në skenë. 

Edhe niveli lartë i lojës së aktorëve, të cilët kanë shprehur një performancë të lartë, 

me mimikën e tyre, me lëvizje të lira të tyre në skenë, në mua kanë lënë përshtypje 

shumë të bukura. 

Ta përmendim edhe përkrahjen e madhe të drejtorit të Shtëpisë se Kulturës, z. 

Dashnor Xërxa, i cili gjithnjë ka pasur qëndrime të drejta ndaj çdo teatri, Teatrit 

Rom, Teatrit Turk, Teatrit Shqiptar dhe të tjerëve të cilët punojnë në Shtëpinë e 

Kulturës. 

Teatri Rom ka aktorë të fortë. Ata mund të luajnë në çdo film. Mund të luajnë edhe 

në çdo teatër, në çdo gjuhë, normalisht po ta dinin gjuhën. 

E përshëndes Teatrin Rom, të cilëve u dëshiroj shumë suksese në të ardhmen.” 

 

Nafis Gurgjuali - regjisor i Teatrit Turk “Nafis Gurcuali Tiyatrosu” 

“Aktrimi i sotëm teatral, me komedinë “Kamberi dhe Lejla”, është një realizim i 

suksesshëm. Unë, Teatrin Rom e njoh qysh më herët, prandaj edhe mund të flas për 

të, se gjithnjë ka qenë i suksesshëm. Teatri Rom ia filloi punës para 12-13 vitesh. 

Prej asaj kohe unë i kam pas ndarë dy-tre aktorë nga ajo ekipë, të cilët dalloheshin 

me kreativitetin e tyre. Tani, ti je njëri prej tyre i cili flet me mua (intervistuesi), si 

dhe një shok i yti. Pas këtyre dy viteve, në këtë grup ishin edhe shumë të tjerë të cilët 

ishin të talentuar. Sonte jam duke parë edhe gjeneratën e re, si dhe fëmijët të cilët 

luajnë shumë mirë. 
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Ky grup, prej vitit në vit, është më i suksesshëm. Le të cekim se ky grup nuk pati 

kurrfarë ndihme profesionale, që flet se suksesin e ka arritur me punën e vet dhe 

diturinë e vet. Ne, nga jashtë kemi dhënë shumë pak ndihmë. Edhe njëherë të them, 

tani le të potencoj, që ata me punën e vet, dashurinë dhe entuziazmin e madh teatral, 

e kanë arritur këtë sukses, duke qenë si të vaksinuar me dashurinë për teatër, prandaj 

kanë arritur dhe arrijnë sukses të lartë. Ata çdo vit dalin me ndonjë akt të ri teatral. 

Mund të them se ata gjithnjë do të prezentohen me sukses para publikut të vet. Ata, 

siç dihet, punojnë pa pagesë, por punojnë nga entuziazmi dhe dashuria. Prandaj 

mund të them se ata nënshkrimin e vet do ta japin edhe në të ardhmen me një sukses 

edhe më të madh, kështu që gjithnjë do ta kenë publikun e vet dhe gjithnjë do të 

aktorjnë.” 

 

Dashnor Xërca - Drejtor i Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha”  

“Komedia e sotme ishte shumë e mirë, ku trajtohet jeta e përditshme e këtij etniteti. 

Komedia është origjinale dhe aktuale. Aktorët e tre gjeneratave ishin të mirë. Kushtet 

në të cilat punuan ishin shumë të vështira. Kanë ushtruar tre muaj në lokale të ftohta, 

por ata i mbajti të ngrohtë entuziazmi. Tani pritet të shkojnë në qytete të tjera të 

Kosovës – në Fushë Kosovë, Ferizaj dhe Gjilan. Do të kemi vështirësi, pasi nuk kemi 

kushte për bartjen e instrumenteve të skenës, por presim që komuna do të na përkrahë 

dhe do të na japi ndihmë. Në të ardhmen përsëri dëshiroj të jenë aktiv, të arrijnë 

suksese edhe më të mëdha.” 
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Suksesi dhe publiciteti i Teatrit Rom në “Festivalin e 

Teatrove të Kosovës”  

 

Pjesëmarrja e Teatrit Rom në "Festivalin e Teatrove të Kosovës" në Ferizaj - 

2003 

Drama rome “Kamberi dhe Lejla”, është zgjedhur ndër 10 dramat më të mira nga 40 

drama të luajtura para një jurie speciale (e përbërë prej regjisorëve). Kështu që drama 

rome e ka përballuar konkurencën dhe ka fituar të drejtën që të marrë pjesë në 

“Festivalin e Teatrove të Kosovës, i cili u mbajt në Ferizaj. Mirë është të përmendim 

se ky ka qenë edhe teatër i veçantë, i cili në këtë festival e ka përfaqësuar qytetin e 

Prizrenit. 

Në Ferizaj, me datë 16.06. 2003, për të parën herë pas luftës, Teatri Rom merr pjesë 

në "Festivalin e Teatrove të Kosovës ", ku salla e teatrit të qytetit të Ferizajt ka qenë 

e stërmbushur, sikundër që edhe jashtë sallës ka pasur po aq publik. 

Organizatorët e festivalit e kanë pritur teatrin tonë në mënyrë korrekte, me fjalë të 

lavdërueshme. Këtë e kanë shprehur në tryezën e rumbullakët, e cila u mbajt pasi që 

përfundoi shfaqja. Për punën e teatrit tonë foli prof. Ibrahim Elshani, si edhe vet 

dramaturgu Nexhip Menekshe. 

Kritika pozitive në atë natë u morën edhe nga vet romët intelektualë të Ferizajit, por 

edhe nga jo romët, si: z.Faik Gradica, kryetar i këshillit organizativ të festivalit, i cili 

thuri fjalë të mira për teatrin tonë dhe për shfaqjen, me ç’rast edhe i lavdëroi disa 

prej artistëve: Ajnur Mehon, Sylejman Elshanin, Hajrie Veshallin, Arif Canan, si dhe 

artistën më të vjetër, zonjën Bedrie Misini. 

 

Gazeta "Zëri", e hënë, 16.6.2003 

 Në Festivalin e Teatrove të Kosovës, në Ferizaj, natën e tretë është prezentuar drama 

në gjuhën rome nga Prizreni, me komedinë "Kamberi dhe Lejla", e autorit Nexhip 

Menekshe. Kjo shfaqje është ndjekur me një interesim të veçantë të publikut. 

Mendojmë se kjo trupë ka arritur që me një lojë të mirë kolektive t’i  thyejë barrierat 

gjuhësore, ngase loja me plot kreacion nxirrte qartë mesazhet estetike. 

 

Gazeta "Koha Ditore", e marte, 17.6.2003 

Të shtunën, drama rome e teatrit të qytetit të Prizrenit dha komedinë "Kamberi dhe 

Lejla", të autorit dhe regjisorit Nexhip Menekshe. Raportet jo të mira fqinjësore të 

dy familjeve, njërës rome dhe tjetrës ashkalike, kanë qenë konflikti mbi të cilin autori 

Menekshe kishte mbështetur komedinë e tij. Duke i qëndruar besnik paraqitjes 

spontane të mentalitetit të të dy komuniteteve me situata komike. Duke qenë në 

fqinjësi të ngushtë familja e ashkalinjëve, e Latës, dhe ajo rome e Kadrijës, binin në 

konflikte rivale, nga një fyerje rasti apo nga një vrasje e gjelit apo thyerjes së 

xhamave, për të marrë konflikti dimenzionin tjetër për shkak të rëniës në dashuri të 

vajzës dhe djalit të tyre. 

Dashuria është ajo që mundohet t"i përmirësojë sadopak marrëdhëniet e këtyre dy 
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familjeve. Regjisori Menekshe kishte përdorur elemente njerëzore me vend, ndërsa 

aktorët me mjaft spontanitet i bartën mesazhet. Skenografinë e kishte bërë Bajram 

Galushi, efektet muzikore Daut Qylangji, ndërsa në rolet e paraqitjes ishin: Xhelal 

Dogani, Bedrie Misini, Mikriban Mullamisini, Ajnur Meho, Sylejman Elshani. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografi gjatë prezantimit për publikun në fund të dramës – Asrtistë veteranë 

 

 

 
 

Foto Luan Daka & Ibrahim Elshani & Nexhip Menekshe 
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Kreu III - Shënimi i 15-vjetorit të Teatrit Rom 

2004 

__________________________________________________ 

Drama: “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh” - 2004 
 

Sinopsisi i dramës: “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh”  
Situata aktuale e ngjarjes në dramë i jep interesim aktorëve por edhe komunitetit rom 

në qytetin e Prizrenit, ku Teatri Rom edhe një herë ka gjasa ta prezentojë mjeshtrinë 

teatrale. Qëllimi i dramës është që ta prezentojmë kulturën dhe traditën rome, 

poashtu doket dhe zakonet të mira dhe jo të mira të romëve që jetojnë në qytetin e 

Prizrenit. Shfaqja e situatave para konfliktit, në kohën e konfliktit si dhe pas 

konfliktit që kanë ndodhur në Kosovë. Ka pamje se çfarë kanë përjetuar romët në 

këto tri periudha të përmendura, pamje vuajtjeje, për emocionet e romëve por edhe 

keqpërdorimi/keqtrajtimi i këtij komuniteti nga jo romët por edhe nga romët. 

Personazhet me rolin kryesor janë: doktori dhe haxhiu, ku ata si persona me autoritet 

dhe dituri, e mbajtën situatën nën kontroll, për të mirën dhe dobinë e këtij komuniteti. 

Ka tregime që komuniteti rom ka qenë i bashkuar para konfliktit. Arsyeja që vijnë 

deri te ndarja në komunite të tjera, si ashkalinj dhe egjiptianë, e gjejnë te njëri-tjetri. 

Nuancat tragjike i merr kur dy të rinjë, një ashkali dhe një rom të cilët kanë qenë të 

kurorëzuar para konfliktit, shkurorëzohen për shkak të ndarjes së komuniteteve, por 

në fund përsëri dashuria triumfon si gjithmonë.  
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Suksesi i dramës “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh” 
Drama “Prej lëkurës sate nuk mund të dalësh”, e autorit Nexhip Menekshe, është 

dramë ku për herë të parë e priu një regjisor profesional, si z. Luan Daka. 

Edhe në vitin 2004, Teatri Rom me këtë premierë festoi Ditën Ndërkombëtare Rome, 

8 Prillin. Me këtë trupë teatrale, Teatri Rom arriti të jetë në nivelin më të lartë, ku 

këtë teatër mund ta thërrasim gjysmë profesional. Në këtë vit Teatri Rom e festoi 

premierën e 10-të jubilare si dhe manifestimin e 15-vjetorit të themelimit të këtij 

teatri. 

 

Familja rome                                                  Familja ashkalinjëve 

Flitja----------Bajram Galushi                           Gazmeni---Sylejman Elshani 

Sherëibani----Mikribana Mulamisini                Bukurija---Bedrie Misini  

Haxhi Hamza--Xhelal Dogani                          Mahiri------Avdi Misini 

Nazlia -------Hajrije Veshall     

                       

Fqinjët  

Muhamedi----Edis Galushi                            Ramo---------Nexhip Menekshe 

Barduli--------Daut Qylangji                         Paskali-------Gjengiz Cana 

Negjmija-------Mahire Veshall                     Durimshi-----Arif Cana 

O Fadili----------Arton Cana                         Jashari-------Asllan Qulanji 

O Demiri---------Savert Qulangji                 Berkani-------Fatmir Menekshe  

 

Stafi organizativ: 

Skenografia------------ Bayram Galushi          Maku-up--------Mikribana Mulamisini 

Efektet muzikore----Joni Zihelshmit              Dekori&Drita—H.Hoda&Erhan G. 

Kostimografia----------Bedrie Misini              Suflerët-----Avdi Misini&Edis G. 

 

 
Foto ku gjenden aktorët, stafi organizativ dhe regjisori Luan Daka 
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Kreu IV - Dramat e Teatrit Rom 

2005-2008 

__________________________________________________ 

Drama: “Prizren via Essen” – Versioni i ri - 2005 
 

Suksesi i dramës “Prizren Via Essen”  
Përsëri në skenë, më 7 prill 2005 shfaqet drama – tragjedia e njohur “Prizren Via 

Essen”. Kjo dramë është shfaqur përsëri duke e marrë parasysh situatën aktuale 

socio-ekonomike e cila po mbretëronte në vendin tonë, dhe tentimin e të rinjve për 

t`u shpërngulur në vendet e zhvilluara evropiane. Teksti i shkruar nga z. Nexhip 

Menekshe gjithsesi ka mbetur i njëjtë, ku tani aktorët e rinj ia kanë dhënë një hijeshi 

edhe më të mirë. Këtë ndryshim e ka bërë më dinamik regjisori Bajram Galushi. 

Duhet të ceket se: Teatri Rom me tri gjenerata aktuale (fëmijë, të rinj dhe të rritur 

ose veteranët) po tenton që përmes shfaqjeve teatrale ta prezantojë jetën e romëve. 

Romët të cilët për fat të keq po ballafaqohen me probleme të shumta, me numër të 

madh po shpërngulen në shtetet e zhvilluara evropiane, ku këtë e dëshmon edhe 

përmbajtja e dramës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pllakata e dramës “Prizren Via Essen” 
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Rolet:    

Familja 1:                                                  Familja 2:  

Tefiku (babai) ---Xhelal Dogani                Sadiku (babai) ------Daut Qylangji  

Dunda (nëna) ----Bedrie Misini                 Gjylja -------Mikriban Mullamisini  

Ahmeti (i biri) ---Sylejman Elshani           Shahini (i biri) ----- Avdi Misini  

Urma (e bija) ----Elma Menekshe             Ramkoja (i biri) ----Edis Galushi  

Sabina-------------Gjylbehare Paçaku        Jashari 1&2 ----- H. Menekshe& E. Laho 

 

Fqinjët:                                                Stafi organizativ: 

Gjemoja--------Nejip Menekshe           Skenografia--------Bayram Galushi 

Sara---------Fatime Mulamisini            Kostumografia-----Bedrie Misini  

Jakupi-----Bayram Galush                   Make-up------Mikriban Mulamisini  

Banakieri---Gjengiz Cana                    Efek. Muz. --------- Daut Qulanji  

Tahiri-------Savert Qulanji                   Muzika --------------- Flurim Avdo  

Gjermani-----Bardyl Veshall                Dekori---------------Hadi Hoda  

Melisa ------Naime Menekshe             Drita: R. Backovski & 

Fqiu 1 --Arsim Dogani                        Erhan Galushi & Gani Misni 

Fqiu 2 ---------Sulltan Qylangji            Sufleri 1 ------------Avdi Misini  

Fqiu 3----------Ernest Galush               Sufleri 2 ---------- Edis Galushi  

Djaloshi 1 -----Fatmir Menekshe         Organizatori 1-----Xhelal Dogani  

Djaloshi 2 -----Ertan Galush                Organizatori 2-----Sylejman Elshani  

Djaloshi 3 -----Elmedin Qylangji         asis.rejia------------Nexhip Menekshe 

Djaloshi 4 -----Ylber Veshalli  

Djaloshi 5------Urma Menekshe  

Djaloshi 6 -----Sara Skenderi  

Djaloshi 7------Semihan Qylangji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga drama “Prizren Via Essen” – Versioni i ri – Elma Menekshe& Bedrie 

Misini& Xhelal Dogani 
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Drama: "Keqap Klasa" - 2006 
 

Sinopsisi i dramës “Keqap klasa”  
Temë e cila trajtohet në këtë dramë është ngecja e komunitetit rom në aspektin e 

arsimit në krahasim me komunitetet tjera që jetojnë këtu. Mos vijimi i mësimit nëpër 

shkolla ndikohet nga disa faktorë, si gjendja e pasigurisë, situata socio-ekonomike si 

dhe angazhimi i pamjaftueshëm i vet komunitetit rom në këtë sferë. Mos vijimi i 

shkollimit i shtyn ata që të merren me punë të tjera gjë që ndikon në ngecjen dhe 

mospjesëmarrjen e romëve në sfera të ndryshme shoqërore. 

Hapat konkretë për arsimimin e romëve janë marrë nga OJQ-të të cilat së bashku me 

institucionet e arsimit dhe donatorët e huaj dhe me MASHT-in kanë filluar procesin 

e punës për përparimin e romëve, respektivisht të fëmijëve, në aspektin edukativo-

arsimor.Mësimi intensiv “Keqap Klasa” ka për qëllim kapjen e hapit të nxënësve qe 

nuk e kanë vijuar mësimin me moshatarët nga gjenerata e cila ka ecur disa vjet më 

përpara. Në fillim për nxënësit e mësimit intensiv adaptimi në procesin mësimor 

është i rëndë, sikurse edhe angazhimi joserioz i personelit mësimor për përmirësimin 

e situatës momentale. Mirëpo me kalimin e kohës dhe me vijimin e rregullt te 

mësimit, fillon edhe shoqërimi mes nxënësve, dhe së bashku me angazhimin e stafit 

arsimor ata arrijnë rezultate pozitive dhe e përfundojnë vitin, kjo gjë atyre iu 

ndihmon të jenë të barabartë më gjeneratat e tyre. Në fund mesazhi i kësaj drame 

është që mos të vijohet mësimi përmes projekteve të tilla, por procesi edukativo 

arsimor të zhvillohet në mënyrë të rregullt pasi që vetëm me shkollim mund të ecet 

përpara. Kjo ka qenë qëllimi kryesor i kësaj drame. 
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Suksesi i dramës “Keqap Klasa” 
Në vitin kur është performuar kjo komedi e përgatitur nga dramaturgu Nexhip 

Menekshe, e cila mund të themi se shumë është pëlqyer nga publiku, po ashtu është 

dramë e cila e ka arritur kulminacionin e entuziazmit të artistëve të rinj, në anën tjetër 

është edhe pjekuria e artistëve të cilët kanë qenë mbi dërrasat e teatrit që nga 

themelimi i kësaj trupe të teatrit amator. Përmenden edhe artistët e rinj pasi që mes 

tyre ka pasur artistë të cilët për herë të parë kanë shkelur këto dërrasa, të cilët me të 

vërtetë kanë qenë të suksesshëm por megjithatë disa prej tyre kanë kërkuar të 

promovojnë aktrimin e tyre, por nuk kanë arritur. Një anekdotë është kur një artist 

në rolin e tij kërkonte të kishte më shumë tekst, ku edhe kishte, por nuk ishte në 

gjendje ta mbante në mend, kështu që e vështirësonte edhe rolin e artistëve të tjerë, 

bëhet fjalë për dhënien e shllajgordit (fjala e fundit) për t’u lidhur gjatë dialogut. 

Rrugëdalja nga kjo problematikë ishte: sa herë që ai hynte në skenë personi përballë 

tij t’i thoshte: “Ti pastaj!”, duke mos e lënë që ai të thotë diçka meqë ai nuk e dinte 

tekstin. Gjithë këtë publiku nuk e dinte dhe e kanë pranuar si një batutë që bëhet mbi 

këtë personazh.  

Pas dramës, në një periudhë kur ai ishte duke e vazhduar jetën e tij të përditshme sa 

herë që fliste me njerëz, njerëzit duke bërë shaka, i thoshin: “Ti pastaj!” 

 

Rolet: 

Zana -----------Arijana Elshani                                        Statistët: 

Semjan-------- Merita Kryeziu                                     Saverd Qylangji 

Sulltana ------- Urma Menekshe                                  Masar Veqkollari 

Pemba--------- Argjenëta Kokollari                             Samir Gashi 

Gjevrija--------- Isan Elshani                                       Fatmir Menekshe 

Bedrija------- Mikriban Mullamisini                           Sejnur Veshall 

Mahmut------- Edis Galushi 

Karamano---- Ergjan Galush 

Ragip --------- Fedri Cana                                          Stafi organizativ:  

Gjimi -------------Gjengiz Cano                            Asis regjia: Edis Galushi 

Safet ----------- Safet Veshall                               Skenografia: Bajram Galushi                                           

Ali --------------Sulltan Qylangji                          Kostumografia: Daut Qylangji                       

Astriti -----------Petrit Krasniqi                            Make-up: Mikriban Mullamisini 

Shaban --------- Bujar Kryeziu                             Efek. Muz.: A. Misini&E. Galush 

Ambroll --------- Edber Laho                               Muzika: Safet & Gjengiz Veshall 

Agim ------------ Avdi Misini                               Dekor: Hadi Hoda  

Prof. Muzika: Bajram Galushi                             Dritat: S. Qylangji&R. Backovski 

Prof. Elektroteknika: Bardyl Veshalli                  Sufleri 1: Jenëgiz Cano 

Prof. Matematika: Sylejman Elshani                    Sufleri 2: Edber Laho 

Mr. Rikardo: Arton Cana                                      Organizatori: A. Cana&S. Elshani 

Prof.: Sebiha Elshani                                        Organizatori gjeneral: Xh. Dogani 
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Drama: “Të gjithë në shkollë” – 2007 

Sinopsisi i dramës "Të gjithë në shkollë"  
Në dramë trajtohet tema për prapambetjen e romëve në edukim dhe arsim krahasuar 

me komunitete tjera. Fakti për mos vijimin e shkollimit është situata socio-

ekonomike si dhe mos angazhimi i vet romëve në këtë sferë. Me mos angazhimin e 

romëve për shkollim rezulton që ata të merren me punë të tjera. Mësimi intensiv si 

formë e shkollimit të përshpejtuar, e cila është paraqitur në dramën paraprake me 

emrin “Keqap Klasa”, tani në këtë dramë do të ndryshojë mesazhin e shkollimit të 

rregullt. Por, shkollimi i romëve është i vështirësuar nga mosnjohja e gjuhës në të 

cilën shkollohen, si edhe nga faktorët e tjerë të shumtë. Prandaj, këshillohet që 

fëmijët romë paraprakisht ta mësojnë gjuhën në të cilën do të shkollohen. Kjo duhet 

të bëhet në edukimin e obligueshëm parashkollor të fëmijëve romë. 

 

Suksesi i dramës “Të gjithë në shkollë” 
Suksesin e kësaj drame me një punë të përbashkët të dramaturgut Nexhip Menekshe 

dhe Edis Galushit si në tekst ashtu edhe në regji mund të përshkruajmë me një ngjarje 

të verëtët ku edhe dëshmon se sa është pëlqyer vëllimi i dytë i dramës “Kesap Klasa”. 

Ish-artisti Bujar Kryeziu, i cili në një periudhë luante në dramat rome dhe në të 

shumtën e rasteve me emrin Shaban. I gjithë qyteti i Prizrenit kujtonin se emri i tij i 

vërtetë ishte Shaban. Kjo tregon një dashuri të madhe nga audienca ndaj artistit 

Shaban, të cilin e mbajnë në mend si një artisti i mirë i komedisë mirëpo me emrin 

Shaban e jo me emrin e vërtetë, Bujar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamje nga drama “Të gjithë në shkollë” – Vizita e shokëve tek Mahmuti 
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Rolet:   

Zana ----------Arijana Elshani                           Prof. i Fizikës: Saverd Qylangji 

Semjan--------Nehale Hafizallari                      Drejtori i OJQ-së: Nexhip Menekshe 

Sulltana -------Urma Menekshe                       Aktivisti i OJQ-së : Regjep Shope 

Pemba---------Sara Skenderi                            Mr. Rikardo: Arton Cana  

Gjylia----------- Egzona Gashi                         Inspektori: Xhelal Dogan 

Mahmuti------Edis Galushi                               Kalamajtë: F. Menekshe&S. Veshall 

Karamani-----Ergjan Galush 

Ragipi ----------Fedri Cana                                   Stafi organizativ:  

Gjimi ------------Gjengiz Cano                             Skenografia: Bajram Galushi 

Safeti -----------Safet Veshall                               Kostumografia: Sylejman Elshani 

Aliu -------------Sulltan Qylangji                          Make-up: Mikriban Mullamisini 

Astriti ---------Petrit Krasniqi                               Efek. muzikore: Erhan Galush 

Shabani --------Bujar Kryeziu                               Muzika: Safet & Gjeniz Veshall 

Kalo--- -------Gjenis Veshall                                Dekor: Hadi Hoda  

Agim ----------Arsim Elshani 

Mr. Rikardo -----Arton Cana                             Dudya: S. Qylangji&R. Backovski 

Prof. i Muzikës--Bajram Galushi                      Suflerët: Gjengiz Cano&Ferdi Cano  

Prof. i Elektroteknikës--Bardyl Veshalli           Organizatorët: A.Cana&B.Galushi      

Prof. i Matematikës---Sylejman Elshani   
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Drama: “Në rrugë” – 2008 
 

Sinopsisi i dramës “Në rrugë”  
Drama “Ano Drom” është një ndër temat e përditshme të njeriut. Ngjarje e cila fillon 

me dashurinë mes dy të rinjve ku papritmas djali tregon një urrejtje ndaj të dashuës 

së tij që e kishte lënë shtatzënë. Vajza duke mos pasur zgjidhje tjetër, e braktis 

foshnjën e posalindur në rrugë, ku edhe këtë foshnje e gjejnë një çift tjetër, të cilët e 

marrin fëmijën për ta rritur, edhe pse ata patën një vajzë dhe një djalë të tyre. (Sadari 

dhe Sinha) 

Kohë pas kohe Sadari tregon një urrejtje ndaj vëllait të tij të ri (Anandit), ku kjo 

urrejtje reflekton edhe te babai i Sadarit, duke kujtuar se Anandi është një djalë i pa 

edukuar dhe i pandershëm. Si në çdo dramë edhe këtu në fund të gjitha parregullsitë 

qartësohen, ku edhe tregohet se gjithë kohën Sadari kishte gënjyer prindërit e tij i cili 

tani është shndërruar në një njeri i cili përdor alkool dhe luan bixhoz. 

Tragjedia dhe përfundimi i dramës është kur babai i Sadarit (Arifi) vdes, ku në fund 

edhe Sadari e sheh rrugën e vërtetë të jetës dhe kërkon falje nga vëllai i tij Anandi. 

 

Referime rreth dramës “Në rrugë” 
Me rekomandimin nga prof. Ibrahim Elshani i cili në të njëjtën kohë kishte 

kontribuar shumë për Teatrin Rom, në vitin 2008 përgatitet shfaqja “Ano Drom” e 

shkruar nga autori rom, Hilmi Jashari (i ndjeri) regjinë e së cilës e bëri Nexhip 

Menekshe. Me këtë ne kemi treguar pjekuri, se Teatri Rom mund të përgatisë një 

shfaqje, regjinë e së cilës kohë më parë e kishte bërë një regjisor profesional.  

 

 

Pamje nga drama “Në rrugë” - Bajram Galushi, Edis Galushi, Bujar Kryeziu, 

Gandir Veshall 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
54 

 

Rolet:                                                                    Stafi organizativ: 

Arifi ----------- Sylejman Elshani                     Organizatorët: A. Cana & Xh Dogani 

Indirja-----------Sibel Koka                              Kostimografi: Sylejman Elshani 

Anandi --------- Ergjan Galush                        Skenografia: Bajram Galushi 

Sinha------------ Urma Menekshe                    Suflerët: Gj. Cano & B. Veshall             

Sadar--------- ---Edis Galushi                           Muzika: Radio “Romano Avazo” 

Babai i Anandit--Safet Veshall                        Muzika: “Acord studio“ 

Nëna e Anandit--Ferihan Veshall                    Efek. muzikore: Erhan Galush 

Plaku-------------- Saverd Qylangji                  Dritat: Saverd Qylangji&R.Backovski 

Anandi i vogël----Sejnur Veshall                    Dekor : Hadi Hoda 

Sadari i vogël------ Fatmir Menekshe                   

Sinha e vogël------ Melisa Menekshe            Fqinji 1----------Nehale Hafizallari    

Kallfa 1&2&3     Regjep Shope                    Fqinji 2----------Egzona Gashi 

                            A. Cana & Gj. Cano          Fqinji 3---------Gentiana Koka    

Mirami-------------- Hysen Menekshe 

Samiu----------------Gandir Veshall 

Shabani --------------Bujar Kryeziu 

Plaku 2 ---------------Bajram Galushi 
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Kreu V - Shënimi i 20-vjetorit të Teatrit Rom 

2009 

__________________________________________________ 

Drama: “Nusja nga Gjermania” – 2009 

Sinopsisi i dramës “Nusja nga Gjermania”  
Tragji-komedia “Nusja nga Gjermania” është një ndër temat e përditshme të njeriut. 

Ngjarja fillon me një dasmë, martesën e Demirit dhe Hajries, ku përmes skenës së 

parë tregohen kultura dhe traditat e komunitetit rom në vendet tona. Skenat plasohen 

me komedi të konflikteve të përditshme ndërmjet nuses dhe vjehrrës. Janë disa skena 

ku tregohen dallimet e vogla tradicionale ato të familjes rome dhe ato të familjes së 

nuses Hajrije, ashkalinjve. Janë skena ku tregohen edhe raste sociale të këtyre 

komuniteteve, ku për shkak të gjendjes ekonomike, djali Mahmuti, shkon në 

Gjermani dhe kërkon azil. Në skenat e fundit pasi që drama ka dy faza periodike, ajo 

e fillimit dhe pas dhjetë vitesh kue rriten fëmijët e Demirit, si dhe martesa e Mahmutit 

- birit të dytë në Gjermani me një gjermane. Skenat komike realizohen mes vjehrrës 

Bedrie si dhe ato të dy nuseve, ajo vendase, Hajris dhe asaj nga Gjermania, 

Mahmudia. Në lojë reflektohen traditat e ndryshme të dy nuseve të cilat  në fillim i 

shkonin në favor të nuses nga Gjermania nga ana e vjehrrës Bedrie. Por në fund të 

kësaj loje kuptohet që vlera e nuses vendase është më madhe se asaj të huaj. 

 

Suksesi i dramës “Nusja nga Gjermania” 
Drama e lartëpemndur e cila u shkrua nga dhe regjirua nga Nexhip Menekshe ku në 

këtë rast në regjinë e saj e asistoi edhe aktori i njohur, Edis Galushi. Me këtë Teatri 

Rom e festoi 20-vjetorin e formimit të tij dhe u festua premiera e pesëmbëdhjetë e 

dramave që janë performuar në gjuhën rome.  

 

Rolet: 

Babai – Hamza--Bajram Galushi 

Nëna – Bedria---Ferijan Veshall 

Djali  -  Demiri--Sylejman Elshani 

Djali  – Mahmuti-----Edis Gasluhi 

Nusja -  Hajria----Sibela Koka 

Mahmudija--------Urma Menekshe 

Miku – Xhelali----Savert Qulangji 

Fqinji – Sanija----Nehale Hafezalari 

Fqinji  – Enveri-- Gjengiz Cana 

Fqinji – Saverti---Xhelal Dogani 

Fqinji – Sibel------Egzona Gashi 

Fqinji – Arifi------Bujar Krueziu 

nipi  –  Fatmiri--- Fatmir Menekshe 

nipi  –  Seynuri--- Sejnur Veshall 

nipi  –  Melisa---- Melisa Menekshe 

nipi– Benyamini: Benjamin 

Menekshe 

mbesa  – Gynesha----Gynesh Veshall 

Fqiu – 1-----------Libijana Misini 

Fqiu – 2-----------Egzona Gashi 

Muzikanti - 1----Ali Skenderi 

Muzikanti - 2----Gjenis Veshall 

Muzikanti – 3----Safet Veshall 

 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
56 

 

Stafi organizativ  

Organizator: A. Cana & Xh. Dogani 

Kostimograf: Sylejman Elshani 

Skenografi: Bajram Galushi 

Asis. regjia: Edis Galushi 

Sufleri 1: Gjengiz Cano 

Sufleri 2: Bardyl Veshalli 

Muzika: Radio “Romano Avazo” 

Muzika: “Acord Studio” 

Efektet e Muz: Safet Veshall  

Drita: Saverd Qylangji&R. Backovski 

Dekor: Fikrim Menekshe  
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Opinionet për 20-vjetorin e Teatrit Rom nga njerëzit që 

kontribuojnë për jetën kulturore të qytetit të Prizrenit  

 
Refik Kasi, politolog i dipl.-gazetar-Koordinator i ICEC-së në Prizren 

“Qysh në fillim duhet ta shpreh xhelozinë time për gjithë punën e deritanishme që e 

ka bërë Teatri Rom në Prizren. Shënimi i përvjetorit të 20-të të ekzistencës së Teatrit 

Rom në Prizren më nxit që të mendohem mirë se ku qëndrojmë ne Boshnjakët dhe 

të tjerët në krahasim me procesin gjithëpërfshirës të ruajtjes së kulturës, traditës dhe 

identitetit. A mundet që e gjithë kjo të ruhet vetëm me disa shoqëri kulturo-artistike 

boshnjake, të cilët edhe atë pjesë të punës nuk e kryejnë ashtu si duhet, përveç ruajtjes 

së veshjes së grave. 

 

Kur në fillim e kam cekur xhelozinë, tani do e arsyetoj pse. Sepse Teatri Rom për 

këto 20 vite rregullisht ka prezantuar shfaqje të shumta teatrale ku në atë mënyrë e 

ka prezantuar realitetin e përgjithshëm, jetën, traditën, kulturën dhe identitetin e 

komunitetit të vet, duke mos u turpëruar nga të tjerët. Ata janë barazuar me 

komunitetet tjera. Për fat të keq, ne boshnjakët nuk jemi në atë proces. Ka pasur disa 

iniciativa përmes bërjes se skeçeve të ndryshme, por ato kanë mbetur pothuaj se të 

pashquara. Gjithashtu në Prizren ekzistojnë trupa teatrale nga të gjitha komunitetet, 

përveç boshnjakëve.  

 

Të gjitha lëvdatat dhe urimet për sukseset e arritura nga ky teatër duke e mbledhur 

gjithë fuqinë intelektuale, e në veçanti të rinjtë entuziastë të cilët kanë treguar 

angazhim të madh që të arrijnë qëllimin që është i shpërblyer me jubileun e madh të 

20-vjetorit. Kënaqësi e veçantë për mua është se në gjithë këtë proces, meritë të 

madhe ka kolegu im Nexhip Menekshe, me të cilin kam realizuar disa projekte, por 

në të njëjtën kohë po e ndiej një pjesë të përgjegjësisë, pse unë nuk kam iniciuar 

diçka më serioze në këtë drejtim për hir të komunitetit tim, ngase pas luftës në 

Kosovë kam pasur raste dhe kam vëzhguar në vepër se si krijohen pjesët dramatike.  

 

Nuk më mbetet asgjë përveç se edhe një herë ta uroj dhe lavdëroj jubileun e Teatrit 

Rom dhe komunitetit rom, me dëshirë që edhe më tutje të vazhdojnë krijimin e këtyre 

pjesëve të cilat e shtjellojnë realitetin e përgjithshëm të komunitetit të tyre.” 

 

Drejtori i Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha” - Prof . Dashnor Xërxa  

“Teatri Rom do ta festojë 20-vjetorin, 30, 50, dhe shpresojmë edhe 100-vjetorin e 

ekzistencës, ngase sa unë kam punuar me këtë teatër, është një grup shumë 

homogjen, i cili është korrekt, dhe punon në baza programore. Përveç angazhimeve 

të rregullta vjetore, ata janë angazhuar edhe në edukimin  e fëmijëve. Për fat të mirë, 

unë e kam pasur rastin që ta udhëheq këtë grup, i cili vit pas viti po bëhet edhe më i 
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suksesshëm, ku tani më janë bërë organizatë më vete, të cilët vazhdojnë ta begatojnë 

artin skenik të gjuhës rome. 

 

Propozimi im për të ardhmen është që ky teatër mos të ngelet vetëm me një shfaqje 

në vit, por të ketë së paku dy. Nëse nuk mund ta përgatisin një shfaqje me gjeneratat 

e vjetra, atëherë mund ta përgatisin me fëmijë. Kjo ndoshta mund të jetë problem, 

duke e marrë parasysh se nuk ekzistojnë pjesë teatrale për fëmijë në gjuhën rome, 

por ata mund ta përkthejnë ndonjë pjesë nga gjuha shqipe, po edhe nga gjuhë të tjera, 

në mënyrë që ta përforcojnë edhe këtë sektor të teatrit. 

 

Duke e marrë parasysh se të gjitha grupet teatrale janë homogjene, kanë konsideratë 

në njëri-tjetrin, e kanë përkrahjen e njëri-tjetrit dhe koordinimi i terminëve është në 

nivel. Edhe pse deri më sot nuk e kemi asnjë grup teatral të komunitetit boshnjak (që 

ende insistojmë të na bashkëngjiten), marrëdhëniet mes grupeve aktuale janë shumë 

të mira, dhe të gjithë shkojnë një hap tutje, kur është fjala për projektet e tyre të 

parashikuara vjetore.” 

 

Nafis Gurcuali - regjisor i teatrit turk ‘Nafiz Gurcuali Tiyatrosu” 

“Unë jam një njeri i cili ka dashuri të madhe ndaj kulturës, për atë edhe merrem me 

këtë profesion që disa vite. Me Teatrin Rom jam njoftuar në vitin 1989, në kohën kur 

edhe vetë është bërë pjesë e Shtëpisë së Kulturës. Në shikimet e mija të para më ka 

pëlqyer ky teatër. Edhe pse ishte grup i ri, por ishin njerëz të cilët kishin vullnet dhe 

kualitet.  Të gjithë atë që e kanë ditur e kanë prezantuar në skenë, mund të themi se 

e kanë prezantuar edhe shpirtin e tyre. Për mua një grup teatral është i suksesshëm 

atëherë kur aktron me shpirt, nëse dëshiron të tregojë sukses, me një grup si ky jam 

njoftuar në vitin 1989, dhe ai ishte Teatri Rom. 

 

Është mirë kur i festojmë “ditëlindjet” tona, por nëse pas saj nuk vazhdohet tradita, 

atëherë nuk ka sukses. Si nga viti 1989, kur unë e njoh Teatrin Rom e gjer më tani, 

ata çdo vit kishin përgatitur nga një shfaqje, ku ka ardhur koha që ata ta festojnë 20-

vjetorin e ekzistencës. Unë edhe një herë them se është mirë kur një grup formohet, 

por më me rëndësi është që ky grup të jetë i qëndrueshëm dhe funksional. Teatri Rom 

me mundësitë e veta gjer më sot ka arritur suksese të shumta. Unë besoj se edhe në 

të ardhmen do e ndajmë skenën e përbashkët me shfaqje të ndryshme. 

 

Nuk kisha për ta veçuar asnjë pjesë teatrale, ngase çdo shfaqje e ka bukurinë e vet, 

por varet se si prezantohet nga artistët. Gjer më sot e kam pasur rastin që ta përcjell 

çdo shfaqje të Teatrit Rom, dhe mund të them se në çdo shfaqje ata kanë treguar 

sukses të veçantë. 

 

Për marrëdhëniet nuk duhet të flitet, ngase në fund të fundit  ne po e ndajmë një 

skenë, dhe jemi njerëz me qëllim dhe respekt. Respekti mes nesh është i madh, gjë 

që e dëshmon edhe fjalimin tim me juve. Mes nesh gjithnjë kemi pasur një muhabet 
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të mirë. E kam përdorur fjalën muhabet ngase kjo fjalë në Prizren tregon, afërsi dhe 

vëllazëri. 

 

Tek artistët romë gjithnjë është vërejtur një dritë e cila ndriçonte në sytë e tyre. Unë 

them dhe dëshiroj që kjo dritë mos të ndalet dhe të ndriçojë përgjithmonë në teatrin 

e Prizrenit.” 

 

 

 

Ishte një ditë, një teatër rom, dhe ai është ende 

 

Ishte një ditë… 

 

“…dhe janë edhe autorë të tjerë kosovarë, dhe ishte afër tyre Frederico Garcia Lorca, 

Rabindranath Tagore dhe shumë të tjerë të cilët kanë zënë vend në teatrin e Prizrenit 

atëherë kur “Zemra i hap krahët” – një pjesë e dramës e skenarit muzikor. 

 

Shekulli i kaluar ishte vizion i cili e tregoi rrugën e artit drejt dërrasave të teatrit në 

Prizren. Nuk ishte e lehtë… Më e vështirë ishte të “lind shpirti i teatrit” e pas asaj 

“t`i hapësh krahët”, dhe mbetet puna konkrete që të fluturosh, fluturosh, të fluturosh 

gjer tek Zoti… 

 

Refreni i cili shumë herë është dëgjuar në këtë pjesë të parë të skenarit mes romëve. 

 

Talent, diksion i të folurit, këngë, qarje, bërtitje, frikë, lot, imitim, gardërobë, 

ndriçim, makijazh, instrumental muzikor… Të gjitha këto ishin elemente të cilët 

duheshin të aranzhohen mirë nga ne të gjithë, që t`u dorëzohen publikut ... neve. 

 

A mund të bëjmë edhe ndonjë hap përpara për të ardhmen tonë. 

 

Një teatër rom 

Disiplina në nivel, pyetjet bien nga yjet në mesin tonë… kush, çfarë, kur, përse, dhe 

si?... Ishin këto pyetjet e shumta se si ta lindim shpirtin e parë teatral, të përgatiten 

themelet e teatrit, të jetë aq i fortë sa që nuk mund ta rrëzojë asnjë erë, as furtuna as 

uragani… ngase kur një shpirt rom lind në teatër, pritet që ai të rritet. 

 

Kur ka art në skenë? 

Sinonimi kosovar për teatër, i ndjeri profesor Faruk Begolli, kur arti ishte i mirë apo 

jo ai thoshte “Oh.. shpirtin ma k`pute…” teatri kërkon shpirt. Publiku dhe kritika 

janë gjërat më të mira për matjen e punës, mënyra si është përgatitur dhe imagjinata 

qe është përdorur për ta transportuar nga ky vend në vendin tjetër, më mirë të themi 

“ta mban publikun në grusht” ajo është art. 
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Ai është ende!  

Një, dy, tre… ngjarjet e para rome ecën, dhe tani të tjerët po e zënë vendin e tyre një 

pas një sikur vagonët e teatrit, dhe sot teatri rom ka arritur aty ku e ka vendin arti. 

 

Shpirti mbetet ende në teatër, në ato dërrasat artistike, aty ku është vendi i artit aty 

po fle pluhuri artistik.” 

 

K. Paçaku 

 

 

 

 

Në teatrin rom janë aktivë disa personalitete, të cilët japin kontributin e tyre për 

përmirësim/avancimin dhe edukim nga dramaturgjia rome. Mund t’i përmendim 

edhe disa të tjerë të cilët edhe ata kanë dhënë kontributin e vet. 

Është shumë e rëndësishme që të përmendim që në njëzet-tridhjet vitet e fundit për 

këtë trup teatror jepen donacione/subvencione, qoftë nga institucionet qendrore dhe, 

qoftë nga ana ndërkombëtare. Në radhë të parë Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit, në komunën e Prizrenit si dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e 

Republikës së Kosovës. Nga donatorët, gati çdo vit janë përfituar projekte ndonjë 

donator si: nga KFOS-Prishtina, OSBE, Karitasi Zviceran me seli në Prizren, 

Ambasada e Amerikës, Ambasada Zvicerane, Kfori Turk, Unicef, etj. 

Teatri rom, në kushte të reja e vazhdon punën me një entuziazëm të madh. 

Vazhdimisht po rritet numri i aktorëve të rinj edhe pse po ndërrohen gjeneratat herë 

pas here. Në trupën teatrale të Teatrit Rom kemi artistë të cilët janë në nivele të larta 

dhe punojnë për të avancuar sa më shumë Teatrin Rom të Prizrenit. 
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Kreu VI – Dramat e Teatrit Rom 2010-2015 

__________________________________________________ 

Drama: “Rrugëtimi i jetës”  - 2010 

Sinopsisi i dramës: “Rrugëtimi i jetës” 
“E Jivdipasko Phiripe” ose “Rrugëtimi i jetës” është një pjesë teatrale e cila qëllimin 

kryesor e ka përcjelljen e mesazheve të cilat e simbolizojnë njerëzimin dhe jetën e 

ndershme. E gjithë ngjarja fillon me Arifin i cili njëherit e luan rolin kryesor, ku 

tregohet se ai në jetën e tij bën shumë lëshime dhe zbrazëtira, sa që nuk mund t`ia 

falë vetes. Kulminacioni i shfaqjes fillon me keqtrajtimin e fëmijëve të tij (Hamiti 

dhe Hamideja) dhe dhunën ndaj gruas (Esmës), e cila pas një kohe ndërron jetë, e që 

pas kësaj fillon jeta edhe më e vështirë për Hamitin dhe Hamidenë, të cilët tani duhet 

t`i durojnë keqtrajtimet nga njerka e tyre (Ramizja). Duke menduar se nga tani e tutje 

fillon jeta më e mirë për Arifin, ai tregon  përkushtim të madh ndaj gruas së tij, sa që 

pajtohet të ndahet edhe nga dy fëmijët e tij. 

Përfundimi i shfaqjes vjen kur Arifi i kupton të gjitha gabimet dhe lëshimet që ai i 

ka bërë, dhe kupton se nuk mund t`ia falë vetes, pjesë kjo në të cilën përcillen 

mesazhe për një jetë të ndershme, jetë e cila na mëson që në jetën tonë të gjithë duhet 

të luftojmë për ta fituar  titullin “njeri”. 

 

Suksesi i dramës “Rrugëtimi i jetës” 
Në këtë vitë Teatrit Rom i shtohet një autor i ri, aktori shumë vjeçar, Edis Galushi, e 

shkruan dramën e tij të parë me titullin “Rrugëtimi i jetës”, regjinë e së cilës ia beson 

dramaturgut Nexhip Menekshe. Edis Galushi është autori i katërt pas: Selahatin 

Krueziut, Kuytim Pacakut dhe Nexhip Menekshes, autorë vendas dramat e të cilëve 

performohen nga trupa teatrale e Teatrit Rom. Në këtë tragjedi performancë të mirë 

treguan aktorët antagonistë: Sylejman Elshani dhe Ferijan Veshall si dhe 

protagonistët Fatmir dhe Melisa Menekshe. 
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Rolet: 

Ahmeti:  Sylejman Elshani 

Esma:     Urma Menekshe 

Hamiti: Fatmir Menekshe 

Hamidja:  Melisa Menekshe 

Ramizja:  Perihan Veshall 

Alija:     Sejnur Veshall 

Daja:     Savert Qyljangji  

Hamiti i vogël: Semir Qyljangji  

 

 

 

 

 

Stafi Organizativ: 

Organizatori: Arton Cana 

Kostumografia: Sylejman Elshani 

Skenografia: Bajram Galushi 

Asis. regjia: Edis Galushi 

Sufleri 1: Gjengiz Cano 

Sufleri 2: Bardyl Veshalli 

Muzika: Radio “Romano Avazo” 

Muzika: “Acord Studio” 

Efekt. muzikore: Safet Veshall 

Drita: Saverd Qylangji & Ramadan 

Backovski 

Dekor: Hadi Hoda 

Organizatori gjeneral: Xhelal Dogani

Pllakata e dramës “Rrugëtimi i jetës” 
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Drama: “Unë deputet” (komedi) – 2011 
 
Sinopsisi i dramës  “Unë deputet”  
Drama – komedia “Unë Deputet” e shkruar dhe regjiruar nga Nexhip Menekshe, 

trajton një situatë se si komuniteti rom sfidohet me politikë, fushë e cila për ta është 

e panjohur dhe e pa zhvilluar. Shfaqja tregon jetën e tri familjeve të udhëhequra nga 

Agimi, Regjepi dhe Emini. Edhe pse në këtë familje vërehen problemet socio-

ekonomike, sidoqoftë ato lavdërohen në mes vete nga niveli i pasurisë dhe autoritetit, 

edhe pse jeta e përditshme i bashkon për të qenurit një. Në anën tjetër, përfitimi jo i 

mirë nga profesionet e tyre të mëparshme, që të tretë fillojnë të hapin subjekte 

politike, për të kandiduar për deputet, me mendimin se mund të pasurohen dhe të 

bëhen më autoritativë në rrethin e tyre. Shfaqja vazhdon me ndërmjetësimin e një të 

huaji i cili edhe i mëson se si të dalin në skenën politike, vetëm me një parti të 

përbashkët. Sërish konflikti vazhdon me skena komike kur personazhet kryesore nuk 

dakordohen për kryetarin e partisë, i cili do të jet kandidat potencial për deputet. 

Porosia dhe suksesi i shfaqjes është kur populli vetëdijesohet dhe e zgjidhin kofliktin 

mes tyre dhe njëzëri për kryetar të partisë e zgjedhin Mahmutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Agimi:Sylejman Elshani    Regjepi:Nexhip Menekshe  Emini:Xhelal Dogani 

Stafi i dramës “Unë deputet” 
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Rolet: 

Familja e Agimit: 

Agimi: Sylejman Elshani 

(gruaja) Melehatja:Urma Menekshe 

(i biri) Skenderi: Hysen Menekshe 

(nipesha) Meli: Melisa Menekshe 

(nipi) Agimi: Benjamin Menekshe 

 

Familja e  Regjepit:  

Regjepi: Nexhip Menekshe 

(gruaja) Safija: Gjylbehar Paçaku 

(i biri) Demiri: Denis Galushi 

 

Familia e Eminit:  

Emini: Xhelal Dogani  

(i ati) Zaimi: Bardyl Veshalli  

(e bija) Gyneshi: Gynesh Veshall 

Studenti Mahmuti:  Edis Galushi  

Shabani:  Bujar Kryeziu 

Remzia:   Savert Qylangji 

Karamani: Gjengiz Cana  

I dehuri:         Safet Veshall 

Kushëriu:   Mustein Berisha   

Gjermani 1:    Gyner Meho 

Gjermani 2:    Gandir Veshall 

Kalamajtë 1&2: F. Menekshe& 

                           S.Veshall  

 

Stafi organizativuno:  

Skenografia ........ Bajram Galushi 

Kostimografia...... Sylejman Elshani  

Make up..............Nehale Hafizalari  

Efek. Muz.       E.Galushi&V. Lusiani 

Drita..........R.Backovski&E. Krasniqi 

Dekori.......Hajredin (Dino) Paçaku 

Sufler 1...................Denis Galushi 

Sufler 2............Urma Menekshe 

Organizatori gjeneral:  Xhelal Dogani 

  

 
 

Pllakata e dramës “Unë deputet” 
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Drama: “Ëndrra të mos bëhet realitet” (komedi) – 2012 
 

Sinopsisi i dramës “Ëndrra të mos bëhet realitet” 
“Ëndrra të mos bëhet realitet” është një pjesë teatrale e cila qëllim kryesor ka 

përcjelljen e mesazheve për parandalimin e martesave të hershme, dhe se çfarë mund 

të ndodhë kur vajzat e reja mashtrohen dhe martohen në moshë të hershme. Kryesisht 

tema është për “Martesat e hershme”. Ngjarja fillon me një skenë të lumtur e cila 

shfaq familjen e Ratnas, të cilën në shkollë e sjell babai i saj Nehru. Tragjedia fillon 

kur Kemali, kushëriri i Anitës, e cila shoqërohet me Ratnen, dashurohet në të, e që 

më vonë edhe shndërrohen në një çift të dashuruar.  

Tragjedia vazhdon kur vëllai i Ratnas, Ragjivi, i takon të dy dhe rrahet nga shokët e 

Kemalit. Në anën tjetër, babai i Ratnas, Nehru, është më i afërt me vajzën e tij, dhe 

një ditë e lejon të shkojë në një seminar jashtë vendit, edhe pse e mbarë familja 

kundërshtonte duke pasur frikë se mund të vijë edhe deri tek grabitja e vajzës, meqë 

është dëgjuar se ajo është dashuruar në Kemalin. Por, përsëri babai ka shumë besim 

në të, dhe e lejon të shkojë në seminarin e përmendur, paraprakisht duke e këshilluar 

se çfarë mund të ndodh nëse Ratna shkon në rrugë të gabuar dhe e zhgënjen familjen 

e saj. Më pas tregohet se si në seminar Ratnas i shfaqet në ëndërr se si ajo vërtet ka 

ikur për Kemalin, dhe se si keqtrajtohet dhe maltretohet në një moshë të re, e që 

ndërlidhet edhe me titullin e shfaqjes. Në anën tjetër, tregohet se si familja e Ratnas 

është duke vuajtur për këtë ngjarje, që si pasojë e kësaj edhe babai i saj Nehru, pëson 

infarkt dhe mbetet invalid. Tragjedia vazhdon me skena të tjera ku pas sëmundjes së 

Nehrut, tani djali i tij Ragjivi duhet ndërprerë shkollimin, në mënyrë që të 

përkujdeset për familjen e tij. Tregohen edhe disa skena ku Ratna shihet duke pasur 

kohëra të vështira në familjen e bashkëshortit. Në fund të shfaqjes tregohet se gjithë 

këto skena të mëparshme ishin ëndërr, por që mund të jenë edhe zhgjëndërr. Porosia 

e fundit jepet me efekte muzikore ku Ratna dhe vëllai i saj Ragjivi i drejtohen 

shikuesve me fjalët “Këtë që ne shikuam, dhëntë  Zoti të mos bëhet realitet”.  

Pllakata e dramës “Ëndrra të mos bëhet realitet” 
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Suksesi i dramës “Ëndrra të mos bëhet realitet” 
Një ndër sukseset e Teatrit Rom përmes dramës “Ëndrra të mos bëhet realitet” është 

pasqyrimi i sfidave që i pretë vajzat e reja nëse martohen në mosha të reja duke u 

munduar të vetëdijësojë publikun që të parandalojnë këtë dukuri negative. Poashtu 

me rëndësi është të përmendim se aktori, Denis Galushi, e asistoi autorinë Nexhip 

Menekshe gjatë regjisë së kësaj drame si dhe 90 % e aktorëve ishin të rinj dhe me 

këtë dramë është krijuar një gjeneratë e re e aktorëve të këtij teatri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama arrin sukses të lartë – Urma Menekshe & Sylejman Elshani & 

Nexhip Menekshe-Personat që publiku ishte i kënaqur me punën e tyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto e shkrepur gjatë provave.
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Rolet: 

Familja kryesore 

Babai Nehru: Selejman Elshani   

Nëna Sunita: Melahat Karaqi 

Vajza Ratna:  Urma Menekshe 

Vajza Romana: Melisa Menekshe 

Djali Ragjiv: Fatmir Menekshe  

Djali Rameshi: Sejnur Veshall 

Gjyshja Agjita:    Gjylbehar Paçaku  

Kunata Ragjita: Libiana Misini  

 

Kallfa Gandi: Denis Galush 

I biri i kallfës Romani: Benjamin  

                                     Menekshe 

 

Dhëndri Kemali:   Hysen Menekshe   

Kunata Kamala: Gynesh Veshall 

Kunati i vogël Amiti:  Semir Qylangji  

Shoqja Sujita:     Lejla Veshalli 

Shoqja Anita:     Imbran Koko 

Shoqja Nita:      Medina Shope  

Shoku Raja:      Armin Paçaku 

Shoku Bobi:      Ylber Veshalli 

Statistja Indira:   Nehal Hafezalari  

Trajneri Aruni:  Asllan Qylangji  

 
Stafi organizativ: 

Skenografia: Bajram Galushi 

Kostumografia: Sylejman Elshani  

Make up: Urma Menekshe 

Efekt. Muzikore: Savert 

Qylangji&Edis Galushi  

Drita: Bardyl Veshalli& R.Backovski 

Dekori: Hajredin Paçaku&Fikrim  

                                           Menekshe  

Sufleri: Gjenëgiz Cana  

Sufler 2: Ertan Galush  

Organizatori gjeneral: Xhelal  

                                      Dogani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratna dhe shoqet e saj – Urma Menekshe & Medina Shope & Lejla Veshalli & 

Imbrane Koko 
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Kallfa Gandi e dashuron Ragjitën (kunatën e Nehrus) – Sekuencat më komike 

bëhen kur Gandi dhe biri i tij hyjnë në skenë... 

 

Gjyshja e familjes – Gjylbehare Paqaku – njëra prej aktorëve më të mirë femra e 

Teatrit Rom 
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Drama: “Magjia” (Versioni i ri) – 2013 

Sinopsisi i dramës “Magjia” 
Drama “Magjia” e trajton problematikën e dokeve dhe zakoneve rome, në radhë të 

parë atë të nivelit të ulët të edukimit e të zhvillimit kulturor, duke i sulmuar besimet 

e kota të cilat ende janë prezente në popullatën rome. Kështu, në dramë kritikohet 

Shehu destruktiv, Shehu mashtrues, i cili për “Magjitë” të cilat i bënte, shpërblehet 

me pagesë mjaft të mirë. Në anën tjetër, Shehu pozitiv e demaskon atë të parin, duke 

ia treguar të bëmat e zbrazëta e të rrejshme. Drama ka karakter pozitiv dhe progresiv. 

 

Referime rreth dramës “Magjia” 
Drama “Magjia” për herë të parë është performuar për publikun rom me datë 8 prill 

2001 dhe përsëri pas 12 vitesh me të njëjtën datë përsëri përgatitet nga regjisori 

Nexhip Menekshe dhe performohet nga gjenerata e re e artistëve të Teatrit Rom. 

 

Rolet: 

Gjyshi Durmishi: Sylejman Elshani  

Babai Gjemili: Denis Galushi 

Nëna Safija: Gjylbehar Paçaku 

Djali Bajramo: Fatmir Menekshe 

Sheh Hajdari: Asllan Qylangji  

Miku Faredini: Hysen Menekshe 

Mikja Sanija: Urma Menekshe 

Vajza Bahrija: Melisa Menekshe 

Sheh Idrizi: Sejnur Veshall 

Kushëri Hasani: Savert Qylangji  

 

Stafi organizativ 

Skenografia: Bajram Galushi 

Kostumografia: Sylejman Elashni  

Make up: Nehale Hafezalari 

Efekt. muzikore: Savert Qylangji  

Drita: Bardyl Veshalli&Ertan Galushi 

Dekori: Hajredin (Dino) 

Paçaku&Fikrim Menekshe   

Sufleri: Gjengiz Cana  

Organizatori gjeneral: Xhelal Dogani 

Pllakata e dramës “Magjia” 
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Pamje nga skena ku vendoset për martesën e të rinjëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     Bajrami&Bahrija zihen nga babai          Sheh Hajdari mashtron Gjemilin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artisti i nohur Enver Petrovci me trupën e Teatrit Rom 
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Drama: “Romët dhe Ashkalinjtë” – 2014 

Sinopsisi i dramës ''Romët dhe Ashkalinjtë''  
Në dramë flitet për dy familje rome dhe ato të ashkalinjve të cilët janë në 

antagonizëm ndërmjet vete, por ato janë edhe të varura nga njëra-tjetra. Personazhi 

me emrin Garo, paraqitet dhe mundohet t'i pajtojë, por nuk arrin sukses. Në vazhdim 

tregohet se si jeta bën që këto familje më pastaj të jenë kundërshtarë, pasi dy të rinj 

dashurohen dhe martohen, por martesa e tyre nuk zgjat, prandaj kundërshtimi dhe 

urretja ndërmjet dy familjeve shtohet. Në fund le të thuhet se drama ka karakter 

komedie. 

 

Referime rreth dramës ''Romët dhe Ashkalinjtë'' 
Kjo dramë përgatitet dhe performohet për herë të tretë me versione të reja. Kësaj 

radhe drama e quajtur “Kamberi dhe Lejla“ e ndërron emrin në “Romët dhe 

Ashkalinjtë“ dhe përgatitet nga regjisori Sylejman Elshani dhe performohet nga 

gjenerata e tretë e Teatrit Rom. 

Rolet: 

Familja Ashkalinjëve:        

Latoja:        Hysen Menekshe         

Lifja:         Gjylbehare Paçaku    

Limani:      Fatmir Menekshe          

Lemanja:    Ajnesa Shetro     

Lejla:         Melisa Menekshe 

Leila e vogël: Elif Koko 

 

Familija rome:                                      

Kadrija:    Denis Galushi                   

Karanfila:     Lejla Veshalli 

Karamani:     Sejnur Veshall 

Kamberi:       Remzi Avdo   

Kamberi i vogël: Ahmet Berisha 

Halimi i vogël:    Semir Qylangji 

Fqinjët:                                                                  

Garoja: Sylejman Elshani                                  

Fadili: Safet Veshall                                         

Halimi:      Fikret Menekshe                                    

Muzikanti: Gandir Veshall                                        

Muzikanti: Sebajdin Avdo   

 

Stafi organizativ:  

N. Menekshe, Gj. Dogani, S. Qylanji, N. Hafizalari, E. Galushi, F. Menekshe, B. 

Galushi, R. Backovski, B. Veshalli, Gj. Cano.                                    
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Pllakata e dramës “Romët dhe Ashkalinjtë” 

 
Pamje ku përgatiten për fotografinë e pllakatës 

 

 
Garo duke u munduar që t’i pajtojë Latën dhe Kadriun 
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Drama: “Bota është shteti i romëve” – 2015 

Sinopsisi i tragji-komedisë  “Bota është shteti i romëve” 
Tema paraqet një situatë aktuale të jetës lidhur me emigrimin ilegal në shtetet e 

Evropës perëndimore.  Performanca nis me interpretimin e monologut, efektet 

muzikore dhe me një koreografi hijesh në perden e bardhë, që tregon ngjarjet që kanë 

ndodhë në kampin “Aushvic”, gjenocid ky i kryer edhe ndaj një numri të madh të 

romëve nga ana e gjermanëve nazistë.  

Loja fillon me skenën e një shtëpie të familjes rome, e cila tregon kërkesat e mëdha 

ekonomike të fëmijëve, por edhe të anëtarëve të tjerë të familjes, nga kryefamiljari, 

i cili me rrogën modeste që merr nuk mund t’i përmbushë të gjitha nevojat financiare 

të familjes.   

Në anën tjetër, disa skena tregojnë gjendjen e rëndë ekonomike të periudhës aktuale 

dhe mungesën e perspektivës për të rinjtë në gjetjen e vendeve të punës, gjë që është 

edhe faktori kryesor që i shtyn ata të mendojnë për emigrimin ilegal dhe largimin 

nga vendlindja.    

Skena tragjike ndodh kur Ahili për shkak të emigrimit të shokëve të tij, me të cilët 

është rritur, vendos që me të dashurën e tij dhe pa lejen e babait të shkojë në kurbet 

në Gjermani. Zhvendosja e romëve nga një shtet në shtetin tjetër në kërkim të jetës 

më të mirë i ballafaqon artistët me pikëpyetjen se cili është shteti ynë, ku në fund me 

një lojë teatrale tregohet se të gjitha shtetet janë shtete të romëve, dhe kjo krijon një 

lehtësim për romët e frikësuar në vend dhe jashtë vendit që të mos jenë të brengosur 

por të jenë të lumtur me fjalët “Romë, kokën lartë”, “Bota është shteti i romëve”. Me 

këto fjalë arrihet edhe qëllimi i kësaj drame.   

 

 

 

Pllakata e dramës “ Bota është shteti i romëve” 
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Suksesi i dramës “Bota është shteti i romëve” 
Ideja dhe një pjesë e tekstit është përpiluar nga një artist, Fatmir Menekshe, i cili 

është rritur në mesin e artistëve të vjetër. Teksti është pasuruar nga dramaturgu 

shumëvjeçar, Nexhip Menekshe, ku konsulentë profesional i kësaj drame ishte artisti 

i njohur, Xhevdet Doda. Kështu është definuar drama e cila trajton problemet aktuale 

të romëve. Në vitet 2014-2015 filloi një emigrim masiv i romëve ku përmes rrugëve 

ilegale mbërritën në shtetet evropiane.  

Drama është pëlqyer nga publiku pasi në fund të dramës asnjë shikues nuk i mbajti 

dot lotët. Emocioni i dramës është përcjellë me suskes , sepse në çdo familje ka pasur 

djem dhe vajza të cilët për një jetë më të mirë e kanë braktisur vendlindjen.  

Suksesi i dramës është vërejtur edhe nga shkrimet e gazetave. Ndërtjerash drama 

është kërkuar që të performohet edhe në qytete jashtë Prizrenit, në Prishtinë dhe 

Graçanicë dhe në fund të vitit drama ka marrë ftesë që të jetë pjesë e festivalit 

“Garavde Muja” në Maqedoninë Veriore. 

 

 

 
Fundi i dramës – Skena me flamurin kombëtar të Romëve 
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Rolet: 

Girisha (Gjyshja): Gjylbahare Paçaku 

Ragja (babai): Bardyl Veshalli  

Navin (nëna): Lejla Veshalli 

Ahili (djali): Fatmir Menekshe 

Kirani (djali): Sejnur Veshall 

Agna (vajza): Melisa Menekshe 

Sureshi (djali): Benjamin Menekshe 

Lila (vajza): Gynesh Veshall 

Jagjiti (shoku 1): Shenoll Qylangji 

Nehru (shoku 2): Ylber Veshalli 

Agbari (shoku 3): Sulltan Cano 

Mohani (shoku 4): Mikail Cano 

Sunita (shoqja):    Berna Berisha 

Xhaxhai:              Asllan Qylangji  

Muzikanti 1:              Safet Veshall                               

Muzikanti 2:              Gjeniz Veshall 

 

Stafi organizativ:       

Koordinatori: Sylejman Elshani 

Skenaristi: Bardyl Veshalli 

Kostumografi: Bajram Galushi 

Efekte muz.: Ertan Galush 

Dekori&Drita: Hajredin 

Paçaku&Ramadan Backovski 

Make up: Vera Paçaku 

Sufler 1: Tajlor Veshall 

Sufleri2: Gjengiz Cana                                                                                      

Organizatori gjeneral: Xhelal Dogani 

 

 
Foto nga skena e parë kur shprazen xhepat e babait 

Bardyl Veshalli – Sejnur Veshall 

 

 

 



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
76 

 

 

 
              Loja nën perden e bardhë ku shihen të bëmat e Nacistëve në Logore 

 

 

 

Pamje ku Akili përshëndetet me familjen para se të emigrojë në Gjermani 

Fatmir Menekshe – Krye personazhi 
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Artistët e Teatrit Rom në bashkëpunime me teatrot tjera 

 
Dramaturgu i Teatrit Rom, Nexhip Menekshe, më 2 dhjetor 2014 merr pjesë në 

leximin/interpretimin e dokumentarit vëtëdijesues kundër dhunës ndaj grave të 

quajtur “Shtatë”. Prezantimi i këtij dokumentari është realizuar nga një ekip i përbërë 

nga 7 persona nga secili komunitet që jeton në Kosovë. Leximin në gjuhën rome e 

bëri dramaturgu rom, Nexhip Menekshe. 
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Lexuesit: 

Ruzhdi Rexha – Ish nënkryetar i komunës së Prizrenit 

Xhevdet Doda – aktori në teatrin profesional të Prizrenit “Bekim Fehmiu” 

Nadira Thaqi – Gazetare 

Duda Balye – Deputete e Parlamentit të Republikës së Kosovës 

Deniz Dadale – aktori i teatrit turk “Kisa Devre Toplulugu” 

Nexhip Menekshe – dramaturg i Teatrit Rom 
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Kreu VII – Dramat e Teatrit Rom 

2016-2018 

__________________________________________________

Drama: “Në rrugë” – Versioni i ri - 2016 
 

Sinopsisi i dramës “Në rrugë” 

Drama “Në rrugë” është një ndër temat e përditshme të njeriut. Ngjarjen e cila fillon 

me dashuri mes dy të rinjve ku papritmas mashkulli tregon një urrejtje ndaj të 

dashurës së tij të cilën e ka lënë shtatzënë. Vajza duke mos pasur zgjidhje tjetër e 

braktis foshnjën e posalindur në rrugë, ku më pas këtë foshnjë e gjejnë një çift tjetër, 

të cilët e marrin fëmijën për ta rritur, edhe pse ata patën një vajzë dhe një djalë të 

tyre. (Sadari dhe Sinha)Kohë pas kohe Sadari tregon një urrejtje ndaj vëllait të tij të 

ri (Anandit), ku kjo urrejtje reflekton edhe tek babai i Sadarit duke kujtuar se Anandi 

është një djalë i paedukuar dhe i pa ndershëm. Si në çdo dramë edhe këtu, në fund të 

gjitha parregullsitë bëhen më të qarta, ku edhe tregohet se gjithë kohën Sadari kishte 

gënjyer prindërit e tij i cili tani është shndërruar në një njeri që përdor alkool dhe 

luan bixhoz. 
Tragjedia dhe përfundimi i dramës është kur babai i Sadarit (Arifi) vdes, e në fund 

edhe Sadari e sheh rrugën e vërtet të jetës dhe kërkon falje nga vëllai i tij Anandi. 

 

 

 

 
 

Pllakata e dramës “Në rrugë” – Versioni i ri 
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Suksesi i dramës “Në rrugë” 
Përgatitet versioni i ri i dramës “Në rrugë”, nga autori Hilmi Jashari, por kësaj radhe 

regjinë e kësaj drame e bënë artisti i dashur dhe i njohur nga publiku, Sylejman 

Elshani, të cilit si konsulentë profesional e ndihmoi Nexhip Menekshe. Suksesi tjetër 

është që në këtë dramë në Teatrin Rom bashkangjiten artistë të rinjë të cilët 

konsiderohen gjenarata e dytë që e performojnë këtë dramë pas asaj të vitit 2008. 

Aktori Sejnur Veshall, i cili e gjallëroi rolin e Sadarit u shpërblye si artisti më i mirë 

në festivalin “Garavde Muja”. 

  

Rolet: 

Arifi:               Fatmir Menekshe  

Indira:             Lejla Veshalli  

Anandi:           Benjamin Menekshe  

Sinha:              Gynesh Veshall 

Sadari:            Sejnur Veshall  

Babai i Anandit:   Ylber Veshalli 

Nëna Anandit:  Melisa Menekshe  

Anandi i vogël:       Valton Gashi  

Sadari i vogël:        Ahmet Berisha 

Sinha e vogël:          Tuana Elshani  

Farkëtari:            Saverd Qylangji    

Kallfa 1:                Asllan Qylangji  

Kallfa 2:                Remzi Avdo  

Mirami:               Regjep Karaqi  

Samini:              Shuaib Veseli   

Ramo:               Semir Qylangji  

Kori --------------------Gjynet Kallo  

Kori --------------------Ferdal Veshall 

Kori --------------------Sulltan Cana 

Plaku----------------- Gjengiz Cana  

Fqinji 1----------- Nehal Hafizallari 

Fqinji 2------------ Berna Berisha  

Fqinji 3------------ Lejla Menekshe  

Stafi Organizativ: 

Organizatori: Bardyl Veshalli   

Asistenti: Xhelal Dogani 

Kostumografia: Saverd Qylangji  

Skenografia: Bajram Galushi 

Make UP: M. Menekshe – V. Paçaku 

Sufleri 1: Lejla Veshalli 

Sufleri 2: Gynesh Veshall 

Muzika:“Romano Avazo” E. Galushi  

Drita: Gj. Cana  

Dekor: H.Paçaku&T. Veshall  

 
Pamje nga skena kur Sadari  kërkon falje nga Anandi – Sejnur Veshall Krye 

personazhi& Benjamin Menekshe 
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Drama: “Panta Rhei” – 2017 
Sinopsisi i dramës “Panta Rhei” 
“Panta Rhei” ndërlidhet me shprehjen e filozofit grek Herakliut, që do të thotë 

“gjithçka rrjedh” dhe pasqyron rrugëtimin e romëve gjatë kohës. Shfaqja e 

prezentuar shtjellon çështjen e persekutimit të romëve gjatë perandorive dhe 

udhëheqësve të ndryshëm. Me rol kryesor të Dellthanit, shfaqja “Panta Rhei” për 

qëllim kryesor e ka promovimin e mirësive dhe vlerave që romët ia dhanë shoqërisë. 

Duke i shëtitur shikuesit në dhomën e tij, Dellthani ekspozon zejet e romëve falë të 

cilave edhe mbeten gjallë. Farkëtaria, si zeje dominuese, dëshmon shkathtësinë e 

romëve për përpunimin e hekurit, që konsiderohet edhe të jetë arsyeja kryesore që 

romët i shpëtuan vrasjeve të shumta që kishin për cak eliminimin e romëve nga 

vendet ku jetonin. Elementet e bujqësisë janë po ashtu të ekspozuara në dhomën e 

Dellthanit, i cili me krenari shpjegon që romët ishin dhe ende mbeten bujq të 

vyeshëm. Përveç këtyre edhe instrumentet muzikore janë pjesë përbërëse e shfaqjes 

e cila me ekspozimin e vlerave tjera shtesë të romëve, ka për qëllim vetëdijesimin e 

shikuesve për të mirat e këtij populli me të cilat kontribuoi në mirëqenien e shoqërisë. 

Sidoqoftë, Dellthani tregon që i gjithë ky kontribut gjatë gjithë kohës ka hasur në 

vesh të shurdhër dhe se romët vazhdimisht janë poshtëruar. E keqja është se kjo po 

vazhdon ende!  

“Asnjë njeri nuk hyn në një lumë, sepse uji i lumit që hymë njëherë, për së dyti nuk 

është më i njëjti, megjithëse jemi në të njëjtin edhe njeriut që hyn nuk është po i njëjti 

njeri.”                    Herakliu 

 

 
Pllakata e dramës “Panta Rhei” 
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Suksesi i dramës “Panta Rhei” 
Pas një pauze disa vjeçare aktori i njohur dhe shumë i dashur i Teatrit Rom, pas 

përfundimit të studimeve kthehet në vendlindje dhe përmes Romano Teatros në 

dërrasat e teatrit vë monodramën “Panta Rhei”, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë 

ai. Për regjinë e kësaj drame u kujdes dramaturgi i teatrit turk Deniz Dadale, duke u 

bërë regjisori i dytë i huaj që bashkëpunon me Romano Teatron. Edisi me rolin 

Dellthan u shpërblye si artisti më i mirë i festivalit “Garavde Muya”. 

 
Rolet: 

Dellthan- Edis Galushi 

Ushtari 1: Bardyl Veshalli 

Ushtari 2: Xhelal Dogani 

Ushtari 3: Saverd Qylangji 

Ushtari 4: Sylejman Elshani 

Balerina: Gynesh Veshall 

Djaloshi: Demir Dogani 

 

Stafi organizativ: 

Asis. Regjia: Sylejman Elshani 

Kostumografia: Saverd Qylangji 

Skenografia: Bajram Galushi 

Dekor: Hajredin Paçaku 

Drita: Fikrim Menekshe&S. Veshall 

Efektet muzikore: Ertan Galushi 

Organizatori 1: Bardyl Veshalli 

Organizatori 2: Xhelal Dogani 

Koordinatori: Nexhip Menekshe 

Sufleri 1: Ylber Veshalli 

Sufleri 2 (titra): Fatmir Menekshe 

Make up: Lejla Veshalli 

Kitarja: Resul Karaqi 

 
Përshëndetje e artistëve të dramës “Panta Rhei” 
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Drama: “Triumfi ndaj paragjykimeve” (Komedi) – 2018 
 
Sinopsisi  i dramës “Triumfi ndaj paragjykimeve” 
Drama fillon me një paralojë skenike, ku dy të rinj, vëlla e motër janë duke shitur 

lule për të fituar një kafshatë buke dhe përballen me një çift tjetër i cili gjatë bisedës 

së tyre shpreh paragjykimet dhe kundërshtojnë haptas bashkëjetesën me një shtresë 

më të varfër, në këtë rast me dy të rinjtë e komunitetit rom. 

Paragjykimet, stigmatizimi dhe racizmi si elemente negative të shoqërisë, janë temat 

të cilat i shtjellojnë dy grupe të ndryshme ne aspektin socio-ekonomik.  Përmes 

mendimeve të ndryshme të këtyre të rinjve arrihet të mësohet  dhe shfaqet një dëshmi 

ndaj paragjykimit, i cili dikton pasiguri dhe varfëri në botën tonë, në krahasim me 

diversitetin kulturor, i cili sjell pasuri dhe paqe në jetën e njerëzimit.  

Me skenat në vijim prezantohet kultura, tradita si dhe ngjarjet e jetës së përditshme 

të interpretuar nga babai Rustemi, dhe nëna Idrishaja, të cilët në formë komike i 

reflektojnë në praktikë fëmijët e tyre Nysreti me Shaipin dhe në anën tjetër Libera 

dhe Kanarija. Situatat e skenave në vazhdim bëhen edhe më dinamike kur për 

pushime vijnë vëllai Shalani me gruan e tij nga Gjermania dhe me vete e sjellin edhe 

shokun e djalit, Hansin. Pasojnë skenat e rivalitetit mes dy kunatave për jetën e pasur 

dhe nivel të lartë kulturor, edhe pse të dytë e kanë të njëjtin identitet kombëtar, por 

me dallim nga vendbanimi, Bedrija jeton në Gjermaninë e pasur ndërsa Idrishaja në 

Kosovën e varfër. Pas kësaj, tregohen edhe sfidat e “ëmbla” të gjermanit Hans, i cili 

tenton t`i përshtatet e bashkohet kulturës dhe traditës së tyre. Efekti i sfidave të ëmbla 

arrihet kur ai dashurohet në Liberën, vajzën rome dhe vendos të martohet me të, ku 

edhe duhet t’i nënshtrohet traditës dhe zakonit së bërjes synet, si njëri nga kushtet e 

martesës. Në fund të lojës tregohet fitorja e luftës kundër paragjykimeve, kur Hansi 

martohet me vajzën rome, Liberën, dhe shkojnë të jetojnë në Gjermani. Kjo ngjarje 

praktikohet edhe në shekullin XXI në vendet e zhvilluara, derisa në vendet në 

zhvillim e sipër niveli i paragjykimeve mbetet i lartë. Shfaqja ka për qëllim të trajtojë 

këtë realitet si dhe të tejkalojë paragjykimet, duke favorizuar dhe promovuar 

diversitetin kulturor. 

 
Paraloja e përgatitur nga aktori Xhevded Doda 
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Suksesi i dramës “Triumfi ndaj paragjykimeve” 
Autori dhe regjisor i kësaj drame ishte Nexhip Menekshe kurse si konsulentë 

profesional u angazhua bashkëpunëtori shumë vjeçar i Teatrit Rom, artisti 

profesional Xhevdet Doda.  

 

Rolet: 

Rustemi - Sylejman Elshani                       

Idrishaja -    Lejla Veshalli                 

Nusreti -  Sejnur Veshall                        

Shaipi    -  Fatmir Menekshe                

Kanarija - Gynesh Veshall                 

Libera     - Melisa Menekshe  

Hansi   -    Safet Veshall 

Hamiti  -     Benjamin Menekshe                                              

Shalani  -    Bardyl Veshalli      

Bedrija -     Nehal Hafizallari 

Shevqeti  -  Shenoll Qylangji    

Musa     -     Semir Qylangji    

Husnia -      Savert Qylangji                            

Fairja-         Nurije Shala 

Shania-      Ylber Veshalli     

Safeti   -     Gjengiz Cana  

Nijazia   -   Resul Karaqi                                

Qemajli-    Demir Dogani  

Nuridini – Gjynejt Kallo 

 

 

Stafi Organizativ: 

Skenografia:  Bajram Galushi 

Kostumografia: Savert Qylangji 

Inspcienti: Sylejman Elshani  

Dekori: Hajredin (Dino) Paçaku 

Efektet muzikore: Ertan Galushi 

Dritat: Fikrim Menekshe  

Muzika: Gjeniz Veshall 

Rekuiziteri: Gjenëgiz Cana 

Make Up: Vera Paçaku 

Përkthimi dhe titrat: E.Galushi&F. 

Menekshe   

Sufler 1: Gynesh Veshall 

Sufler 2: Benjamin Menekshe 

Fotografia: Gyner Veshall 

Organizator 1: Bardyl Veshalli 

Organizator 2: Xhelal Dogani 

Koordinatori: Edis Galushi 

 

 
Plakata e dramki “Vijaipe mamuy o stereotipya” 
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Artistët e Teatrit Rom në bashkëpunim me grupe tjera 

teatrore 
 
Aktorët e Teatrit Rom në bashkëpunim me teatrin turk “Kisa Devre Toplulugu” 

përgatitën një shfaqje për fëmijë me titullin “Fëmiu i pastër”. 

Pas kësaj loje, grupi i përbërë prej 4 artistë të rinj: Fatmir Menekshe, Sejnur Veshall, 

Melisa Menekshe dhe Gynesh Veshall kanë vazhduar me krijimin e performancave 

për fëmijë ku paralojën e dramës “Triumfi ndaj paragjykimeve” e përshtatën për 

fëmijët dhe performuan shumë herë për fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian, e poashtu edhe komuniteteve jo rome për t’i promovuar mesazhet që nuk 

duhet të ndodhin diskriminimet, dallimi dhe dukuritë negative në mes fëmijëve.  

 

 
 

 
Loja për fëmijë Fëmiu dhe Mikrobi 
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Foto e bërë para performimit për fëmijë – F. Menekshe & S. Veshall & M. 

Menekshe& G. Veshall & Semir Qylangji 

 
Performimi për fëmijë  
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Kreu VIII - 30-vjetori i Teatrit Rom – 2019 
__________________________________________________________________

Drama: “Na ishte se ç'na ishte një Kujtim Paçaku” 
 

Sinopsisi i dramës “Na ishte se ç'na ishte një Kujtim Paçaku“ 
Sinopsisi i dramës “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku”, e autori Nexhip 

Menekshe dhe nën regjinë e regjisorit profesional, Kaltrim Balajtemë, dramë që 

trajtohet me anë të fragmenteve nga jeta e Kujtim Paçakut. Shumica e lojërave 

skenike bazohen në fragmente të punës së tij intelektuale, duke dhënë kontribut të 

madh për shoqërine tonë. 

Të gjitha këto momentet do të shfaqen/pasqyrohen/gjallërohen përmes skenave 

teatrale të interpretuara nga artistët dhe nga personazhi kryesor i quajtur “Narratori”, 

i cili do të tregojë kontributin e punës së tij (Kujtim Paçakut) si një intelektual në 

promovimin e kulturës së komunitetit rom madje edhe për gjithë popullin e Kosovës.  

Skenat e jetës së Kujtim Paçakut në punë, teatrin rom, me oktetin rom, vizioni i tij 

rreth spektrit/subjektit politik, shkrimi i poezive, angazhimi në shoqërinë civile dhe 

shoqërimi me njerëzit në jetën e përditshme janë temat qendrore të cilat do të 

trajtohen në dramën me karakterin in memorial.  

Në anën tjetër do të trajtohet edhe personaliteti i tij si një intelektual, fuqi njerëzore, 

i liderit, i tolerancës, i drejtësisë dhe më shumë i kreativitetit, që edhe e lartësojnë 

poezitë e shkruara të tij. Poezitë me të cilat deshifron jetën socio-ekonomike të 

romëve, kulturën dhe patriotizmin e romëve, po ashtu edhe historinë e romëve; atë 

të emigrimit nga India deri në periudhën e sotme në botën e shëndoshë. 

Në fund drama bazohet edhe në dy thëniet e tij si një poet, profesor dhe politikan, të 

cilat janë: “Më parë duhet të jemi e pastaj të kemi” dhe „Ne duam integrim, pa 

asimilim”.  

Rolet: 

Gandi:  Fatmir Menekshe 

Husoja:   Sejnur Veshall        

Farkëtari: Xhelal   Dogani   

Tefiki: Benjamin Menekshe 

Sadari:  Semir Qylangji  

Gjevati:   Jasir Misini       

Bobi:    Shenoll Qylangji  

Garoja:   Asllan Qylangji 

Elvanja: Melisa Menekshe 

Gjemilja:  Gynesh Veshall 

Sanija:     Buqe Cano 

Organiztori: Savert Qylangji 

Narratori: Nexhip Menekshe  

 

 

Stafi organizativ:  

Skenografia: S. Veshall &  

                      F.Menekshe 

Kostumografia:  Savert Qylangji 

Efektet muz.: Ertan Galushi 

Dritat: Fikrim Menekshe 

Dekori: Hajredin (Dino) Paçaku 

Inspicienti: Gjengiz Cano 

Make up: Nehale Hafizallari 

Përkthimi/titrat: B. Veshall& 

                           G. Veshall 

Suflerët: Vera Paçaku&T. Veshall 

Fotografia: Gyner Veshall 

Organizatorët: E. Galushi&J. Dogani 

Ndihmës: Denur Paçaku 

Koordinatori: Bardyl Veshal



Rrugëtimi i artë i Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

 
88 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pllakata e dramës “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Provat e dramës “Spiuni”                              Farkëtari: Gj. Dogani 
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 Skena e parë – Lindja e personalitetit si triumf ndaj sfidave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skena e fundit – Varrosja në vertikalisht si testament i Gandit 
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                                Narratori – N. Menekshe          Gandi – F. Menekshe 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Husoja: S. Veshall    Gjemila:G. Veshall    Garoja:A.Qylangji Gjevati:Y. Misini 

 

   
Elvanja:M.Menekshe  Sadari:S.Qylangji    Tefiki:B.Menekshe  Bobi:Sh.Qylangji 
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Publiciteti i dramës “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim 

Paçaku” 

 
Drama “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku”, e shkruar nga dramaturgu rom 

Nexhip Menekshe, si një përmbledhje e të gjitha atributeve të intelektualit të njohur, 

i cili me vite ka luftuar për emancipimin e romëve. Aktivitetet e tij ishin të 

llojllojshme duke filluar që nga poezia, drama, aktrimi, regjia, formimi i oktetit të 

parë rom në Kosovë me emrin “Mistik Ilo” (“Shpirti mistik”) dhe në fund është 

përzgjedhur si deputet i Republikës së Kosovës. Duke marrë parasysh që z. Nexhip 

Menekshe ishte shoku i tij më i ngushtë, ka ndjerë obligim moral që të shkruajë dhe 

t’i dedikojë një dramë për shokun e tij i cili ndërroi jetë. 

 

Drama ka arritur sukses të madh pasi që në këtë dramë është angazhuar një regjisor 

profesional, z. Kaltrim Balaj, i cili pas një pune intensive arriti që këtë dramë ta 

memorizojë në mendjen e publikut dhe të konsiderohet njëra ndër dramat më të mira 

të teatrit rom.   

 

Lidhur me suksesin e dramës kanë shkruar shumë gazeta të cilat gjithnjë e kanë 

përkrahur dhe lavdëruar punën e teatrit rom me shumë tituj. 

 

Kujtohet Kujtimi në 30-vjetorin e formimit të Teatrit Rom  

Ecja në dërrasat e skenës së teatrit në pamje të parë duket e lehtë. Por duhet kohë për 

t’u ambientuar dhe mësuar me to. Sidomos kur je pjesë e një komuniteti të 

margjinalizuar, në një hapësirë ku përgjatë kohës nuk kanë munguar konfliktet. 

 

Megjithëkëtë, pjesëtarët e komunitetit rom të Prizrenit kanë arritur që krahas fushave 

të tjera, të dëshmojnë praninë e tyre edhe në skenën teatrore, ndonëse në nivel 

amator. Një gjë të tillë janë duke e bërë tani e tri dekada, shkruan sot “Koha Ditore”. 

Njëri prej më meritorëve për këtë gjë, nuk jeton më. Por bashkëpunëtorët e tij synojnë 

që ta nderojnë Kujtim Paçakun e ndjerë, me një dramë kushtuar personalitetit e punës 

së tij për promovimin e kulturës dhe identitetit rom. 

 

“Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçak”, është shfaqja e shkruar nga autori Nexhip 

Menekshe, që pritet të vihet në skenë nga regjisori Kaltërim Balaj. Ky projekt 

parashihet të jetë njëri prej aktiviteteve kryesore për shënimin e 30-vjetorit të 

veprimtarisë së teatrit amator rom në Prizren, bashkë me publikimin e monografisë 

së këtij teatri. 

 

“Teatri rom sivjet shënon 30-vjetorin e veprimtarisë. Krijuesit e këtij teatri vjet kanë 

humbur një bashkëpunëtor. Përtej kësaj përnjëmend kemi humbur një personalitet, 
që ka dhënë kontribut të madh sa u përket kulturës, artit e identitetit rom. Në njërën 
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anë me disa sekuenca skenike dëshirojmë ta përkujtojmë Kujtimin, por në anën tjetër 

edhe t’i tregojmë sfidat me të cilat është ballafaquar ai gjatë realizimit të disa 

aktiviteteve me shumë rëndësi”, thotë Nexhip Menekshe, autori i dramës. 

 

Sipas tij, në rend të parë është vënë angazhimi i Paçakut të ndjerë në shoqërinë 

kulturo-artistike “Durmish Asllano”, përkatësisht punën me teatrin amator rom. 

“Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku” për romin e pavdekshëm – Koha 

Ditore 

Prizren, 8 prill. Se i ka lanë gjurmët e veta, përderisa vepra e tij ende gjëllin, është 

dëshmuar me shfaqjen teatrore “Na ishte seç na ishte një Kujtim Paçak”, e dhënë 

premierë të dielën mbrëma në shtëpinë e kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren. Me 

një skenografi që ndërron bashkë me situatat, me lojë që në jo pak momente 

shpërthen në gjallëri, në shfaqjen me tekst të Nexhip Menekshes, nën regji të Kaltrim 

Balajt, si në mozaik përmblidhet biografia e portreti i Paçakut, zërit të fuqishëm të 

komunitetit rom i cili vdiq në moshën 59-vjecare, në maj të vitit të kaluar. 
 

Shfaqja hapet me përpëlitjet për dalje nga këmisha e bardhë, që në këtë kontekst vjen 

me simbolika të shumëfishta. Ndër të tjera, është një lloj beteje me paragjykimet po 

jo vetëm. Portreti i Paçakut, zbërthehet nëpërmjet kryepersonazhit, koreografit që 

luhet nga Fatmir Menekshe. Në portretizimin e tij, portretizohet kultura e identiteti 

rom. Aty shpaloset jeta e vështirë e këtij komuniteti por edhe tradita e tyre, vallet, 

muzika e mbi të gjitha gjuha. 

 

“Na ishte se ç’na ishte...” – që ndër të tjera është inskenuar pikërisht në Ditën 

Ndërkombëtare të Romëve, e për të shënuar 30-vjetorin e veprimtarisë së teatrit 

amator rom – është krejt në gjuhën rome, titruar në shqip. Në rend të parë në shfaqje 

është vënë angazhimi i Paçakut të ndjerë në shoqërinë kulturo-artistike “Durmish 

Asllano”, përkatësisht punën me teatrin amator rom. Portretizohet si një intelektual 

në promovimin e kulturës së komunitetit rom e në skenë shpaloset puna e tij me 

teatrin e oktetin rom, vizioni i tij politik, poezia e tij e angazhimi në shoqërinë civile. 

Nuk mungon as aspekti i shoqërimit të tij me njerëzit e rëndomtë. Nuk është e 

zorshme që të përthekohet figura e tij ashtu siç ishte: një intelektual human, i drejtë, 

i sinqertë, që me sakrificë, por edhe kokëfortësi ka luftuar për ta arritur qëllimin në 

promovimin e kulturës rome edhe jashtë kufijve të Kosovës. 

 

Kur shfaqja ndalet te veprimtaria e Paçakut në teatër, “Na ishte seç na ishte...” vjen 

si një lloj shfaqjeje brenda shfaqjes. Gati për asnjë moment, ajo nuk e humb ritmin 

përderisa nuk mungojnë as batutat që publikun e bëjnë të shpërthejë në të qeshura. 

Mbi 400 veta kanë zënë ulëset e sallës përderisa ka pasur edhe të tillë që kanë mbetur 

jashtë saj. Ani pse është një shfaqje in-memoriam, ajo për asnjë moment nuk kalon 

në patetizëm. Edhe kjo mund të zbërthehet si gjurmë e atij të cilit i është 
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dedikuar. Kujtim Paçaku, s’e ka njohur të ankuarit. Ai është ballafaquar e ka punuar 

në të mirë të komunitetit të tij e më gjerë. 

 

Krahas shfaqjes, në hollin e shtëpisë së kulturës është hapur ekspozita me fotografi 

të aktiviteteve të teatrit rom prej vitit 1989 deri më 2019 dhe janë shpërndarë 

mirënjohje për ata që kanë dhënë kontribut. 

 

“Të gjithë që kanë qenë prezent janë emocionuar, kush e ka njohur kujtimin por edhe 

ata që nuk e kanë njohur atë”, ka thënë për shfaqjen autori i tekstit të saj, Nexhip 

Menekshe. Ai është ndarë i kënaqur me mënyrën se si është përçuar mesazhi e për 

këtë ka folur edhe në emër të publikut. “Pa tekst kanë qenë me mënyrën se si është 

realizuar, si është përçuar mesazhi. Problemet janë të njëjta, jo vetëm te komuniteti 

rom”, ka thënë ai duke shtuar se nuk ka qenë punë e lehtë që në një tekst dramatik ta 

përmbledhë figurën e Paçakut, që ka qenë mik i afërt i tij. 

 

“Të shkruash një shfaqje teatrale për Kujtimin është shumë e vështirë. Aty janë 

përmbledhur vetëm disa fragmente të jetës së tij për të treguar personalitetin e tij 

shumëdimensional”, ka thënë ai. Menekshe ka thënë se kjo shfaqje ka edhe një tjetër 

anë. “Shumë keq që Kujtimi nuk është më në mesin tonë. Ai nuk e ka ditur që tani 

kaq shumë njerëz e kanë dashur e respektuar përnjëmend. “Krejt kjo i dedikohet atij”, 

ka thënë ai. 

 

Fatmir Menekshe ka pasur barrën kryesore në këtë shfaqje, në rolin 

e Kujtim Paçakut. 

 

“’Këmishë e qëndisur me penj të arit” nga autori Nexhip Menekshe dhe pastaj i 

dorëzuar në duar të sigurta të regjisorit Kaltrim Balaj, i cili e qepi në lëkurën e trupit 

tim. Një këmishë e shenjtë që simbolizon të ndjerin Kujtim Paçaku me të gjitha 

atributet e tij për shoqërinë rome dhe kosovare”, ka thënë Menekshe i cili edhe në 

skenë e ka përcjellë me besnikëri frymën e personazhit të tij. Në fakt, përtej shfaqjes, 

ky është misioni jo vetëm i tij por edhe i gjeneratës që vjen pas. 

 

“Shpirti i tij i artësuar më ndoqi gjatë përgatitjes për gjallërimin e rolit më të mirë që 

mund të ekzistojë, rol i njeriut që gjithmonë do ta kem në hije gjatë gjithë jetës sime. 

Shpresoj që Ballëndrituri është i kënaqur me punën tonë, rruga e së cilës na është 

shtruar nga vetë ai”, ka thënë Menekshe. Për Kujtim Paçakun ka pasur një 

përkufizim të prerë: “Romi i cili e gjeti formulën e pavdekësisë”. I prerë ka qenë 

edhe në ndjekjen e rrugës së tij. “Romanipja” e lëshuar amanet nga fryma e tij do 

jetë barë e supeve tona”, ka thënë aktori Menekshe. 

 

Artikull i shkruar nga gazetari Fisnik Minci 
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Shkrim nga artistja e njohur e Teatrit Profesional të Prizrenit “Bekim 

Fehmiu” 

“Diploma nuk të bën profesionist, por disiplina dhe përgjegjsia që ti e ke për punën. 

Këtë ma mësoi mbrëmë trupa teatrale e aktorëve nga komuniteti rom. 

 

Kaltrim Balaj, Fatmir Menekshe, Sejnur Veshall dhe e gjithë ekipa, ju përgëzoj për 

performancën tuaj të mrekullueshme me emrin ‘Na ishte se ç’na ishte një Kujtim 

Paçaku’! 

 

Uroj që drama, dhe ju të keni jetëgjatësi!” 

 

Liridona Shehu 
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Opinionet për 30-vjetorin e Teatrit Rom nga njerëzit që 

kontribuojnë për jetën kulturore të qytetit të Prizrenit  
 

Mustafa Balje – gazetar dhe poet 

“Teatri Rom (Romano Teatro) nga Prizreni, i cili feston 30-vjetorin e ekzistencës 

dhe të punës, duhet të jetë krenar për të gjitha aktivitetet e tij që janë realizuar në një 

kohë të vështirë dhe tranzicionale. Me qasjen e tyre organizative dhe profesionale, 

për tre dekada ata ishin ambasadorë dhe promovues të gjuhës dhe kulturës rome, pa 

të cilat imazhi teatror i qytetit të Prizrenit do të ishte i varfëruar në mënyrë të 

konsiderueshme. Motivet, idetë dhe realizimi i dy doajenëve të teatrit rom, Nexhip 

Menekshe dhe Kujtim Paçaku, janë elementët kryesorë të rritjes dhe pjekurisë në 

artet skenike të komunitetit të cilit i përkasin, por gjithashtu një nxitje e fortë për 

brezat e rinj dhe të arsimuar, të cilët me shumë energji dhe sakrificë dhanë një vulë 

të veçantë në periudhën e pasluftës. Puna e tyre u takua me miratimin dhe 

mbështetjen e plotë të punëtorëve të teatrit nga komunitetet e tjera, të cilët ishin një 

mbështetje e fortë për ta. Shfaqjet e vëna në skenë nga Romano Teatro, duke marrë 

parasysh që i pashë pothuajse të gjitha, pasqyrojnë më së miri traditën e Romëve, 

por edhe situatën e tyre aktuale, i cili në skenë tregon se ka ende margjinalizim, por 

edhe paragjykim mes anëtarëve të komuniteteve të tjera. Si krijues letrar dhe 

publicist nga komuniteti boshnjak, theksoj që puna e Teatrit Rom mund të jetë model 

për ne, të cilët akoma nuk kemi skenën tonë teatrore. I uroj kremtuesit edhe shumë 

përvjetorë dhe suksese në punën e tyre dhe shumë projekte që do të afirmojnë gjuhën 

dhe kulturën rome.” 

 

Xhevded Doda – artist profesional 

“30-vjetori i Teatrit Rom nuk është vetëm një vlerë e shtuar për mua, as për shoqërinë 

tonë në Republikën e Kosovës... është një kujtesë, një rritje, një sukses i njerëzve që 

na rrethojnë me të cilët nuk na ndajnë hapat artistikë! Kam pasur kënaqësinë duke i 

njohur afërsisht përgjatë viteve duke dhënë kontributin tim modest me ekspertizën 

time si krijues me punën e përbashkët në ngritjen, avancimin dhe prezentimin e 

kulturës teatrore rome dhe gjuhës së tyre në Prizren. Jam shumë krenar me 

entuziazmin e miqve të mi rom dhe thellësisht i bindur që vlerat artistke teatrore në 

gjuhën rome do të lënë gjurmë në mbamendjen kolektive. Përpara Phralalen jam me 

JU!” 

 

Fetah Paqarizi – Drejtori i Teatrit Profesional të Prizrenit “Bekim Fehmiu” 

“Prizreni, një qytet i lashtë shqiptar, që atëherë e sot mbanë primatin e kulturës, që 

atëherë e sidomos sot duke pasur një diversitet të veçantë nga qytetet tjera shqiptare, 

ngase në këtë ambient jetojnë etnitete të ndryshme të cilat kanë lënë gjurmë dhe 

kontribut për qytetin në të gjitha sferat e jetës! Dua ta veçoj komunitetin rom sa i 

përket karakteristikave të këtij komuniteti i cili tash e sa vjet jep kontribut për 

komunitetin e tij e sidomos sa i përket teatrit, pra fjala është për Teatrin Rom i cili 
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vërtetë ka lënë gjurmë me shfaqjet e realizuara në skenën e Prizrenit të shfaqura jo 

vetëm para publikut rom në Prizren, por edhe në festivale ku këta kanë qenë të ftuar. 

Nëpërmjet teatrit kanë shpërfaqur kulturën, zakonet e adetet e tyre dhe njëkohësisht 

kanë kontribuar në ngritjen e vetëdijes së diversitetit në Prizren, që është e natyrshme 

dhe shumë e pranueshme nga popullata e këtij qyteti historik e kulturor të Kosovës. 

Por, për t’i arritur të gjitha këto asete duhen njerëz me mendje të ndritur, njerëz që 

kanë vizion për të ardhmen dhe njerëz që përputhen dhe kanë komunikim të drejtë, 

të sinqertë dhe të frytshëm; me një fjalë artisë siç ishte tekst-shkruesi, regjisori, aktori 

e mbi të gjitha timonieri i teatrit Rom, Nexhip Menekshe!” 

 

Kaltrim Balaj – regjisori profesional i shfaqjes “Sine kay sine yekh Kuytim 

Paçaku” 

“Është e vërtetë që në qytetin e Prizrenit jetojnë shumë komunitete të etnive të 

ndryshme. Është e kuptueshme që komunitetet e etnive përkatëse kanë edhe traditat 

dhe kulturën e tyre të jetesës. Është për t’u komplimentuar që këto grupacione kanë 

gjetur mënyrat e ndryshme për t’i shfaqur këto tradita e kultura nëpër mediume të 

ndryshme. Unë e kisha veçuar komunitetin Rom sa i përket aktiviteteve dhe ngjarjeve 

kulturore që i kanë organizuar në qytetin tonë.  

 

Ky komunitet ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në teatrin e qytetit me 

shfaqjet e tyre për 30 vjet me radhë. Është për duartrokitje se si e kanë shfrytëzuar 

Teatrin si medium për socializimin dhe integrimin e komunitetit rom në shoqërinë 

tonë kosovare. Ne e kuptojmë fuqinë e Teatrit si medium përmes të cilit marrim 

shumë mesazhe edukative dhe esenciale mbi realitetin tonë jetësor.  

 

Teatri Rom ka arritur që përmes “Teatrit” të ndikojë në rritjen ekstreme të nxënësve 

romë nëpër shkollat tona, ky teatër ka arritur që përmes trajtimit të temave të 

ndryshme sociale të integrojë e socializojë komunitetin rom në mënyrën më të mirë. 

Të ndikosh në rritjen e vetëdijes së qytetarëve për shkollim, emancipim e socializim 

është dashur shumë mund e sakrificë.  

Të gjitha këto i kam kuptuar kur kam punuar me këtë teatër për ta realizuar shfaqjen 

“Sine Kay Sine yek Kujtim Paqak”.  

Të them të drejtën kërkesën e zotëri Nexhip Menekshes për ta bërë regjinë e kësaj 

shfaqje e kam pranuar me shumë dilema e paragjykime, pasi që njohuria ime për këtë 

komunitet e këtë teatër ka qenë shumë e cekët, por sot atë përvojë e konsideroj si një 

nga përvojat më të bukura të punës time si regjisor. Entuziazmi i anëtarëve të këtij 

teatri, përkushtimi, dashuria, e bile edhe vetëmohimi (flijimi) për ta realizuar këtë 

projekt ka qenë fascinante, më ka bërë shpeshherë të kuptoj që teatri bëhet vetëm në 

këtë mënyrë.  

Unë isha regjisori i dytë profesionist pas Luan Dakës që kisha punuar me këtë teatër, 

por sinqerisht disiplinën, gatishmërinë e përkushtimin e aktorëve të këtij teatri zor e 

kam gjetur te aktorët profesionistë, sot nuk mund ta besoj as vet që bashkë me këta 

aktorë për tre ditë me radhë kemi punuar prej 7 në mbrëmje deri në 7 të mëngjesit. 
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Të gjithë shkonin nëpër punët e tyre dhe prapë ktheheshin në teatër në ora 7 në 

mbrëmje për të vazhduar deri në 7 të mëngjesit, e di është e pabesueshme por 

sinqerisht ka ndodhur. Normalisht që e dua këtë teatër sepse këta njerëz me këtë 

vetëmohim më bënë t’i dua.”  

 

Selahetin Kryeziu – ndër personalitetet e para që e formuan Teatrin Rom 

“Vitet kalojnë shpejt, bashkë me vitet edhe jeta jonë. E kujtoj ditën kur është 

performuar drama e parë në gjuhën rome në Prizren dhe në sytë e mi shfaqen 

duartrokitjet që tregon se shikuesit në sallë ishin të kënaqur me atë se çfarë panë.  

Po më 06.06.1992 është performuar premiera e dramës së parë në gjuhën rome 

“Dashuria nuk pyet” nga autori Selahetin Kryeziu.  

 

Si aktivistë dhe njëkohësisht si sekretar i shoqërisë “Durmish Asllano” në Prizren, 

dua t’ju njoftoj kur dhe si është marrë iniciativa për të përgatitur një dramë në 

Prizren, duke marrë parasysh rrethanat e rënda të asaj kohe në Kosovë.  

 

Në 20-vjetorin e formimit të D. Asllanos, kur isha unë sekretar i shoqërisë, nën 

organizimin tim janë realizuar disa aktivitete dhe në kokë të secilit aktivitet është 

zgjedhur nga një person i cili do të drejtonte atë seksion por përsëri ne punuam së 

bashku.  

 

Kështu janë ndarë njerëzit të cilët do të merren me muzikën dhe këngët, koreografi 

për Folklor dhe punë të tjera që nevojiteshin për këtë manifestim. Mirëpo në këtë 

manifestim për herë të parë është organizuar edhe nata e poezisë (poetike) për të 

rriturit dhe fëmijët. Seksionin e fëmijëve e mora unë, kurse të të rriturve e drejtoi 

Behlul Galushi.  

 

Tani të tregojmë se si është përgatitur drama e parë.  

Situata në Kosovë në vitin 1992 ishte e rënde dhe mësues romë të cilët punonin në 

gjuhën shqipe janë përjashtuar nga puna, ata të cilët u shkollonin në gjuhën shqipe 

mbetën pa shkollë dhe romët filluan të kenë frikë.   

 

Unë që punoja në Mamushë si mësues nuk i kisha këto probleme dhe mora iniciativë 

që të hapet shkollimi në gjuhën rome dhe me këtë rrugë nxënësit do të shkonin në 

shkollë derisa mësuesit të punësoheshin.  

 

Me iniciativën time, në fillim të vitit 1992 u ftuan intelektualët romë, si: Ibrahim 

Elshani, Luan Koka, Kujtim Paçaku, Imer Karangja, Shajip Menekshe… dhe 

mblidhemi tek shtëpia e Kulturës e Prizrenit për të bërë planin se si ta shtyjmë 

procesin.  
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Për të treguar aktivitetin e parë, unë mora iniciativën që në Shtëpinë e Kulturës të 

hapim një seksion të dramës, ku do t’i zhvillonim aktivitetet pa e paguar sallën.  

Kështu në muajin mars të vitit 1992 është hapur seksioni i dramës nën Shtëpinë e 

Kulturës me emrin “Romane Qerenja” (“Yjet rome”) i cili ndezi një dritë në kulturën 

rome.  

 

Vendosëm që të bëhej drama e parë e cila do të tregonte jetën tonë dhe për këtë arsye 

është zgjedhur drama ime e cila ishte gati dhe priste aktorët e rinj. 

 

Emri i dramës ishte “Dashuria nuk pyet”, kështu që ishte e vështirë të gjenim vajza 

të cilat do të aktronin në dramë. Por duke shkuar shtëpi për shtëpi dhe duke kërkuar 

nga prindërit që ta mbështesin romanipen, arritëm që të gjenim edhe femra edhe 

meshkuj për këtë performancë.  

Ne, të gjithë së bashku punuam, gjersa autor i kësaj dramë isha unë - regjinë ia dhamë 

Kujtim Paçakut - i cili duke bashkëpunuar me mua e bëri punën e vet me sukses.  

 

Ne të gjithë ishim aktivistë të Durmish Asllanos, mirëpo drama do të performohej 

nën emrin e Shtëpisë së Kulturës.  

Asnjëri s’kishim eksperiencë meqë ishte drama e parë. Disa prej djemve tanë ishin 

me shkollë të mesme por disa edhe me shkollë fillore, por dashuria për të ruajtur dhe 

për të avancuar kulturën rome, ditën, natën, me ditë të tëra, me javë, me muaj punuam 

dhe kishim njerëz që në fillim kishin problem edhe me lexim, gjithsesi me datë 

06.06.1992 arritëm ta shfaqim dramën e parë para publikut të Prizrenit.  

 

Tek të gjithë të rrahurat e zemrës ishin të shpejta, sepse kishim frikë se si do ta 

shfaqnim performancën e parë, por kur të rinjtë tanë dolën në skenë, asnjëri nuk 

mund t’u thoshte se ata ishin amatorë, edhe pse për herë të parë luanim para publikut, 

ata dukeshin si profesionisët që e shndritën shpresën tonë dhe të të gjithë romëve ku 

është treguar se romët nuk janë vetëm muzikantë të mirë por edhe artistë të mirë.   

Kjo iniciativë e jona ka shndritur edhe në të ardhmen dhe personat të cilët ishin aktiv 

në këtë projekt, të cilët në atë kohë vet i kemi financuar, edhe vetë shkruan drama 

dhe i kanë shfaqur ku edhe sot vazhdojnë të performohen dramat rome në Prizren.” 

 

Avdi Misini – artisti i Teatrit Rom dhe gazetar i Radio Kosovës 

“Prizreni, që moti është një vend me shoqëri shumë etnike dhe më një histori të pasur 

kulturore. Ky qytet në dekadat e fundit njihet si djepi i kulturës rome. Folklori, teatri, 

gjuha rome, aktivizmi janë elementët të cilët e forcuan romizmin në Kosovë. 

Promovimi më i mirë i gjuhës, kulturës, dhe identitetit rom në vitet e fundit është 

bërë përmes dërrasave teatrore të Teatrit Rom në Prizren. Problematikat dhe nevojat 

rome si dhe promovimi i së vërtetës që edhe romët të njihen si vlerë, janë realizuar 

përmes dërrasave teatrore të Teatrit Rom. Në kohët e fundit Teatri Rom filloi që të 

ndërmarrë hapa më serioze me luajtje më serioze të cilat e kanë ngritur imazhin rom. 

Afër 30 vite përmes inskenimit është një eksperiencë e pasur. Teatri ka pasur dhe ka 
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një rol të rëndësishëm në shkrim, ruajtje dhe shfaqje të tregimeve. Qëllimi duhet të 

bëhet gjithsesi.  

Ngritja e shfaqjeve në dërrasa në një nivel më të lartë në emër të romanipes gjithsesi 

duhet të jetë qëllim kryesor.  

 

Nafiz Gurcuali – regjisori nga teatri turk “Nafiz Gurcuali Tiyatrosu” 

“Unë jam njeri që e njoh historinë e Teatrit Rom në Prizren. Një grup i ndritur dhe i 

flakëruar pas teatrit, në vitet 1989-1992 në kornizën e Shtëpisë së Kulturës, e hapën 

Teatrin Rom të Prizrenit. Kujtim Paçaku, Nexhip Menekshe dhe shokët e tyre me 

punën dhe sakrificën e tyre që pa u ndalur të krijojnë shfaqje teatrale në gjuhën e tyre 

për popullin e tyre, mbajtën dritën dhe treguan rrugën. Morën pjesë në festivale ku 

dhe janë kthyer me shumë suksese dhe çmime të fituara.” 

 

Bardyl Veshalli – artisti veteran dhe ish-Drejtori i Teatrit Rom 

“Teatri Amator Rom “Durmish Asllano” është formuar në vitin 1989 në kuadër të 

Shoqërisë Kulturore Artistike “Durmish Asllano” me po të njëjtin emër; Teatri 

Amator Rom “Durmish Asllano”, nga të rinjtë dhe të rejat entuziaste dhe dashamirë 

të artit nga ky komunitet. Këta të rinj dhe të reja rome, e formuan këtë teatër dhe 

punuan pavarësisht sfidave që kishin, sikurse ato financiare, mungesës së ambienteve 

për prova, gardërobës dhe skenografisë, por mbi të gjitha këto barriera ata i tejkalonin 

duke u vetëfinancuar, duke mbajtur prova edhe nëpër shtëpi private vetëm për vetëm 

të arijnë qëllimin e tyre: realizimin e një shfaqjeje teatrale në gjuhën e tyre amtare 

dhe ta perfomojnë para komunitetit të tyre. 

Ky teatër vazhdoi punën e vet vite me radhë me perfomanca të reja nga zhanret e 

ndryshme teatrale, me aktorë të rinj të cilët kishin afinitet dhe dëshirë të aktronin në 

dërrasat e teatrit si dhe të kontribuonin me punën e tyre në këtë teatër krahas 

veteranëve. Me punë dhe angazhim ky teatër ka marrë pjesë në festivale në vende të 

ndryshme të ish-Jugosllavisë ku me perfomimin e tyre ka zënë vendet e para. Po 

ashtu pas luftës në Kosovë ky teatër ka vazhduar punën e vet, duke performuar në 

qytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut ku në festivalet e organizuara ky 

teatër ka marrë vendin e parë.” 

 

Xhelal Dogani – artist veteran dhe ish-drejtor i Teatrit Rom 

Për Teatrin rom. Me i iniciativën e disa intelektualëve romë si: Kujtim Paçaku, 

Selahetin Kryeziu, Orhan Galushi etj, në vitin 1989 formohet teatri rom, ku dhe 

regjistrohet në shtëpinë e kulturës "Xhemajli Berisha" në Prizren. Fillimisht 

prezantohet me disa shfaqje muziko-poetike, skeçe ne koncerte etj. Mirëpo në vitin 

1992 teatri rom prezantohet me dramën e parë "Dashuria nuk pyet" të autorit vendas 

Selahetin Kryeziu, regjinë e së cilës e ka bërë Kujtim Paçaku. Edhe pse në kushte 

shumë të vështira gjatë punës së provave tekstuale e skenike, në ambiente jo të 

ngrohta, entuziazmi për teatër nuk mungoi, kështu që punën e palodhshme e vazhdoi 

deri në ditët e sotme ku shihet një sukses shumë i mirë, me prezantimin e mbi 20 
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shfaqjeve me zhanre të ndryshme si: komedi, tragjedi, e dramë me karakter të 

gjendjes aktuale të romëve. Vlen të theksohet se teatri rom ka pasur një bashkëpunim 

shumë të mirë me kolegët e teatrit amator të dramës shqipe, turke, dhe teatrin 

profesional në Prizren. Teatri rom ka marrë pjesë në festivale të ndryshme si në 

Kosovë dhe në Maqedoni, ku festivalet kanë pasur karakter garues. Edhe në këto 

festivale teatri rom dhe aktorët e tij janë shpërblyer me mirënjohje të aktorëve më të 

mirë, regji më te mirë, dramë më e mirë etj. Si përfundim po e them që ishte kënaqësi 

dhe përgjegjësi e stafit të punoj e që kontribuoi aq shumë, në mënyrë që teatri rom 

të qëndrojë në këmbët e veta dhe ta ketë shpirtin e tij. Gjithsesi këtë e arritëm me 

punën e përditshme të shokëve tanë të cilët e meritojnë çdo lëvdatë e falënderim. 

 

Edis Galushi – artist dhe shkrimtar i Teatrit Rom 

Teatri Rom i Prizrenit ishte dhe do të mbetet vend i rezistencës dhe i pasqyrimit të 

vështirësive me të cilat ballafaqohen romët në Kosovë dhe më gjerë. Nga Teatri rom 

i Prizrenit buron elita e sotme rome nga Prizreni që edhe sot e kësaj dite janë të 

vetëdijshëm për rolin e këtij teatri në jetën e tyre por edhe të shoqërisë. Letërsia rome 

e Prizrenit u pasurua falë krijimtarisë së këtij teatri dhe pjekurisë kulturore të 

njerëzve që e përbënin atë për t`i dhënë diçka Prizrenit, e sidomos romëve, në 

aspektin e trashëgimisë shpirtërore. Fëmijët e gjeneratës së nëntëdhjetave e kishin 

fatin që talentin e tyre artistik ta shprehnin në shtëpinë e vetme që u jepej mundësia 

për një gjë të tillë. E njëjta traditë vazhdon edhe sot. Shkolla ku fëmijët romë mësojnë 

se si duhet paraqitur para publikut, si duhet folur bukur, si duhet respektuar gjuha 

amtare është pikërisht Teatri Rom i Prizrenit. Ky teatër do të mbetet simbol i 

rezistencës dhe kryengritjes rome. 

 

Behlul Galushi – ndër personalitetet e para që e formuan Teatrin Rom 

Iniciativa për t’u formuar Teatri Rom është shumë e vjetër. Kjo daton që nga 

themelimi i Shoqërisë Kulturo-Artistike “Durmish Asllano”. 

Në SHKA kishte seksione: dramë, skeçe, recitale. Këtu kontribut të madh ka dhënë 

Bedria Misini si një grua rome (vajzë e re në atë kohë) dhe mos ta harrojmë recitalin 

nga dora e Orhan Galushit, tashmë njëri ndër aktivistët e famshëm rom të Europës.  

Kjo realizohet në vitet 1969-1980. 

Në vitin 1988, Milam Galushi kishte përgatitur një koreografi moderne dhe 

spektakulare ku të djemtë dhe vajzat e rinj me një krenari i treguan publkut të 

Prizrenit që të rinjtë romë mund të prezantojnë veten edhe si rom edhe si artist. Kjo 

koreografi spektakulare është prezantuar shumë herë në Shtëpinë e Kulturës të 

Prizrenit. 

 

Meqë në Shtëpinë e Kulturës “Xhevdet Doda” (të asaj kohe) ekzistonin seksione të 

dramës të serbëve, turqve dhe shqiptarëve, unë Behlul Galush pyeta drejtorin 

Dashnor Xërxa që afër këyre seksioneve të bëhej edhe seksioni ynë (rom). Kjo 

iniciativë është marrë me gjithë shpirt dhe Teatri Rom në vitin 1989 regjistrohet në 

Shtëpinë e Kulturës “Xhevdet Doda”. 
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Si debutim i parë të romëve të rinj, regjisor isha unë me një dramë të parë 

eksperimentale “Zemra hap krahet e veta”. Artistët që për herë të parë prezantuan 

veten në këtë pjesë eksperimentale janë: Nexhip Menekshe, Bajram Galushi, 

Dashurije Hadri, Lirie Qeshmegji, Haki Qylangji dhe Bekim Berisha. Mbështetësit 

e kësaj pjese eksperimentale ishin Kujtim Paçaku me muzikë dhe Selahetin Kryeziu 

si kostumograf.  

Pas premierës, teatri i parë rom në Kosovë ka pasur publicitet të madh me anë të 

artikujve nga gazetat: Zëri i Kosovës, dhe në programin televiziv rom “Yekhipe” etj. 

 Unë jam shumë i lumtur dhe krenar që ky teatër nga viti 1989 është rritur dhe punon 

duke shfaqur tregime rome në skenën artistike. 

Të rinjtë kur më shihnin jashtë, përmendin një sinopsis të dramës sime “qilu lulja 

ime në mendimet e mia, qilu, mos, mos u tha”. 

Ju përshëndes! 
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Kreu  IX – Teatri Rom në festivalin “Garavde Muja” 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencë për punën e Teatrit Rom për 30-vjetorin jubilar 

“Teatri “Roma Prizren” përmes performancave të tyre gjithmonë kanë trajtuar etno-

dramat, cdo herë kan reprezentuar dilemën njerëz të jetës së përditshme “Të jesh apo 

të mos jesh” nga përmbajtja e Hamletit, dramë e shkrimtarit anglez Ëilliam 

Shakespeare”. 

“Roma Prizren” ka kontinuitet në artin teatral dhe me meritë mund të themi se kanë 

indeks të teatrit kombëtar në rajon dhe n ëish Jugoslavi. 

 

Trimëria e artistëve gjatë performancës, repertori i akteve të tyre të shkruara dhe 

mesazhet e forta të regjisorit janë karakteristika e parë e teatrit të tyre, dhe që 

kontribuoi për mbajtjen e kontinuitetit dhe evoluimit të aktiviteteve në vend dhe 

jashtë Kosovës që të zhvillojnë eskperiencën në troje të afërta.  

 

Që nga viti 2008 teatri rom ishte mysafir në Republikën e Maqedonisë Veriore dhe 

në festivalin e teatrove rome “GarVDE Muja”, në të cilin në një formë të konsideruar 

solli rritje dhe pasuri në evoluimin e artit rom.  

 

Impresioni dhe eksperienca e publikut në Maqedoni nuk janë gënjeshtra dhe me të 

vërtetë mbajnë lojëra fantastike dhe skenarë. Niveli i lartë i inteligjencës dhe i 

koncentrimit në skenë e cila arrihet vetëm nga disiplina, sjell që rolet e karaktereve, 

e cila i tregohet në formën profesionale ballë publikut të cilët I sfidojnë emocionet.”  

 

Dramat të cilët janë performuar në këtë festival janë: “Në rrugë”, “Rrugëtimi i jetës”, 

“Nusja nga Gjermania”, “Unë deputet”, “Ëndrra të mos bëhet realitet”, “Magia”, 

“Romët dhe ashkalinjtë”, “Bota është shteti i romëve”, “Panta Rhei”, “Triumfi ndaj 

paragjykimeve” dhe “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim Paçaku”.  

Branislav Petrovski - Drejtori i festivalit të 

 Teatrove amatere rome “Garavde Muja” 
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Ftesa, certifikata dhe çmime nga festivali “Garavde Muya” 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pllaktë e dhuruar për kontributin Teatrit dhe Nexhip Menekshes 
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Fotografi të Teatrit Rom në festivalet “Garavde Muya” 

   

 
Ndarja e plaketës për kontributin e Teatrit Rom 

 

 
Festimi i përmbylljes së Festivalit “Garavde Muja” 

 

 
Përshëndetja e artistëve të Teatrit Rom 
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Krerët e festivalit “Garavde Muja” 

 

 
Artistët e Teatrit Rom dhe drejtori i festivalit 
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Dedikimi i edicionit të 16-të të festivalit “Garavde Muja” 

për jetën dhe veprën e aktorit dhe dramaturgut Prof. 

Nexhip Menekshe 
 

Me datë 17 nëntor 2019, kryetarët e festivalit “Garavde Muja” e dedikuan festivalin 

për dramaturgun rom Nexhip Menekshe (i ndjeri) në shenjë respekti që ndër vite 

kishin bashkëpunime të shumta.  

 

Teatri Rom i Prizrenit në këtë festival mori pjesë me dramën “Na ishte se ç’na ishte 

një Kujtim Paçak” por kësaj radhe pa liderin, shkrimtarin e dramës dhe artistin që e 

kishte rolin e Narratorit. Roli i tij është zëvendësuar nga drejtori i teatrit rom, Bardyl 

Veshalli.  

Një gjë e mirë ishte që në këtë festival emri Teatri Rom mori pjesë me emrin e ri, 

Teatri Rom “Nexhip Menekshe” ku shokët e tij dhe kolegët vendosën që teatri rom 

të quhet me emrin e tij pasi ishte një njeri i cili kishte dhënë kontributin më të madh 

për teatrin rom me 12 drama dhe me më shumë se 20 regji.  

 

Në këtë festival morën pjesë njerëz të njohur ku ndër ata ishte regjisori profesional, 

Rahim Burhani dhe romologu Marsej Kurtiade të cilët dhanë kritika pozitive për 

dramën.  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pllakata e festivalit ku e gjithë trupa teatrore e Teatrit Rom “Nexhip Menekshe” 

fotografohen afër saj 
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Pamje ku  B. Petrovski prezanton dramën “Na ishte se ç’na ishte një Kujtim 

Paçak” 

 
                      Skena e parë                                 Skena ku interpretohen poezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narratori -  Bardyl Veshalli 



Nexhip Menekshe 

 

 
109 

 

Kreu i fundit - 

Disa fjalë nga shokët dhe kolegët e autorit të kësaj 

monografie - Post Mortum 
_________________________________________________________________ 

 

DHIMBJE E RËNDË E PASHËRUAR... 
Alija Krasniqi, shkrimtari rom nga Subotica 

Të shkruash për Nexhip Menekshe, i cili ka qenë si një prindër, vëlla, shok, mësues, 

aktor në dërrasa teatrale në Prizren, si aktivist për gjuhën rome në mes të fëmijëve 

rom, legjenda e cila ka lënë gjurmë pas vete, ka ndërtuar rrugë për të rinjët për të 

përcjellur rrugën e tij, është diçka e cila sjellë një dhimbje në shpirtë, kur degjuam 

lajmin me 14.9.2019., kur lotët janë tharë, të rënda për dheun e zi. Kur mund të themi 

se dielli e humb shkëlqimin e tij, ka shkuar një njeri, dhe ka mbetur një vend i zbrazur 

në zemrat e shumë njerëzve... e që të kthen mbrapa shumë vite, kur e njeh një njeri 

me të cilin ke pasur një rrugë dhe qëllim … kur e përmend emrin e tij, respekti është 

i veçant … 

 
Autor i shfaqjes së parë teatrale, të cilit kam ofruar mbështetjen time për të lektoruar 

dhe herën e fundit për t’u parë, ai në Prizren, e unë në Obiliq dhe lufta e ka bërë të 

vetën dhe unë jam larguar nga vendlindja ime, dhe ai ka mbetur për të vazhduar 

rrugën në dërrasa të teatrit. Nexhip Menekshe, luftëtar i vërtet për afirmim dhe 

emancipim të Romëve, jetën e tij të shkurt e ka kaluar në mesin e Romëve dhe për 

Romët, si Feniks i gjallë. Secila punë e tij, secila fjalë e thënë në dërrasa të teatrit, të 

qeshurit, e ndez flakën në secilin trup dhe vend për një të ardhme më të mirë. I lindur 

si të gjithë romë të tjerë dhe në mesin e romëve në lagjën më të madhe të romëve, 

Terzimahallë, aty ku zgjohen me muzik dhe vallëzim, me dhimbje dhe përalla, zëri i 

të cilëve dëgjohet deri në vendet më të largëta. Aty ku fëmiu e ka bërë hapin e parë 

për të mësuar fjalët e para nga mësuesi, aty ku Romët e jetojnë jetën e tyre… Vëllau 

dhe shoku ynë nuk është më në mesin ton, por ka lënë neve shumë nga vetja. Ai, si i 

njohur për shumë akcione të romëve, zëri i tij në valët e radios kanë mbetur të pa 

shlyera, për ata, të cilët do të krenohen, për të cilët ka qenë idoll, e gjithë kjo për një 

të ardhme më të mirë, si ne arsimim ashtu edhe në kulturë… Nexhip Menekshe vitet 

e tij më të mira ka dhënë për etnosin e tij. Secila vepër që është bërë mund të lidhim 

me emrin e tij … për të mund të shkruhen faqe e faqe, ai ka lënë gjurme në gjuhën 

rome me punën e tij të palodhur. Për këtë duke e njohur shumë vite, dëshiroj të ndaj 

vetëm dhimbje me familjen e tij dhe të gjithë të cilët me të vërtet e kanë dashur dhe 

e kanë respektuar punën e tij. Një zemër, në një ditë të dhimbshme ka pushuar së 

rrahuri... 
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Fetah Paqarizi - Drejtor i Teatrit Profesional “Bekim Fehmiu” 

“Për t’i arritur të gjitha këto asete duhen njerëz me mendje të ndritur, njerëz që kanë 

vizion për të ardhmen dhe njerëz që përputhen dhe kanë komunikim të drejtë, të 

sinqertë dhe të frytshëm, me një fjalë artist siç ishte tekst-shkruesi, regjisori, aktori e 

mbi të gjitha timonieri i Teatrit Rom, Nexhip Menekshe! I thuri këto fjali për 

Nexhipin sepse kam pasur rastin të bashkëpunoj me të tash e 10 vite sa i përket teatrit, 

shfaqjeve teatrore të realizuara nga teatri Rom dhe e di saktë se çfarë bënte Nexhipi 

për teatrin, trupën teatrore dhe mbi të gjitha për kulturën rome! Nexhipi, duke qenë 

tekst-shkrues, regjisor, aktor por edhe drejtor i këtij teatri, punonte me tërë 

përkushtimin e shpirtit të tij që para publikut të paraqitet një shfaqje dinjitoze dhe 

me mesazh të qartë duke e arritur edhe qëllimin e shfaqjes apo mesazhin që teatri e 

ka si qëllim! Më ka rastisur disa herë ta shoh Nexhipin se si ai derdhte emocionet, 

energjinë për shfaqjen në të gjitha pozicionet që ai i kishte dhe tërë kjo zbrazje e 

emocioneve dhe e energjisë në përfundim të shfaqjes Nexhipin e nxirrte me lot në sy 

por shumë krenar për Teatrin Rom, për aktorët e stafin teknik e mbi të gjitha për 

komunitetin Rom jo vetëm në Prizren por kudo që ky teatër është prezantuar!” 

 

Xhevded Doda – aktor 

“Njohja ime me Nexhipin ishte shumë më e hershme se duke qenë se unë njihja dhe 

kisha shumë miq Romë... E njihja si aktivist kulturor i komunitetit të vet dhe kjo na 

bëri që shpesh të diskutonim tema që lidheshin me teatrin Rom. Me ftesën e tij u bëra 

pjesëmarrës në shumë projekte por ato teatroret kishin shije dhe përgjegjësi të madhe. 

Ishte njohës i jashtëzakonshëm i popullit të vet, traditave, muzikës ...dhe arrinte t’i 

inkorporojë brenda dramave të tija të cilat i shkruante dhe memorizonte me saktësinë 

e habitshme për mua. Ishte aq i mprehtë në situatat dramatike duke i dhënë shpirt 

karaktereve të cilat pranoheshin me entuziazëm nga publiku. E dinte saktë ku do 

reagonin sepse thumbonte me satirë doket e prapambetura, avanconte rolin e 

fëmijëve rom në shkollimin e tyre, përkrahte pafund rininë rome duke i motivuar që 

ta duan dhe njohin veten dhe gjuhën e tyre të bukur rome. I palodhshëm, korrekt në 

komunikim shijonte prapa perdeve të teatrit me lot në sy sukseset dhe entuziazmin 

që kishte mbjellë tek vajzat e djemtë romë. Me ikjen e tij në amshim unë humba një 

mik, bashkëpunëtor dhe koleg të rrallë. Le ta kujtojmē me mos harresë Nexhip 

Menekshen njeriun modest që la trashëgimi të rrallë në kulturën Rome” 

 

Kaltrim Balaj – regjisor  

“Unë e konsideroja veten si shumë të përkushtuar ndaj teatrit por ky koncept për 

veten time mbeti vetëm në të kaluarën kur takova zotëri Nexhipin. Nexhip 

Menekshe, një njeri i cili kishte problem me gjumin, ta jepte përshtypjen që flinte 

shumë pak bile ndoshta edhe fare, krejt kjo për shkakun se ai gjithmonë në çdo kohë 

në çdo orë, minutë e sekondë ishte në kontakt me mua, nuk rreshti në asnjë moment 

për të më mbushur me informata, me ide e koncepte për tekstin që vet e kishte 

shkruar. Ai më kishte ftuar mua në këtë projekt që të mos e ngarkonte veten më edhe 

si regjisor, të ishte i lirë nga ky obligim por punoi dhe u angazhua edhe më shumë se 
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sa që e kishte menduar. Kur për dy muaj ai u bë shtyllë kurrizore për mua si regjisor, 

çka ishte ai gjatë gjithë jetës së tij për komunitetin dhe Teatrin Rom, mendoj që ishte 

më shumë se sa shtyllë, mendoj ndoshta që ishte një prijës një udhërrëfyes I këtij 

komuniteti.  Ai ishte i pari në promovimin e kulturës rome, ai ishte i pari në ruajtjen 

e traditave, e gjuhës rome, bile ai ishte i pari edhe në futjen e gjuhës fakultative rome 

nëpër shkolla.  

Zotëri Nexhip Menekshe e zhvilloi dhe e trasoi rrugën e Teatrit Rom, ai e bëri një 

fole artistike për komunitetin e tij, por jam i sigurt që edhe e la në duar të sigurta.  

U artësoftë shpirti i zotëri Nexhipit e u lartësoftë shpirti dhe arti i teatrit Rom.” 

 

Deniz Dadale – dramaturg dhe aktor i teatrit turk “Kisa devre tiyatro toplugu” 

“Jam i lumtur që e kam njohur z. Nexhip Menekshen, një artist shumë të çmuar të 

Teatrit Rom. Ai i dha ngjyrë Prizrenit dhe ishte një personalitet i cili e pasuroi qytetin 

e Prizrenit. Krahas aktrimit ai ishte edhe shkrimtar dhe regjisor, që tregojnë dhe 

dëshmojnë se sa intelektual i rëndësishëm ishte. Me energjinë e tij të pafund dha 

kontribut në çdo periudhë të jetës së tij dhe kulturës rome i dha kontribut të 

rëndësishëm për pasurinë e kulturës së Prizrenit. Ai ishte përfaqësuesi i Kosovës, ku 

e prezantoi Kosovën në vende të ndryshme të botës me lojërat teatrale dhe nënshkroi 

në shumë arritje dhe suksese. E ndjej veten me fat që kam punuar bashkë me të në 

shume projekte dhe me respekt e kujtoj.” 

 

Nafiz Gurcuali – Regjisori nga teatri turk “Nafiz Gurcuali Tiyatrosu” 

“Nexhip Menekshe është një vlerë që sakrifikoi jetën për njerëzit e vet. Menekshe, 

ndër themeluesit e Teatrit Rom të Prizrenit, shkroi dhe drejtoi shfaqje teatrore pa 

mbështetje financiare. Nexhip Menekshe, një artist i plotë, tregon për vështirësitë me 

të cilat përballen njerëzit e tij dhe migrimin në dramat e tij. Miqësia jonë fillon në 

vitin 1990. Gjithmonë kishte teatër në bisedat tona. Nexhip Menekshe është personi 

që jam i nderuar që e kam njohur.” 

 

Xhelal Dogani – artisti veteran dhe ish-drejtori i Teatrit Rom 

“Vdekja e hershme dhe e papritur e njeriut të artit e të kulturës, z. Nexhip Menekshe, 

ishte humbje e madhe dhe e pazëvendësueshme për komunitetin rom. Nexhipi ishte 

aktor, regjisor dhe dramaturg i shquar. Ishte njeri punëtor dhe i afërt njëkohësisht. 

Ai përmes artit donte ta pasqyronte kulturën dhe arsimimin e komunitetit tonë. 

Veprat e tij janë dhe do të mbesin të pashlyera dhe shembull për gjeneratat e reja. U 

prehtë në paqe dhe qoftë i përjetshëm kujtimi për Nexhip Menekshen!” 

 

Avdi Misini – Artisti i Teatrit Rom & gazetar në  Radio Kosova 

“Qenka e vërtetë se kur personin e humb atëherë e kupton vlerën e tij. 

Nexhipi nuk ishte vetëm si baba, burrë, vëlla, shokë, koleg, por ishte një person i cili 

asnjëherë nuk u ndal së foluri. Po, për të gjithë aktivitetet në secilin segment. Njeriu 

i cili 30 vite i dedikoi për vullnetarizmin, shoqërinë artistike dhe teatrin. Ai gjithmonë 
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tentonte që të jetë urë lidhëse që vajzat dhe djemtë e rinj të mësojnë, ta testojnë veten 

si në  teatër ashtu edhe në gazetari. Nexhipi ishte pjesë e aktivistëve të vjetër të cilën 

arritën të formonin një gjeneratë e cila do ta vazhdonte aktivizmin. Fatkeqësisht, kur 

ai ndërroi jetë, më vjen keq që do të thosha se kemi humbur edhe një njeri nga “dream 

team” ekipi aktivistëve romë nga Kosova. Nexhipi ishte një rom i mençur dhe kreativ 

mungesën e të cilit e ndjejmë të gjithë, më shumë familja, komuniteti rom dhe shokët 

e afërt. Gjëja më e mirë është që la pas tij shumë punë të mrekullueshme në emër të 

romizmit.”  

 

Bardyl Veshalli – aktori veteran dhe ish-drejtori Teatrit Rom 

“Ndër më meritorët në punën dhe arritjet e këtij teatrit ishte edhe i ndjeri Nexhip 

Menekshe. 

Nexhipi ishte anëtar i Teatrit Amator Rom që nga dita e parë e formimit të këtij teatri 

dhe kontributi i tij ishte tejet i madh: Nexhipi ka marrë përsipër përgjegjësi të madhe 

duke qenë drejtor i OJQ “Durmish Asllano” ku në kuadër të saj funksionojnë Radio 

“Romano Avazo” dhe Teatri Amator Rom “Durmish Asllano” njëkohësisht nën 

menaxhimin e tij. Ai ka shkruar dhe ka bërë regjinë e disa shfaqjeve teatrale të 

zhanreve të ndryshme dhe me perfomimin e tyre brenda dhe jashtë Kosovës ky teatër 

ka arritur kulminacionin. Ishte edhe mësues i gjuhës Rome në mësimin fakultativ në 

Prizren për fëmijët e komunitetit Rom. Pas vdekjes së Nexhipit ky teatër për nder të 

punës, angazhimit dhe veprës së tij emërohet në:  Teatri Amator Rom” Nexhip 

Menekshe”.  

 

Rebeka Qena – Artiste  

“U njohëm përmes punës që na lidhte, projekti për integrim të komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptiane.   

Nexhipi markant, me një humor të mprehtë e me të shkathtësinë e tij intelektuale 

normalisht që linte përshtypje gjithmonë. Më dukej se të gjithë gjithmonë kishin 

dëshirë të ishin pranë tij, edhe për shkak të njohurive që kishte por edhe për shkak të 

mënyrës se si i trajtonte të tjerët. Në esencë i trajtonte njerëzit me respekt dhe i 

dëgjonte. 

Por, neve dyve na lidhte edhe dashuria për Teatrin. Nexhipi më ftoi në premierën e 

shfaqjes ku ai kishte bërë regjinë, ku edhe luante rol. Pasioni i tij për punë ka qenë 

shumë i madh, ai nuk ndalej me angazhime. Pas premierës më fliste për talentët e 

rinj që kishin luajtur e të cilëve ai u jepte hapësirë. I tillë ka qenë – i hapur për 

bashkëpunime, i etur për krijimtari e gjithmonë në kërkim të angazhimeve të reja. 

Kjo dashuri për Teatër e për të diskutuar për art na nxori njëherë edhe në një rrugëtim.  

Ishim për një trajnim në Durrës dhe duke qenë se atë natë po jepej një shfaqje në 

Tiranë, unë sigurova biletat dhe ne u nisëm për Tiranë. Me një autobus lokal që na 

ndalte kthesë pas kthese kënaqeshim duke parë për së afërmi njerëzit që shfrytëzonin 

atë linjë rregullisht. 

Arritëm në Tiranë, biletat e siguruara “me të njohshëm” i morëm. Pamë shfaqjen dhe 

filluam diskutimin. 
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Ndërkohë grupi me të cilët ishim në trajnim kishte arritur në Tiranë për darkë dhe ne 

po planifikonim tu bashkëngjiteshim rrugës për kthim për në Durrës. 

Normalisht, duke qenë se po bisedonim ne nuk arritëm të zëmë autobusin për kthim 

dhe hipëm në një taksi. Pa pyetur as për çmim u nisëm. Autobusi me kolegët tanë po 

na priste në dalje të Tiranës. 

Nexhipi dikur u kujtua dhe pyeti taksistin për çmimin. Kur na tha koston, ne gati sa 

nuk u nisëm për të dalë. U tmerruam – sa shtrenjtë! 

Normal, na u desh kohë për të kuptuar që po flisnim për një shumë të vogël – por 

konvertimi i kostos, lek të rinj e lek të vjetër gati sa nuk na nxori në rrugë edhe një 

herë! 

Kur ne të dy takoheshim, një komplikim na dilte në rrugë, një hallakamë krijohej, të 

qeshurat plasnin, se tamam kujtonim të kaluarat e diçka tjetër na ndodhte për 

rruge.Nexhipi dhe humori i tij, Nexhipi që një orë e shndërronte në një minutë. Njeriu 

që shihte dhe mundohej të shihte vetëm të mirën në secilin individ dhe arsyetonte 

mungesën e po atyre atributeve. Nexhipi që çmonte krijimtarinë artistike të tjetrit por 

që kërkonte maksimumin nga vetvetja.  

Një energji e tillë dhe një shpirt i tillë, me plot ngjyra dhe inspirues do të më mungojë 

dhe do ti mungojë këtij vendi gjithmonë!” 

 

Vllaznim Bytyçi – Kryetar i Teatrit të Qytetit të Prizrenit 

“Nexhipi kishte shpirt artisti. Teatri i Qytetit të Prizrenit, si teatër amator, ka 

bashkëpunuar ngushtë me teatrot amatore të qytetit tonë dhe më gjerë. Mirëpo, pa 

dyshim, bashkëpunimi ynë më i veçantë ka qenë më Teatrin Rom, në krye të të cilit 

ishte i ndjeri Nexhip Menekshe. Të bashkëpunosh me aktorin, regjisorin dhe njeriun 

e kulturës ishte nder dhe kënaqësi për ne, pasi ai në shpirt e kishte artin, punonte për 

artin dhe jetonte me artin. Nexhipi na i përcillte provat, na i përcillte shfaqjet dhe 

gjithmonë na uronte dhe na përgëzonte. Madje, kur kishim nevojë, ai na i ofronte 

edhe aktorët e tij me qëllim që shfaqjet të na dilnin sa më të mira dhe sa më origjinale. 

Bashkëpunimi ynë me Nexhipin vazhdonte edhe me shfaqjet e tij. Ai na ftonte e ne 

mezi prisnim t’i shihnim ato. Mjeshtëria prej një aktori të lindur, përkushtimi i tij 

maksimal për shfaqje sa më të mira, interesimi i madh i publikut rom për shfaqje, 

Nexhipin e bënin krenar, por edhe për t’ia pasur lakmi të gjithë. Dhe, kur pritej që 

ky artdashës të kontribuonte edhe më shumë për kulturën e popullit të tij, erdhi lajmi 

i hidhur për komunitetin rom dhe për të gjithë artdashësit prizrenas, kosovarë dhe më 

gjerë. Vdiq Nexhip Menekshe. Për një çast na u ndal fryma, sepse nuk donim të 

besonim. Jo, nuk ka vdekur Nexhipi! Shpirti i tij është dhe do të jetë gjithmonë në 

mesin e aktorëve. Ai i përcjell provat, shfaqjet dhe sikur i porosit aktorët: “Vazhdoni 

punën aty ku e kam lënë unë, sepse arti dhe kultura janë shpirti i komunitetit rom…” 

Të tillë e njohëm Nexhipin dhe të tillë do ta kujtojmë përgjithmonë. I lehtë i qoftë 

dheu i Kosovës!” 
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Behlul Galush – Ndër personat e parë që formuan Teatrin Rom 

Nexhipi sihte virtuoz i punës. Punën e bënte me kreativitet, me idetë që i vinin në 

mend. Kur është pyetja për dramët e tij atëherëë kjo tregon virtuozitetin e tij për 

punën. Gjithmonë dëshironte të tregonte se cfarë ndodhte në lagje, në familjet rome, 

në përrallat e dy shokëve ose dashurinë familjare. Gjithmonë kërkonte solucione për 

të treguar se: si ishte deri tani dhe si duhet të jetë në të ardhmen. Këtë rrugë e mbajti 

dhe e tregoi në skenë ku romët (publiku) e shihnin veten e tyre.  

“Kur unë e shoh veten time në skenë pa ditur që përlla ime shfaqet, kjo tregon një 

sukses të madh” (Rabindranat Tagore) 

E mbaj në mend që për cdo punë kërkonte se “si ta bënim më mirë”. 

Përqafim nga unë! 

  

Branislav Petroski – Drejtori i Festivalit ‘Garavde Muja” 

“Kur flasim për energjinë dhe motivacionin, kur flasim për fuqinë dhe forcën, me të 

vërtetë sinonim i tyre është emri i Nexhip Menekshes. Si njeri ishte zemërmadh, njeri 

i butë por kur i mësonte të tjerët kishte seriozitet. 

Ai me ekipin kishin një shpirt. Dinte çfarë dëshironin dhe çfarë kërkonin. Të gjithë 

e respektonin, jo që ishte lider por që ishte shok, mësues, baba dhe vëlla i të gjithëve. 

Kur vinte Nexhip Menekshe dhe grupi i tij, patjetër se do shikonim një performancë 

profesionale. 

Asnjëherë nuk tha jo, asnjëherë nuk tha pse, dinte ta merrte anën e profesionalizmit 

dhe ekipës së tij. 

Mund të them që Festavili i Teatrove Rom “Garavde Muja” është ngritur falë tij. Ai 

që nga fillimi merrte pjesë dhe puna e tij ishte e njohur në Shkup të Maqedonisë 

Veriore.   

Sakrifikoi nga vetja për të bërë një teatër të vërtetë në Kosovë. Të rinjëve në Prizren 

u ka dhënë shumë kurajë që të edukohen dhe afirmohen me kulturë. Ngritja e kulturës 

rome për të ishte në radhë të parë.  

Kishe çfarë të mësoje nga Nexhip Menekshe dhe ai për ne ishte një model i vërtet i 

kulturës rome.  

Ai nuk ishte “elitë” por elita mësoi dhe mësonte nga ai. Është për keqardhje që ai 

nuk është më në këtë botë, por energjia dhe forca e tij mbetet në kujtesën tonë, si një 

njeri që kishte një vizion për sukseset e kulturës rome, si në Ballkan ashtu edhe në 

Evropë.” 
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Biografia e autorit Nexhip Menekshe 

15.12.1966-14.9.2019 

I lindur në Prizren ku edhe mbaroi shkollën fillore, të 

mesmen dhe fakultetin e Edukimit në Universitetin e 

Prizrenit “Ukshin Hoti”. Shembull e mori xhaxhain e tij si 

një aktivist dhe intelektual i shquar që edhe ai t’i ndjekë 

hapat e tij në rrugën për emancipimin dhe afirmimin e 

romëve. Nga viti 1994-1998 ishte president i shoqërisë 

Kulturore dhe Artistike “Durmish Asllano” ku drejtimin e 

së cilës e rimori pas vitit 2003 deri në vitin 2019. Në periudha të ndryshme ishte edhe 

koreograf i seksionit të foklorit poashtu edhe autor dhe regjisor i skeqeve gjatë 

koncerteve  të ndryshme. Ishte autor i 12 dramave dhe regjisor i 18 perfomancave ku 

në e shumicën e dramave kishte aktruar edhe vetë prandaj, edhe quhej aktori dhe 

dramaturgu Rom.  

Përmbajtja dhe tema e dramave të tij ishin instrumente për përshkrimin e jetesës së 

romëve, traditave të tyre, mentalitetin e tyre ku përmes lojës skenike është  munduar 

ta edukojë komunitetin. Të gjithë dramat ishin të bazuara në aktualitet prandaj i 

përdori si instrumente kryesore për vetëdijësimin dhe ndërgjegjësimin e publikut. 

Artin e kishte në asht prandaj edhe tërë jetën ia kushtoi artit edhe pse nuk e kishte 

përfunduar Akademin e Arteve. 

 

Nexhip Menekshe ka punuar edhe si gazetar në radio lolake, siç ishte: “Yeni Donem” 

dhe “Radio Prizreni”. Ka punuar edhe në botimin e revistave, si: “Romano Alav” , 

“Yekhipe” dhe “Qhavorikano Suno”, poashtu ishte autor i monografive: “15-vjetori 

i Teatrit Rom”, “20-vjetori i Teatrit Rom” si dhe monografitë “30-vjetorin dhe 40-

vjetorin e SHKA “Durmish Asllano”. Eksperiencë e cila ia mundësoi  hapjen e radios 

të parë rome në vitin 2007, me transmetim 24 orë në gjuhën rome e cila është quajtur 

Radio “Romano Avazo”.  

 

Në veprimtarinë e tij e shtoi edhe mësimdhënien pasi që kishte diplomuar në këtë 

profesion dhe nga viti 2011 kishte filluar të jetë mësues i gjuhës rome në 4 shkollat 

e Prizrenit: “Mustafa Bakiu”, “Haziz Tola”, “Mati Logoreci” dhe “Lekë Dukagjini”. 

Gjatë viteve të fundit ishte edhe njëri ndër inciatorët dhe kontributdhënësit që gjuha 

rome të jetë gjuhë zyrtare në Komunën e Prizrenit multietnik.  

Nexhip Menekshe ka lënë pas vetes gruan, dy djem dhe dy  vajza të cilët janë duke i 

ndjekur hapat e tij. Kishte një energji të paaritshme që e ka shpenzuar kaq dekada 

për të mirë, për të mirën e romëve, shoqërise dhe familjarëve. Ai ka lënë pas vete 

gjenerata dhe dashamirë të artit dhe do të mbetet si frymëzim se si duhet punohet me 

përkushtim, vëmendje dhe artdashje. Angazhimi i tij dhe i gjeneratës së tij ka 

kontribuar në zhvillimin e një gjenerate të jashtëzakonshme të vajzave dhe djemve 

romë, të shkolluar dhe angazhuar që të luftojnë për të mirën publike dhe që janë pjesë 

integrale e shoqërisë. 
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