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Mbi “Heroi im je ti”

Ky libër është një projekt i zhvilluar prej Grupit Referent të Komitetit të Ngritur Ndër-Agjenci mbi Shëndetin Mendor 
dhe Mbështetjen Psikosociale në Kushtet e Emergjencës (IASC MHPSS RG). Projekti u mbështet nga ekspertë rajonal dhe 
global prej agjencive anëtare të IASC MHPSS RG, dhe për më tepër prej prindërve, kujdestarëve, mësuesve dhe fëmijëve në 
më shumë se 104 shtete. Pas shpërndarjes së një pyetësori në të gjithë botën në arabisht, anglisht, italisht, frëngjisht dhe 
spanjisht, u bë vlerësimi i gjendjes së shëndetit mendor dhe nevojave psikosociale të fëmijëve gjatë kohës së shpërthimit 
epidemik të COVID-19. Duke përdorur të dhënat e studimit, përmes kësaj historie janë adresuar përmbledhtazi këto 
çështje. Libri bazohet në historitë e treguara prej fëmijëve që jetojnë në vende të prekura nga COVID-19. Reagimet e 
fëmijëve, prindërve dhe kujdestarëve, u përdorën për të kuruar dhe shkruar këtë histori.

Më shumë se 1700 fëmijë, prindër, kujdestarë dhe mësues nga e gjithë bota dhuruan pak nga koha e tyre, për të ndarë 
me ne situatën se si ata ishin duke e përballuar pandeminë e COVID-19. Një falënderim i madh shkon për këta fëmijë, 
prindërit e tyre, kujdestarët dhe mësuesit të cilët plotësuan këtë pyetësor dhe ofruan kontributin e tyre në këtë histori. 
Kjo është një histori e realizuar nga fëmijët për fëmijët anembanë globit.

IASC MHPSS RG shpreh mirënjohje për Helen Patuck për shkrimin dhe ilustrimet në këtë histori.

©IASC, 2020. Ky punim u publikua nën kushtet e Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 3.0 IGO 
me licensë (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Nën kushtet e kësaj license, 
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përshtatshme burimin dhe autorët.



Hyrje

“Hero im je ti” është një libër i shkruar për fëmijët në të gjithë botën, të cilët jetojnë në vende që janë prekur nga 
pandemia e COVID-19.”
“Heroi im je ti” duhet të lexohet prej prindërve, kujdestarëve ose mësuesve për fëmijë ose grupe të vogla me fëmijë. Nuk 
inkurajojmë leximin e  këtij libri nga fëmijë të pashoqëruar nga prindër, kujdestarë ose mësues.
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Heroi i Sarës është mami i saj sepse ajo është 
mami dhe shkencëtarja më e mirë në botë. 
Mirëpo, edhe mami i Sarës nuk po e gjen dot një 
ilaç për koronavirusin.

“Si është koronavirusi?”- pyeti Sara mamin e saj.

“Koronavirusi është kaq i vogël sa nuk mund 
ta shohim dot me sy”- ia ktheu mami. “Por, 
mund të shpërndahet nëpërmjet kollës dhe 
teshtimës prej njerëzve që janë të prekur nga 
koronavirusi, dhe gjithashtu kur këta njerëz 
prekin sendet përreth. Njerëzit që preken nga 
ky virus mund të sëmuren dhe të kenë ethe, 
temperaturë, kollë apo vështirësi në 
frymëmarrje.”

“Pra, ne nuk e mundim dot atë sepse nuk mund 
ta shohim?” – pyeti sërisht Sara.

“Ne mund ta luftojmë atë” – tha mami. 
“Prandaj edhe unë dua që ti të përpiqesh të 
mbrohesh prej tij Sara. Duke qenë se virusi 
mund të prekë njerëz të ndryshëm, të gjithë 
ne mund të ndihmojmë njeri-tjetrin për ta 
luftuar bashkërisht virusin. Fëmijët janë shumë 
të veçantë dhe ata mund të ndihmojnë 
gjithashtu. Ti duhet të mbrosh veten 
dhe kështu na ndihmon të gjithëve. 
Kam nevojë që ti të bëhesh heroina
 ime Sara.”



Sara u shtri në shtrat atë mbrëmje, por nuk ndihej fare si 
një heroinë. Madje, filloi të mërzitej pak. Ajo dëshironte 
që të shkonte në shkollë, por shkolla ishte mbyllur. Ajo 
dëshironte të takonte shokët dhe shoqet e saj, por 
kjo mund ta rrezikonte, pasi koronavirusi qarkullonte 
nëpër qytet. Sara dëshironte kaq shumë që ky virus të 
ndalonte së frikësuari botën në të cilën ajo jetonte.

“Heronjtë kanë fuqi të jashtëzakonshme” - mendonte ajo, 
ndërkohë që sytë po fillonin t’i mbylleshin prej gjumit. 

“Po unë çfarë kam?”

Papritur një zë i ëmbël pëshpëriti emrin e saj në errësirë.

“Kush po flet?”- pëshpëriti gjithashtu Sara.

“Çfarë të nevojitet ty Sara që të bëhesh një heroinë 
e vërtetë?”- pyeti sërish zëri i ëmbël.

“Unë dua që të gjej një mënyrë e tu them të 
gjithë fëmijëve të botës se si të mbrojnë veten. Kështu 
ata do të munden të mbrojnë edhe të tjerët!” – tha Sara.

“Atëherë, çfarë të duhet nga unë që ti të bëhesh 
një heroinë?” – pyeti sërish zëri i ëmbël.
“Unë dua diçka që të fluturojë... me një zë të 
fuqishëm... diçka që të ndihmojë!”

Befas diçka mahnitëse u shfaq nën dritën e Hënës...



“Kush je ti?” – gulçoi Sara.

“Unë jam Ario” – iu përgjigj ai.

“Unë nuk kam parë kurrë më parë një Ario” – 
ia ktheu Sara.

“Epo, unë kam qenë këtu për një kohë të 
gjatë” – tha Ario. “Unë vij prej zemrës tënde.”

“Por, nëse unë të kam ty... atëherë, unë 
mund t’ju them të gjithë fëmijëve në botë 
për koronavirusin!”- tha Sara. “ Unë mund të 
bëhem heroinë!  Por prit pak Ario, a është e 
sigurtë të udhëtojmë kur koronavirusi është 
vërdallë?”

“Vetëm me mua Sara" - e ftoi Ario. "Asgjë 
nuk mund të të dëmtojë ty, kur ne jemi 
bashkë.”



Kështu, Sara u hodh në kurrizin e Arios dhe pasi dolën nga dritarja e dhomës së 
saj, ata fluturuan së bashku drejt qiellit të errur. Ata fluturuan drejt yjeve 
dhe gjithashtu përshëndetën Hënën.



Ndërsa dielli filloi të lindte, ata mbërritën në 
një shkretëtirë të bukur me piramida, ku ishin 
duke luajtur një grup i vogël fëmijësh. Fëmijët 
brohoritën me gëzim dhe e përshëndetën 
me dorë Sarën dhe Arion e saj.

“Mirë se erdhët, mua më quajnë Salem!” – u 
prezantua njëri prej fëmijëve. “Çfarë ju solli 
këtu? Më, vjen keq, por nuk mund të 
afrohemi shumë, ne duhet të qëndrojmë të 
paktën një metër larg njeri-tjetrit.”

“Pikërisht, për këtë kemi ardhur këtu.”- ia 
ktheu Sara. “Unë jam Sara dhe ky është Ario. 
A e dini ju se fëmijët mund të mbrojnë fqinjët, 
shokët, fëmijët dhe gjyshërit prej 
koronavirusit? Ne të gjithë duhet...”

“...të lajmë duart me sapun dhe ujë!” – tha 
duke buzëqeshur Salem. “Ne e dimë, Sara. Ne 
gjithashtu duhet të përdorim gropëzën e 
bërrylit kur kollitemi – dhe gjithashtu njerëzit 
duhet t’i përshëndesim me dorë për së largu. 
Ne rrimë brenda në shtëpi, por ne jetojmë në 
një qytet shumë të madh e me shumë njerëz... 
dhe jo të gjithë po qëndrojnë në shtëpi.”

“Hmmm, ndoshta unë mund t’ju ndihmoj e të 
bëj diçka për këtë” – tha Ario. “Ata nuk mund 
ta shohin koronavirusin, por... ata mund të 
më shohin mua! Eja hipni në krahët e mi, por 
ju lutem uluni në të dyja anët – ato janë larg 
njëra-tjetrës më shumë se një metër.”



Ario filloi të fluturojë nëpër qiej 
me Salemin dhe Sarën të ulur në 
krahët e tij. Ai fluturoi nëpër 
qytet dhe filloi të hungërijë e 
këndojë. Salemi nisi t'u brohorasë 
fëmijëve që gjendeshin në rrugë:

“Shkoni dhe u thoni familjeve 
tuaja se ne jemi më të mbrojtur 
kur qëndrojmë në shtëpi. Ne 
mund të kujdesemi më shumë 
për njeri-tjetrin në këtë mënyrë.”

Njerëzit u mahnitën prej çfarë 
asaj që panë. Ata përshëndetën 
me dorë dhe ranë dakord të 
shkonin nëpër shtëpitë e tyre.



Ario u ngrit shumë lart në 
qiell. Salem brohoriti me 
hare. Sipër në qiell një 
aeroplan po fluturonte dhe 
pasagjerët ishin duke parë 
jashtë dirtares të habitur.

“Njerëzit duhet të ndalojnë 
fluturimet me aeroplan, të 
paktën tani për tani” – 
thërriste me gëzim Salem. 
“Kufijtë e vendeve nëpër 
botë janë duke u mbyllur 
dhe ne duhet të qëndrojmë 
aty ku gjendemi me njerëzit 
që kemi xhan.”

“Shumë gjëra duket sikur kanë 
ndryshuar” – tha Sara. “Dhe unë 
frikësohem ndonjëherë për këtë 
gjë.”

“Kur gjërat ndryshojnë, ato mund të të frikësojnë 
ose të të ngatërrojnë Sara” – tha Ario. “Kur unë 
ndihem i frikësuar, marr frymë shumë avash – dhe 
pastaj nxjerr zjarr nga goja.”

Ario lëshoi një top shumë të madh zjarri nga goja!

“Si qetësoheni ju fëmijë kur ndiheni të frikësuar?” 
– pyeti Ario.



“Unë qetësohem duke menduar për dikë që më bën të 
ndihem e mbrojtur” – tha Sara.

“Edhe unë gjithashtu, mendoj për të gjithë njerëzit që më 
ndihmojnë të ndihem i mbrojtur, për shembull gjyshërit e mi” – 
tha Salem. “Më mungojnë shumë dhe më ka marrë malli. Unë 
nuk mund t’ju jap atyre një përqafim, sepse mund t’i infektoj 
me koronavirus nëse unë e kam. Ne zakonisht i shohim ata 
në fundjavë, por tani jo më sepse ne duhet t’i mbrojmë ata.”

“Mund të flasësh me ta?” – pyeti Sara shokun e saj Salem.

“Po, patjetër” – u përgjigj Salem. “Ata më telefonojnë çdo ditë 
dhe unë ju them atyre çdo gjë që ne bëjmë në shtëpi. Të folurit 
me ta më bën të ndihem shumë mirë dhe i bën edhe ata të 
ndihen mirë gjithashtu”.

“Është shumë normale të na mungojnë njerëzit që kemi xhan 
dhe që nuk mund t’i shohim dot për momentin” – tha Ario. “Kjo 
tregon se sa shumë kujdesemi për ta. Do të ndiheshit mirë 
nëse do të takonit heronj të tjerë?”

“Po, patjetër!” – brohoritën njëzëri Sara dhe Salem.

“Bukuri, shoqja ime Sasha ka një fuqi shumë të veçantë e 
magjike”– tha Ario. “Le të shkojmë!”



Dhe kështu, ata po drejtoheshin poshtë për 
në Tokë dhe mbërritën në një fshat të vogël. 
Një vajzë ndodhej jashtë shtëpisë së saj duke 
mbledhur lule. Kur ajo pa Arion dhe fëmijët e 
ulur në krahët e tij, ajo u gëzua shumë.

“Ario!” – tha ajo. “Ne duhet të qëndrojmë 
të paktën një metër larg njeri-tjetrit, kështu që 
po të dërgoj një përqafim prej këtu! Çfarë jeni 
duke bërë të gjithë ju këtu?”

“Po e ndjej përqafimin që më dhe Sasha” – 
tha Ario. “Ndihem shumë i lumtur që kemi 
gjetur një mënyrë, që nëpërmjet fjalëve dhe 
veprimeve tona, të përkujdesemi për njeri-
tjetrin. Unë do të dëshiroja shumë që 
miqtë e mi të mësonin mbi fuqinë tënde 
magjike.”

“E cila është fuqia ime magjike?” – pyeti Sasha.

“Po ja Sasha, që prej momentit që një 
person në shtëpinë tënde u sëmur, ti po 
qëndron në shtëpi që të sigurohesh se nuk 
do ta shpërndash dhe të infektosh dikë 
tjetër me koronavirus” – tha Ario.

“Po, kjo i ndodhi babait im, dhe ai 
po qëndron në dhomën e tij 
derisa të shërohet” – tha Sasha.



“Por nuk është edhe aq keq. Ne luajmë lojëra të 
ndryshme, gatuajmë, shpenzojmë kohë në kopshtin tonë 
dhe hamë së bashku. Unë dhe vëllezërit e mi kërcejmë 
duke prekur gishtat e këmbës. Ne lexojmë libra dhe 
gjithashtu mësojmë së bashku, sepse na mungon shumë 
shkolla. Në fillim të duket pak e çuditshme, që duhet të 
qëndrosh brenda në shtëpi, por tani ndihem shumë mirë.”

“Dhe kjo jo gjithmonë është e lehtë Sasha” – tha Ario.

“Ju po gjeni mënyra se si të argëtoheni dhe të kaloni mirë 
me familjarët tuaj në shtëpi. Kjo të bën ty heroinën 
time!”

“A grindesh ndonjëherë me familjarët e tu?” - pyeti Salem.

“Po, më ndodh të grindem” – tha Sasha. “Ne duhet të bëhemi 
edhe më të duruar dhe të mirëkuptueshëm. Madje duhet të 
kërkojmë të falur më shpejt dhe më shpesh. Kjo është 
vërtet një fuqi e jashtëzakonshme, sepse na bën ne dhe të 
tjerët të ndihemi më mirë. Gjithashtu mua më duhet pak 
kohë të rri vetëm. Më pëlqen shumë të kërcej dhe këndoj 
me veten time. Herë pas here mund të telefonoj miqtë e 
mi...”

“Por, Ario, çfarë ndodh me njerëzit që janë larg shtëpisë 
apo nuk kanë shtëpi?” – pyeti Sara.

“Kjo është një pyetje shumë e mirë 
Sara” – iu përgjigj Ario.

“Le të shkojmë të shohim se çfarë 
është duke ndodhur me ta.”



Kështu ata përshëndetën Sashën dhe fluturuan përsëri. 
Ajri po ngrohej dhe ata mbërritën në një ishull të 
rrethuar nga deti.



Nga sipër ata vunë re një kamp plot me njerëz.

Një prej vajzave në kamp i pa dhe i përshëndeti për 
së largu.

“Përshëndetje Ario, jam shumë e lumtur që të shoh 
përsëri!" - brohoriti ajo. “Ne po përpiqemi të 
qëndrojmë të paktën një metër larg njëri-tjetrit, kështu 
që do të flas me ty prej kësaj largësie. Megjithatë unë 
do të doja vërtetë të takoja miqtë e tu! Emri im 
është Lejla.”

“Përshëndetje Lejla! Unë jam Sara dhe ky është Salemi” 
- prezantoi Sara. “Po më duket sikur ti po përpiqesh të 
mbrosh veten prej koronavirusit. Çfarë je duke bërë 
tjetër për këtë?”

“Ne jemi duke larë duart me sapun dhe ujë!” - u 
përgjigj Lejla.

“A e vendosni gropëzën e bërrylit para fytyrës kur 
kolliteni ju Lejla?” - pyeti me kureshtje Salemi.

“A mund të na e tregosh se si bëhet kjo gjë të lutem?” - 
ju përgjigj Lejla.  Kështu Salem vendosi t'u tregojë 
fëmijëve se si bëhej ky veprim.

“Ne mundohemi të jemi të fortë, por unë jam e 
shqetësuar për diçka” - tha Lejla. “A mund të flas me ju 
për këtë gjë? Dëgjova që dikush u sëmur e humbi jetën, 
dhe kjo gjë mua më frikësoi shumë. A është e vërtetë 
që njerëzit mund të humbasin jetën nga koronavirusi?”



Ario morri frymë thellë dhe u ul përdhe.

“Po, heronjtë e mi të vegjël, është e çuditshme” - tha Ario. 
“Disa njerëz nuk ndihen fare të sëmurë, por disa të tjerë 
mund të sëmuren shumë rëndë dhe disa mund të 
humbasin jetën. Për këtë arsye ne duhet te jemi shumë të 
kujdesshëm me të moshuarit dhe ata të cilët kanë 
edhe sëmundje të tjera, sepse ata mund të sëmuren 
shumë rëndë. Shpeshherë kur ne jemi shumë të frikësuar 
ose të pasigurt mund të përpiqemi të imagjinojmë një 
vend të sigurt në mendjet tona, mund të na 
ndihmojë me të vërtetë shumë. A dëshironi ta provojmë 
ta bëjmë këtë gjë së bashku?”

Të gjithë fëmijët thanë ‘Po’ njëzëri dhe kështu Ario u 
kërkoi fëmijëve të mbyllnin sytë dhe të imagjinonin një 
vend në të cilin ata ndiheshin të sigurtë.

“Përqëndrohuni në një kujtim apo një kohë në të cilën ju 
jeni ndjerë të sigurtë” -  tha Ario.

Më pas ai i kërkoi të gjithëve të përshkruanin atë që 
ndjenin dhe atë që nuhasnin në vendin e tyre të sigurtë. Ai 
i pyeti gjithashtu nëse ata do të donin të ftonin dikë që 
e kishin xhan në vendin e tyre të sigurtë dhe kështu 
ata mund të bisedonin së bashku. 

“Ju mund të shkoni në vendin tuaj të sigurt kurdoherë 
dëshironi dhe ndiheni të frikësuar ose të shqetësuar” - tha 
Ario. “Kjo është fuqia juaj magjike dhe ju mund ta ndani 
atë me miqtë dhe të afërmit tuaj. Kujtoni gjithnjë se unë 
dhe shumë njerëz të tjerë gjithashtu jemi duke u kujdesur 
për ju. Ky mendim do t’ju ndihmojë gjithashtu.”



Lejla tha: ‘Ne mund të kujdesemi për njëri-tjetrin.’

“Po Lejla, ke të drejtë” – ia ktheu Ario. “Ne mund të kujdesemi për njëri-tjetrin kudo që të ndodhemi. A dëshiron të na 
bashkohesh në udhëtimin tonë të fundit?” - pyeti Ario.

Lejla vendosi të udhëtonte me Arion dhe miqtë e saj të rinj. Sara ishte e lumtur që Lejla iu bashkua, pasi ajo e dinte që 
shpeshherë ata duhet të mbështesin njëri-tjetrin. Kështu që fluturuan qetësisht, pa fjalë, por Lejla e dinte që miqtë e saj të rinj 
kujdeseshin për të pa masë. 



Dalëngadalë në fushëpamjen e tyre u shfaqën 
male të mbuluara me dëborë dhe Ario 
vendosi të ulej në një qytezë të vogël aty 
pranë. Disa fëmijë ishin duke luajtur pranë një 
lumi të kulluar.

“Ario!” - brohoriti njëri prej fëmijëve duke 
përshëndetur me dorë.

“Tungjatjeta Kim” - u përgjigj Ario.

 “Atëherë, miqtë e mi, dua t’ju njoh me disa nga 
shokët e shoqet e mia të cilat u sëmurën me 
koronavirus dhe u shëruan.”

“Si është të kesh koronavirusin?” - pyeti 
Salemi.

“Unë kisha kollë dhe kisha shumë vapë në disa 
raste. Jam ndjerë i lodhur dhe nuk doja të luaja 
me shokët për disa ditë,” - u përgjigj Kim. “Fjeta 
shumë gjumë gjatë kësaj kohe dhe familja ime 
u kujdes shumë për mua. Disa prej prindërve 
dhe gjyshërve këtu në qytezë ju desh të 
shkonin në spital. Infermierët dhe mjekët u 
kujdesën dhe ishin shumë të sjellshëm me ta. 
Njerëzit e qytezës tonë ndihmuan gjithashtu në 
disa raste. Pas disa javëve, ne ishim 
përsëri të shëndetshëm.”



“Unë jam shoku i Kimit,” - tha një prej fëmijëve. “Ne nuk pushuam së qeni miq 
me Kimin, thjesht sepse ai ishte sëmurë me koronavirus – madje mua më merrte 
malli sepse nuk isha pranë tij dhe nuk e shihja. Megjithatë ne nuk ndaluam së foluri 
në telefon dhe ne jemi të lumtur që tani mund të luajmë përsëri me të!”

“Shpeshherë gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë me shokët është të 
mbrojmë njëri-tjetrin,” – tha Ario duke buzëqeshur. “Edhe nëse kjo do të thotë se ne 
duhet të qëndrojmë larg njëri-tjetrit për pak kohë.”



“Ne mund ti bëjmë këto gjëra për njëri-tjetrin” - tha Lejla.

“Dhe një ditë, ne do të mund të luajmë përsëri dhe të shkojmë në kopësht ose në shkollë si më parë” - tha Salemi.

Ishte koha që të gjithë duhet të shkonin në shtëpi dhe Sara duhet t’i thoshte natën e mirë miqve të saj të rinj. Ata i premtuan 
njëri-tjetrit se nuk do të harronin kurrë aventurat që bënë së bashku.

Sara u ndje e mërzitur pasi mendoi se nuk do ti shihte miqtë e saj për një kohë të gjatë. Por u ndje më mirë kur kujtoi fjalët e 
miqve të Kim. Të mos kesh mundësi të shohësh njerëzit që ti do, nuk do të thotë që ti nuk i ke më xhan ata.



Ario i çoi të gjithë në shtëpi një-nga-
një dhe priti deri sa Sarën ta zinte 
gjumi, përpara se ai të largohej.

“A mund të bëjmë të njëjtën gjë 
nesër?” - e pyeti Sara me kureshtje.

“Druaj se jo Sara, ti duhet të jesh 
pranë familjes tënde” - u përgjigj Ario. 
“Kujto gjithnjë historitë tonë. Ti mund t’i 
mbrosh njerëzit që ke xhan duke larë 
duart dhe duke qëndruar në shtëpi. 
Unë gjithmonë do të jem pranë teje. 
Ne do të jemi gjithmonë bashkë kur ti 
të kesh nevojë të shosh te vendi jot i 
sigurtë.”

“Ti je heroi im” - pëshpëriti Sara.

“Gjithashtu, ti je heroina ime Sara! Ti je 
heroina e të gjithë atyre që të kanë 
xhan” – ia ktheu Ario.



Sarën e zuri gjumi dhe kur ajo u zgjua 
ditën tjetër, Ario ishte larguar. Kështu që 
ajo shkoi në vendin e saj të sigurt të fliste 
me të dhe më pas vizatoi gjithçka që 
ata kishin parë dhe kishin mësuar në 
aventurat e përbashkëta. Pasi përfundoi, 
ajo shkoi nxitimthi tek nëna e saj, për ti 
treguar vizatimet.

“Ne të gjithë mund të ndihmojmë që 
njerëzit të mbrohen mami” - tha Sara. 

“Unë takova shumë heronj në 
aventurat e mia mami!”

“Oh Sara ime e vogël, ti ke shumë të 
drejtë!” - ju përgjigj nëna e saj duke e 
përqafuar. “Ka shumë heronj që 
mbrojnë njerëzit nga koronavirusi, 
si infermierët dhe mjekët e 
mrekullueshëm. Por, ti më bëre të kuptoj 
se ne të gjithë mund të bëhemi 
heronj, çdo ditë... e heroi im më i madh 
je ti Sarushe!”




