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RADOSLLAV KATIÇIQ

ZANAFILLA E SHQIPES
Shqipja është një gjuhë satem indo-evropiane, e cila formon një degë më vete,
njësoj si greqishtja e armenishtja. Nëse Pederseni ka të drejtë në postulimin e ligjit
mbi asibilimin e labio-velarëve para zanorëve qiellzore në shqip, atëherë ajo nuk
është e llojit satem por gjuhë në të cilën asibilohen bashkëtingëlloret qiellzore
përderisa mbajnë të dallueshme tri radhët e guturaleve [1]. Kjo çështje është ende e
paqartë megjithëse specialistët janë të prirë të pranojnë ligjin e Pedersenit. Të gjitha
dokumentet e shkruara në shqip janë të vona, më e moçmja prej të cilave i takon
shekullit XV. Vetë populli lajmërohet në burimet historike vetëm gjatë mesjetës.
Rrjedhimisht nuk ka ndonjë traditë të drejtpërdrejt mbi fazat e vjetra të kësaj gjuhe
indo-evropiane. Megjithatë ne e dimë se ajo është vijimësia e një gjuhe e cila flitej
në Ballkan qysh nga kohërat e lashta. Kjo është vërtetuar nga fakti se ka huazime të
greqishtes së vjetër në shqip (krahaso. shqip. mokënë nga greq. µαχανά ‘makinë’;
shqip. pjepën nga greq. πέπων; shqip. shpellë nga greq. σπήλαιον; bletë nga greq.
µέλιττα, dhe një sërë huazimesh të tjera) [2]. Në burimet historike nuk përmendet
ndonjë migrim i shqiptarëve. Është fare e natyrshme të hamendësohet se shqipja
është folur qysh nga kohërat e lashta në një territor pak a shumë të njëjtë me të
sotmin. Kjo hapësirë përkon kryesisht me Shqipërinë bashkëkohore duke u shtrirë
edhe në territorin jugosllav dhe atë grek.
Grupe shqipfolësish ka edhe në Epirin grek, në pjesën perëndimore të Republikës
Jugosllave të Maqedonisë dhe në lindje të Malit të Zi. Në Kosovë, provincë
autonome e Republikës Jugosllave të Serbisë, popullsia është me shumicë
shqiptare. Kjo hapësirë, e mbuluar nga folësit e shqipes, shtrihet thuajse tërësisht
brenda territorit të vjetër ilir. Në lindje zgjatet në afërsi në kufirit të vjetër midis
Ilirisë dhe Trakisë; në jug përfshinë pjesë të territorit peon, maqedon e epirot
(pavarësisht lidhjeve gjuhësore që mund të kenë pasur këta popuj në lashtësi). Së
këndejmi, është e natyrshme dhe normale që shqipja të cilësohet si pasardhësja
bashkëkohore e gjuhës ilire. Fakti që në Ilirikun e moçëm gjejmë një laramani
gjuhësore nuk përbën ndonjë vështirësi në këtë drejtim meqë hapësira shqiptare
përkon vetëm me territorin i cili ishte ilir në kuptimin e ngushtë të fjalës. Ky
hamendësim i natyrshëm i filleve ilire të shqipes është vënë në pikëpyetje dhe disa
dijetarë e gjejnë më të mundshme që shqipja është vijimësi e trakishtes. Kjo çështje
është debatuar nxehtësisht dhe mbetet ende kundërthënëse. Ata dijetarë që besojnë
se ilirishtja ka qenë një gjuhë kentum, e mohojnë prejardhjen ilire të shqipes; sipas
tyre një afri me trakishten ishte zgjidhja më e lehtë [3]. Por nuk duket të ketë ndonjë
arsye të fortë për një përfundim të atillë për shkak se nuk është e sigurt që ilirishtja,
veçmas gjuha e popullit me sistemin onomastik ilir, ishte në të vërtetë gjuhë
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kentum. Por edhe nëse ishte e tillë, kjo nuk shton gjë në debatin e tashëm ngase ka
arsye të besohet se në shqip asibilimi i qiellzoreve ishte mjaft i vonë, pjesërisht jo
para mesjetës [4].
Argumentet e tjera gjuhësore për afrinë e shqipes me trakishten janë më të
rëndësishme. Më parësore janë ato që kanë të bëjnë me toponiminë. Disa dijetarë i
mëshojnë asaj që emër-vendet e vjetra në Shqipëri nuk i përvijojnë ndryshimet
tingullore të shqipes, për dallim nga disa toponime në Ballkanin qendror. Në të
kundërtën, emër-vendet në Shqipëri më tepër pasqyrojnë gjurmë të një
ndërmjetësimi latin e sllav. Scodra e vjetër nuk mund të kthehet në shqip. Shkodër
meqë nistorja sk- shndërrohet në h- në shqip. Edhe Dyrrachium mund të jetë kthyer
në shqip si Durrës vetëm me ndërmjetësimin e sllavishtes. Дърачь meqë -ky- i
latinishtes kthehet në shqip në -q- dhe sllavisht në - č -, e kjo e fundit është
përcjellë përmes zhvillimit në shqip të tš >ts>s. Hidronimi shqiptar Cem nga
Cinua i vjetër parakupton një palatalizim sllav. Në anën tjetër Nish nga Ναϊσσός,
Shtip nga Αστιβος, Sharr nga Scardus, dhe Ohër nga Lychnidus parakuptojnë një
zhvillim tingullor i cili është karakteristik vetëm për shqipen. Nga këto disa dijetarë
përfundojnë se hapësira zanafillore e shqipes ishte më në lindje, në brendësi të
Ballkanit dhe jo në trevat bregdetare të Shqipërisë së sotme. Mungesa thuajse
tërësore e fjalësit rrënjës për detarinë dhe peshkimin duket se e pohojnë këtë: shqip.
gjemi është turke, lundër është latine, varkë është fjalë greke, lopatë është sllave,
peshk e notoj janë me prejardhje latine [5]. Për t’i dhënë përgjigje nëse një ndryshim
tingullor ishte burimisht shqiptar ose jo, ndryshimet kronologjike duhet të kihen
parasysh. Ndryshimi i nistores sk- në h- është shumë i vjetër në shqip, mbase është
para-ballkanik, dhe është e çuditshme pse disa toponime të vjetra ballkanike nuk e
konfirmojë atë. Disa emër-vende erdhën në shqip përmes ndërmjetësimit të
latinishtes ose sllavishtes ose përmes të dyjave. Por shumica e emrave në shqip si
Lezhë, Drisht, Kunavja, Drin, Buenë, Mat dhe Ishm mund të qëmtohen në format e
tyre të vjetra Lissus, Drivastum, Candavia, Drinus, Barbanna, Mathis dhe Isammus
vetëm përmes ndryshimeve tingullore të shqipes dhe jo të ndonjë gjuhe tjetër. Në
këtë rast duhet vetëm të hamendësohet theksimi nistor në ilirisht: Dyrrachium,
Isammnus, Drivastum (krahas. Mesapishte Brundisium>Brindisi) [6]. Fjalori detar
dhe ai i peshkimit nuk është krejt i huaj ashtu siç pandehnin në fillim disa dijetare
nën ndikimin e mbresës së parë [7]. Duhet të kihet parasysh se qytetet bregdetare me
gjasë u latinizuan të parat, dhe shqipja e sotme është pasardhësja e dialekteve të
folura fillimisht në male [8]. Për më tepër është thënë se gjuhësisht shqipja përkon
më tepër me trakishten sesa me ilirishten [9].
Ky pohim nuk mund të jetë i mirëqenë për shkak se ne dimë fare pak për trakishten
dhe ilirishten. Dhe për ato pak glosa të ruajtura ilire është jashtëzakonisht lehtë t’u
gjendet një përkatëse në shqip. Qenësia e përkimeve të shumta midis rumanishtes
dhe shqipes është pandehur si një tjetër argument për prejardhjen e kësaj të
fundit[10]. Por as kjo nuk vendos gjë rreth kësaj çështjeje meqë nuk dihet as trualli
zanafillor i rumanishtes dhe as natyra e kontakteve që ishin shkak i këtyre
përkimeve. Rrjedhimisht kjo çështje mbetet e hapur. Këto përkime duket të
pohojnë bindjen se shqipja është një pasardhëse e dako-mizishtes. Kjo hipotezë
mbështetet në krahasimin e njëjtë fonologjik të të dyja gjuhëve [11].
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Por fonologjia krahasimtare e dako-mizishtes është kaq e hamendësuar saqë nuk
mund të tërhiqet kurrfarë përfundimi largvajtës. Është mjaft e mundshme të ketë
pasur një lëvizje të gjuhës nga malësitë e brendshme në drejtim të bregdetit
shqiptar, i cili me gjasë ishte romanizuar ndjeshëm. Por nuk ka arsye të flitet për
ndonjë migrim me përmasa të mëdha, e nëse në Dardania dhe Peoni, duhet të
kërkohet djepi i shqipes, ne nuk jemi të sigurt nëse ato ishin trake gjatë antikitetit të
vonë [12]. Deri më tani nuk është shpalosur asnjë provë e fortë rreth burimit trak të
shqipes, vetëm një grumbull indikacionesh të cilat, pa e përcaktuar çështjen, na
parandalojnë për të përjashtuar krejtësisht këtë hipotezë. Gjëja e vetme që na
mbetet është të jemi mendje-hapur duke kujtuar se në këtë kundërthënie vërehet
mungesa e provave e atyre që mohojnë fillin ilir të shqipes [13].
[1] PEDERSEN (1900).
[2] THUMB (1909), BARIĆ (1959:32), ÇABEJ (1964: 83-7)
[3] PAULI (1891:200), HIRT (1898:181-; 1905 -07: 140-, 150-. 604-)
[4] CIMOCHOWSKI (1958:43) dhe ÇABEJ (1964:75)
[5] WEIGAND (1927), POPOVIĆ (1958; 1960:79)
[6] ÇABEJ (1958:59)
[7] ÇABEJ (1964:76).
[8] CIMOCHOWSKI (1958:38)
[9] BARIć (1954: 1-48), POPOVIĆ (1960: 81 -2). DEčEV (1960: 190-8)
[10] BARIC (1954: 27 – 34).
[11] GEORGIEV (1957b: 73-4).
[12] JOKL (1924) dhe PISANI (1964)
[13] ÇABEJ (1970).
* Radosllav Katiçiq është një nga filologët më të spikatur kroat, reputacioni i të
cilit çmohet lart në rrethet shkencore botërore. Në vitin 1977, Katiçiq do të
ligjëronte sllavishten në Universitetin e Vjenës, kurse në vitin 1986 bëhet anëtar me
të drejta të plota në Akademisë e Shkencave dhe Arteve të Jugosllavisë.
Ai është anëtar edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Bosnjë Hercegovinës
si dhe në atë të Norvegjisë. Artikulli i mësipërm është shkëputur nga vepra kapitale
e tij ‘Ancient Languages of the Balkans’ (MOUTON, 1976), ff. 184-188.
Përktheu:
Salih Mehmeti
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QEMAL MURATI

RRETH DISA EMRAVE TË VENDEVE NË
VËSHTRIMIN E TYRE ETIMOLOGJIK
Dibra (maq. Debar) – qytet në Maqedoninë Perëndimore, në anën e djathtë të
Drinit të Zi, në kufi me Shqipërinë. Emri i këtij qyteti përmendet për herë të parë në
burimet bizantine në vitin 1040 me formën ∆έβρην: “koga ke stignete na mestoto
narečeno Debrin” (Stankovska 1995: 73). Te Ami Bue (1840) del me formën shq.
Dibër, sllav. Dibr, turq. Debri (Boue 2011: 167). Bue, në një letër që i dërgonte
Vuk Karaxhiçit, përdorte sllavisht formën Dibra: “Za Dibra, Zibra, i dr. (goreni i
dolni) pročitajte go motot Patopis”. Po kështu dhe te Fjalori i Vuk Karaxhiçit
Srpski rječnik trajta e sotme sllave del me formën Dibra: Dibar, f. 1. varoš u
Arbaniji. 2. Okolina te varoši (Penušliski 1998: 451). Dibri (Dibrri) emër i njërit
prej 12 bajrakëve të Mirditës, në anën veriperëndimore, Zalli i Dibrit, Përroi i
Dibrit. Topikë me emrin Dibra hasim dhe në Defterin e Rumelisë të vitit 14511452, në nahijen Radona të Kosovës: Katundi Dibrosh; Dibriça Dol, fshat në
Kazanë e Pejës, 1585; Dibrishte – fshat në veriperëndim të Gostivarit (Rexha 2005:
386, 411).
Rreth këtij topiku janë ndërtuar disa etimologji, nga të cilat dy janë më kryesoret: 1.
emri i sotëm Dibër përafrohet me formën antike Deborus, që del të përmendet në
hartën e Ptolemeut (shek. II), dhe 2. toponimi Dibër reflekton trajtën bullgare
dъbrъ (bullg. e vjetër), ndërsa në serbokroatishten emrat topike që i përgjigjen këtij
emri paraqiten si Dabar “luginë, lisnajë” (Çabej 1976: 62), një etimologji që
përpara Çabejt e kishin tumirur dhe K. Treimer, N. Jokl e A. M. Seliščev në
trajtimin e tyre të huazimeve sllave të shqipes (Seliščev 1931: 143, 222). Pas tyre,
edhe autorë të tjerë maqedonas (Vidoeski, Stamatoski, Stankovska) emrin e qytetit
Dibër (maq. Debar) e shohin si emër primar formuar me toponizim të apelavitit
debar të sllvj. dъbrъ “fushëgropë, ultësirë luginë rrethuar me mal” (Stankovska
1995: 74). Përafrimi me emrin antik Deborus është i paqëndrueshëm, sepse trajta
antike e këtij topiku nuk ka mbijetuar në gjuhët e sotme që fliten aty rrotull, ngaqë
ky nuk ka qenë një qytet i vjetër si p.sh. Shkupi (Scupi), Shtipi (Astibos), dhe për
rrjedhojë as nga pikëpamja e fonologjisë historike të shqipes nuk do të kishte dhënë
trajtën e sotme Dibër. Po të kishim një vazhdimësi të këtij emri antik në të sotmin
Deborus - Dibër, bashkëtingëllorja –b- midis dy zanoresh te De-b-orus, ashtu si
gjithë mbylltoret e zëshme në këtë pozicion, do të kishte rënë, si p.sh. dhe te ca-ballus – kalë, kubitus – kūt, bubulcus – bulk, diabolus – djall, etj. dhe për rrjedhojë
do të prisnim tratën *Dir. Edhe etimologjia e dytë nga sll. dъbrъ është e
pagjasshme, sepse vendbanimet nuk janë denominuar nga një apelativ, por
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përgjithësisht nga një emër vetjak. Tek Dibra e sotme ne shohim pa dyshim të
qëndrojë një emër personal posesiv Dabro, Dabri, që si i tillë del të përmendet dhe
në emra familjesh në shek. XIV dhe XV në Ulqin (Jireçek 1962: 274), që me
shqiptim të a-së së errët në i u përftua Dibër-a, Dibri, e sll. Debar. Në regjistrat
osmanë të shek. XV hasim disa emra vetjakë si Debranin: Gerg, i biri i Debraninot
në fshatin Presil; Nikolla Debraninot në fsh. Lotovica, të Nahijes së Manastirit (TD
1973: 171, 249); Bogdan, i biri i Debraninot në një lagje të qytetit Kërçovës në
vitin 1467-1468 (1971: 197). Si rrjedhim, është jashtë logjikës që apelativi sll.
dъbrъ të ketë dhënë emrin vetjak Debro, e ky pastaj maq. Debar, shq. Dibër
(Stankovska 1995: 75).
Hotël (maq. Отља) - fshat shqiptar në komunën e Likovës, që shtrihet në
veriperëndim të Karadakut të Kumanovës. Emri i tij është shpjeguar prej emrit të
fisit shqiptar Hot dhe prapashtesës –la. Në fakt, tek emërtimi i këtij topiku qëndron
një emër vetjak Hotil, të cilin e ndeshim dhe në regjistrat osmanë të shek. XV në
fsh. Çereshnica të Vilajetit të Demirhisarit: Hotil, i vëllai i Stanislavit (TD 1978:
53).
Mandrica – fshat në kufirin jugor të Bullgarisë, pjesë e rrethit të Ivajlogradit,
provinca Haskovo, që u krijua më 1636 nga disa barinj ortodoksë shqiptarë, që
furnizonin ushtrinë otomane me produkte qumështi. Pjesa më e madhe e
shqiptarëve erdhën në shek. XVIII nga rrethinat e Korçës, kryesisht Vithkuqi, dhe
në shek. XIX nga rajoni i Sulit , që ndodhet në Greqinë e sotme. Është një ndër të
rrallët fshatra shqiptarë në Bullgari, popullsia e të cilit në vitin 2006 ishte 75 banorë
(Ylli Pata, Mandrica, vendbanimi i barinjve nga Vithkuqi, “Gazeta Shqip”, 18. 5.
2014). Pas Luftërave Ballkanike kufiri bullgaro-grek kaloi nëpër fshat dhe një pjesë
e tij mbeti në territorin e Greqisë. Sot atje është i njohur një fshat tjetër që mban
emrin Mandres (Μάνδρες). Studiuesi bullgar Anton Pançev shprehet se emri i
fshatit vjen nga fjala bullgare me origjinë turke “mandra” që në shqip do të thotë
“baxho” (Pançev 2014). Sipas gjykimit tonë, emrin e këtij topiku nuk e ka dhënë
leksema ballkanike e terminologjisë pastorale mandra “vathë, stan; vend i rrethuar,
kope bagëtish”, që e hasim si të tillë edhe në maqedonishten, turqishten e
greqishten, por këtë do ta ketë dhënë një emër vetjak homonim Mandre, si
themelues i parë i këtij ngulimi baritor, zgjeruar me prapashtesën e bullgarishtes –
ica (-icë), që e hasim dhe në disa emra të tjerë topikë si: Boboshticë, Dishnicë,
Moglicë, Nivicë (Çabej 1976: 237). Të kihet parasysh këtu dhe emri personal
Mandreius, në Zarë (1134) (Jireček 1962: 180).
Nerez (maq. Nerezi) – fshat në jugperëndim të Shkupit (maq. Dolno i Gorno
Nerezi). Në regjistrat turq të shek. XV (1467-1468) e hasim të regjistruar me
formën “Nirez” (TD 1971: 441). Vendbanim me emër të njëjtë dhe Nerezi (maq.
Нерези) - fshat në komunën e Strugës. Skok në hulumtimet e tij linguistike për
rajonin e Shkupi i sillet dhe etimologjisë së emrit të këtij fshati, e që sipas tij fjala
Nerez mund të merret si kompozitum negative ne + rez, d.m.th. “tokë e palëvruar, e
pakultivuar” (Skok 1927: 278). Natyrisht që një etimologji e tillë është e
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paargumentuar, mbështetet kryesisht në një përngjasim fonetik të rastit me formën
sllave nerez, por nuk ka asnjë bazë shkencore. Në regjistrat osmanë të popullsisë të
shek. XV, emrin e këtij fshati e ndeshim të regjistruar me formën Nirz (TD 1976:
184), kurse në po këta regjistra hasim dhe një vendbanim të paubifikuar, në
Vilajetin e Shkupit (1452), me formën fshati Nir (TD 1976: 242). Tipi i emrave të
këtyre fshatrave në fakt përmban një emër vetjak homonim Nir, që si një
antroponim të tillë e hasim dhe tek emri i fshatit Nerovë në rrethinat e Prilepit.
Orizare (maq. Orizari) – fshat në komunën e Likovës, rrethina e Kumanovës.
Topikë me emra të ngjashëm kemi dhe te: Shuto Orizari në Shkup; Orizari – fshat
në Koçan; Dolno Orizari, Gorno Orizari – fshatra në Manastir (Maqedoni); Orizari
– fshat në Pllovdiv të Bullgarisë; Orizari (në rajonin Sliven); Orizare - një fshat në
juglindje të Bullgarisë, i vendosur në Nesebar, në rajonin e Burgasit; Rizari, fshat
në Edessa të Greqisë, emri zyrtar Orizárion (greq. Ορυζάριον). Në rajonin e
Dushkajës në Gjakovë dalin të përdoren toponimet: Orizet (Radoniq, Rakoc,
Janosh, Doblibare); Arat e Orizeve (Rakoc); mikrotop. Rruga Orizeve (Radoniq,
Rakoc); Kodra Orizeve, Kroni Orizeve (Rakoc), Livadhet e Orizeve (Doblibare);
Drumi Orizeve (Janosh) (Hoxha 2005: 85); Orizare – vend në fushë (Kondovë Shkup), Orizishte - ara (Idrizovë, Orizare), Oriznica – ara (Zelenikovë – Shkup).
Emrin e fshatit Orizari të Koçanit gjuhëtarja maqedonase Olga Ivanova (Ivanova
1996: 456) e gjen të dëshmuar qysh në vitin 1748: ...u selu Orizarъ – dhe e
shpjegon nga orizar “prodhues i orizit”: bot. oriz. Kjo nuk mund të jetë veçse një
etimologji popullore. Shtrirja kaq e gjerë e emrit në vështrim Orizari, Orizare, në
rajone ku nuk mund të prodhohet orizi, dëshmon qartë se nuk kemi të bëjmë me
leksemën oriz-i. Këtu vjen në vështrim sigurisht një emër homonim vetjak Orizar.
Sharri (maq. Шар Планина) – është masiv malor që shtrihet në juglindje të
Kosovës, duke filluar nga Prizreni, në kufirin ndërmjet Maqedonisë
veriperëndimore dhe Shqipërisë verilindore. Bjeshkët e Sharrit qysh nga kohërat
antike janë quajtur me emra e forma të ndryshme sipas gjuhëve të popullsive
ndejetare në ato hapësira: Scardos Oros, Scordi Montis, Mons Albanus, Haemus,
Šar, Šar Planina, Çardag, Şardag, Şarta, Şarsilsilesi, Balkan, Perserin, Costegnas,
Costegnazza, Monte Argentaro “Bjeshka e argjendtë” etj. (Krivokapić 1969: 16-18;
Sulejmani 2006: 8). Emri i këtij mali me nistoren /Sk-/ (Scard) dëshmohet qysh tek
historiani i madh grek Polibi (shek. II para erës sonë), e po kështu edhe tek
historiani romak i kohës së Augustit, Tit Livi, tek gjeografi dhe historiani grek
Straboni (në kapërcyell të erës sonë), si dhe tek gjeografi i shek. II të erës sonë,
Ptolemeu. Këto dëshmi tregojnë se oronimi Scard- duhet të jetë pa dyshim mjaft
më i hershëm se shekulli II para erës sonë (Demiraj 1999: 145).
Evidencat e tilla janë aq më të rëndësishme sepse dëshmojnë që te ky oronim
përmbahet rrënja Skard-, që sipas Hans Krahe do të thotë “pjerrësi”, e
krahasueshme dhe me lituanishten skardus “rrëpinë”, skardys “breg i rrëpirët”, e në
ievr. *sqerd/ sqord- “pres”. Në këtë grup me të njëjtën rrënjë hyjnë dhe topikët
Scardona – qytet dhe grup ujdhesash në provincën e Dalmacisë (Skradini i sotëm,
dhe ujdhesat Skarda dhe Shkërda te Zara, si dhe antroponimet ilire me rrënjën
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skerd-: Scerdilaedus dhe Scerdis në Rijeçani dhe Grahovo në Mal të Zi. Sipas H.
Krahes, në këtë grup emrash bën pjesë edhe fisi kelt Skordistae, të cilët sipas këtij
autori emrin e tyre e morën prej malit Skard. Emra të tillë vendesh dhe njerëzish
me rrënjën skard/ skerd- dalin edhe në Greqi e në Azi të Vogël, si Skardamila në
Lakoni (Dobruna 1979: 42). Këtyre mund t’u shtojmë dhe Skardu, mal i madh në
Kashmir të Pakistanit.
Kalimi prej trajtës antike Scardus në trajtën që ka sot Shar sipas E. Çabej
shpjegohet vetëm me ligjet fonetike të shqipes. Trajta e sotme e këtij emri reflekton
formën antike lat. Scardus Mons, që është me moshë të vjetër mbi dymijëvjeçare,
aq sa dhe emri i qytetit të Shkupit (Scupi) e Shtipit (Astibos). Filologjia thotë se
emri i vjetër i latinitetit ballkanik Scardus ka mundur të jepte trajtën e sotme Sharr
vetëm përmes fonetikës historike të shqipes, me reflektim të grupit konsonantik
nistor Sc – shq. sh, ngjashëm sikurse dhe tek Scupi – Shkup, Scodra – Shkodër. Po
të vinte nga një fazë më e hershme e sllavishtes, pra pa ndërmjetësim të shqipes, ky
emër në gojën e tyre do të reflektonte *Skradin, do t’i nënshtrohej metatezës së
njohur të likuidave sllave ar - ra, al - la, khs. sikurse tek emri i sotëm i lumit
Radika (lat. Ardica), që buron po nga Sharri plak, ku kemi një ndërmjetësi sllave.
Ç’është e vërteta, sllavët arritën të fonetizonin në gjuhën e tyre emrin e rrjedhës më
të vogël lumore Ardica në Radika, por jo dhe emrin e lumit më të madh Vardar dhe
emrin e oronimit Sharr, sepse këto të fundit kishin krijuar shtratin e tyre shumë
kohë para depërtimit sllav në këto hapësira dhe ishin ngulitur prej kohësh.
Gjuhëtari maqedonas Petar Hr. Ilievski (Ilievski 1988: 510), për të dëshmuar që
sllavët nuk kanë pushtuar territore shqiptare por, përkundrazi, shqiptarët janë ata që
janë infiltruar në tokat sllave, përpiqet ta kundërshtojë dhe ndërmjetësinë e shqipes
të emrit të sotëm Sharr nga Scardus, duke u shprehur se grupi nistor konsonantik
Sc- si ka mundësi që një herë ka dhënë refleksin Shk- (te Shkup), e herën tjetër
vetëm Sh- (te Sharr), pra një grup i njëjtë konsonantik nuk mund të japë në të
njëjtën gjuhë njëkohësisht dy reflekse të ndryshme. Kjo dilemë e ngritur prej tij
natyrisht se kërkon një përgjigje të argumentuar, mbi baza të shëndosha filologjike.
Duke pasur parasysh që grupi nistor /sk-/ tek Scodra dhe Scupi në gjuhën shqipe ka
dhënë /shk-/, sepse ndiqej nga një zanore e radhës së prapme, do të pritej që edhe
tek oronimi Scard- i njëjti grup bashkëtingëllor, i ndjekur nga zanorja e theksuar /a-/, e radhës së përzier, të jepte gjithashtu /shk-/. Por fakti që në shqipe grupi /sc-/
në këtë rast ka evoluar në /sh-/, mbetet për t’u shpjeguar. Gjithsesi, trajta Shar(r) e
shqipes nuk mund të jetë zhvilluar me anë të një ndërmjetësie sllave, sepse, siç e ka
vënë në dukje Çabej, trajta e dokumentuar Scardus, pas metatezës së likuidave, në
sllavishten jugore duhej të kishte përfunduar në Skrad. Dhe fakti që në sllavishten
jugore ky mal quhet Šar, dëshmon qartë se këtë emër sllavët e jugut e kanë marrë
nëpërmjet gojës së shqiptarëve. Ky fakt mund të shërbejë edhe si një dëshmi që
evolucioni Scard-us – Sharr në gjuhën shqipe duhet të jetë kryer qysh herët. Por
vetë evolucioni /sk-/ - /sh-/ në këtë rast mbetet i paqartë. Nuk duhet përjashtuar
mundësia që në trajtën më të lashtë të këtij oronimi në shqiptimin e banorëve të
lashtë grupi nistor /sk-/ të ketë qenë ndjekur nga një zanore e përparme e atëherë
evolucioni /sk-/ - /sh-/ ka qenë plotësisht i mundshëm, si tek fjala e trashëguar fsheh, e krahasueshme me greqishten sképas “strehë” (Demiraj 1999: 146). Kjo do

16

STUDIME ALBANOLOGJIKE 9, 2014

të thotë që në zhvillimet fonetike në fushën e toponomastikës historike duhet të
zbatohet gjithnjë ai kriteri racional i shëndoshë, sikundër shprehet E. Çabej, i
shtresimit kronologjik të emrave të viseve, sepse këto nuk mund të priten të gjitha
me një palë gërshërë, të vlerësohen të gjitha njësoj. Në këtë vështrim duhet dalluar
qartë zhvillimet prehistorike të gjuhës prej atyre historike dhe të fazave të tjera më
të reja. Për çdo s të latinishtes, siç dihet, në shqipen kemi vetëm –sh: Scupi - Shkup,
spessus – shpesh (Ajeti 1982: 190).
Për të mohuar më tej gjurmët e vjetra toponimike shqiptare në toponiminë e truallit
të Maqedonisë, në këtë rast dhe të emrit Sharr, P. Hr. Ilievski thërret në ndihmë
dhe romanistin e ballkanologun e njohur P. Skok, ku ky në hulumtimet e tij rreth
toponomastikës së luginës së Shkupit, botuar në vitin 1936, thekson: “Mund të
thuhet, si rregull, se Arnautët (shqiptarët – siç i quan ai në atë kohë) të luginës së
Shkupit nuk kanë krijuar asnjë emër vendbanimi. Nëse ka gjurmë të gjuhës së tyre
në toponomastikë, kjo ka të bëjë vetëm me ara të punuara, me atë që toponomastika
gjermane i quan “Flurnamen” (emrat e fushave) (Ilievski 1988: 508). Një pohim i
tillë natyrisht është fare pa mbështetje shkencore. Emri i sotëm Sharr është një nga
reliktet e periodës antike që ka mbijetuar vijimisht a pandërprerë në gojën e
shqiptarëve, sikurse dhe topikët Shkup, Shtip, etj. Pra, gjurmët e tilla shqiptare në
onomastikonin e Maqedonisë nuk dalin të ruhen vetëm tek emrat e fushave, por dhe
tek emrat e tjerë të vendeve, të maleve e të lumenjve më të mëdhenj. Krahaso këtu
emrat e periodës antike si: Scupi: Shkup, Scardus mons: Sharr, Astibos: Shtip,
Drinus: Dri, Drin etj., ku trajtat e sotme të tyre mund të shpjegohen vetëm përmes
fonetikës historike të gjuhës shqipe (Çabej 1976: 40).
Masivi i Sharrit, me kullosat e pasura, me botën bimore e shtazore, me burimet e
kthjellta ujore, siç ka qenë burim ekzistence për banorët sedentarë rreth e rrotull,
sigurisht ka nxitur dhe kureshtjen e tyre për t’i dhënë shpjegim dhe vetë kuptimit të
këtij emri se si është denominuar. Nga pikëpamja semantike emri i malit Sharr ka
tërhequr gjithmonë fantazinë e individëve të ndryshëm, të cilët natyrisht duke
operuar me dëshira e mbi baza jo shkencore janë përpjekur të bëjnë dhe
etimologjizime “patriotike” apo të ashtuquajtura etimologji popullore. Sipas disa
autorëve sllavë, emri i këtij mali Sharr vjen nga sll. šareno “nga larmia e botës
bimore e shtazore që ka ky mal”, apo šara planina “mal i larmë, ngase vise-vise
mban borë edhe gjatë verës”. Sipas mendësisë së disa autorëve të tjerë shqiptarë,
emri Sharr shpjegohet nga fjalët shqipe shqarth “sipas emrit të një kafshe të quajtur
shqarth, që jeton shumë në këto anë” (Sulejmani 2006: 8), ose nga sharrë “sipas
majave të thepisura që vijnë si sharrë”. Megjithëse kjo e fundit mund dhe të mos
jetë krejt e pagjasshme.
Ilirologu i njohur Aleksandër Stipçeviç shprehet se: “Shqiptarët janë të vetmit që
kanë ruajtur emrat ilirë, emrat e vendbanimeve, madje edhe emrat e njerëzve.
Shqiptarët nuk kanë pasur kurrfarë nevoje të “vetëshpallen” pasardhës të ilirëve.
Këtë gjë shumë para shqiptarëve e kanë dokumentuar shkencëtarët gjermanë”.
Këtë e dëshmon dhe vetë emri i malit Sharr.
Më në fund, kurrkush më shumë se sa shqiptarët nuk kanë qenë të lidhur me
Sharrin - e vazhdojnë të jenë të lidhur edhe sot e kësaj dite. Me 39 liqene glaciale
(akullnajash), të njohura si “Sytë e Sharrit”, Masivi a Malësia e Sharrit, që ka
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mëkuar popullsitë me pasuri të mëdha bimore, shtazore, ujore, etj., ka ruajtur e
arkivuar edhe pasuri të mëdha gjuhësore, leksikore, frazeologjike e toponimike të
shqipes, mite e legjenda, që i kanë krijuar folësit sedentarë shqiptarë të këtyre
bjeshkëve në rrymë të shekujve e mijëvjeçarëve. Shqipfolësit e këtyre tërthoreve të
Sharrit kanë krijuar një fjalor të tërë prej qindra e mijëra fjalësh e shprehjesh të
botës bimore e shtazore e të veprimtarisë së tyre blegtorale, topoleksemash, kultesh
e shprehjesh të tjera me substancë idiomatike, që përbëjnë vërtet një vlerë të
paçmuar për albanologjinë, e përtej kësaj dhe për ballkanologjinë.
Vardari (maq. Vardar) - lumi i madh që buron nga masivi i Sharrit plak, në
Vrutok, disa kilometra në veri të Gostivarit, në Maqedoni, e rrjedh nëpër vise të
Dardanisë e të Peonisë antike. Hidronimin e sotëm Vardar e shënon në hartën e tij
edhe gjeografi i Aleksandrisë së Egjiptit Ptolemeu në sh. II e.s. me format
Bardouários e Bardáros. Në burimet latine të shek. XI-XII e hasim me emrin
Bardarum, Bardárion (1020), Bardárus (1096), Bardarum (ad flumen Bardarum),
Bardal, Vardarus (1096), Fardari (Idrisi 1153), Vardarienses (1212). Në
përmendoret shkrimore sllave të shek. XIII-XIV del me formën Вар(ъ)даръ
(shkruhet me cirilikë, sll.vj. 1299). Në regjistrat osmanë Arbard (dokumentet
turke, 1445), Vardar (dokum. Turke, 1469), Biardur (dokum. Italiane, 1575)
(Sejdiu 1998: 162). Emrin Bardários (Βαρδάριος) e kanë përdorur dhe grekët e
vjetër, e është përdorur dhe në kohën e Bizantit. Ilirologu i njohur gjerman H.
Krahe (Lexikon altillyrischer Personnamen, Hiedelberg 1929: 16) emrin e lumit
Bardários e afron me bard (bardhë), sikurse dhe emrat vetjakë Bardus e Bardulis
të ilirishtes. Po kështu dhe dijetari bullgar L. Silan (Koi se denešnite Albanci i
tehnija ezik, Sofia 1910, cituar sipas Shefki Sejdiut) emrin e lumit Vardar e nxjerr
nga Bardhar “lumë i bardhë”: “Ime na reka Vardar e Bardh-ar i zneče bela”.
Emërtesën Vardar shumë dijetarë të tjerë e çojnë te një bazë ievr. *Suordo-uori “i
zi ujë”, në thelb “lumë me ujë të zi” (I. Duridanov, V. Beševliev, Vl. Georgiev, J.
Zaimov); bullgari J. Ivanov (Aksios – Velika – Vardar, Makedonski pregled, god. I,
kn. 3, Sofia 1925) e bie të ardhur nga Var “i madh” dhe dar “lumë, ujë, det”
(Stankovska – Miovski 1981), kurse gjuhëtari kosovar Sh. Sejdiu e çon te një
strukturë bitematike ievr. *Borgh-uori “i bardhë ujë, ujë i bardhë, lumë i bardhë”,
me zhvillimet fonetike ievr. në shqipen o-a, gh-g. Edhe nga pikëpamja semantike,
Vardar (lumë i bardhë) del si pandan i rrjedhës tjetër ujore që i bashkohet këtij
lumi Crna apo Crna Reka, që në antikitet quhej Erigon (lumë i zi), turq. Karasu.
Popuj të ndryshëm në Ballkanin antik e në Mediteran kanë jetuar në një simbiozë
intensive edhe linguistike dhe kanë marrë e kanë dhënë me njëri-tjetrin, por kanë
pasur dhe perceptime të ndryshme për ngjyrën e ujit në denominimin e lumenjve:
rrjedha e madhe ujore Bardar (Vardar) te trakasit u perceptua si “lumë me ujë të
zi”, prej nga u kalkua dhe te grekët si Aksios (Αξιός) “lumë me ujë të zi”, kurse te
popullsitë ndejetare shqiptare në ato tërthore si “lumë me ujë të bardhë”. Khs. dhe
denominimet e lumenjve: Drini i Zi – Drini i Bardhë. Kalimi i trajtës Bardar në
Vardar, me ndërrimin fonetik b-v në ballë të fjalës, mund të ketë ndodhur në shek.
XI (1096) me ndërmjetësi të greqishtes bizantine, e cila rregullisht e kthen b-në në
v, khs. sikurse te Arbanon – Arvanon, Albanese – gr. Arvanitis.
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Nga pikëpamja etimologjike emri i lumit të madh Vardar është mjaft kompleks, i
pandriçuar sa duhet dhe vështirë është të shpjegohet, siç është kompleks dhe
rrjedha e tij nëpër shumë rajone të banuara me popullsi të ndryshme e nëpër
kanione. Varësisht nga popujt që kanë jetuar pranë tij, ky lumë ka marrë dhe emra
të ndryshëm. Te grekët e vjetër përmendet dhe me emrin Aksios (Αξιός). Me një
emër të tillë del te Homeri (Il. 21.141, Il. 2.849) (Georg Autenrieth, A Homeric
Dictionary) si vend i peonëve (Paeonians), e kështu e kanë emërtuar edhe
shkrimtarët grekë e latinë deri në shekujt e mesjetës. Pas ardhjes së sllavëve në
Maqedoni në shek. VI-VII, ata ndërruan shumë emra të vendeve. Kjo ndodhi dhe
me emrin Aksios, të cilin duket se e përkthyen në Velika, Velika Reka (Golema
Reka) “lumë i madh”. Më pas, me ndryshimet e reja etnografike në luginën e
Aksios-it, në shek. XI shfaqet dhe emri i tretë Vardar. Ndërkaq, disa studiues emrin
e këtij lumi e lidhin me emrin e një fisi turk Vardarioti. Ndonjë studiues tjetër
emrin Vardar e sheh si një kompozitë nga Var-daeros “lumë i madh”, nga bar, var,
uar “i madh” dhe darija “lumë”, në analogji me Amu-Darja e Sir-Darja (Ivanova
1999: 213). Sipas një hipoteze, emri Vardar rrjedh nga gjerm. Vordol (i zi, i
ndotur) nga koha e ostrogotëve, kur ata kanë banuar në këto anë.
Në hetimet e tij rreth toponomastikës së Shkupit, linguisti i Zagrebit Petar Skok,
merr në vështrim edhe emrin e këtij lumi dhe shtron pyetjen: Përse humbi emri i
vjetër Aksios i këtij lumi dhe përse u zëvendësua me emrin e ri Vardar të cilin
sllavët e morën nga një mjedis josllav, nga turqit ose përmes manastireve greke?
Emri i lumit Vardar te sllavët nuk mund të ketë një moshë shumë të vjetër, sikurse
konstaton Petar Skok (Skok 1936: 101), për shkak se nuk njeh metatezën sllave të
likuideve, që do të jepte *Vradar, ngjashëm sikurse dhe tek emri i lumit Ardika Radika ku ka vepruar kjo dukuri. Sllavët këtë emër e kanë marrë nga një mjedis
etnik gjuhësor josllav, veçse këtu mbase jo siç shprehet Skoku me dyshim nga
turqit ose nga manastiret greke, por me gjasë nga popullsia vendëse shqiptare.
Etimologjisë së emrit Vardar i sillet dhe filologu maqedonas Ilija Čašule (Čašule:
1997: 323), i cili propozon një shpjegim të ri, nga një leksemë mediterane bardum
“i kuq”, var + dar = “lumë i kuq”, Vardar “Crvena Reka” (ose “Crvena Voda”).
Nga gjithë sa u shtjellua më sipër, etimologjia më e pranueshme për prejardhjen e
emrit Vardar është kjo, që ky emër është i burimit trak Bardários ('ujë i zi') (Orel,
Vladimir. A Handbook of Germanic Etymology. Leiden, Netherlands: Brill, 2003:
392). Por, edhe shqipja duket se ruan një relikt të vjetër të nomenklaturës së saj që
lidhet me fjalën Bardh(ar) “lumë me ujë të bardhë“. Ndërsa mund të pohohet me
vërtetësi që te sllavët emri i këtij lumi është recent (i ri), sepse ata kur erdhën pranë
Vardarit, ky lumë e kishte formësuar dhe ngurtësuar identitetin e vet shekullor dhe
nuk mund ta ndryshonin, sikurse ndryshuan rrjedhat më të vogla ujore të lumenjve
të tjerë (Bistrica, Treska, Crna, etj.).
Të parët e shqiptarëve të sotëm, si duket, i dhanë emrin lumit më të madh në
Maqedoni, Vardar, mund të mendohet në një lak kohe prej së paku prej dy mijë
vjetësh. Ky emër është shumë i ngulitur edhe sot në gjuhën e tyre në përdorime të
ndryshme, që dëshmon për karakterin sedentar të shqiptarëve në këto anë. Është me
interes të përmendim se në Tetovë me rrethina emri Vardar përdoret me kuptimin
“lumë”: Vardari i Prizrenit a ka shumë ujë? A ka Prizreni Vardar? Ky mbase mund të

19

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

jetë një kuptim a nocion i vjetër i këtij emri, kur emri përkatës në përdorimin primar
në fakt shënjonte “rrjedhën ujore, lumin”, khs. sikurse dhe Dri - vijë uji, përroskë;
nji dri ujë - një vijë ujë (Kmetovc, Kosovë).
Me emrin e këtij lumi Vardar janë të lidhura dhe shumë emërtime, toponime e
shprehje të tjera në shqipen popullore:
Vardarí (Tetovë) 1. Emri i përbashkët i viseve që shtrihen në të dy anët e Vardarit, 2.
Emri i përbashkët për banorët e katundeve që shtrihen në të dy anët e Vardarit.
Vardarija vajshen ashtau! (Topalli 1978: 769).
Vardár - lloj gruri i bardhë kokërrmadh, që rritet më shumë sesa farat e tjera të
drithërave (Kërçovë, Strugë), Vardárkë (Prespë);
Vardarec - erë që fryn nga veriperëndimi, nga ana e luginës së lumit Vardar
(Derven);
Vardarishte – ara pranë Vardarit (Oreshan - Karshiakë, Ozormishte - Tetovë).
Fraz. Nuk e lá Vardari – njeri i mbytur në borxhe (Kërçovë). Edhe në turqishten e
Gostivarit: Vardar yıkamaz (me semantikë të njëjtë). Nuk e lá Velika (lumi i madh,
Treska) - është zhytur shumë në borxhe. Edhe te maqedonasit përdoren shprehje të
ngjashme me substancë idiomatike: I Velika ne go pere.
Vardari në shekuj e mijëvjeçarë ka pasur kuptimin e jetës, ka shuar etjen e
popullsive të ndryshme dhe ka ujitur fushat pranë tij, duke ruajtur kështu dhe
gjurmë të vjetra të popullsive ndejetare, sidomos të asaj shqiptare. Si element
kryesor i jetës, ky lumë ka qenë dhe burim frymëzimi për poetët e publicistë. Këtu
e një shekull më parë, në Gazetën e përjavshme “Shkupi” të Jashar S. Erebarës (16
Nëntor 1911), shohim të jetë botuar një poezi me këtë përmbajtje:
VARDAR
Vardar ujë fort i ambël
Perendija ty jetë mos të dhantë
Ujën t’end kush e pinë
Nuk shikon as gjindjen as shtëpinë.
Vardarë po thuaj ujë si ari
Që kur njeriu s’fryhet tut paa
Ore ç’vardo njeriu afër teje përshkonë
Gjithnjo me dashuri ri e të shikonë
Vardarë lum fortë i gjatë
Po habitem vallë pse kom zemzem
e thatë
Ah! Sa herë ri e pot kujtoj
Menoj para se të iki dua tët mallkoj.
Kjo poezi është botuar pa emër të autorit. E për fundi saj jepen dhe këto shënime:
Vardari rrjedh nga Malet e Shqipërisë së Sipërme (Malet e Korabit). Emrin e parë
dhe ku i thonë Vardar, e nis që nga qyteti i Gostivarit, se atë qytet herën e parë e
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shikon. Kjo fjalë Vardar i thonë se ka mbetur nga romanët e vjetër, pse ata në një
kohë bënë zotnillëk në Shqipëri, dhe bënë që kjo fjalë Vardar ka mbetur prej tyre.
Vardari zgjatet afër 300 km. Është lumë i madh e i dëgjuar në Shqipëri të Sipërme,
shumë fusha të Shqipërisë i lag e i përshkon, dhe sidomos Shkupin, kërthizën e
Gegnisë politike e çan përgjysmë (100-vjetori i gazetës “Shkupi” (dokumente),
Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkupi, Shkup, 2011, 86).
Në bazë të vështrimit të emrave gjeografikë në vende të ndryshme të Gadishullit të
Ballkanit, është arritur në një konstante të përgjithshme se “emrat e vjetër
gjeografikë ruhen më së miri në emrat e lumenjve, diçka më pak në ato të maleve,
fushave etj., e shumë më pak emrat e vendeve të banuara. Mund të thuhet se, sipas
kësaj, është “ligj” për të gjitha vendet ballkanike që emrat e lumenjve të mëdhenj e
të rëndësishëm të tyre të mbajnë emra jo të vendit, por të huaj, të marrë prej
popujve të zhdukur që jetonin në të kaluarën nëpër ato vende. Kështu, për
shembull, në ish-Jugosllavi mbajnë emra josllavë gjithë lumenjtë më të
rëndësishëm: Danubi (Dunavi), Sava, Drava, Drina, Morava, etj. Kjo vlen madje
edhe për grekët: lumi Axios (Aksios) nuk ka emër grek, por ndoshta ilir” (Popoviq
1957: 203).
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ANTON PANÇEV

ARBANASI – FSHATI SHQIPTAR NË BULLGARI
KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH
Historia e diasporës shqiptare në Bullgari
Shqiptarët dhe bullgarët kanë pasur lidhje të gjata dhe bashkëjetesë të mirë në
Gadishullin e Ballkanit. Ngjarjet historike dhe shumë shpesh tragjike kanë detyruar
grupe të mëdha shqiptare të lëshojnë vendin e tyre dhe të kërkojnë strehë në troje të
huaja. Pushtimi i trojeve shqiptare në Ballkan nga ushtritë e huaja (osmane, serbe
etj.) është përcjellë me pastrim etnik, me vrasje të shumta, me djegien e fshatrave
shqiptare dhe me gjithë mjetet dhunuese të një pushtuesi të egër. Shumë shqiptarë
kanë gjetur shpëtim dhe mundësi për një jetë të re në viset bullgare, ku edhe deri
tani ata janë të shquar si njerëz punëtorë, si fqinjë të mirë. Ata nuk kanë qenë larg
Atdheut të robëruar dhe kurrë nuk kanë harruar se janë shqiptarë. Për këtë arsye,
shqiptarët në Bullgari kanë qenë pjesëmarrës të rregullt në lëvizjet çlirimtare
shqiptare dhe bullgare kundër armiqve të përbashkët. Shqiptarët nga diaspora në
Bullgari kanë pasur kontribut të çmuar për Rilindjen shqiptare, për zhvillimin e
kulturës dhe të edukimit shqiptar. Nëpër arkivat bullgare ka mjaft informata për
praninë e shqiptarëve në trojet bullgare ende nga Mesjeta. Në këtë punim
përshkruhen shkurtimisht ngjarjet dhe personalitet kryesore të diasporës shqiptare
në Bullgari mbi bazën e burimeve bullgare dhe osmane. Vëmendja është
përqendruar mbi vendbanimet shqiptare, mbi koloninë shqiptare në Sofje, mbi
fshatin shqiptar në Bullgarin e sotme -Mandrica, si edhe mbi veprimtarinë e disa
shqiptarëve në Bullgari me rendësi të madhe për zhvillimin e kulturës shqiptare.
Vendbanimet shqiptare në viset bullgare
Shpërngulja e shqiptarëve në trojet e Bullgarisë së sotme ka një histori të gjatë.
Ekzistojnë burime me karakter legjendar që datojnë ardhjen e shqiptarëve në
Bullgari në kohën e mesjetës (Sipas Paisij Hilenderskit, shqiptarët e parë kanë
mërguar në Bullgarin lindore në fund të shekullit X. Në: Райков, Б. Паисевият
ръкопис на „История славянобългарская” 1762. София, 1989, с. 71.). Faktet e
para të regjistruara për mërgimin e shqiptarëve në territoret banuara me bullgarë
janë nga koha e sundimit osman (Българската държавност в актове и
документи, съст. В. Гюзелев, София, 1981, с. 121.). Sipas historianëve bullgarë,
kolonia e parë shqiptare është kjo në fshatin Kopilovci, në veriperëndim të
Bullgarisë (Гюзелев, Боян. Албанци в Източните Балкани. София, 2004, с. 91.).
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Bojan Gyzelev citon episkopin katolik Petër Bogdan Bakshiç, i cili shkruan në vitin
1640: “Katolikë ka 1200 vete, fëmija 360, mund të them me kombësi shqiptare,
sepse kanë ardhur prej kohësh nga Shqipëria dhe deri tani e ruajnë këtë gjuhë”. Ka
pasur edhe pak shqiptarë katolikë në disa fshatra të tjerë në këtë pjesë së vendit. Pas
kryengritjes kundër sundimit osman në vitin 1688, popullsia e kësaj zone është
vënë mbi reprezaljet e forta osmane dhe 1/3 ka humbur jetën, ndërsa të tjerat kanë
mërguar në Valahi dhe në Transilvani. Të gjitha vendbanimet janë shkatërruar dhe
plotësisht të djegur.
Shumë më gjatë zhvillohet historia e shqiptarëve ortodoksë në Bullgarinë qendrore
dhe lindore. Afër kryeqytetit mesjetar bullgar Tërnovo edhe sot ekziston fshati
Arbanasi me arkitekturën e tij unike. Ka mjaft dokumente osmane nga shekujt XVІ
– XVІІІ në të cilat përshkruhet hollësisht popullsia e kësaj fshati. Sipas një prej
hipotezave, pas fushatës ushtarake të sulltanit Bajazid ІІ në vitin 1492 në
Shqipërinë jugore shqiptarët kanë mërguar në Bullgari për t’u shpëtuar nga dhuna.
Dokumentet pohojnë që popullsia e fshatit ka qenë në rritje dhe në vitin 1660 në
këtë fshat kanë jetuar afër 5000 njerëz kryesisht shqiptarë (Димитров,
Страшимир. Бунтовни движения в Търновско и Източна България по време
на Чипровското въстание. 1988, с. 39.). Përparësia e Arbanasit në këtë periudhë
është në statutin e privilegjuar në Perandorinë osmane – kanë ruajtur rrugën
kryesore drejt Tërnovos dhe kanë paguar më pak tatime. Në shekullin XVІІІ për
shkak të problemet e brendshme në Perandorinë osmane, fshati dhe tërë rajoni janë
në rënie të vazhdueshme. Pas shkatërrimit të fundit në vitin 1798 popullsia e tij ka
shkuar kryesisht në Bukuresht. Por, përveç emrin e fshatit, lidhja me shqiptarët
është ruajtur edhe me stilin arkitekturor, i cili ka paralele të qarta me Shqipërinë e
Jugut. Krahasimi midis shtëpive në Arbanasi dhe këtyre në Gjirokastër dhe në
Berat dëshmojnë për ngjashmërinë e njëjtë. Sipas disa shkencëtarë shqiptarë edhe
ikonografia (v. 1561) në kishën “Shën Gjergj” në Arbanasi është bërë nga Nikola
biri i Onufrijt nga Elbasani (Gyzelev, B. Vep.epërm., f, 117.). Kjo dëshmon se edhe
në këtë kohë ka pasur kontakte midis Shqipërisë dhe Arbanasit.
Shqiptarë ortodoksë kanë banuar edhe në disa fshatra të tjerë në Bullgarinë
Verilindore. Në vendin e parë ka qenë fshati Çervena Voda (Uji i Kuq). Edhe për
këtë fshat ka dokumente osmane nga shekulli XV. Shumë njerëz sipas regjistrave
kanë emra shqiptarë – Letrizi, Beko, Leka, Bika, Dede etj. Ky fshat ka qenë me
rëndësi të madhe dhe për këtë fakt dëshmon edhe rezidenca e episkopit ortodoks në
të. Nëpër Çervena Voda kanë kaluar shumë udhëtarë perëndimorë, të cilët kanë
lënë përshtypjet e tyre mbi popullsinë e rajonit dhe për jetën e saj. Sipas tyre në
këtë fshat kanë banuar mbi 1600 njerëz në fillimin e shekullit XVІІ. Por luftërat e
shumta dhe sulmet plaçkitëse prishnin jetën e popullsisë dhe pas luftës ruso-turke
në vitet 1806-1812, banorët e këtij fshati kanë mërguar në Valahi dhe fshati digjej
plotësisht në vitin 1811. Fshati Poroishte (në turqisht Arnautkjoj) është regjistruar
për herë të parë në periudhën 1544-1555 dhe emrat e disa prej tatimpaguesve kanë
qenë shqiptare – Andrie, Gin, Leka etj. Banorët e fshatit kanë qenë çliruar nga disa
pagesa tatimore sepse kanë punuar tokat e Vezirit të madh Ibrahim Pasha. Elementi
etnik shqiptar vërehet nga disa udhëtarë të huaj. Kështu, austriaku Kindsperg
shkruante: “…kemi ardhur në këtë fshat të bukur…banuar vetëm me shqiptarë dhe
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për këtë arsye quhet Arnautkjoj” (Немски и австрийски пътеписи за Балканите
XVІІ – средата на XVІІІ век. София, 1986, с. 145.). Gërmimet arkeologjike
dëshmojnë se Poroishte ka qenë një qendër e rëndësishme e tregtisë dhe zejtarisë.
Ka pasur katër kisha dhe një shkollë. Krahasimi me planin arkitekturor të kishave
nga Arbanasi dhe nga Poroishte dëshmon se ato kanë qenë ndërtuar prej të njëjtave
mjeshtër ose këta mjeshtër kanë një prejardhje të përbashkët. Sipas dokumenteve
osmane Poroishte është ngritur më vonë sesa Arbanasi dhe Çervena Voda. Ndoshta
pjesa me e madhe e popullsisë e ka lëshuar vendlindjen e vet pas një kryengritjeje
pa sukses, por edhe pastaj fshati zhvillohet mirë para se të shkatërrohet krejtësisht
në vitin 1810 si edhe shumë vendbanime të tjera. Kanë mbetur vetëm disa familje
shqiptare, të cilat janë asimiluar në fillim të shekullit XX nga shumica dërmuese
bullgare.
Shqiptarët nga dy fshatra të tjerë, Dobrina dhe Devnja (afër Varnës), kanë ruajtur
identitetin shqiptar, por nga dy shekuj banojnë jashtë Bullgarisë – në Ukrainën e
sotme. Edhe ata mërguan nga trojet bullgare në fillim të shekullit XІX, por kanë
shkuar në Perandorinë Ruse bashkë me bullgarët dhe atje kanë marrë tokë nga
pushteti rus. Fshati i tyre quhet Karakurt dhe gjuha e shqiptarëve të Ukrainës është
dëshmia e vetme për të folmen e shqiptarëve nga Bullgaria Veriore dhe
Verilindore. Vendosja e shqiptarëve në rajonin e Varnës ndoshta ndodhej në vitet e
fundit të shekullit XVІІ. Origjina e shqiptarëve në Devnjë, si në disa fshatra të tjerë
(Staroselec) në këtë rajon, ndoshta është nga fshati më i madh Dobrina (Gyzelev,
B. Vep.epërm., f, 154.). Në shekullin XVІІІ dhe në fillim të shekullit XІX ky rajon
ka qenë në rënie të vazhdueshme për shkak të plaçkitjeve dhe luftërave ruso-turke.
Shqiptarët në tërë Bullgarinë Veriore kanë marrë pjesë në të gjitha kryengritje dhe
përpjekje për çlirim kombëtar të bullgarëve nga sundimi osman. Që në fund të
shekullit XVІ shqiptarët u përfshinë në lëvizjen çlirimtare kundër osmanëve. Ka
fakte se shqiptarët nga Çervena Voda, por ndoshta edhe nga fshatra të tjerë, kanë
filluar veprimet kryengritëse në vitin 1594. Edhe shqiptarët nga rajoni i Tërnovos
kanë qenë gati të mblidhnin 1500 kalorës në përkrahje të transilvanëve
(Българската държавност, с. 118.). Shumë shqiptarë merrnin pjesë në veprimet
luftarake të vojvodës së Valahisë Mihaj në periudhën 1595-1602. Ka shumë
dokumente të cilat dëshmojnë për pjesëmarrjen e shqiptarëve në lëvizjen kaçake të
periudhës. Çetat shqiptare kanë korrur shumë fitore kundër osmanëve dhe kanë një
kontribut të çmuar për lëvizjen çlirimtare bullgare të epokës. Shqiptarët kanë qenë
shumë aktivë për disa arsye: ata kanë qenë të lidhur për shkak të tregtisë me
Valahinë, Transilvaninë, Dubrovnikun dhe kanë njohur planet e huaja për luftërat
kundër osmanëve; në përgatitjet kryengritëse shumë aktivë kanë qenë priftërinjtë
ortodoksë dhe fshatrat shqiptare kanë qenë qendra të rëndësishme për jetën
shpirtërore të krishterëve; shqiptarët kanë pasur mjaft armë dhe përvojë ushtarake
duke marrë parasysh statutin e tyre si dervenxhinj (rojtarë të rrugëve dhe të grykave
malore.). Shqiptarët morën pjesë edhe në luftën osmano-austriake të viteve 16831699. Qindra shqiptarë i janë bashkëngjitur ushtrisë austriake. Ka edhe një ferman
sipas të cilit shqiptarët nga fshatrat verilindore të Bullgarisë (Dobrina, Poroishte,
Çervena Voda etj) kanë përgatitur kryengritje kundër osmanëve në vitin 1689, por
komploti i tyre është zbuluar nga pushteti dhe mbi popullsinë kanë ndërmarrë masa
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të rrepta. Shqiptarët janë përfshirë në mënyrë masiv edhe në luftërat ruso-turke dhe
pas vitit 1812 ata praktikisht kanë mërguar nga viset bullgare bashkë me trupat
ruse.
Fshati Mandrica
Shqiptarët nga territoret në jugun e Bullgarisë kanë një fat tjetër. Për arsye të njëjta,
si edhe bashkëkombësit e tyre në Bullgarinë Veriore, shumë shqiptarë kanë gjetur
strehë në viset bullgare në rajonin e Adrianopojës. Në këtë rajon, nën sundimin
osman deri 1912, ka banuar një popullsi të përzier – bullgarë, shqiptarë, turq dhe
grekë. Ka pasur 8 koloni shqiptare dhe p.sh. Fan Noli është nga fshati Ibriktepe i
Adrianopojës. Pas luftërave ballkanike në vitet 1912-1913 ka shumë masakra dhe
shpërngulje dhe shqiptarët shkrihen dhe asimilohen. Ka mbetur vetëm një fshat me
popullsi shqiptare në këtë zonë – Mandrica në Bullgarinë e sotme. Ky fshat
provokon interesin e shumë studiuesve bullgarë dhe shqiptarë. Për shembull, në
fund të tetorit të 2009 u zhvillua një ekspeditë filologjike-etnologjike në fshatin e
vetëm shqiptar në Bullgari – Mandrica. Organizatore e saj ishte prof. Petja Asenova
nga Universiteti i Sofjes, pedagoge në fushën e gjuhësisë ballkanike. Në ekspeditën
morëm pjesë tri studente nga dega e Ballkanistikës – Anna Kapitanova, Darina
Felonova dhe Sllaveja Nedelçeva. Kjo ishte ekspedita e dyte e organizuar nga
Universiteti i Sofjes në Mandricë. Ekipi i ekspeditës së parë gjatë vitit 2007
përfshinte prof. Petja Asenova, docenten e gjuhës dhe letërsisë shqipe Rusana
Bejleri, asistentin e saj Anton Pançev dhe ballkanisten Kremena Daneva. Në të dyja
ekspedita kanë bërë hulumtime mbi gjendjen bashkëkohore të shqiptarëve nga
Mandrica dhe ashtu është vazhduar tradita e studimeve të gjuhës, të jetës dhe të
historisë së fshatit. Mandrica gjendet në pjesën juglindore të maleve Rodopa, dy
kilometra larg kufirit bullgaro-grek dhe disa kilometra larg kufirit me Turqinë.
Sipas Dhimitër Shuteriqit, (Shuteriqi, Dhimitër, Fshati shqiptar i Bullgarisë,
Mandrica, Studim dhe Tekste. Në: Studime Filologjike, 1963, №1, f. 103-141.)
Mandrica u themelua pas luftës ruso-turke të viteve 1766-1769, nga shqiptarë të
rajonit të Korçës, posaçërisht të Vithkuqit. Sipas legjendës vendase, fshati është
krijuar në kuadrin e Perandorisë Osmane një shekull më parë nga disa çobanë
ortodoksë shqiptarë. Ushtria osmane u ka lejuar të marrin një copë toke, ku të
prodhojnë produkte qumështi, me të cilat ta furnizojnë atë, dhe për këtë shkak të
mos paguajnë taksa (Kapitanova, Anna. Ekspeditë shkencore 27-30 tetor 2009.).
Emri i fshatit vjen nga fjala bullgare me origjinë turke “mandra” që në shqip do të
thotë “baxho”. Mund të supozohet me siguri se gjatë shekullit XVIII shumë
shqiptarë nga rrethinat e Korçës erdhën në Mandricë, kurse një shekull më vonë
fshati u bë vendbanimi i shqiptarëve nga rajoni i Sulit, që tashmë ndodhet në Greqi.
Pas Luftërave Ballkanike kufiri bullgaro-grek kaloi nëpër fshat dhe një pjesë e tij
mbeti në territorin e Greqisë. Sot atje është i njohur një fshat tjetër që mban emrin
Mandres (Μάνδρες). Sipas rrëfimeve të një prej plakave, Evdokija Moskova, fshati
Mandres është krijuar në Greqi në vitin 1914. Ajo ka treguar se gjatë Luftës së
Dytë Ballkanike në rajonin e Mandricës erdhi bashibozuku. Ai mblodhi të gjithë
burrat dhe djemtë nga fshati në një dyqan për t’i vënë në zjarr. Por një grua nga
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fshati tjetër i shpëtoi. Ajo kishte marrë vesh për vendimin e bashibozukut dhe arriti
të paralajmëronte të gjithë. Kështu, burrat dhe djemtë shpëtuan dhe ikën në Greqi.
Atje krijuan një fshat tjetër, të cilin e quajtën Mandres për ta kujtuar Mandricën. E
vërteta është se deri tani banorët e njërit fshat mbajnë lidhje me të afërmit e tyre të
fshatit tjetër. Për fat të keq, kufiri midis atyre hapet vetëm për një ditë në kohën e
Pashkëve dhe ngandonjëherë në një festë tjetër fetare. Sipas të dhënave të
regjistrimit, popullsia e fshatit në fillimin e vitit 2012 ka qenë 73 banorë, shumica
prej të cilëve – gra (http://www.grao.bg/tna/tab02.txt.). Plakat Sultana Gramenova
dhe Marija Dieva tregojnë se zanatet kryesore të fshatit kanë qenë rritja e krimbit të
mëndafshit dhe prodhimi i duhanit. Por tani secila prej plakave kujdeset vetëm për
disa kafshë. Në fshat nuk jetojnë të rinj. Një pjesë prej tyre banojnë në qytete të
mëdha të Bullgarisë, ndërsa pjesa tjetër – jashtë vendit. Sipas rrëfimeve të grave të
moshuara, fëmijët e tyre kthehen gjatë verës dhe qëndrojnë vetëm disa ditë. Gjuha
e përdorur prej tyre është shumë arkaike. Studime shkencore mbi të ka bërë dr.
Bojka Sokolova (Соколова, Бойка. Село Мандрица. Езиково, фолклорноетнографско и историческо проучване. С., 1968.). Më shumë hollësi për gjuhën
mund të shihen në librin e saj kushtuar dialektit shqiptar të Mandricës. Banorët e
sotëm të fshatit përbëjnë brezin e fundit që e flet këtë dialekt. E konsiderojnë veten
si shqiptare, por shumica prej tyre nuk kanë vajtur në Shqipëri kurrë. Nuk dinë as të
shkruajnë, as të lexojnë në shqip. Por me shumë kënaqësi na ekzekutuan disa
këngë, që mbajnë mend për jetën e përditshme të popullin shqiptar. Banorët e
fshatit Mandricë dinë shumë pak për heronjtë e lavdishëm të Shqipërisë. Kanë
dëgjuar pak për Skënderbeun, kurse për historinë e sotme shqiptare – pothuaj asgjë.
E quajnë Shqipërinë Albania, ndërsa gjuhën shqipe “arnautçe”. Nuk mund të thuhet
se plakat nga Mandrica ruajnë zakone që janë specifike vetëm për Shqipërinë.
Gjatë bisedave bën përshtypje se për ta tërhequr vëmendjen e dëgjuesve, ato
shpjegonin traditat e fshatit sikur janë shumë të ndryshme në krahasim me traditat
bullgare. Ose thjesht në nevojën e tyre të ndihen më speciale në jetën e përditshme,
ato paraqitën çdo gjë si unike. Më vonë gjatë analizave u bë e qartë se gjuha e tyre
përbën një formë të vjetër të shqipes, formuar me ndajshtesa – pjesa dërrmuese prej
të cilave bullgare, më pak turke dhe greke, ashtu dhe zakonet që i ruajnë
mandricanët në sasi të madhe janë karakteristike për Bullgarinë. Por në lidhje me
gjuhën vrojtimet shkencore kanë tërhequr vëmendjen si të gjuhëtarëve tanë, ashtu
dhe të gjuhëtarëve të huaj dhe ato vazhdojnë të përbëjnë interes të madh.
Kolonitë shqiptare
Përveç shpërnguljeve masive, në Bullgari janë vendosur dhe shumë kurbetçinj, të
cilët kanë kërkuar mundësi më të mira ekonomike. Vendosja e shqiptarëve bëhej
kryesisht në kryeqytetin e tanishëm të vendit, në Sofje. Sipas Bobi Bobevit dhe
Thoma Kacorit, në fund të shekullit XІX në Sofje kanë banuar më shumë se 500
familje shqiptare (Бобев, Боби и Тома Кацори. Близката и непознатата
Албания. С., 1998, с.206.). Migrimi i shqiptarëve drejt viseve bullgare rritej pas
çlirimit të Bullgarisë në vitin 1878. Në këtë periudhë, shqiptarët në Sofje merreshin
me zejtari, me tregti dhe me veprimtari të tjera dhe krijuan një mjedis të begatshëm.
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Këta njerëz kanë përcjellë me interes të madh zhvillimet shoqërore, politike dhe
kulturore në Atdheun e tyre të robëruar dhe kanë kontaktuar vazhdimisht me
qendrat kryesore shqiptare të Rilindjes kombëtare si në Shqipëri, ashtu edhe në
Stamboll, në Bukuresht etj. Në këtë mënyrë, shqiptarët në Bullgari mblodhën
përvojë organizative dhe ndërmorën hapa më të mëdhenj drejt veprimtarisë së tyre
atdhedashëse. Çlirimi i Bullgarisë i inspiroi shqiptarët edhe më shumë. Shqiptarët
në Bullgari kanë filluar të merreshin me lexim dhe këndim në gjuhën amtare.
Dhimitër Molle ka sjellë në Sofje librat e parë shqipe në vitin 1886 dhe kështu ka
filluar veprimtaria kulturore në koloninë shqiptare në Sofje. Në rrugë drejt
zhvillimit kulturor dhe shoqëror ka pasur shumë vështirësi për shkak të
propagandave greke dhe osmane të cilat kanë vazhduar përpjekjet e tyre për t’i
mbajtur shqiptarët nën zgjedhën e pushtetit politik osman dhe të atij kulturor grek.
Shqiptarët u qëndruan përndjekjeve sistematike dhe u organizuan më mirë në një
mënyrë formale. Më 1 janar 1893 është mbledhja e parë e shqiptarëve në Sofje me
qëllim krijimin e një shoqate kulturore, e cila t’i bashkonte të gjithë shqiptarët, të
krishterë dhe myslimanë, për zhvillimin e Atdheut drejt arsimit modern dhe çlirimit
kombëtar. Ata e kanë emëruar shoqatën “Dëshira” – dëshira për mëmëdheun e
dashur, për familjet e paharruara, për lirinë dhe shkollim në gjuhën amtare. Në
zgjedhjet e zhvilluara, kryetar është zgjedhur Ligor Prifi Borova, mjeshtër murator,
sekretar Dhimitër Molle, njeriu më i edukuar, dhe disa këshilltarë, të cilët kanë
pasur një reputacion të mirë. Nga “Dëshira” kanë mbajtur kontakte të ngushta me
shoqatat shqiptare në Stamboll dhe Bukuresht dhe me rilindas të shquar si Naim
dhe Sami Frashëri, Jani Vreto etj., me të cilët kanë bashkëpunuar në dobi të
Atdheut. Disa prej shqiptarëve të rinj nga Sofja studiojnë në shkollën e mesme
shqiptare në Bukuresht, ndër të cilët spikatin Kristo Liuarasi dhe Adem Shkaba.
Një prej veprimtarive të shumta të shoqatës është hapja e shtypshkronjës
“Mbrojtësia”, e cila u shndërrua në një qendër të rëndësishme për shtypjen
shqiptare dhe për përhapjen e diturisë ndër shqiptarët. Libri i parë, shtypur atje, ka
qenë “Ditërfensi”. Nisma ka vazhduar dhe ky kalendar me emrin “Kalendar
Kombëtar” botohet disa vjet nga Midhat Frashëri me pseudonimin Lumo Skendo.
Shahin Kolonja ka botuar gazetën “Drita” më 1901 në këtë shtypshkronjë. Më vonë
në Sofje u botuan edhe gazeta dhe revista të tjera si “Shqypeja e Shqypnisë” nga
Josif Bageri, “Shqipëria e lirë” nga Kristo Liuarasi, revistat “Vetëtima” (Thoma
Avrami), dhe “Shqipëria” (Nikola Ljako). Atje u shtypën edhe dhjetëra libra
shqiptare të disa autorëve shqiptarë si Spiro Dine, Sami Frashëri (“Shqipëria ç’ka
qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, drama ”Besa” e cila është shfaqur në skenën e teatrit
“Bullgaria”). Kanë botuar edhe veprat e Naim Frashërit si “Bagëti e bujqësi” dhe
“Dëshira e vërtetë e shqiptarëve”. Kjo shtypshkronjë lëvizi në Tiranë pas Luftës së
parë botërore dhe ka vazhduar punën e saj të moçme për zhvillimin kulturor të
shqiptarëve. Në nëntor të vitit 1911 në Sofje ka ardhur dhe Fan Noli, i cili ka
mbajtur liturgji në gjuhën shqipe për herë të parë në Sofje, sepse deri këtë vit
liturgjitë kanë qenë vetëm në gjuhën greke.
Pushteti bullgar ka ndihmuar aktivitetet e ndryshme shqiptare, sepse ka parë te
shqiptarët aleatë për luftë të përbashkët kundër pushtuesve osmanë. Disa të rinj nga
trojet shqiptare morën bursa për të studiuar në shkollën ushtarake në Sofje, kurse
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princat bullgarë, Boris dhe Kiril, kanë mësuar gjuhën shqipe. Kryengritësit
shqiptarë u furnizuan me armë prej Bullgarisë dhe luftëtarë të shquar si Mihail
Grameno, Bajo Topulli dhe Zeman Mashkullora shpesh kanë vizituar Sofjen dhe
kanë pasur bashkëpunim të ngushtë me koloninë shqiptare. Në këtë moment gazeta
shqiptare “Liri i Shqipërisë”, e cila botohej në Sofje, doli me apelin ndaj
shqiptarëve “të ngritin armën dhe të mbrojnë kufijtë e Atdheut të tyre, duke kërkuar
autonomi për Shqipërinë” (Дамянов, Симеон. България и балканските страни
по време на войните 1912-1918. С., 1986, с. 92.).
Në radhë të parë, interesimi i bullgarëve ndaj luftës nacionalçlirimtare të
shqiptarëve buroi nga ekzistimi i ndjenjave të mira midis tyre të zhvilluara edhe më
shumë prej provave të rënda nën sundimin e Perandorisë osmane. Pas vitit 1905
këto marrëdhënie thellohen për arsye të aktiviteteve të shtuara në veprimtarinë e
kolonisë shqiptare në Sofje, e cila në shkallë të madhe tërhoqi edhe publikun
bullgar (Божилова, Румяна. България и албанският въпрос в началото на ХХ
век. В: Исторически преглед, 1982, 4, с. 24.). Shqiptarët shihen si aleatë të
mundshëm edhe nga pushteti bullgar në ngjarjet vendimtare të cilat priteshin së
afërmi në pragun e luftërave në Ballkan. Për këtë arsye, qeveria bullgare ka
ndihmuar kryengritjen nga viti 1911 dhe bashkë me shoqatën “Dëshira” edhe i
sapoformuari Komitet i fshehtë ekzekutiv “Dora e zezë” filloi të mblidhte mjete
financiare, të blinte armë dhe të dërgonte çeta të armatosura në Shqipëri (Më shumë
për veprimtarinë e organizatave shqiptare në Bullgari për ndihmën e tyre për
lëvizjen çlirimtare shqiptare në këtë periudhë dhe kontaktet me pushtetin bullgar Соколова, Бойка. Албанският възрожденски печат в България. С., 1979, с. 65
– 75.). Qeveria bullgare lejoi edhe zhvillimin e disa tubimeve, si dhe propaganda e
lirë në dobi të kauzës shqiptare. Qeveria bullgare ka bërë takime dhe me disa prej
prijësve shqiptarë si Grigor Cilka, Mihal Grameno, Bajo dhe Çerçiz Topulli, me të
cilët kanë folur për veprime të përbashkëta (Bozhillova, R. Vep.epërm., f. 27.). Në
këtë kohë edhe Nikolla Ivanaj Bej ka vizituar Bullgarinë dhe ka prezantuar disa
ligjërata për gjendjen e shqiptarëve në Perandorinë osmane para publikut bullgar.
Më 1915 në Sofje ka ardhur Çeta e Temistokli Gërmenit, 60 luftëtarë dhe kolonia
shqiptare kujdeset për ta. Pas Luftës së Parë Botërore punëtorët më aktivë si Midhat
Frashëri, Dhimitër Molle, Kristo Liuarasi etj. u kthyen në Atdheun e çliruar për të
marrë pjesë në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit të dashur. Në fund të viteve të
njëzeta kundërshtarët e Zogut kanë krijuar një shoqatë tjetër, “Gjergj Kastrioti”.
Pas vitit 1945 shoqatat shqiptare si dhe të gjitha shoqatat e tjera jokomuniste i
ndaluan nga pushteti totalitar dhe ndërprenë veprimtarinë e tyre.
Josif Bageri – figura kryesore për bashkëpunimin shqiptaro-bullgar
Josif Bageri është njëri prej rilindësve shqiptar, i cili trasoi rrugën për zhvillimin
shpirtëror, kulturor dhe politik të shqiptarëve. Ai ishte i palodhur në punën e tij për
çlirimin e Atdheut dhe veprimtaria e tij atdhedashëse ka filluar në vitet e rinisë kur
arriti në Sofje dhe bashkëpunoi mjaft aktivisht me patriotët shqiptarë në kryeqytetin
e Bullgarisë. Midis personaliteteve të cilat patën një ndikim të madh te Bagerit,
mund të veçojmë Dhimitër Molle nga Korça, Adem Shkabi dhe disa të tjerë. Josif
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Bageri, përpos që ishte poet dhe publicist, ai ishte edhe njëri nga figurat më të
shquara të lëvizjeve të mëdha çlirimtare në Ballkan. Josif Bageri shprehu
mospajtimin e tij me disa prej zgjedhjeve programore të “Dëshirës”, kryesisht për
mungesën e tolerancës ndaj ndasive fetare, dhe më 1898 ka themeluar një shoqatë
tjetër me emrin “Bashkimi”.
Dëshmi për lidhjet e Bagerit me lëvizjen çlirimtare bullgare është fakti që djali i tij,
Krist Bageri, merr pjesë në luftën në Maqedoni kundër pushtuesit osman. Kristi ra
si dëshmor më 18.04.1906 në manastirin “Shën Ivan” afër fshatit Vetersko në një
përleshje të përgjakshme me ushtrinë turke (Аврамовъ, Ст. Революционни борби
въ Азоть (Велешко) и Порѣчието. (Македонски Наученъ Институтъ, София
1929): Материяли за историята на македонското освободително движение,
книга X, с. 136.). Josif Bageri e humbi djalin për çlirimin e viseve atdhetare, por
vazhdoi veprimtarinë e tij aktive patriotike dhe politike. Përmes gazetës së tij
“Shqypeja e Shqypnisë”, Bageri informon publikun bullgar për situatën politike në
trojet shqiptare dhe kryesisht për luftërat dhe kryengritjet kundër pushtuesit osman.
Ai jep shumë informacione publikut bullgar për kryengritjen e vitit 1910 në viset
verore të Shqipërisë. Në artikujt e tij, Bageri proklamon luftën si mjeti i vetëm për
çlirimin e Atdheut nga robëria. Në shkurt të vitit 1910 Bageri merr pjesë në
organizimin e një tubimi në Sofje kundër “qeverisë reaksione osmane”. Në gazetën
e tij është publikuar edhe rezoluta e pranuar e cila damkos terrorin dhe apelon
Evropën dhe Amerikën t’i mbrojnë kërkesat e drejta të popullit shqiptar për liri. Më
29.05.1910, bashkë me atdhetarët nga “Dëshira”, ai i dorëzon princit Izzedin,
trashëgimtari i fronit osman, një peticion me kërkesat dhe dëshirat politike të
shqiptarëve për liri dhe zhvillim. Një çështje tjetër qendrore politike për Bagerin
është zhvillimin e edukimit shqiptar dhe ai apelon për rihapejn e shkollave
shqiptare dhe për përhapjen e “gjuhës së bukur shqiptar”. Si ideolog largpamës
Bageri dëshiron bashkimin e popujve ballkanikë për shpëtim të përbashkët dhe për
rilindjen e Ballkanit dhe kundër ndërhyrjes së forcave të huaja. Ai i mbron idetë
patriotike me zjarr, dhe kur Shqipëria shpalli pavarësinë nga shteti osman, ai
përfshihet në punën e “Qeverisë së Durrësit”, ku Esat Pashë Toptani më 12 Tetor
1913 formoi “Pleqësinë e Shqipërisë së Mesme” për të administruar vendin. Josif
Bageri merrte gjithashtu pjesë në këtë Pleqësi dhe ishte midis faktorëve të
rëndësishme të politikës nacional-çlirimtare në periudhën vendimtare për fatin e
Shqipërisë (G. Shpuza, Kuvendime për Historinë Kombëtare, Tiranë, 2000, fq.
156).
Veprimtaria politike e Bagerit duhet të vihet gjithmonë në kontekstin historik të
kohës. Në këtë periudhë, Josif Bageri si lider kombëtar shqiptar, politikan dhe
drejtues, arriti të kuptonte se një shtet shqiptar i pambrojtur ka nevojë për aleatë në
fushën e politikës së jashtme në Ballkan. Kjo ide u mbrojt fuqishëm nga fakti se
Serbia, Greqia dhe Mali i Zi, në fillim të Luftës Ballkanike të viteve 1912-1913
marrin padrejtësisht tokat shqiptare dhe arrijnë të kryejnë spastrim të ashpër etnik.
Nga veprimtarja e ushtrisë serbe, përveç shqiptarëve, vuajti gjithashtu edhe
popullsia bullgare e Maqedonisë, e cila ishte vënë nën reprezalje të fortë. Si rezultat
nga veprimet serbe filluan bisedimet mes përfaqësuesve të popullsisë bullgare dhe
asaj shqiptare në Maqedoni për organizimin e rezistencës së përbashkët. Në qershor

30

STUDIME ALBANOLOGJIKE 9, 2014

të vitit 1913 shpërtheu kryengritja e Tikveshkos. Kjo është dhe kryengritja e parë
kundër pushtetit Serb. Si një reagim natyror dhe si vetëmbrojtje shpërtheu edhe e
ashtuquajtura Kryengritja e Ohrit. Kjo Kryengritje kapi zonat e Dibrës, Strugës dhe
Ohrit dhe në të vepronin bashkërisht bullgarë e shqiptarë. Edhe kjo kryengritje u
shtyp me egërsi të madhe, por bashkëpunimi shqiptaro-bullgar për çlirim vazhdoi
në vitet e ardhshme. Në këtë kohë, Bullgaria dhe Shqipëria vendosën dhe kontakte
diplomatike për arritjen e qëllimeve të përbashkëta politike në Ballkan. Në burimet
bullgare nuk mund të gjejmë fakte për veprimtarinë politike dhe diplomatike të
Bagerit për forcimin e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Bullgarisë në këtë
periudhë, por mund të ngremë si hipotezë që ai ka punuar mjaft aktivisht në këtë
fushë. Hipoteza konfirmohet nga udhëtimi i fundit i Bagerit në shërbim të Atdheut.
Ne dimë që në qershor të vitit 1915, ai merr rrugën për t’u kthyer në Sofje. Para
nisjes Bageri ka pasur një takim të fundit me Fan Nolin, Faik Konicën e
personalitete të tjera, ku u bisedua për qëndrimet që duheshin mbajtur ndaj
vendimit të Fuqive të Mëdha, që vendosën të dërgonin princin Von Vid, për të
menaxhuar Shtetin e pavarur dhe të njohur shqiptar. Në atë takim ata vendosën të
mos protestonin, fillimisht të mbanin qëndrim vëzhgues. Rrugës për në Sofje
ndalon në Prishtinë, për ta takuar Hasan Prishtinën dhe personalitete të tjera, me
mision që t’i njoftonte për vendimet e takimit me personalitete në Shqipëri
(http://www.zhurnal.mk/Josi-Bageri-doracak-shqip.pdf.). Nuk duhet të harrojmë që
Hasan Bej Prishtina ka lidhje të ngushta me lëvizjen çlirimtare bullgare dhe mund
të supozojmë që në fakt Bageri ka kryer një mision diplomatik për të kuptuar
pozitën e Bullgarisë dhe orientimin e Sofjes në Luftën e Parë Botërore dhe pastaj t’i
lajmërojë liderët shqiptarë çfarë ngjarjesh do të vërshojnë Ballkanin pas disa
muajsh, sepse Bullgaria në maj të vitit 1915 ka vendosur të bashkëngjitet me forcat
gjermane dhe austro-hungareze. Për fat të keq, Josif Bageri vdes në Prishtinë dhe
misioni i tij eventual nuk kryhet. Pa dyshim, Josif Bageri ka rol të madh edhe për
bashkëpunimin politik midis shqiptarëve dhe bullgarëve në këtë periudhë shumë të
rëndësishëm në historinë e të dy popujve.
Thoma Kacorri – rilindësi shqiptar pas Rilindjes
Krijimi i shtetit të pavarur shqiptar në vitin 1912 pakëson ndjeshëm motivimin e
qendrave shqiptare jashtë Atdheut dhe ato shuhen gradualisht, fenomen për të cilën
Sofja mund të shërbejë përsëri si shembull (Hristova-Bejleri, Rusana. Thoma
Kacorri dhe problemi i adaptimit të shkrimtarit jashtë Atdheut:
http://www.albanian.dir.bg/scroll_off.htm.). Por roli i shkencëtarit Thoma Kacorri
për zhvillimin e gjithanshëm të kulturës shqiptare në Bullgari zëvendësoi plotësisht
veprimtarinë e kolonisë shqiptare në Sofje në gjysmën e dytë të shekullit XX. Këtu
mund të citojmë prof. dr. Rusana Bejleri e cila thotë se “Për prezantimet e kulturës
shqipe jashtë shtetit është e nevojshme të përmendet rregullisht se diaspora
historike dhe diaspora ekonomike nuk janë një. Dallimi midis të dyja kategorive
mund të ilustrohet me përqasje të arbëreshëve në Itali, arvanitasve në Greqi,
shqiptarëve të Ukrainës dhe Mandricës në Bullgari me valët e ndryshme të
emigrantëve ekonomikë në shtetet përkatëse. Dallimi sa i përket gjuhës,
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bilinguizmit dhe rolit të tyre në letërsi, mund të cilësohet si i ndjeshëm
brendapërbrenda kulturës shqiptare”.
Thoma Kacorri ka një biografi të plotë me suksese dhe me shërbim të
shkëlqyeshëm ndaj kauzës shqiptare në Bullgari. Ai ka lindur më 1922 në fshatin
Shtik të rrethit të Kolonjës. Shkurt, pas lindjes së Thomait, babai i tij emigron në
SHBA dhe nëna detyrohet të emigrojë vetë te prindërit e saj që janë në Bullgari.
Gjyshi i tij nga nëna Petro Qirizazi erdhi në Bullgari diku në vitin 1890. Fillimisht
erdhi vetë, por më vonë, në vitet 1912-1914 ai u vendos atje me tërë familjen.
Fillimisht punonte si çirak, me vonë u bë mjeshtër i dëgjuar në shtrimin e
trotuareve me pllaka katrore. Në një moment bëhet ndërtues i pavarur dhe udhëheq
një grup muratorësh, kryesisht shqiptarë, me të cilin bënin edhe ndërtimin e
shtëpive, shkollave dhe godinave të tjera. Ishin mjeshtër, që kërkoheshin kudo, por
shpirtërisht qenë dashamirë të dijës. Tërë ditën punonin, ndërsa natën tuboheshin
nëpër dhomat e tyre dhe mësonin shkrim-lexim nën dritën e kandilit. Thoma
Kacorri erdhi në Bullgari diku në moshën 17-vjeçare. Para kësaj ai kishte filluar
studimet në liceun italian të Korçës. Për arsye politike të kohës ai nuk mund të
vazhdonte në shkollë italiane në Sofje, por u regjistrua në kolegj francez dhe pas
mbylljes së tij përfundoi studimet e mesme në shkollë bullgare dhe vazhdoi
studimet e larta në fushën e së drejtës administrative. Edhe pse larg familjes, i ati
jepte këshilla për shkollimin e djalit, por e dekurajoi të studionte regjisurë në
SHBA. Thoma Kacorri ka një bibliotekë të pasur personale, në të cilën ka hetuar
dhe grumbulluar me pasion, durim dhe pa u kursyer nga ana financiare botime të
rralla të kolonisë shqiptare në Bullgari nga fundi i shekullit XIX dhe fillimi i
shekullit XX. Ka studiuar jetën e shoqatës shqiptare të Sofjes “Dëshira” dhe të disa
prej aktivistëve të saj. Ka dëshmuar lidhjet e shkrimtarëve shqiptarë si p.sh. Naim
Frashëri me shoqatën në Bullgari. Thoma Kacorri ka merita të mëdha për
zhvillimin e albanologjisë në Bullgari dhe sidomos në Universitetin e Sofjes. Në
vitet 50-ta ai ka filluar të lexonte një kurs për gjuhën shqipe në Universitetin e
Sofjes në të cilën kanë marrë njohuri të përgjithshme mbi këtë gjuhë shumë
linguistë bullgarë. Thoma Kacorri ka bërë edhe një fjalor shqip-bullgarisht si dhe
disa libra mësimorë për studentët bullgarë. Ai ka shkruar shumë vjersha dhe disa
romane, në të cilat ka shprehur dashurinë dhe mallin e tij ndaj Atdheut. Me vdekjen
e shqiptarit të madh në vitin 2006, Bullgaria dhe shqiptarët kanë humbur një
intelektual të shkëlqyeshëm.
Përfundim
Në Bullgari tani nuk ka shumë shqiptarë për dallim të kohëve të shkuara, por
veprimtaria e rilindësve shqiptarë ka lënë gjurma të rëndësishme në kulturën
bullgare. Nga viti 1994 në Universitetin e Sofjes punon Dega e Ballkanologjisë, në
të cilën qindra studentë kanë mësuar dhe vazhdojnë të mësojnë gjuhën, letërsinë,
historinë dhe kulturën shqiptare. Të rinjtë nga Mandrica nuk e kanë harruar
origjinën e tyre dhe përtërijnë kulturën shqiptare të fshatit. Jo pak shqiptarë të rinj
studiojnë në Universitetet bullgare dhe formojnë koloni të vogla në qytetet kryesore
bullgare. Në këtë mënyrë, lidhjet shqiptaro-bullgare ruhen dhe zhvillohen edhe në
shekullin e ri.
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RUSANA HRISTOVA-BEJLERI

SHQIPJA NË FJALORIN ETIMOLOGJIK TË
BULLGARISHTES
Fjalori Etimologjik i bullgarishtes (Bëllgarski etimologiçen reçnik, i njohur edhe
me shkurtimin BER) nuk është titulli i një libri, por i një nisme gjithëpërfshirëse të
Akademisë Bullgare të Shkencave nën udhëheqjen e të ndjerit profesor Vladimir
Georgiev. Vetë profesor Georgievi ishte njohës i mirë i historisë së gjuhëve
ballkanike, të shqipes dhe të veprave të Eqrem Çabejit në veçanti. Ai që edhe
mbrojtësi i zjarrtë i një prej hipotezave kryesore për prejardhjen e shqipes – asaj të
dakomizishtes.
Në këtë punim do të jepet një pasqyrë e shkurtër e Fjalorit etimologjik të
bullgarishtes, e përqendruar rreth dy boshteve kryesore:
- Ndërtimi i artikujve për të parë rolin e shqipes sipas parimeve leksikografike
- Prania e shembujve të shqipes si gjuhë burimore, ndërmjetëse, marrëse dhe si
ilustrim i përhapjes së fjalëve dhe gjedhes fjalëformuese.
I. Ndërtimi i artikujve.
Qëllimi i Fjalorit etimologjik të bullgarishtes është që të shpjegohet e gjithë pasuria
leksikore e gjuhës bullgare, e grumbulluar nga shkencëtarët. Deri më sot është
arritur vëllimi VI – shkronja “S”. Projekti ka një shtrirje gati gjysmëshekullore dhe
mbi të tani punon praktikisht një brez i tretë gjuhëtarësh. Në periudhën përgatitore
anëtarët e ekipit fillestar prof. Vladimir Georgiev, prof. Ivan Gëlëbov, prof. Jordan
Zaimov dhe prof. Stefan Ilçev kanë kaluar një kurs të specializuar dyvjeçar të
gjuhës shqipe me pedagog shkrimtarin shqiptar me banim në Sofje Thoma Kacori.
Bibliografia e çdo vëllimi është një vepër më vete – nga 70-80 faqe. Në të
përfshihen konsekuente të gjitha studimet etimologjike dhe dialektore të botuara
deri në momentin e hartimit, përfshirë këtu edhe veprat e Eqrem Çabejit.
Në vend të parë pas fjalës-titull jepen paralelet sllave sipas shkallës së afrisë
gjinore: serbokroatisht, sllovenisht, rusisht, ato ukrainase ose bjelloruse kur
dallohen nga trajta ruse ose kur nuk ndeshen në gjuhën ruse, çekisht, sllovakisht,
polonisht (dhe gjuha kashube). Në bazë të formave sllave rindërtohet forma
protosllave. Më tutje vijojnë përkime në gjuhët indoevropiane prapë sipas shkallës
së afrisë me formën sllave: gjuhët baltike (lituanisht, letonisht, persishtja e vjetër),
familja gjermanike (me gjuhët përkatëse të vjetra), gjuhët iraniane, gjuhët e vjetra
indiane, greqishtja, latinishtja, armenishtja. Këtu shqipja bie në kategorinë e
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gjuhëve që citohen vetëm në rastet kur përmbajnë paralele mjaft të afërta me
formën sllave.
Në fund të artikullit mund të shtohen edhe shpjegime për ndonjë veçori fonetike,
morfologjike ose semantike të fjalës ose të modelit fjalëformues. Gjenden të dhëna
edhe për depërtimin e fjalës në gjuhë të tjera. Te fjalët e huazuara shënohet gjuha
nga janë marrë në bullgarishte dhe ndiqet rruga e tyre deri në gjuhën burimore.
Është e natyrshme që vëllimet më të reja përmbajnë më shumë hipoteza dhe
ndërtime të mundshme etimologjike, ngandonjëherë edhe të kundërta, të cilat
citohen me autorë dhe vepra.
II. Shqipja si burim
Fjalët që përfaqësojnë shqipen si gjuhë burimore mund të ndahen përgjithësisht në
dy kategori të përgjithshme:
1. Fjalët që burojnë nga të folmet e fshehta të muratorëve në zona të ndryshme, që
përbëjnë një numër relativisht të madh, por që janë me shtrirje dhe përdorim të
kufizuar krahinor, p.sh.
mish – me kuptimin “mish” në rrethin Pirdop. [IV, 142]
mishajko – “mish”, në Gërmen, Leshten, Satovça, Osikovo, Kovaçevica,
Gocedelçev, me prapashtesë analogjike si te rushajko – “rush”.[IV, 142]
mishovina – mish (Krushevo, Maqedoni)- “mish i pjekur” (Veles,
Maqedoni) [IV, 144]
mos (Pirdop, Smolsko) - “mos fol”, shkurtuar nga forma e së folmes së
fshtehtë të muratorëve mosfale [IV, 252]
motra – në shumë vende, regjistruar në shumë burime dhe në të folme të
ndryshme profesionale, p.sh. te rrobaqepëset. Është marrë edhe me kuptimin
“kunatë”. [IV, 262]
Edhe pse jo shumë, ka fjalë nga të folmet profesionale që kanë fituar shtrirje më të
gjerë dhe kanë krijuar çerdhe më vete në nivel dialektor si:
presam – “pres”, “korr”, “kosit”, më tutje presaç – “thikë”, “kosë”,
“drapër” [V, 667]
Të folmet e fshehta profesionale janë interesante edhe me ndryshimin e kuptimit
dhe me zhvillimin semantik të papritur:
ordesalnik – “pianec” në gjuhën e këpucarëve (Prilep, Maqedoni), nga shq.
(h)ardhi [IV, 916]
mishkina svatba (fsh. Sokolovci i Smojanit) – dasma e minjve me kuptim
“nuselale” – shpjegohet edhe kalimi semantik nga nuselalja si armik i minjve [IV,
143]
oparak (Prilep, Maqedoni) – “i egër”, “i paedukuar”; nga gjuha e fshehtë e
këpucarëve. Për këtë fjalë ka grumbulluar të dhëna folkloristi i autoritetshëm
bullgar Ivan Shishmanov. Sipas burimit të tij shqiptarët nga fshati Opara i Korçës,
që kishin ardhur në Krushovo të Bitolës ishin më të egër se shqiptarët e tjerë në
fshat nga erdhi edhe epiteti përkatës. [IV, 896]
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nusa - e folmja e rrobaqepësve, nuska –e folmja e muratorëve. Fjala nuse, nusja ka
kaluar në gjininë asnjanëse me prapashtesën zvogëluese –ka si analogji gramatikore
me paralelen bullgare zvogëluese bullçe. [IV, 708]
2. Fjalët me prejardhje të hershme në truallin kryesor të bullgarishtes.
barz, barazav, bardz, bardziv, bardzav – “ngyrë hiri” (dial.). Nga shqipja
bardhë me prapashtesën –iv nën ndiqimin e vargurt të emërtimeve të ngjyrave
sivkav, bozav, beleznikav, sinkav. Vijon edhe një zhvillim semantik interesant
etnolinguistik bardza si emër do të thotë “grua e shëndosh”. [I, 34]
mirka2 “tepër e bukur” (Bracigovo). – Nga shq. mirë me praprashtesën
zvogëluese bullgare –ka (krhs. hubavka) [IV, 117]
moli ma (ta, go...) pavet. (Radovene, Vraca) “më pret, bëhet; më mban”...
Me shembuj dhe shpjegime... Mund të jetë huazim nga shqipja moli p.sh. në
shprehjen më moli gjumi. Forma shqiptare është aoristi i foljes molis.[IV, 216]. Në
këtë shembull, siç e vuri re prof. Emil Lafe, forma moli ngatërrohet me mjel-mola.
murg – “i zi”, “gri”, sipas etimologut V. Orel vjen nga shqipja e vjetër,
murg me të njëjtin kuptim, pastaj radhiten maja Murgash, murgo, murgav. Më
vonë është zhvilluar me metatezë në mruk bob që do të thotë “groshë”. [IV, 332]
mogila – kodrinë, sipas Selishçevit e Georgievit shpjegohet nga shqipja
magulë, gamulë. Ka edhe hipoteza të kundërta. [IV, 197]
nepërtëk, neprëtëk- bime lat. Ranunculus acer. Kërkohet lidhje semantike
midis gjarpërit dhe kësaj bime në konceptin “ljut” – ”i hidhur”, “djegës”. Emri
popullor i bimës është “ljutiçe”, që reflekton vetitë specifike toksike të bimës.
Ndërkohë epiteti “ljut” është tipik për gjarprin dhe nepërkën në veçanti. [IV, 618]
III. Shqipja si gjuhë marrëse
Fjalori etimologjik i bullgarishtes përfshin mjaft të dhëna për depërtimin në gjihën
shqipe të fjalëve të korpusit bazë të bullgarishtes që datojnë nga sllavishtja e vjetër,
përfshirë këtu edhe toponime. Studimet në këtë drejtim kanë qenë shumë aktive për
një periudhë të gjatë nga disa breza gjuhëtarësh ballkanas, rusë dhe perëndimorë.
Fjalori i ka tretur mirë studimet e Meyerit, Selishtevit, Çabejit, Desnickajës etj.
Jepen të dhëna edhe për shtresimin kohor të fajlëve me prejardhje sllave në shqipe
dhe për rrugët e hyrjes së e tyre.
mito – nga bullgarishtja e vjetër “shpërblim”, “dhuratë”. Selishçevi
regjistron në shqipe mitë me kuptimin e mësipërm [IV,137]
mokër – “i lagët”, “baltë” dhe e afërt me kuptime të tjera, dhe mokërr [IV,
212]
molec – “molë”, “moliicë”– regjistruar te Selishtevi, Meyer, St. Mladenov
etj. [IV, 214]
molika – lat. Pinus peuce, shq. molikë – sipas Georgievit nga serbishtja
omorika me lapsus të o-së nisore dhe r>l si në huazime të tjera sllave në gjuhën
shqipe [IV, 216]
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motika - “shatë”, në dialekte matukë. Në përputhje me veçoritë fonetike
përcaktohet si huazim i vjetër.[IV, 259]
motovilo – sipas Selishtevit në shqipe motovilë [IV, 261]
mornici – huazuar në shqipen mornica [IV, 245]
mraz – në shqipen si marth, maraz, mraz – nga sllavishtja e lashtë me
kuptim “stuhi”, më vonë “acar” [IV, 275]
mushica nga sllavishtja e lashtë përmes greqishtes së re në shq. muhicë,
musicë [IV, 365]
mërzja - “përtoj”, në shqipen mërzit, mërzi. [IV, 410]
padam – bie, në shqipe në trajtën padit “akuzoj”, “sulmoj” [IV, 1001]
orëdie – në shqipen orendije, orëndi (orëdie), regjistrohet si shpjegim i
gabuar prejardhja nga latinishtja arredo [IV, 931]
oman – shq. oman, bimë mjekësore lat. Inula helenium, nga sllavishtja e
lashtë – omajvam, zamajvam “më merren mendtë” [IV, 870]
ogulja – “godas”, “rrjep lëkurën”, “qerroj”; në shqipe në shprehjen cjap gul
“cjap pa bri”, që ndeshet edhe në gjuhë të tjera [IV, 781]
okol, okolo – “rreth”, shq. okoll, okol, ukol (geg.) në kuptimet “rreth
njerëzish”,” rreth” [IV, 846]
IV. Huazime të përbashkëta
Ekuivalentet shqipe jepen në shumicën e rasteve te fjalët turke dhe greke që kanë
depërtuar pak a shumë njëkohësisht në të dyja gjuhët. Këtu përfshihen gjithashtu
fjalët me burim nga arabishtja e persishtja, por që kanë hyrë nëpërmjet turqishtes.
Në këtë kategori nga pikëpamja statistikore gjendet numri më i madh i shembujve
nga shqipja, zakonisht me kuptim të njëjtë ose shumë të afërt.
V. Shqipja si gjuhë ndërmjetëse
bishe (Bullgari Jugperëndimore) – “derr”, me zhvillim semantik bishka
“dosë” dhe më tutje bima lat. “Datura stramonium”. Prejardhja nga italisthja bestia,
përmes shqipes bishë. [I, 51]
misur1 – Fjalori etimologjik jep katër variante etimologjike të kundërta nga
Berneker, Meyer, Meyer-Lubke, Skok. Kështu fjalët shqiptare misur, misurë nga
disa dijetarë të cituar konsiderohen me prejardhje sllave, kurse të tjerë mendojnë se
fjalët kanë depërtuar në bullgarishte nga latinishtja përmes shqipes. Fjala është
shembull i mirë i vështirësive objektive para etimologëve në leksikografi. [IV, 129]
IV. Shqipja në ilustrim të shtrirjes së fjalës
1. Afria në bazë të largët indoevropiane. Zakonisht përmenden njësi leksikore me
zhvillim të pasur semantik me disa shtresa kuptimore diakronike:
beda – “fatkeqësi”, afruar me shq. be [I, 39]
borja se – “luftoj”, afruar me shq. bie [I, 69]
zmija – “gjarpër”, afruar me dhemje nga dhe [I, 647]
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neizblem – “i patundshëm”, krahasohet me shq. djep, djebë [IV, 601]
nrav – “karakter”, në lidhje të largët semantike me shq. njeri [IV, 698]
2. Fjalë me prejardhje më të lashtë ballkanike.
mësk – “mushkë”, citohet Çabej - në shumë gjuhë ballkanike dhe sllave ka
fjalë nga shtresa e gjuhëve më të lashta ballkanike [IV, 431]
zara – “dhallë”, me prejardhje nga dakomizishtja [I, 606]
3. Paralelet shqipe të fjalës bullgare jepen shpesh në rastet kur kemi fjalë me
etimologji të huaj, që kanë depërtuar në të dyja gjuhët duke ndjekur rrugë të
ndryshme.
mura – “more”, lat. Morus alba në bullgarishte nga greq. e re mure, kurse
në shqipen nga latinishtja mora “fryt i pemës” [IV, 330]
4. Paralele shqipe jepen si ilustrim pa shpjegime në rastet ku prejardhja mbetet e
paqartë deri në fund.
bigor - “gëlqere” me zhvillim kuptimor bigorov – “shumë i kripur”. Në
Dibër ka një monastir Sveti Ivan Bigor, fjala ndeshet në shqipe dhe në
serbokroatishten. E paqartë. [I, 46]
pllana - .....krahaso shq. pllanjë [V, 301]
5. Fjalë të depërtuara në shqipe përmes bullgarishtes nga gjuhë të tjera
gushë – huazim nga latinishtja geusiae “grykët”, përmes rumanishtes dhe
më tutje e përçuar në shqipe [I, 297]
VI. Hipoteza jobindëse ose të dyshimta
Pas vëllimit të dytë në korpusin e fjalorit janë përfshirë në mënyrë të rregullt edhe
mendime që janë hedhur poshtë ose që konsiderohen me gjasa më të vogla. Citohen
disa hipoteza për prejardhje nga shqipja dhe shpjegohen arsyet që ngjallin dyshim
në vërtetësinë e tyre. p.sh.
moga – “mund” në lidhje me shq. i madh [IV, 194]
mëlçati – “hesht” nga shq. mekem, që konsiderohet e pamundur
fonetikisht [IV, 392]
oveç – e huazuar nga ogiç në dialektet shqipe. [IV, 767]
mërka - (për dashin) nga mërkosh në ritin e kuvadës [IV, 412]
VII. Fjalori etimologjik i bullgarishtes dhe studimet gjuhësore - përfundim
Fjalori etimologjik i bullgarishtes tashmë është një manual referimi i pasur për
gjuhëtarët dhe studiuesit e tjerë. Në periudhën e sotme - mund të thuhet pa teprim gjurmimet e mundimshme etimologjike kanë dalë nga moda duke u lënë vend

37

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

studimeve “më tërheqëse” ndërdisiplinore - etnolinguistike, sociolinguistike etj.
Megjithatë çdo specialist që ka kërkuar informacionin “e bekuar” (në kuptimin të
mbledhur dhe të sistemuar) në Fjalorin etimologjik nuk mund të mos ketë ndierë
mirënjohje instinktive për punën kolosale të autorëve të tij. Tipari dallues i çdo
vepre të mirë të këtij tipi është energjia frymëzuese, pra idetë që të lindin vetvetiu
duke e lexuar ose shfletuar.
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MIRUSHE HOXHA

STUDIMET ILIRE: NJË QASJE NDRYSHE NË
FENOMENOLOGJINË E ARKETIPAVE?
Hipoteza e këtij punimi hyrës është ajo se afirmimi i etnogjenezës shqiptare mund
të synojë edhe metodën e sintezës së studimeve ilire, psikologjisë analitike dhe
studimeve të religjioneve, gjë që do të kishte sjellë një qasje ndryshe,
komplementare, në trajtimin e fenomenologjisë së arketipeve. Pikënisja e këtij
argumentimi është arketipi i diellit, i ngërthyer në kultin ilir të diellit. Punimi i jep
edhe çështjet që do të duhej të përpunohen në një studim të ardhshëm, e që do ta
kishin kompletuar idenë që ofrohet në këtë punim hyrës.
Pra, është e mundshme që gjurmët e kultit të diellit në Ballkan nuk rrjedhin edhe
aq nga pushtuesit sllavë sa nga kultet e vjetra ilire, të intensifikuara nga Mitraizmi
dhe të tjerë kulte romake të diellit (E. Durham).
Arketipi i diellit i pranishëm në kultin ilir është një nga simbolet kryesore të parimit
të individuacionit (principum individuationis), gjegjësisht procesit të integrimit
psikologjik të individit1. Betimi me diell apo rreze dielli është edhe betim ilir2.
Ndërkohë që betimi në diellin është i pranishëm edhe në Sure Esh Shams, që zbritet
në Mekë pas sures El Kadri. Hipoteza e këtij punimi hyrës është ajo se studimet
ilire në suaza të sintezës të cilën e ofrojmë, mund të jenë një argument-shtesë në
favor të tezës se religjioneve si sisteme psikoterapeutike3, gjë që njëherazi do të
kishte sjellë një qasje ndryshe, komplementare, në trajtimin e fenomenologjisë së
arketipeve. Si rrjedhojë, afirmimi i etnogjenezës shqiptare do të kishte synuar
(edhe) metodën e sintezës së studimeve ilire, psikologjisë analitike dhe asaj të
arketipave, si dhe studimeve të religjioneve.
1

Procesi i individuacionit, apo procesi i integrimit psikologjik të individit gjen shprehje në
kuadër të psikologjisë analitike të Carl Gustav Jung. Parimi i individuacionit nënkupton
procesin përmes së cilit individi diferencohet nga qeniet tjera njerëzore. Prandaj ky proces
shënon “(...) zhvillimin e individit psikologjik, si qenie që dallohet prej psikologjisë
kolektive” (Jung, Carl Gustav, Psychological Types, Collected Works, vol. 6)
2
“(...) betë (...) si për atë diell dhe për kete rreze dielli, haseshin dikur më shpesh se betë
për Zotin dhe dëgjohen edhe sot e kësaj dite” (Mark Tirta, Mitologjia ndër shqiptarë, në:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.483290438349206.113750.442924362385814
&type=3
3
“Religjionet janë sisteme psikoterapeutike në kuptimin më burimor të kësaj fjale dhe në
masë më të madhe » (Jung, Carl Gustav, 1996, O religiji i krscanstvu, UPT: Djakovo, f.
11).
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Hulumtimet e kultit ilir të diellit janë të shumta4. Interes të posaçëm zgjojnë edhe të
dhënat e gërmimeve arkeologjike të realizuara në R. e Maqedonisë. Në mesin e tyre
dallohen konkluzat nga gërmimet arkeologjike në fshatin Jagoll-Dolenc të
Kërçovës, e që mes tjerash nxorën në dritë dy simbole kryesore të besimit ilir:
diellin dhe gjarprin5. Para se të ndërlidhemi me njërën nga tri referencat e këtij
punimi hyrës, le të shtojmë qëndrimin tonë se studimet mbi simbolet, dhe jo vetëm
këto, na lejojnë të konstatojmë se simboli i diellit dhe gjarprit janë komplementare,
ose se gjarpri i referohet edhe diellit dhe anasjelltas. Në këtë vijë, vlen të
përmendet se kulti i gjarprit në etnografinë shqiptare depërton si një dëshmi e
tërthortë, megjithatë bindëse, e vazhdimësisë parailirët-ilirët-arbërit6, duke u
manifestuar qoftë në trajtën e gjarprit të shtëpisë (gjarprit të gjetur në themelet e
shtëpisë) si mbrojtës i shtëpisë (në disa kultura i njohur edhe si simbol i
frytshmërisë), qoftë në trajtën e dromoxhakut, objektit të hekurt me kokë gjarpri që
qëndron mbi oxhakun e shtëpive7.
Le t’u kthehemi gërmimeve arkeologjike në Jagoll, në mënyrë që ta përmbyllim
referencën e parë, duke e veçuar segmentin specifik të së njëjtës. Posaçmëri e
këtyre hulumtimeve është e dhëna se dielli, i cili qëndron mbi dy koka të
4

Sipas profesorëve Aleksandar Stipçeviq, Muzafer Korkuti, Neritan Ceka e të tjerë, besimi
në diellin dhe gjarprin shfaqen si kulte kryesore tek iliret, krahas kultit të hënes.
5
Ilmi Veliu, Varre myslimane me simbole të besimit ilir:
http://www.zemrashqiptare.net/news/id_14418/rp_0/act_print/rf_1/Printo.html
(26/04/2010).
Ne studimin Zbulimet arkeologjike ilire dardane, autori Ismet Jonuzi-Krosi, shkruan:
“Varret në fjalë janë të njejta me tri varret që në vitin 1985 i ka zbuluar arkeologja e
Muzeut te Kërçovës, Gordana S. e cila në oborrin e xhamisë së Kërçovës duke kërkuar
themele kishe, ka zbuluar tri varre ilire për të cilat shkruan se janë të sh. III p.e. Duke u
bazuar në materialet që ka zbuluar ajo, mund të thuhet se varret kanë qenë të kohës kur
kryeqyteti i fisit ilir të Penestëve ‘Uscana’ ka qenë në kulmin e fuqisë së saj, dhe sipas Tit
Livit ka pasur mbi dhjetë mijë banorë. Duke krahasuar varret e zbuluara në Jagoll me varret
e zbuluara te xhamia e Kërçovës, vimë në përfundim se edhe këto varre janë Ilire, sepse
janë të ndërtuara në të njejtën mënyrë, kanë formë të njejtë dhe janë përdorur materiale të
njejta”.
http://www.forumishqiptar.com/threads/128350-ZBULIMET-ARKEOLOGJIKE-ILIREDARDANE-ne-ILIRIDA
6
Krahaso: Muzafer Korkuti, 2003, “Parailirët, Ilirët, Arbërit”, Toena: Tiranë.
7
Ibid.
Krahaso edhe: Ismet Jonuzi-Krosi, Dëshmitë e antikitetit dardan flasin vetë:
“ (...) Varr katolik dhe mysliman të shqiptarëve të Maqedonisë, ku shihet qartë përdorimi i
kultit të diellit, që ishte një nga karakteristikat e besimit ilir pagan (ndër më të rëndësishmet
ishte kulti i diellit dhe i gjarpërit), që u sintetizua që në antikitet në kulturen e të gjitha
provincave ilire, në Dardani, Dalmati, Epir, Maqedoni dhe u trashegua më pas edhe te
kulturat e popujve përreth, veçanarisht grekëve dhe romakëve, të cilët në relacion me
ngirtjen e tyre kulturore i transmetuan këto simbole edhe më shumë në të gjithë rajonin.
Simboli që shihet në fasadën e Xhamisë së larme në Tetovë që u ndërtua nga osmanët në
shek. XV është poashtu vazhdimësi e përdorimit të kultit të diellit”.
http://www.forumishqiptar.com/threads/128350-ZBULIMET-ARKEOLOGJIKE-ILIREDARDANE-ne-ILIRIDA
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gjarpërinjve, haset në varrezat myslimane që datojnë nga viti 1780 pas erës sonë8.
Në shërbim të përforcimit të posaçmërisë së kësaj të dhëne është edhe një qëndrim
tjetër, i hapur për hulumtime të mëtutjeshme, se simboli në formë dielli në fasadën
e Xhamisë së Larme në Tetovë, që e ndërtuan osmanët në shekullin XV, është po
ashtu vazhdimësi e përdorimit të kultit të diellit9.
Referenca jonë e dytë është betimi në diellin sipas Kur’anit, që fillon me
përcaktimin e diellit në kuptimin e dritës së drejtimit të Zotit. Dielli është i
dërguari, profeti Muhamet, i cili e ndriçon drejtimin e përcaktuar nga Zoti, duke ua
zbuluar këtë drejtim individëve gjatë përpjekjeve të rafinimit të tyre. Në shtatë
ajetet e para të Kaptinës 91 lexojmë : « 1. Pasha diellin dhe dritën e tij !, 2. Pasha
hënën kur vjen pas tij !; 3. Pasha ditën kur ai (dielli) e shndrit !; 4. Pasha natën kur
ajo e mbulon atë (dritën e diellit) !; 5. Pasha qiellin dhe Atë që e ndërtoi atë !; 6.
Pasha tokën dhe Atë që e shtriu atë ! »; 7. « Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi
atë ! ». Interpretimet Kuran’ore japin sqarimin se ndërkohë që nata në raport me
njeriun e rafinuar është kohështrirja kur truri dhe zemra e tij “janë në qetësi”, dita, e
ndriçuar nga dielli, është burimi i mundësisë së rafinimit.
Po qe se Suretu Esh Shems e interpretojmë me fjalorin e psikologjisë analitike,
mund të themi se betimi në diellin sipas Kur’anit vë në shprehje (thekson, veçon)
domosdoshmërinë e asaj që sipas Carl Gustav Jung quhet proces i individuacionit.
Bëhet fjalë, pra, për procesin e vetëdijesimit të individit në kuptim të njohjes së tij
të brendshme, njohjes së thellë të vetvetes.
Barasvlera e diellit është uni i njeriut. Uni, sipas C. G. Jung, është arketipi qendror
në të pavetëdijshmen kolektive, ashtu siç është dielli qendra e sistemit diellor. Për
dallim nga egoja që është strukturë e përkohshme, uni i takon një niveli më të lartë
sesa egoja. Ngjashëm si dielli në Kaptinën e lartpërmendur, uni (që e përfshin të
vetëdijshmen, të pavetëdijshmen dhe egon) është thelbi i njeriut. Prandaj ai është
njëkohësisht edhe arketipi i organizimit, njësia që e bashkon personalitetin e
njeriut. Duke qenë se uni është shprehja më komplete e individualitetit, dhe duke e
pasur parasysh barasvlerën e unit me diellin, themi se dielli i referohet
personalitetit - më saktësisht, asaj që Jung e quan persona. Ngjashëm si edhe në
Suretu ash Shams, arketipi i hijes merr domethënien e “të kundërtës” të diellit, por
që njëkohësisht është pjesë e tërësisë së personës. Ose, përderisa persona vihet në
lidhje me diellin dhe energjinë e tij, hija qëndron në lidhje me “të kundërtën” e
diellit: me hënën.
Le t’i kthehemi kultit ilir të diellit dhe le ta veçojmë elementin e burrërisë, si
segment i rëndësishëm i arketipit të diellit: « [d]ielli, (...) arketipi i vetëdijes dhe i
burrërisë, burrërisë së paramenduar jo si maskilizëm i pastër dhe i vrazhdë por si
veçori thelbësore e mashkullit, hulumtimi i së Vërtetës, Vir Unus, Alethèia, e
vërteta greke, baza thelbësore e secilës filozofi”10.

8

Ibid.
Origjina e simbolit të gjysmëhënës: http://www.forum-al.com/showthread.php?t=22415
10
Daniele Cardelli, The Sun Archetype pdf (përkthimi ynë).
9
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Po qe se elementin e burrërisë në arketipin e diellit, të ngërthyer në kultin ilir të
diellit, e vendosim në kuadër të vazhdimësisë parailirët-ilirët-arbërit11, hapim dhe
një shteg të ri në dekodimin e burrërisë sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit. Duke e
anashkaluar me këtë rast elaborimin e Kanunit nga këndvështrimi i burrërisë sipas
psikologjisë analitike - e që, sipas mendimit tonë, përmes formës së burrneshave
dëshmon petrifikimin e vet në formë institucioni12 - le të theksojmë se ky dekodim
do të na kishte shërbyer si argument i rëndësishëm drejt shpalosjes së arsyes të
përzgjedhjes të kultit të diellit te pikërisht kultura ilire - më saktësisht: arsyes të
përzgjedhjes të kultit të diellit te pikërisht tri nyjat e gjenezës së popullit shqiptar e drejt trajtësimit të një qasjeje ndryshe në fenomenologjinë e arketipave13.
Atëherë, shtrohet hipoteza si vijon: studimet arkeologjike shqiptare (apo: studimet
ilire; denotacioni i trinomit parailirët-ilirët-arbërit) mund të kontribuoj(n)ë në
drejtim të afirmimit të etnogjenezës shqiptare edhe përmes sintezës së saj me
studimet e religjioneve dhe studimet analitike të C. G. Jung. Arketipi i diellit, si
segment i konsiderueshëm i këtyre tri boshteve, do të mund të joshte vëmendjen e
hulumtimit të etnogjenezës së popullit shqiptar (edhe) duke ofruar një qasje
ndryshe, komplementare, në dekodimin e vet dhe të fenomenologjisë së arketipave
në përgjithësi.
Qëndrimi ynë se afirmimi i etnogjenezës shqiptare mund të mbështetet edhe me
argumente të ngërthyera në metodën e sintezës së studimeve ilire, psikologjisë
analitike / të arketipave dhe studimeve Kur’anore - si shembull të cilin ky punim
hyrës e zgjedh nga tërësia e religjioneve, mbetet i hapur për studim të mëtutjeshëm,
që do të doja ta elaboroj me ndonjë rast tjetër. Një analizë e plotë e kësaj sinteze do
të duhej të synonte drejt përqasjes gjithëpërmbledhëse të religjioneve, aq më shumë
duke e pasur parasysh harmoninë ndër-religjioze në kulturën dhe civilizimin
shqiptar. Nga ana tjetër, harmonia ndër-religjioze e shqiptarëve do të kishte marrë
trajtën e edhe një argumenti të arsyeshëm të përzgjedhjes së pikërisht studimeve
ilire drejt dekodimit komplementar të fenomenologjisë së arketipave. Ndërkohë që
zgjerimi dhe konkretizimi i parametrave dhe referencave së shtyllës ilire, do ta
kishte parashtruar kërkesën e hulumtimeve në suaza të projekteve. Sfidë e posaçme
e këtij hulumtimi të plotë do të kishte qenë zgjerimi i argumenteve që kanë të bëjnë
me nyjën që synon të bëjë lidhjen mes paganizmit dhe religjioneve, e që në këtë
punim hyrës e kufizuam në suaza të tezës së dëshmuar të C. G. Jung: trajtimit, pra,
të religjioneve si sisteme psikoterapeutike.

11

Krahaso: Muzafer Korkuti, ibid.
Këtë hipotezë e parashtroj dhe argumentoj në studimin: Mirushe Hoxha, “Kanuni
shqiptar, burrëria dhe burrneshat” (në shtyp).
13
Kjo, gjithmonë duke e pasur parasysh faktin se kulti i diellit nuk është i pranishëm vetëm
në kulturën ilire. Në shërbim të një qasjeje profesionale dhe jo propagandistike ndaj temës
së arketipave si dhe etnogjenezës shqiptare, jemi të qëndrimit se argumentimi i përzgjedhjes
së kulturës ilire (nga kulturat tjera) kërkon po aq racionalitet sa edhe çështjet tjera të vëna
në argumentim.
12
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KRISTO FRASHËRI

PËRPLASJET E KONICËS ME VËLLEZËRIT
FRASHËRI PËR GREQINË E XHONTURQIT
Pas një zbatice të përkohshme që pësoi lëvizja kombëtare shqiptare nga shtypja me
dhunë e Lidhjes së Prizrenit më 1881, ajo pati në vitet e fundit të shekullit XIX një
ringritje e cila paralajmëronte fillimin e një faze të re të saj. Në të vërtetë vrulli i saj
nuk ra nga goditja brutale që i dha operacioni ushtarak osman i Dervish Pashës në
pranverën e vitit 1881, por nga politika që ndoqën fuqitë e mëdha për ruajtjen e
statu quo-së në Evropën juglindore, në dobi të Perandorisë Osmane. Politika e
ruajtjes së statu quo-së do të thoshte për fuqitë e mëdha se ato nuk do të lejonin
ndryshimin e kufijve të Perandorisë Osmane, me fjalë të tjera, as shkëputjen e
provincave të saj, as lindjen e shteteve të reja në Gadishullin Ballkanik mbi
territoret e saj. Për sa kohë fuqitë e mëdha ndoqën politikën e statu quo-së në
Evropën juglindore, rilindësit shqiptarë e përqendruan veprimtarinë e tyre në
zhvillimin e lëvizjes kulturore, e cila nuk e prekte integritetin tokësor të
Perandorisë Osmane. Si rrjedhim, lëvizja kombëtare u përqendrua kryesisht në
hapjen e shkollave në gjuhën amtare, në botimin e veprave letrare shqipe dhe në
organizimin e klubeve kulturore. Meqenëse Perandoria Osmane u tregua tepër
kokëfortë edhe ndaj lëvizjes kulturore brenda në Shqipëri, lëvizja kombëtare u
zhvillua haptas më tepër në kolonitë shqiptare që ndodheshin jashtë perandorisë, si
në Rumani, Bullgari, Egjipt, Itali.
Por ngjarjet që ndodhën në vitin 1896 në të ashtuquajturën "Çështje maqedone" e
vunë në dyshim ruajtjen e statu quo-së. Me "çështje maqedone" u quajtën orvatjet
që ndërmorën disa qarqe bullgaro-maqedone për të zbatuar reformën administrative
në favor të popullsive lokale në viset e emërtuara prej tyre "Maqedoni". Prapa
kërkesave për reforma nuk ishin vështirë të lexoheshin synimet për të krijuar një
shtet autonom maqedon brenda Perandorisë Osmane. Ajo që i shqetësoi shqiptarët
ishte se me emërtimin Maqedoni autorët e reformave përfshinin edhe vise të
banuara nga popullsi shqiptare, të cilat cilësoheshin si popullsi sllave. "Çështja
maqedone" vuri në lëvizje edhe qarqet nacionaliste greke e serbe, të cilat
pretenduan se Maqedonia ishte një provincë me karakter etnik, për të parët grek,
për të dytët serb. Të tri monarkitë ballkanike përfshinë gjithashtu në projektet e tyre
edhe vise të banuara nga popullsi shqiptare. Shfaqja e lakmive nacionaliste në dëm
të Shqipërisë nga tri monarkitë ballkanike i shqetësoi në kulm shqiptarët, kurse
mundësia e prishjes së statu quo-së i vuri ata në lëvizje për të kërkuar të drejtat e
tyre. Pikërisht ky shqetësim ndezi dhe vrullin e ri që pati lëvizja kombëtare
shqiptare në vitet e fundit të shekullit XIX. Megjithatë jo të gjitha rrethet shqiptare
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qenë në unison në lidhje me përmbajtjen e reformave që duheshin kërkuar, me
tonin që duhej të përmbanin kërkesat, me mjetet që duheshin përdorur për
realizimin e tyre dhe ajo që ka rëndësi të veçantë, me përkrahësin ndërkombëtar të
çështjes kombëtare. Në këtë valë të re të lëvizjes kombëtare u shquan për nga
përmbajtja e kërkesave tri personalitete, të cilët përfaqësonin tri vatra kryesore të
lëvizjes kombëtare shqiptare: Sami Frashëri, ambientet shqiptare të Stambollit;
Faik Konica, kolonitë shqiptare të mërgimit dhe Murat Toptani, shqiptarët që
banonin në atdhe.
***
Sami Frashëri në vitet e fundit të shekullit XIX banonte në Stamboll si funksionar i
Perandorisë Osmane. Në atë kohë ai ishte një nga personalitetet shqiptarë më të
shquar që banonin brenda dhe jashtë atdheut. Samiu mbante me vete eksperiencën
e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Si publicist i spikatur ai njihte mirë zhvillimin e
politikës ndërkombëtare. Në ambientet perandorake ai njihej si personalitet i
kulturës turke, kurse në ambientet shqiptare brenda dhe jashtë atdheut ai shquhej si
një ideolog i lëvizjes kombëtare shqiptare. Gjatë Lidhjes së Prizrenit ai kishte qenë
anëtar i Komitetit për Mbrojtjen e të Drejtave të Kombësisë Shqiptare, i cili pati për
kryetar Abdyl Frashërin. Për shkak të censurës sulltanore ai pas shtypjes së Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit u detyrua të punonte për çështjen kombëtare në klandestinitet,
kurse veprimtarinë e tij për hapjen e shkollave shqipe e ushtroi haptas. Kur u shfaq
"çështja maqedone" ai formoi në Stamboll në rrethana klandestiniteti një komitet
me emrin e shkurtuar "Komiteti Shqiptar". Nga anëtarët e komitetit dimë vetëm dy
emra - Riza Kryeziu dhe Molla Zeka, që të dy nga Gjakova. Synimi i komitetit
ishte të rimëkëmbte Lidhjen Shqiptare të Prizrenit dhe të ndiqte shembullin e
përpjekjeve të saj. Në vitin 1897 "Komiteti Shqiptar" me një manifest të titulluar
"Çfarë duan shqiptarët!", shpalosi për opinionin publik programin e vet, që tani
duhej të zbatonin shqiptarët për të mbrojtur interesat e tyre kombëtare. Manifesti u
botua dhe në shtypin e kohës. Në manifest thuhet se shqiptarët duan të drejtat e
tyre. Thotë se ata nuk do ta lenë kurrë vendin e tyre që të shitet, se nuk kanë nevojë
për kujdestar. Ata kërkojnë bashkimin e katër vilajeteve (Janina, Manastiri,
Shkodra, Kosova), në një vilajet të vetëm. Shqipëria ka dhënë prova se mund të
qeveriset vetë, pa kujdestarë të huaj. Është një nga manifestet më të rëndësishme që
kanë dalë nga qarqet shqiptare në vitet e fundit të shekullit XIX. Tashmë nuk ka
dyshim se manifesti ka dalë nga pena e Sami Frashërit. Është një nga manifestet që
la gjurmë edhe në vitet e mëvonshme. Pikat që përmban manifesti janë pak a
shumë po ato që ka trajtuar Sami Frashëri në manifestin e njohur politik dhe
ideologjik që botoi dy vjet më vonë pa emrin e autorit në veprën e tij madhore
"Shqipëria ç'ka qenë, ç'është dhe ç'do të bëhetë?" (Bukuresht, 1899). Për rëndësinë
që ka nuk është pa vend të riprodhohet këtu pjesa kryesore e përmbajtjes së
manifestit. Aty thuhet:
"... Turqit u përpoqën pastaj t'i nënshtrojnë shqiptarët dhe, si me thënë, t'i
asimilojnë duke u përpjekur që të shuajnë tek ata çdo ndjenjë kombëtare. Ata
filluan duke e copëtuar vendin e tyre në katër vilajete, duke mos i njohur si
kombësi më vete dhe, duket e pabesueshme, duke ua ndaluar atyre mësimin e
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gjuhës amtare... Turqit që ndalojnë gjuhën shqipe, u lënë fushë të lirë intrigave të
ulta të grekëve dhe të sllavëve, u lenë fushë të lirë shkollave të tyre dhe në harmoni
me ta mbjellin përçarje midis vëllezërve shqiptarë, myslimanë e të krishterë...".
Dielli i lirisë, "ky diell kaq i dashur dhe i pritur me kaq ankth është duke lindur dhe
Shqipëria vogëlushe deri më sot, duke arritur në moshën madhore, një shekull para
o një shekull pas - kjo nuk ka rëndësi në historinë e kombeve, - kërkon me zë të
lartë të drejtat e veta dhe po i kupton me zemërim gabimet dhe padrejtësitë
çnjerëzore që i janë bërë nga kujdestarët e saj të paturpshëm.
Shqipëria kërkon të drejtat e saj...
Shqiptarët nuk kanë asnjë pretendim absurd ose të padrejtë. Ata nuk duan gjë tjetër
veçse të drejtat e tyre, ato të drejta që çdo njeri i urtë dhe me ndërgjegje nuk do të
ngurrojë t'ua japë. Dhe në ballë të çdo kërkese ata duan të mbrojnë me këmbëngulje
tërësinë e atdheut të tyre të dashur, të asaj Shqipërie, e cila deri më sot ka ruajtur
kurdoherë një gjysmë pavarësi dhe nuk u është nënshtruar asnjëherë plotësisht as
romakëve, as turqve, as kurrkujt tjetër...
Nëse Evropa dëshiron të respektojë tërësinë e Turqisë, të kësaj perandorie që
gërryhet përbrenda, Shqipëria do të përpiqet me çdo mjet të fitojë një farë
autonomie, domethënë:
Bashkimin e katër vilajeteve (Janina, Manastiri, Shkodra dhe Kosova) në një vilajet
të vetëm autonom; me një rregullim të veçantë për të; me shqipen si gjuhë lokale;
me në krye një guvernator të përgjithshëm të dërguar nga Porta që të qeverisë nën
kontrollin e një asambleje kombëtare. Të gjithë funksionarët e tjerë të jenë
shqiptarë, sepse deri sot kemi patur shumë nga ata hajdutë dhe nga ata xhahila të
dekoruar që vinë për të plaçkitur vendin tonë. Të ardhurat nga taksat, doganat etj.,
të shpenzohen në vend dhe Turqia të marrë që këtej vetëm një tribut vjetor...
Nëse Evropa do t'i japë fund kësaj perandorie që është prej shekujsh në agoni, nuk
është e nevojshme t'i themi tjetër gjë veçse atë që Shqipëria duhet të formojë një
shtet të lirë. Ne s'duam as princ mysliman, as princ evropian. Në vend të një
monarku Shqipëria do të ketë një pleqësi të përbërë prej aq anëtarësh sa do të jenë
departamentet e saj. Këta anëtarë do të zgjedhin një president nga gjiri i tyre sepse
kjo është forma e qeverisjes që Shqipëria kishte në kohën e lashtë.
Nuk dihet se ku, disa njerëz e kanë psonisur pa menduar mirë idenë e një
protektorati për Shqipërinë. Ne s'duam gjë tjetër veçse të jemi të lirë dhe t'i
gëzojmë vetë të drejtat tona të shenjta. Ne nuk kemi nevojë për kujdestarë. Por nëse
nuk kemi nevojë për kujdestarë, përkundrazi kemi nevojë për miq...".
Një vit më vonë në një manifest që shpërndau në muajin gusht (1898) Komiteti
Shqiptar theksoi haptazi se synonte të rimëkëmbte një organizatë politike të
ngjashme me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit. Aty thuhej ndër të tjera:
"Abdyl Frashëri, kryetari i Lidhjes së Toskërisë, vajti në Gegëri për të lidhur një
marrëveshje me shqiptarët që banonin në malësitë midis Dibrës dhe Gjakovës. Në
këtë mënyrë, Prizreni u vu në krye të gjithë Gegërisë, mbasi aty u mblodh Kuvendi
dhe u themelua Lidhja Shqiptare. Aty u vendos që çdo armik që të shkelë në
cilëndo pjesë të Shqipërisë, toskë dhe gegë, të gjithë sa flasin gjuhën shqipe dhe
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janë bij shqiptarësh, myslimanë dhe të krishterë pa dallim feje, morën përsipër të
luftonin për çlirimin e atdheut. Mund të thuhet se kjo Lidhje ekzistonte dhe më
parë, sepse në çdo kohë shqiptarët kanë ruajtur në zemrat e tyre, kultin e lirisë dhe
cilido nga ata që zotëron një pushkë, ditë apo natë qoftë, e mban gati për luftë.
Lidhja e Prizrenit qëndroi dhe qeverisi vendin me kaq aftësi saqë gjatë ekzistencës
së saj kushdo jetonte në qetësi aq sa mund të thuhet se çdo shqiptar flinte me portën
e shtëpisë hapur...". Dhe më tej: "Shqipëria fitoi atëherë vetëdijen për ekzistencën e
saj dhe u tregua e aftë se mund të vetëqeverisej pa protektoratin e asnjë fuqie të
huaj".
Thirrja e Komitetit mbyllet me fjalët që mbajti Abdyl Frashëri në një kuvend që
dibranët zhvilluan fill pas themelimit të Lidhjes së Prizrenit. Duke parashtruar
programin e Lidhjes së Prizrenit dhe nevojën e mobilizimit të mbarë shqiptarëve
për zbatimin e programit të saj, ai tha: "Sot është e domosdoshme që të harrojmë
urrejtjet dhe t'i falim gjaqet. Sot që armiku kërkon të pijë gjakun tonë, është e
domosdoshme që të luftojmë për lirinë e vendit dhe jo kundër njëri-tjetrit". Sapo
tha këto fjalë të gjithë të pranishmit, rreth dhjetë mijë vetë, u ngritën në këmbë
sikur të ishin një njeri i vetëm, i vunë armët në tokë saqë uturinë malet dhe sikur
dilte nga një gojë e vetme, u dëgjua vetëm një thirrje: "Gjaqet i falim dhe për këtë
po japim besën". Abdyl Frashëri u prek shumë kur pa këta gegë malësorë, të fortë
si malet, të puthë hasmi-hasmin dhe për të mirën e atdheut të harronin mëritë, të
bashkonin zemrat vëllazërisht në një besë dhe kushdo të falte gjakun nga armiku i
vet.
Komiteti Shqiptar i Stambollit shpalli një politikë të prerë ndaj monarkive fqinje.
Për sa kohë Athina, Beogradi dhe Sofia do të synonin të aneksonin viset shqiptare
edhe pse ato deklaronin se nuk pajtoheshin me qeverinë perandorake të Stambollit,
nuk pranonte të lidhte asnjë aleancë me to. Madje sipas Sami Frashërit Shqipërisë
rreziku më i madh i vinte nga perandoria sulltanore, pasi ajo ua kishte krijuar
mundësinë monarkive ballkanike të punonin në dëm të interesave kombëtare të
Shqipërisë.
Ndërkohë, në pragun e lindjes së çështjes maqedone në arenën politikë të
Perandorisë Osmane kishte dalë një faktor i ri. Kundërshtarët e rreptë të
absolutizmit sulltanor, pasardhësit e organizatës së dikurshme, "Osmanët e Rinj",
formuan në vitin 1894 në mërgim një organizatë të re, e cila u bë e njohur me emrin
frëngjisht "Zhën Tyrk" (Jeune Turcs, Turqit e Rinj). Një nga katër themeluesit e
organizatës së re, ishte mjeku shqiptar Ibrahim Themo lindur në Strugë me origjinë
nga Mati. Detyra themelore që mori përsipër organizata "Turqit e Rinj" ishte të
përmbyste me anën e një revolucioni të brendshëm despotizmin feudal sulltanor
dhe të vendoste në Perandorinë Osmane një regjim demokratik modern. Mjeku I.
Themo, i cili njihej si një patriot shqiptar, i ftoi bashkatdhetarët e vet të
bashkoheshin me "Turqit e Rinj", pasi nga përmbysja e absolutizmit sulltanor,
mendonte ai, do të përfitonte edhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare. Një nga patriotët
e parë që e refuzoi ftesën e I. Themos ishte Sami Frashëri. Kur lexoi programin e
organizatës së re ai vuri re se edhe "Turqit e Rinj" synonin ta ruanin karakterin
centralist të pushtetit perandorak, po atë parim të cilin e kishin zbatuar për breza
me radhë qeveritarët sulltanistë. Sami Frashëri mendonte me të drejtë se një regjim
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që zbaton parimin e centralizmit pushtetor nuk mund të lejojë të drejtat autonomiste
të kombësive të nënshtruara, të cilat mund të realizohen vetëm me regjimin që
zbaton parimin e decentralizimit pushtetor. Si rrjedhim, shqiptarët të cilët kërkonin
bashkimin e katër vilajeteve në një vilajet të vetëm, të pajisur me një autonomi
administrative, nuk kishin se ç'të fitonin nga revolucioni xhonturk. Për këtë arsye,
Lëvizja Kombëtare Shqiptare duhej të ndiqte, sipas Sami Frashërit, rrugë të veçantë
nga ajo e Turqve të Rinj. Një nga personalitetet e shquara të kohës që e kundërshtoi
për të njëjtën arsye bashkëpunimin me Turqit e Rinj ishte edhe Ismail Qemali, i cili
e parashikoi që herët se Turqit e Rinj kur të vinin në pushtet do të vendosnin, në
emër të parimit të centralizmit perandorak, një despotizëm antishqiptar ashtu siç
ndodhi në të vërtetë.
***
Truallin më të përshtatshëm për përhapjen e tyre, idetë e Rilindjes Kombëtare e
gjetën në kolonitë shqiptare të mërgimit. Kjo për arsye se jashtë kufijve të
Perandorisë Osmane idetë kombëtare nuk ndeshën në pengesa nga policia e
vendeve ku shqiptarët e mërguar banonin. Për këtë arsye, aty ku kishte komunitete
shqiptarësh lindën dhe klubet e para patriotike (në Rumani, Bullgari, Egjipt, Itali).
Ndonëse klubet patriotike më të rëndësishme u formuan në Rumani, njeriu që u
shqua më tepër se mërgimtarët e tjerë shqiptarë ishte Faik Konica, i cili banonte fill
i vetëm në Belgjikë. Në të vërtetë, Faiku kishte lindur më 1875 në Konicë, por
edukimin arsimor e mori në vatra të ndryshme kulturore - në Konicë, në Shkodër,
në Stamboll, pastaj në Francë. Në Stamboll pasi kreu shkollën unike në gjimnazin e
Gallatës vazhdoi studimet e shkollës së mesme në Francë. Atje mori dhe diplomën
universitare, në Dijon. Në jetëshkrimin e tij personal drejtuar Ministrisë së Punëve
të Jashtme të Austro-Hungarisë, Bruksel janar 1899, thotë ndër të tjera se kur më
1895 u vendos në Paris, atëherë dëgjoi të flitej për lëvizje kombëtare shqiptare dhe
të merrte dijeni rreth botimeve shqip në Bukuresht. Deri atëherë kishte lexuar
vetëm libra të botuara nga albanologë të huaj mbi Shqipërinë. Propaganda në favor
të lëvizjes kombëtare ishte për të, sikurse shkruan ai, pothuajse zero. Edhe gjatë
pushimeve që kishte kaluar në Shqipëri, kur kishte folur me disa bashkatdhetarë,
çështjen kombëtare, thotë ai, disa e kishin pritur ftohtë, disa nuk e kishin kuptuar
fare. Jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por as për ata të Stambollit, as për ata të
Bukureshtit, shkruan ai, nuk ekzistonte një çështje kombëtare. Sipas tij, përjashtim
bënin vetëm qarqet patriotike të Korçës.
Me bashkatdhetarët e parë që ai hyri në kontakt ishin shqiptarët mërgimtarë të
Rumanisë. Dëshira e parë e Faikut ishte që me ndihmën e tyre të botonte jashtë
Shqipërisë një organ shqip me përmbajtje patriotike. Faiku thotë se nisma për
botimin e revistës shqipe u prit me entuziazëm nga qindra shqiptarë të mërguar. Për
botimin e revistës mori dhe premtime financiare, kryesisht nga mërgimtarët e
Rumanisë. Në bazë të premtimeve ai vendosi në fillim të vitit 1897 të dërgonte në
shtyp numrin e parë të revistës, të cilës i vuri emrin "Albania". Por ndërkohë,
shqiptarët e Rumanisë u treguan, siç shkruan Faiku, entuziastë më tepër me fjalë
sesa me fakte. Shkak u bë bashkëpunimi i Faik Konicës me dy personalitete
shqiptarë që nuk shiheshin me sy të mirë as nga mërgimtarët e Rumanisë, as nga
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Komiteti i Stambollit - me Nikolla Naçon, për të cilin armiku kryesor për
Shqipërinë ishte Greqia dhe jo Turqia dhe me Dr. Ibrahim Themon, i cili kërkonte
ta ngushtonte lëvizjen shqiptare vetëm kundër despotizmit sulltanor dhe jo kundër
Perandorisë Osmane. Në qëndrimin që mbajtën shqiptarët e Rumanisë ndikuan
edhe porositë që ata morën nga Sami Frashëri dhe Naim Frashëri për të mos
mbajtur lidhje me Faik Konicën për sa kohë ai do të bashkëpunonte me dy
kundërshtarët e platformës së tyre politike - me Nikolla Naçon dhe Ibrahim
Themon.
Për sa i përket orientimit politik të revistës, Faik Konica pajtohej vetëm pjesërisht
me Sami Frashërin. Ura që i bashkonte ishte gatishmëria e tyre për t'i shërbyer
atdheut në fushën e kulturës. Një pikë e përbashkët e ideologjisë së tyre ishte
angazhimi i veprimtarisë patriotike në fushën e përhapjes së arsimit shqip dhe të
letërsisë shqiptare. Të dy personalitetet e shihnin të dobishme mobilizimin e tyre
për të zhvilluar haptas luftën e tyre për të drejtat kulturore shqiptare. Faik Konica
shkruante në atë kohë: "Sot për sot kemi vetëm nevojë të hapim shkolla dhe udhë,
të zbukurojmë mendjen kombiare, të lidhim gjithë shqiptarët në dashuri të fortë, të
rendim drejt qytetërimit. Nuk duhet të përzihemi me punët e politikës". Megjithatë,
në kundërshtim me programin e vet për të mos prekur tema politike, ai nuk i kurseu
kritikat ndaj sundimit të Perandorisë Osmane në Shqipëri, të cilat i ushtroi haptas,
ndryshe nga Samiu, i cili i shpalli në klandestinitet. Faik Konica mendonte se
lëvizjes kombëtare do t'i shërbejnë më mirë bateritë e rrepta me të cilat duhej të
sulmohej haptas politika e Perandorisë Osmane. Por, jashtë tyre Faiku dhe Samiu
kishin dhe dallime, madje disa prej tyre të theksuara.
Toptanasit të përçarë, gjysma agjentë të sulltanit, gjysma patriotë
Njëri prej tyre ishte alfabeti i vetëm që duhej të përdorej për shkrimin e gjuhës
shqipe. Samiu ishte partizan i palëkundur i alfabetit të Shoqërisë së Shkronjëzave
Shqipe të Stambollit, e cila mbështetej në parimin fonetik: për çdo zë një gërmë,
parim që e kishte detyruar shoqërinë të huazonte për zërat e veçantë të shqipes
gërma nga alfabeti grek dhe sllav. Përkundrazi, alfabeti që përdori Faiku në
"Albania-n" mbështetej krejtësisht mbi gërmat latine, kurse për zërat e tepërta të
shqipes përdori kombinime brenda për brenda alfabetit latin. Hapin që Faiku
ndërmori dy vjet më vonë, kur alfabetin e tij të veçantë e zëvendësoi me atë të
shoqërisë "Bashkimi" të Shkodrës, - i ndërtuar gjithashtu krejtësisht mbi germat
latine, kurse për zërat e veçantë të shqipes përdoreshin bashkime germash të gjuhës
latine, të ndryshme nga ato që përdorte Faiku - nuk e zgjidhi përçarjen që
ekzistonte në fushën e alfabetit.
Ndryshe nga Sami Frashëri, i cili shpalli në "Komitetin Shqiptar" se kërkonte
mëkëmbjen e një organizate të re, si atë të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, e cila
kishte lënë gjurmë të fuqishme brenda dhe jashtë vendit - Faik Konica fliste për
krijime klubesh kulturore dhe as që e zinte në gojë veprën e Lidhjes së Prizrenit. Ai
as që u shpreh nëse mendonte të krijohej nën shembullin e saj një organizatë e
ngjashme me të, në një kohë kur Samiu mbante lidhje me patriotët kosovarë, të
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cilët përpiqeshin të mëkëmbnin nën shembullin e Lidhjes së Prizrenit një
organizatë të re, e cila kur u krijua më 1899 mori emrin Lidhja e Pejës.
Një faktor tjetër që dallonte dy personalitetet e kësaj periudhe ishte konsiderata që
ata kishin për aftësitë vetëqeverisëse të shqiptarëve. Ndërsa Sami Frashëri duke
marrë si shembull Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, kishte besim se shqiptarët ishin të
aftë të ndërtonin një shtet të lirë e të pavarur, Faik Konica e kishte humbur
krejtësisht besimin mbi aftësinë e shqiptarëve për të organizuar vetë me forcat e
veta një shtet të pavarur. Këtë mosbesim ai e ka shprehur më qartë se kudo në
letrën që i drejtonte Visar Dodanit në Bukuresht më 21 nëntor 1897:
"Me të vërtetë kujtoj tani se të huajt kanë të drejtë: shqiptarët nuk janë të zotërit të
marrin lirimin e tyre. Robër të poshtër nga 500 vjet, e më shumë, robër për jetë do
të mbeten. Unë faqëza them: nuk kam shpresë të bëhet kurrë gjëkafshë dhe jam i
sigurt se të gjithë ata që mendohen pakëz, me mendjen time janë. Që të kishim
shpresa, duhej shqiptarët sot të kishin në një mijë vende komitete të shëndosha, të
kishin propagandistë për të vajtur fshat më fshat nëpër tërë Shqipërinë, të kishin
ditëtore (revista - K.F.) dhe fleta (gazeta - K.F.) në tërë viset e Evropës, por nuk
kanë asgjë. 500 vjet robërim i tundi fare. Të pasurit nuk ndihen, të papasurit nuk
punojnë. Ç'presin atëherë?".
Me gjithë simpatinë që kishte ndaj Anglisë dhe Francës, për ndihmën që ato u
kishin dhënë shqiptarëve me botimet e tyre për Shqipërinë - midis Italisë dhe
Austro-Hungarisë, dy fuqitë e mëdha që tregonin interes të veçantë për të ardhmen
e Shqipërisë, Faiku zgjodhi Vjenën, e cila si perandori shumëkombëshe që ishte, ua
kishte njohur të drejtat kombëtare të gjitha kombësive të saj.
Nga ky përçmim i aftësive të shqiptarëve për të ndërtuar një Shqipëri të lirë e të
pavarur buronte bindja që pati Faik Konica se Shqipëria nuk mund të dilte në dritë
në qoftë se krijimin e saj nuk e merrte në sqetull një fuqi e huaj, siç ishte
Perandoria Austro-hungareze. Përkundrazi, Sami Frashëri, e shpallte botërisht
bindjen se nuk duhej të shpresonin te fuqitë e huaja, mbasi ato kishin dhënë prova
se shikonin më tepër interesat e tyre se ato të shqiptarëve. Ai kishte besim të
patundur te shqiptarët për të qeverisur vetveten pa përkrahjen e fuqive të huaja.
Provën më të mirë e kishte dhënë, sipas tij, Lidhja Shqiptare e Prizrenit gjatë
periudhës që ajo vetëqeverisi Shqipërinë pa praninë e administratës osmane. Ajo
vendosi në vendet e çliruara një administratë dhe një rend shembullor - aq
shembullor sa sipas shprehjes të përmendur të Samiut, "çdo shqiptar flinte (në atë
kohë) me portën e shtëpisë hapur".
***
Kur më 1886 lindi "çështja maqedone" ashtu si Faik Konica, edhe Murat Toptani
ishte një personalitet fare pak i njohur. Ishte djali i parë i patriotit të shquar tiranas
Sermedin Seit Toptani, bashkëpunëtori i ngushtë i rilindësve të parë, në mënyrë të
veçantë i Abdyl Frashërit dhe i Sami Frashërit. Kishte jetuar rreth 20 vjet në
internim si kundërshtar i regjimit sulltanor. Gjatë internimit në qytetin Aka të
Kaukazit kishte lindur edhe vetë Murati, më 1867. Në fillim të viteve '90 ai la
internimin dhe u vendos në Stamboll. Këtu pati si kujdestar miqtë e atit të tij, Naim
Frashërin dhe Sami Frashërin. Në Stamboll ndoqi shkollën e Sulltanies. Nga
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miqësia me Naimin u lidh edhe krushqia me të: u fejua, pastaj u martua me Asijen,
vajzën e Sherif Frashërit (vëllai i Abdylit dhe i Naimit), të cilën pas vdekjes së
Sherifit (1874) Naimi e adoptoi si vajzën e tij. Nga Naimi Murati pati dhe një
përfitim tjetër: frymëzimin për të hartuar vjersha shqip, të cilat për nga tematika
kanë afri me ato të vjehrrit. Naimi duket se ka ndikuar te Murati në njëfarë mënyre
edhe në gjuhë, siç e tregojnë këtë poezitë e tij të hartuar në dialektin gegërisht,
tepër të afërt me toskërishten. Ndërkohë Murati vizitonte herë pas here atdheun. Më
1894 ai mbaroi shkollën "Sulltanie". Pasi u martua më 1895 u vendos së bashku me
të shoqen, Asijen, përfundimisht në Tiranë ku qëndroi, me disa ndërprerje, derisa
vdiq (1918).
Kur u vendos në Tiranë, Murat Toptani e gjeti popullsinë e qytetit të përçarë.
Përçarja kishte hyrë edhe në gjirin e familjes së madhe të Toptanëve. Kushërinjtë e
tij, Gani Toptani dhe Esat Toptani ishin shndërruar në agjentë të Sulltan Abdyl
Hamitit II, kurse pjesa tjetër e Toptanëve së bashku me Muratin kryesonin krahun
patriotik të popullsisë së Tiranës. Vetë Murati u bë një nga shtyllat e shkollës
shqipe që u hap në Tiranë më 1897. Duket se nën ndikimin e Muratit u përdor
alfabeti i Stambollit, të cilin qytetarët tiranas e quajtën alfabeti i Naimit. Më 28
tetor 1897 ditën kur do të hapej shkolla shqipe në Tiranë Murat Toptani u arrestua
nga xhandarmëria turke. Në lidhje me përshtypjen që shkaktoi arrestimi i tij,
nënkonsulli austro-hungarez në Durrës raportonte: "Arrestimi i Murat Toptanit nga
qeveria turke shkaktoi një zemërim të madh ndër shqiptarët. Refiku, vëllai i Muratit
ka pamjen e një kalorësi evropian, megjithëse nuk ka qenë në perëndim. Ai ka
bindjen e plotë se kajmekani e ka paditur Muratin dhe proteston kundër
arbitrariteteve të tij".
Arrestimi i Murat Toptanit u përhap menjëherë edhe jashtë kufijve të Shqipërisë.
Lajmin e dha shumë shpejt gazeta "Shqipëria" e Bukureshtit: "Një gjë me rëndësi të
madhe u bë këto ditë në Shqipëri. Kartat që na vijnë që andej thonë se Turqia zuri
Murat beun dhe do ta bëjë syrgjyn (internim - K.F.)". Murat Toptani mbasi u mbajt
i burgosur për disa kohë në Manastir u internua larg Shqipërisë, në fillim në
Ganipoli të Dardaneleve dhe më vonë në Tripoli të Afrikës Veriore. Disa muaj më
vonë, aty nga mesi i vitit 1898 ai u arratis nga Tripoli, duke dalë jashtë kufijve të
Perandorisë Osmane. Në fillim shkoi në Itali (në Napoli dhe në Brindizi). Këtu
arbëreshët e Italisë e pritën si hero. Së andejmi ai i dërgoi letër, më 14 korrik 1898
valiut të vilajetit të Manastirit, me të cilën pasi protestonte për burgimin e padrejtë,
kërkonte të falej si njeri i pafajshëm.
"Rashë viktimë e një shpifjeje. U burgosa dhe u dënova me internim... Po të bëni
hetime me siguri të gjithë banorët e vilajetit do të vërtetojnë pafajësinë time. Apo
mos vallë dhe shkëlqesinë tuaj e kanë bindur për shpifjet e bëra kundër meje nga
njerëz mizorë… Gjatë kohës që ndodhesha i burgosur i paraqita selisë tuaj të lartë
disa herë lutje me të cilat parashtroja gjendjen time të shkatërruar. Mesa duket aq
tepër do të jeni informuar keq për mua sa të mos dëgjoni zërin tim të ankimeve dhe
të mos merrni parasysh lutjen time që kërkonte ndihmën tuaj. Duke qenë i
pafajshëm mbeta në qoshet e internimeve, i mjeruar dhe i persekutuar. Mjerimi im i
kaloi kufijtë e durimit. Në këto rrethana mora parasysh çdo rrezik dhe u arratisa".
Valiu i Manastirit nuk u përgjigj. Si rrjedhim, Murat Toptani qëndroi në arrati.
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Arratisja pati jehonë të thellë edhe në qarqet diplomatike evropiane, sidomos
austro-hungareze.
Disa ditë pas letrës që i dërgoi valiut të Manastirit, Murat Toptani i nisi më 31
korrik 1898 një artikull gazetës "Shqipëria" që Visar Dodani botonte në Bukuresht
(Rumani). Në artikullin me titull "Shqipëria e shqiptarëve", shkruante:
"Ata njerëz që kanë hyrë në Mal të Zi janë faqezinj, shalrjepë, që s'munden të
rrojnë si shqiptarë të vërtetë me pushkë në dorë. E fort mirë kanë bërë! Të largohen
të ligjtë e të mbesin vetëm trimat e lirë. Vetëm zogjtë e Shqipërisë rrojnë nëpër
malet e larta me borë! E jo të zezat gala e sorra! Shumë jetë Shqipërisë! Le të mos
lavdërohet Nikolla (princi i Malit të Zi - K.F.), na ka njoftë e do na njohi. Le të
thotë kush të dojë që shqiptarët janë të egër. Po! Më të egër se luani jemi, kur një i
huaj vë këmbën me dhunë në këtë Shqipëri të bardhë që është kuqur sot nga gjaku
që kemi derdhur e po derdhim për lirinë e saj…"
Në të njëjtën kohë ai shprehte bindjen e njëjtë me atë të Samiut, se Shqipëria pasi të
çlirohej nga zgjedha do të ecte shumë shpejt drejt përparimit. "Me njëzet vjet liri shkruante ai në po atë artikull - Shqipënia mund të prijë e të shkojë para më shpejt
se Bullgaria e se Japonia. Ne, sa shqiptarë që jemi, do të luftojmë për me liru
Shqipëninë. Kush-di dhe Shqipëria ç'ë bahet? Jo, kurrë nga zemra e trimave
shqiptarë, kurrë për jetë s'u del shpresa e dëshira e lirisë. Shqipërinë për shqiptarët".
Nga Italia, Murat Toptani shkoi në Bruksel (Belgjikë) ku u takua me Faik Konicën
dhe së bashku me të udhëtuan për në Bukuresht. Shqiptarët e Bukureshtit u bënë të
dyve, por ca më tepër Murat Toptanit një pritje madhështore. Më 1898 ai shkoi në
Egjipt, përsëri në Itali, pastaj përsëri në Bukuresht. Arbëreshët i Italisë dhe
shqiptarët e mërguar e pritën kudo me entuziazëm. Arratisjen e tij e brohoritën si
një akt "për fatmirësinë e Shqipërisë dhe për gëzim të gjithë atyre që ndjehen
shqiptarë". Murat Toptani ngjalli te shqiptarët e mërguar shpresën se po trokiste ora
e çlirimit të atdheut nga zgjedha shekullore. Madje jehona e veprimtarisë së tij si
emigrant i shquar politik e vunë Toptanin në qendër të vëmendjes edhe të shteteve
të huaja të interesuara për ngjarjet në Shqipëri. Në të njëjtën kohë figura e Murat
Toptanit u ndodh në qendër të divergjencave që ishin shfaqur midis Faik Konicës
dhe Sami Frashërit.
***
Pikëpamjet që shprehu Murat Toptani pas arratisjes së tij nga Perandoria Osmane
tregonin se ai kishte pika takimi, por edhe pika dallimi si me platformën e Sami
Frashërit, ashtu edhe me atë të Faik Konicës. Duhet të kujtojmë këtu se Murat
Toptani ishte për nga mosha 17 vjet më i ri se Sami Frashëri dhe 8 vjet më i madh
se Faik Konica.
Faik Konica ishte për Muratin më simpatik se Sami Frashëri. Ai e njihte Faikun që
kur ishin nxënës shkolle në Stamboll. Që kur ishte nxënës ai e çmonte Faikun për
zgjuarsinë, energjinë, vendosmërinë dhe ambicien. Krahas virtyteve, ai i atribuonte
atij edhe disa vese. Para se të nisej për në Bukuresht, ku e priste Faiku, në një letër
që i drejtonte nga Brindizi Visar Dodanit në Bruksel më 22 korrik 1898, ai i
shkruante:
"E kam njohur fort të vogël kur ish në Stamboll, e donje fort edhe i thonja shumë
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herë: ti do të bënesh burrë i math dhe shqipëtar edh' e puthnja shumë herë atë shenj
të bukurë të madhe që ka në mjekër. Po të them që e donja si vëlla, si bir, si shpirti
im, edhe tash e dua se më dolli profecia e falli. Faiku u bë ashtu siç u pata lutur
Zotit, po nuk di: a dot ma dëgjonjë fjalën t'ime?" Asht i egër, zien si prush!".
Në fakt, Murati nuk pajtohej me shumë mendime të Faikut. E dinte se po t'ia
thoshte haptazi vërejtjet e tij, Faiku do të reagonte, madje ashpërsisht. Këtë kuptim
kanë fjalët që ai i shkruante Visar Dodanit në letrën e përmendur:
"Po e mbrapëna unë dëshmitari do të vete në Bruksel e do të rrihemi me të me
grushta si anglezët, si amerikanët, se ndryshe me kokën që ka Spiroja (pseudonimi i
Faik Konicës - K.F.) s'i dilet dot! Zoti ia falte mëmëdheut të ngratë! Sikur ne të
kishim edhe më të tjerë si ai zotëri. Por dashuria e bën egoistë. I duam vëllezërit të
jenë fare pa ngalëz e të thjeshtë. Shumë jetë Shqipërisë!". Për temperamentin e Faik
Konicës si kolerik, për denigrimet dhe fyerjet që ai i bënte kundërshtarëve të vet
është folur, madje edhe kritikuar me kohë. Ai ishte i prirur që brenda natës të
kalonte edhe ndaj miqve të tij më të ngushtë nga vlerësimet pozitive në epitetet më
negative që mund të dëgjonte njeriu në atë kohë. Më 1898 kur shkoi së bashku me
Murat Toptanin në Bukuresht ai e çmoi atje patriotin tiranas si vlerë të kombit
shqiptar. Por pasi Murati dëgjoi këshillën e Naimit dhe të Samiut u riatdhesua,
Faiku lëshoi kundër tij breshëri fyerjesh. Në një letër drejtuar Visar Dodanit më 3
prill 1900 duke kujtuar vizitën e përbashkët që kishte bërë me Muratin dy vjet më
parë (1898 - K.F.) në Rumani, ai shkruante: "Unë erdha në Bukuresht, dy vjet më
parë, të piqem me ju. Bashkë me mua ishte dhe një shërbëtor i sulltanit me emrin
Murat Toptani. Shqiptarët e Bukureshtit që janë të pasur e hiqen si atdhetarë,
prishën nja 10.000 franga për shërbëtorin e sulltanit (Murat Toptanin - K.F.). Ai
pastaj u ngrit e vate në Stamboll: me qi jam sado larg, nga gjaku me Ali Pashë
Tepelenën, unë që u rrita sa vjet në Evropë me dëshirën e Shqipërisë që më në fund
hapa i pari luftën e jam duke punuar e duke vuajtur që pesë vjet mua s'e gjykoj njeri
mirë të më ndihë, jo për vete por për fjalorin e Boçarit që donja ta nxirrja e për disa
të tjera libra, që presin të shtypen".
Faiku u zemërua me shqiptarët e Rumanisë, jo aq për Murat Toptanin, por për
lidhjet e tyre me Sami Frashërin dhe Naim Frashërin, të cilët tani ai i konsideronte
kundërshtarë të rreptë të tij. Për shkak të këtyre lidhjeve ai e akuzoi pa të drejtë
kryetarin e shoqërisë së Bukureshtit, Pandeli Evangjelin, përkrahës i Naimit dhe i
Samiut, si agjent grek vetëm sepse Shoqëria e Bukureshtit nuk pranoi të hiqte dorë
nga alfabeti i Stambollit. Madje, ai nuk e përmbajti veten kur duke folur për
abetaren shqipe të botuar me alfabetin e Stambollit i cili dihet se është vepra e Sami
Frashërit ta stigmatizojë më 29 nëntor 1901 "se është turp në sytë e botës së
qytetëruar të përdorim një abetare të ndyrë e të egër si atë që na nxorën
këmbëlëpirësit e sulltanit".
Një nga çështjet me të cilat Murat Toptani nuk arriti të merrej vesh me Faik
Konicën ishin marrëdhëniet që duheshin krijuar me arbëreshët e Italisë. Nga pritja
entuziaste që i bënë arbëreshët në Napoli dhe në Kalabri, ai formoi bindjen se ata e
donin Shqipërinë si patriotë shqiptarë. Nuk harroi të vinte në dukje me këtë rast
lajkën që i bëri gazetari arbëresh Anselmo Lorekio se ai, Murat Toptani, meritonte
të quhej pasardhësi i Skënderbeut. "Po shoh që vëllezërit e Italisë - shkruan Murat
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Toptani po më 22 korrik 1898 - punojnë me gjithë zemër për të mirën e
Shqipërisë... Ëndërr e italianëve është që të kenë detin Adriatik të lirë, se po të jetë
në dorë të Austrisë, tregtia nuk punon më". Ai mendonte se edhe me shtetet e tjera
Shqipëria duhej t'i kishte marrëdhëniet e mira. Megjithatë, vazhdonte ai, "sa të
mundemi me faqe të bardhë e me gjak të ftohtë. Shkurt, të mundohemi gjithnjë ta
çojmë ujët po në arën tonë. E zeza politikë e bën draguan dhelpër". Përkundrazi,
Faik Konica tani i lidhur me politikën e Austro-Hungarisë vazhdoi qëndrimin e vet
kundër Italisë. Për këtë arsye ai nuk arriti të merrej vesh me Murat Toptanin në
lidhje me bashkëpunimin me arbëreshët e Italisë. Pavarësisht nga divergjencat
Murati e respektoi Faikun.
Pas Brukselit të dy bashkë, Faiku dhe Murati, shkuan, siç u tha, në Rumani.
Kolonia shqiptare në Bukuresht u bëri një pritje tepër të ngrohtë. Në kohën kur ata
zbritën nga treni në stacion kishin dalë për t'i pritur me qindra anëtarë të kolonisë së
Bukureshtit. Mërgimtarët e Rumanisë tashmë të entuziasmuar nga përshtypja e
mirë që arratisja e Murat Toptanit kishte lënë në opinionin evropian, i bënë patriotit
tiranas një pritje më të ngrohtë se sa patriotit konicar. Zemërimin që pati nga kjo
sjellje ndaj Murat Toptanit, Faiku e ka shprehur në një letër që i dërgoi Visar
Dodanit dy vjet më vonë, duke e quajtur, siç u tha, "shërbëtor i sulltanit", vetëm se
pse ai u kthye në Shqipëri për të vazhduar veprimtarinë patriotike në atdhe.
Ndërsa besimi i Murat Toptanit te platforma e Faik Konicës zbehej nga dita në ditë,
platforma e Sami Frashërit po fitonte përherë e më tepër terren në ndërgjegjen e
patriotit tiranas. Katër çështjet që ia tronditën Muratit besimin e mëparshëm te
Faiku qenë: e para, presioni që ushtronte Faiku për të mbështetur fatin e ardhmërisë
së Shqipërisë në politikën e Austro-Hungarisë në një kohë kur Murati filloi të
anonte nga pikëpamja e Sami Frashërit, se Shqipëria kishte nevojë edhe për
ndihmën e Italisë, rrjedhimisht edhe për atë të arbëreshëve të Italisë, të cilët nuk po
e kursenin përkrahjen e tyre në mbështetjen e Lëvizjes Kombëtare. E dyta, gjuha
fyese e ashpër që Faiku po përdorte kundër Samiut dhe Naimit, e cila shkonte deri
në atë masë sa t'i stigmatizonte të dy vlerat e shquara të Rilindjes Kombëtare si
"këmbëlëpirësa" të sulltanit. E treta, mospërfillja e Faik Konicës ndaj veprimtarisë
që po zhvillonin personalitetet e shquara të Kosovës e të Dibrës për të rimëkëmbur
Lidhjen e Pejës, e ngjashme me Lidhjen e Prizrenit, e cila do të përballonte çështjen
kombëtare shqiptare në vorbullën e "çështjes maqedone". E katërta, sulmet
ofenduese që Faik Konica shprehte kundër alfabetit të Stambollit si një alfabet jo
kombëtar, i cili gjoja e dëmtonte, sipas tij, identitetin e gjuhës shqipe.
Por edhe afrimi i Murat Toptanit me dy vëllezërit Frashëri të Stambollit nuk ishte
pa probleme. Këmbëngulja e tyre që ai të kthehej në atdhe mbasi lëvizja kombëtare
në vend kishte më tepër nevojë për të se Evropa donte të thoshte për Muratin të
humbiste lirinë që kishte fituar me arratisjen e tij për të punuar dhe për të lëvizur.
Përshëndetjet, nderet, vizitat, takimet e zhvilluara lirisht të cilat nuk do t'i gëzonte
në Shqipëri bënin punën e tyre.
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Debati politik me Samiun e Naimin, Konica donte një vilajet autonom
Hezitimi për t'u kthyer në at dhe ose për të qëndruar në mërgim vazhdoi disa muaj.
Në atdhe e priste familja, por edhe rreziku i burgut. Në një letër të tij, Murati i
këshillonte bashkatdhetarët e vet të mos kishin frikë nga Turqia. "Mos kini frikë - u
thoshte ai bashkatdhetarëve në një letër që mban datën 13 korrik 1898 - se një herë
u gënjye plaka, thomi ne tiranasit. Nuk është më ajo kohë kur turku e zinte lepurin
me qerre".
Korrespondenca që zhvilloi Murat Toptani gjatë muajve të hezitimit me vjehrrin
Naim Frashërin dhe me vëllanë e vjehrrit, Sami Frashërin është shumë interesante.
Ato përmbajnë argumentet e riatdhesimit dhe motivet e hezitimit, të cilat njihen
vetëm pjesërisht nga publiku.
***
Më 1898 edhe pse siguroi mbështetjen e Austro-Hungarisë, Faik Konica mendonte
se çështjes shqiptare do t'i shërbente edhe një lëvizje e hapur politike për krijimin e
një vilajeti shqiptar autonom, si kundërvënie ndaj përpjekjeve të shteteve fqinje, të
cilat synonin aneksimin e trojeve shqiptare. Për këtë arsye, Faiku ngulte këmbë te
Murati që të qëndronte në emigracion, si figurë politike tashmë e njohur në arenën
ndërkombëtare dhe të vihej në krye të lëvizjes politike shqiptare. Madje, shqiptarët
e Misirit morën përsipër të botonin një organ periodik me program krijimin e një
principate shqiptare. Drejtimin e organit ata qenë të prirur t'ia ngarkonin Murat
Toptanit. Përkundrazi, Naim Frashëri dhe Sami Frashëri mendonin se ende nuk
ishte koha e përshtatshme për një lëvizje politike. Madje, atë e quanin të dëmshme,
mbasi në mbështetje të politikës së ruajtjes së statuquo-s, ajo do të shkaktonte
ndërhyrjen e Fuqive të Mëdha në favor të Turqisë. Sipas tyre në këtë moment,
çështjes shqiptare i shërbente ende shumë më mirë lëvizja kulturore shqiptare në
përgjithësi dhe hapja e shkollave shqipe në veçanti. Midis Faikut dhe vëllezërve
Frashëri ekzistonin divergjenca edhe në dy pika të tjera. E para kishte të bënte me
cilin alfabet duhej të shkruhej gjuha shqipe. Faiku ishte, sikurse u tha, kundër
alfabetit të Shoqërisë së Stambollit. Në revistën e tij "Albania" që ai kishte filluar të
botonte në Bruksel (1897) përdorte një alfabet të mbështetur krejtësisht mbi gërmat
latine dhe me kombinimin dygërmash përsëri latine për disa zëra të veçanta të
shqipes. Madje kishte filluar të botonte si shtojcë të "Albanisë" disa faqe shqip të
shkruar me alfabetin turko-arab. E dyta, pas botimeve të numrave të parë të revistës
duke vënë re se ajo nuk përhapej në Shqipëri, Naimi dhe Samiu i kishin propozuar
se ishin gati ta ndihmonin me mbledhje subvencionesh dhe me shkrime në rast se
Faiku do ta botonte revistën në Shqipëri ku do të përhapej lehtë, natyrisht duke
kursyer sulmet ndaj Sulltanit, mbasi në rrethanat e asaj kohe shqiptarët kishin më
tepër nevojë për lëndë kulturore patriotike, sesa për polemikë politike. Për të gjitha
këto arsye ata mendonin se Murat Toptani do t'i shërbente më mirë çështjes
kombtare duke u kthyer në atdhe. Përkundrazi, Faiku ngulte këmbë se revista e tij e
shkruar pjesërisht në shqip, pjesërisht në frëngjisht, do të kontribuonte në
popullarizimin e çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare, për të cilën kishte aq
nevojë Shqipëria. Duket se në fillim Murat Toptani mbante rezerva ndaj
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propozimeve që i bënin Naimi dhe Samiu. Arsyen na e thotë në një letër shkruar
shqip drejtuar Dr. Ibrahim Themos më 28 janar 1899. Murati dyshonte se po të
falej nga Sulltani dhe të kthehej në Turqi, autoritetet perandorake mund ta mbanin
në Stamboll, kurse ai donte që të kthehej në atdhe, në Tiranë për të përballuar, siç
shkruan ai vetë, rrezikun që u kanosej viseve shqiptare të Rumelisë nga synimet
bullgare. Në letrën e vet Murati shkruante ndër të tjera:
"Vëlla i dashtun Zotëni. Dy letrat e zotnis'sate i mora. Jam gëzu që qenkërki me
shëndet e mir dhe un fakiri mir jam. Por nga Stambolli më qitën nga ment, tu më
shkru që i mallkuari (e ka fjalën për kunatin e Samiut, Ali Beun, vëllanë e gruas së
parë të Samiut, tashmë i vdekur, funksionar i lartë në Mabejnë,) e thërret Sami benë
dita me ditë e i shtrengon që të bjen në atë shpell të sjonisë m'at qytet të mallku.
Nimo Zot! Mu pre gjith fuqia, e për të mramen herë i shkrova Naim begut një letër
turqisht ku i tham se çë kam hek për hapsanet (burgjet - K.F.) nëpër mërgimet, i
shkruj që gjith hyzmetet (shërbimet - K.F.) që kini ba e gjith ay gjak i trimave
shqiptarë që asht derdh për Turqinë a kështu me hapsane e syrgjynlik (internimet K.F.) po na shpërblehet me të qenmet njerëz t'urt e të ndershëm a asht no nji faj i
lig nër syt'e guvernesë Turqisë me të rujtmëninë Shqipëninë që mos të bjeri në dorë
të armiqëvet e na u mbajt mik me mbretninë a kaq krim i madh qenka në Kanun të
mbretnisë. I thash: e mbrapna, në Stamboll s'vinj dot! Në më lan të vete në Tiranë,
të mos dërgoj një irade (dekret - K.F.) tek ambasada këtu të më garantosi jetën e
trupin tim, të më lan në punët time, mos të më trazojnë! Dhe un i jap qefil Sami e
Naim benë që s'i nakatosem në punët e guvernit. Kur guverni e paska me ne që na
shqiptarët të mos hapim gojë e të mbyllim syt para propagandës bullgare! Po kujtoj
që Turqisë i duhen kështu njerëz të zjarrtë e patriotë, zhat e jo të na marr e të
kalbemi në Stamboll kur në Rumili duhenë njerëz të besës e patriotë kondra
bullgarit! Dervish Hima fort mir e bani që e rahu se ashtu (u duhet) qenëve por me
shkop u përgjigjet. Lexojeni "Yll i Shqipënisë", se Bullgaris dua t'i themi. Po un sot
e madkenej i kam syt e s'do të la D. Himën e kush do qi të jetë të bënj marrëzi. Të
faleminderit si dhe Ismail Pash edhe...të dashurë vëlla. Jami i zotnis'atë mik, vëlla,
sot e për gjith jetë - M. Toptani".
Duhet patur parasysh se jemi pikërisht në pragun e Lidhjes së Pejës, e cila mori
përsipër të përballonte rrezikun e copëtimit të trojeve shqiptare nga sllavët e
Ballkanit. Ngurrimin ai e shpjegonte, siç e thotë vetë, me argumentin se Porta e
Lartë mund ta mbante në Stamboll ose ta internonte larg Shqipërisë. Me një letër të
përbashkët tepër të gjatë (rreth tetë faqe) që Naimi dhe Samiu i drejtuan Murat
Toptanit më 8 janar 1899, në atë kohë në Bukuresht, i parashtruan një varg
argumentesh për ta bindur të shkëputej nga këshillat e Faik Konicës dhe të kthehej
në shtëpi. Naimi dhe Samiu e siguronin se po të jepte pëlqimin për t'u kthyer, do të
ndërhynin me anën e Ali Beut (ish-kunati i Samiut) pranë Sekretariatit të Pallatit
Sulltanor (Mabej) për të nxjerrë dekretin e faljes në bazë të lutjes që vetë Murati i
kishte drejtuar valiut të Manastirit, më 14 korrik 1898. Nga letra tepër e gjatë po
shkëputim këtu disa fragmente ndër pjesët më të rëndësishme të saj.
"Drita e syve tonë bejefendi ...Faiku është një erudit, por kundërshtar i rrugës
sonë... U mor vesh përse Faiku nuk pranon alfabetin tonë që zuri rrënjë dhe u
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përhap... Armiqtë e kombit tonë prej kohësh kanë dashur të na gënjejnë se gjuha
shqipe është një gjuhë e prishur dhe trashamane, se nuk shkruhet e nuk mund të
shkruhet, se nuk ka gramatikë, se shkencat nuk mësohen me të etj. Por më në fund
panë se shqipja u bë, u shkrua, u krijua alfabeti i saj (është fjala për alfabetin e
Stambollit - K.F.), u hartua gramatika, u shtypën librat e shkencës, u përkthyen
poezi të bukura prej çdo gjuhe të huaj. Me një fjalë, u kuptua se ç'gjuhë e përsosur
dhe e rregullt është shqipja. Na thonin se shkrimet tuaja s'i pranon askush. Por panë
se myslimanë, katolikë e orthodoksë, të gjithë i pranuan. Shkrimet e saj u përhapën.
U çelën shkolla. Për armiqtë tanë ka shumë rëndësi t'i dalin përpara një orë e më
parë kësaj lëvizjeje, ta shembin këtë ndërtesë që u ngrit dhe ta shkulin këtë pemë që
ka lëshuar rrënjë. Për të arritur këtë qëllim armiqtë s'po lënë gur pa lëvizur. Të
thuash se tani shqipja s'bën, nuk ta vë veshin kush... Biri ynë, jeni ende i ri,
gënjeheni shpejt. A e mbani mend kur më shkruanit prej Brukseli se Roçildi
(bankier i pasur - K.F.) deshi ta shpëtojë Shqipërinë? Vazhdimin e kësaj letre s'e
patë. E ç'do t'i bënte Roçildi Shqipërisë? Shumë-shumë një lëmoshë prej 100-200
lirash e asgjë më tepër. Pastaj thoni se në Bukuresht për çdo vit do të mblidhen
150000 lira. Këto fjalë janë vetëm një kështjellë në erë. Jo për çdo vit, po sikur të
japin shqiptarët menjëherë gjithë pasuritë e tyre, s'dimë a plotësohet shuma e
150000 lirave. Këto janë ëndrra. Ta zëmë se u mblodh një shumë e madhe. Nga ne
tani për tani s'pritet shërbim tjetër, veç aij që të hapim shkolla e të shtypim libra.
Evropa sot s'dëshiron të bëhet potere në Rumeli. Po të vërtetohet një gjë e tillë,
Evropa do ta shtrëngojë qeverinë ta shtypë menjëherë. Pastaj thoni se me këtë e atë
do të shkoni në Dalmaci dhe atje do të hapni shkolla e shtypshkronjë e s'di ç'ka
tjetër. Mirëpo personat që numëroni janë, që të gjithë, të dyshimtë. Asnjë prej tyre
s'mund ta ketë cilësinë e mësuesit. Do ta merrni aty, siç po thoni, edhe familjen. Po
a nuk mendoni se qeveria nuk iu lejon ta sillni aty familjen? Pastaj me se do ta
mbani? Njeriu nuk e çon familjen në vende të huaja duke u mbështetur në ndihma.
Aq më tepër, se na kanë urdhëruar që ta sjellim këtu familjen ose me vullnet ose
me dhunë, ose ruajna zot, mund ta internojnë diku. Me një fjalë, mos u bëni skllav i
fantazisë dhe mendoni gjëra që vlejnë të mendohen. Mos hartoni për çdo javë nga
një projekt. Megjithëse ambasadori i atyshëm është trembur nga nisma juaj dhe i ka
bërë të tremben edhe të tjerët, duhet të përfitoni nga ky rast dhe të vini këtu duke u
lidhur me kushte të forta. Sepse nesër ose më vonë ambasadori do ta kuptojë se
çfarë themelesh foshnjarake ka nisma juaj, e do të raportojë. E atëherë do të luteni,
por nuk do t'jua vërë veshin askush. Ka edhe një gjë: duke qëndruar në vende të
huaja për një kohë të gjatë, do të shtrëngohesh ta shesësh pjesë-pjesë çiflikun për të
ngrënë. Nuk rrohet me ajër. Mendoni se keni përpara një jetë e një të ardhme, keni
kalamaj. Në është për t'u bërë aty ndonjë punë, mund të bëhet edhe pa ju. Mund të
bëhen edhe në korrespondencë. Këto shkrime e këto shkolla ne i çuam deri në këtë
shkallë pa luajtur vendit e pa dalë në shesh. Kështu mund të punohet më lehtë e më
me siguri. Ju i keni bërë lutje nga Brindizi valiut të Manastirit duke u lutur të
ndërmjetësonte për faljen tuaj. E tani ju propozon vetë padishahu të vini dhe ju bëni
naze. Mendoni mirë dhe ashtu veproni. Ky rast nuk vjen më në dorë. Kur ta marrë
vesh sa e kotë është nisma juaj, ambasadori do të raportojë dhe pastaj s'iua vë kush
veshin sado të luteni. Prandaj, siç iu kemi shkruar përpara, na dërgoni një letër
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turqisht, por një letër që mund ta tregojmë aty ku duhet. Në këtë letër shtroni
kushtet që të mos pësoni ndonjë dënim, t'u sigurohet e ardhmja dhe po të doni,
shtoni edhe se dëshironi të jeni i lirë të shkoni në Shqipëri për t'u marrë me punët e
çifligut. Mund të kërkoni edhe falje e sigurime para se të vini këtu. Në këtë letër do
të thoni se keni marrë letrën tonë të dytë me anë të filan tregtari... Ne politikisht
nuk mund të bëjmë gjë, vetëm me anë të gjuhës dhe të letërsisë... ".
Letra e Naimit dhe e Samiut duket se tronditi vendimin e Muratit për të qëndruar në
mërgim. Kjo del nga një letër që vetë Murati i drejtonte Dr. Ibrahim Themos disa
ditë më vonë, më 7 shkurt 1899 me të cilën thotë se "pardje më takoi konsulli i
Turqisë dhe më tha se nga Stambolli i ka ardhur një telegram në të cilën njoftohet
se Sulltani më ka falur dhe do që të vete me gjithë familjen afër mbretit (pra në
Stamboll - K.F)". Pastaj shtonte: "Unë nesër në orën 11 do të vete ta takoj
ambasadorin. Të shoh pale se ç'gjë është. Pa e shtënë mirë punën në udhë dhe pa e
lidhur me garanci nuk shkoj në Stamboll. Sa të mundem do të luftoj të vete në
Tiranë".
Për të thyer ngurrimin e Murat Toptanit, Sami Frashëri, Mehmet Frashëri (vëllai i
vogël i tij dhe kunati i Muratit) dhe Ali Beu me një letër që i drejtojnë më 16 prill
1899 e siguronin se:
"...Këtu nuk ka asnjë rrezik për ju. Ne garantojmë se nuk do të pësoni as ndonjë të
keqe... Prej atyre (të arratisurve - K.F.) që janë kthyer deri tani askush nuk ka
pësuar ndonjë dënim. Pra, ju çfarë po bëni aty? A keni mundur të gjeni ndonjë
punë? Natyrisht jo. Nëse nuk do të ktheheni, me se do të jetoni? Apo duke marrë
hua, apo duke e shitur pasurinë tuaj? A iu përshtatet kjo juve? A mendoni se ku do
të jetë fundi i këtij qëndrimi? Shkatërrimi! Ju kërkoni nga Sulltani përpara se të vini
aktsigurimin dhe një dëmshpërblim prej 25000 frangash ari. Kërkesa të tilla të
natyrës së aktsigurimeve dhe dëmshpërblimeve i lejohen vetëm një shteti fitimtar t'i
diktoj një shteti të mundur, por që një personi t'i diktoj një shteti, nuk është dëgjuar
deri më sot. Në rrethanat e tanishme, juve iu takon që të vini menjëherë... Edhe
sikur ambasadori të mos u japë asnjë shpërblim për borxhet tuaja, madje as
shpenzimet e udhëtimit, ju përsëri nuk duhet ta lini varur çështjen e nisjes tuaj... Po
e sorollatët nisjen tuaj edhe për disa kohë, atëherë kthimi juaj do të bëhet i
pamundur. Nëse sot po na luten ata (të Mabejnit - K.F.), nesër do të detyrohemi t'u
lutemi ne atyre dhe atëherë ne nuk do të fitojmë gjë. Mos kini dyshim se kur të vini
këtu do të merrni një punë të përshtatshme".
Duket se fraza e fundit e letrës se kur të kthehej në Stamboll - do të merrni një punë
të përshtatshme - nuk ia larguan Muratit dyshimet se po të kthehej nuk do ta linin të
lirë të vinte në Tiranë. Në këtë ngurrim ndikuan ndoshta edhe këshillat që i merrte
nga disa shokë të tij, njëri ndër të cilët me një letër që mban nënshkrimin L. Lami i
thoshte haptas se kthimi në Stamboll "do të ishte një marrëzi që nuk e ka shoqen".
Për këtë arsye ai vazhdoi të qëndronte në Bukuresht edhe disa muaj, derisa aty nga
vjeshta e vitit 1899 iu plotësua kërkesa. Ai u lirua dhe pas një qëndrimi të shkurtër
në Stamboll, u kthye në Tiranë në fund të vitit 1899. Por persekutimet e tij nuk
morën fund. Pas gjashtë muajsh ai u internua përsëri në Çanak-kala dhe pastaj për
herë të tretë në Konjë të Anadollit ku qëndroi disa vjet deri kur fitoi revolucioni
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xhonturk, më 1908. Veç kësaj, po atë vit që u lirua ai pësoi dhe një internim të
katërt, këtë radhë nga xhonturqit.
***
Nga ky ballafaqim idesh dhe veprimtarish lind natyrshëm pyetja: prej këtyre dy
personaliteteve të shquar të lëvizjes kombëtare shqiptare të viteve të fundit të
shekullit XIX kush kishte të drejtë, Sami Frashëri apo Faik Konica? Pyetja e kthyer
ndryshe: kush i shërbente më tepër lëvizjes kombëtare shqiptare - veprimtaria
kulturore brenda vendit për të cilën anonte Sami Frashëri apo veprimtaria
publicistike jashtë vendit, për të cilën ngulte këmbë Faik Konica? Përgjigjja është e
prerë: që të dy! Çështja ka pak a shumë analogji me pyetjen që shtronin 100 vjet
më parë historianët italianë: kush i shërbeu më tepër bashkimit të Italisë, Xhuzepe
Garibaldi me veprimtarinë e tij revolucionare brenda vendit, apo konti Cavour me
veprimtarinë e tij diplomatike në arenën evropiane? Tani dihet përgjigjja e prerë e
historianëve italianë: që të dy! Shqipëria kishte nevojë për të dyja këto fusha lufte.
Ndoshta sipas momentit për njërën më tepër se tjetrën, por fundi i fundit për të dyja
bashkë.
Sidoqoftë, kur trokiti ora që të dy i kapërcyen kufijtë e fushës së tyre.
Sami Frashëri për shembull, në lidhje të ngushtë me aktivistët kosovarë dhe dibranë
nuk ngurroi të rreshtohej me ta, pa lëvizur nga Stambolli, kur u bind se duhej
mëkëmbur Lidhja e Pejës, e cila nën shembullin e Lidhjes së Prizrenit u angazhua
në luftë për të shpëtuar trojet shqiptare nga përfshirja e tyre në çështjen maqedone.
Dihet se në tremujorin e parë të vitit 1899 Samiu shkroi dhe botoi manifestin e tij
politik, ideologjik dhe ekonomik me titull "Shqipëria ç'ka qenë, ç'është dhe ç'do të
bëhetë", për ta patur parasysh delegatët që u thirrën për të themeluar Lidhjen e
Pejës.
Po ashtu edhe Faik Konica duke qëndruar vazhdimisht jashtë Shqipërisë nuk
ngurroi të nxiste lëvizjen kombëtare brenda në Shqipëri duke i porositur luftëtarët
shqiptarë të lirisë të respektonin normat e luftës, të cilat luanin një rol të veçantë në
opinionin evropian. Veç kësaj, revista e tij "Albania" edhe pse botohej jashtë, me
kanalet që kishte siguruar për t'u shpërndarë në Shqipëri kishte filluar të ndikonte
në opinionin e aktivistëve vendës.
Po Murat Toptani?
Për fat të keq, Murat Toptani, i cili sintonizonte të dyja këto fusha lufte nuk pati
mundësi të shquhej haptazi për shkak të internimit të gjatë që pësoi nga
administrata qeveritare turke. Sidoqoftë, sapo nga internimi i gjatë u kthye në
atdhe, ai u vu në krye të lëvizjes patriotike në qarkun e Tiranës, të cilën e
përfaqësoi duke shkuar si delegat i saj në Kuvendin e Vlorës, ku vuri nënshkrimin
në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.
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SHEFQET ZEKOLLI

LETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË ME
KARAKTER DIDAKTIK – MORALIZUES
Poezia shqipe për fëmijë, si pjesë e letërsisë për fëmijë dhe si pjesë e
letërsisë së përgjithshme, te ne është paraqitur dhe zhvilluar në kushte të cilat janë
karakteristike dhe të ngjashme me vetë zhvillimin e gjithëmbarshëm shoqëror, duke
reflektuar, përcjellë e ndonjëherë dhe duke iu paraprirë proceseve të cilat kanë çuar
deri te ndryshimet e mëdha edhe me karakter historik. Në të vërtetë, letërsia shqipe
për fëmijë, ngjashëm sikur ajo për të rritur, në këtë mënyrë ka luajtur edhe një rol
tjetër, përveç atij qendror; që të edukojë më të vegjlit edhe në frymën kombëtare,
duke i sensibilizuar ata për nevojën e kultivimit të dashurisë ndaj gjuhës shqipe,
vendit e atdheut, si dhe të njerëzve në përgjithësi. Megjithatë, kjo letërsi në asnjë
moment nuk ka harruar edhe nevojat qendrore të cilat kërkohen që një vepër letrare
të quhet e mirëfilltë si e këtillë dhe e cila iu dedikohet fëmijëve duke respektuar
kësisoj parimet themelore për edukimin e drejtë të më të vegjëlve, informimin e
tyre për dukuritë e natyrës dhe të shoqërisë si dhe për argëtimin e tyre. Duke u
nisur prej këtyre fakteve dhe këtyre rrethanave në të cilat është paraqitur dhe
zhvilluar më tutje letërsia shqipe, konstatojmë se shpeshherë, për të plotësuar
zbrazëtirën e krijuar për shkak të mungesës së krijimeve të mirëfillta për fëmijë,
vetë fëmijët, e më vonë edhe hartuesit e teksteve shkollore a propozuesit e listave
për lektura shkollore, kanë qenë të detyruar që disa prej këtyre krijimeve, pa ndonjë
dedikim të qartë se kujt i kushtohen, ta lexojnë, konsumojnë e radhisin në kuadër të
literaturës për fëmijë e për të rinj të moshës shkollore. Për këtë arsye një numër i
madh i studiuesve konsiderojnë se “letërsia për fëmijë dhe ajo për të rritur nuk kanë
ndonjë kufi të prerë që i ndan njërën nga tjetra, sidomos kur është fjala për krijuesit
e saj”.1 Shkrimtarët shqiptarë, qofshin këta poetë a prozatorë, posaçërisht ata të
cilët i takojnë plejadës së parë të shkrimtarëve, synim kryesor kishin kultivimin e
gjuhës shqipe nëpërmjet krijimeve artistike, sensibilizimin e masave më të gjëra për
nevojën e ruajtjes së trashëgimisë dhe identitetit kombëtar dhe popullarizimin e
vlerave e elementeve të cilat këtë identitet kombëtar dhe trashëgimi shekullore e
vinin në funksion të ngritjes së vetëdijes popullore për çlirim nga pushtuesit e
njëpasnjëshëm, duke e edukuar dhe arsimuar popullin, qoftë edhe në këtë mënyrë
mjaft modeste. Ky mision i intelektualëve të kohës, sa i vështirë aq dhe fisnik e
atdhedashës, haste në pengesa të shumta; mungesa e një alfabeti të vetëm në të cilin
do të shkruhej, mungesa e shkollave në të cilat do të arsimohej popullata më e
gjerë, mungesa e traditës në të shkruar si dhe pengesa të tjera të cilat i sillnin
1

Vehap Shita, Gjurmave të letërsisë, Rilindja, Prishtinë 1980, f. 27
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pushtuesit e njëpasnjëshëm. Të gjendur në një situatë të këtillë, shkrimtarët e parë
shqiptarë për fëmijë, të shkolluar gjithmonë jashtë vendit, nëpër kolegje a mejtepe
fetare, jo që krijimet e para të tyre i sollën në frymën e doktrinave të feve të cilave
u përkisnin, por edhe temat të cilat i trajtonin nuk ishin të përcaktuara qartë se cilës
kategori të grupmoshave u takonin. Rëndësia bazë që duhej theksuar ishte porosia
të cilën ajo përcillte te lexuesit e paktë, të cilët duhej ta kuptonin atë jo vetëm si
një krijim argëtues, si një ndër elementet themelore që një krijim artistik për të
vegjlit duhet të ketë, por si një mënyrë edukimi e informimi për botën që i rrethon
dhe tendencën që atë ta shndërrojmë në një mjedis sa më të mirë dhe sa më të
përshtatshëm për të gjithë.
*

*

*

Krijimtaria gojore te ne u paraqit dhe filloi të formësohet mjaft herët duke
zëvendësuar kështu krijimet e shkruara të cilat për shkak të kushteve dhe
rrethanave në të cilat jetonin shqiptarët mungonin. Kjo krijimtari gojore, me gjithë
bartjen e krijimeve të lindura qysh në kohët e lashta, më hovshëm filloi të
zhvillohej në mes të dy civilizimeve; në mes të kulturës perëndimore evropiane të
cilës i takonte dhe së cilës kulturë i kishte dhënë mjaft dhe civilizimit oriental të
lindjes e cila më vonë u imponua dhunshëm jo vetëm te ne por edhe te popujt tjerë
të Ballkanit. Krijimet e para popullore gjithsesi bartin vulën e traditës së
pamohueshme dhe mjaft të pasur, ndërsa më vonë këto krijime formash të
ndryshme ishin në angazhim të përhershëm që kjo traditë jo vetëm të ruhet e tillë si
është, por edhe të “mbrohej” prej ndikimeve të jashtme deri te herë- herë tjetërsimi
i tërësishëm i tyre. Një punë e këtillë ishte tepër e rëndësishme sepse siç konstaton
prof. Leontina Gega “Gjatë këtij rrugëtimi shumëshekullor kjo letërsi, me një
besnikëri të pashoqe, i ka përcjellë brez pas brezi të gjitha format dhe manifestimet
e ndryshme të jetës e të mendimit shoqëror.”2 Si e këtillë ajo edhe sot e kësaj dite
mbetet, edhe sipas studiuesve tjerë si pararendëse e letërsisë së shkruar, si model i
mirë i krijimeve të shumta dhe frymëzim për trajtime artistike të shkruara prej
shkrimtarëve të cilët në letërsinë shqipe u paraqitën shumë më vonë. Megjithatë,
falë kësaj përvoje popullore dhe falë edhe pasurisë së pamohueshme të temave e
motiveve tejet interesante që bartë në vete letërsia popullore, letërsia e shkruar, si
për të vegjlit po ashtu edhe ajo për të rriturit do të huazojë këto elemente të cilat atë
e bëjnë edhe më të begatë edhe më të përshtatshme për brezat që do të vijnë.
Krijimet popullore, qofshin këto ninulla, përralla, tregime popullore, lojëra
fëmijësh etj. janë vetëm disa prej formave artistike të cilat u krijuan për t’u
argëtuar, informuar e edukuar brezat e rinj të fëmijëve, krijime këto të cilat
shërbyen si brumë i përshtatshëm dhe frymëzim për krijime tjera artistike të
shkruara shumë vite më vonë, atëherë kur u poqën kushtet për këtë.

2

Leontina Gega, Përkimet e letërsisë gojore me poezinë e shkruar për fëmijë (Rexhep
Hoxha, Vehbi Kikaj, Rifat Kukaj), Instituti Albanologjik, Prishtinë 2004
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* * *
Falë kësaj përvoje dhe vlerave të vjela prej kësaj krijimtarie popullore,
gjithsesi edhe nën ndikimin e krijimeve artistike për fëmijë të shkrimtarëve të
mëdhenj botërorë që krijuan për të vegjlit, poezia shqipe për fëmijë sikur edhe e
gjithë letërsia shqipe për fëmijë lindi dhe u zhvillua në një krijimtari letrare e
pasuruar dhe e fisnikëruar me të gjitha cilësitë e një letërsia e cila i përmbushte
kriteret artistike letrare e edukative konform kushteve dhe kërkesave të kohës kur u
krijua. Gjithsesi, sikur edhe pothuajse të gjitha letërsitë kombëtare, në fillimet e
veta edhe letërsia shqipe për fëmijë dhe në kuadër të kësaj edhe poezia i kishte
mangësitë dhe dobësitë e veta. Në këtë drejtim si’ ç konstaton Profesor Agim Deva
“ajo nuk ka merituar që t’ia kthejnë shpinën teoria e letërsisë, historia e letërsisë
dhe së fundi ta shqyrtojë herë pas here vetëm kritika letrare”3. Letërsia shqipe për
fëmijë, posaçërisht krijimet e botuara gjatë pjesës së dytë të shekullit të kaluar dhe
këndej, tanimë zë një vend të rëndësishëm dhe të respektuar në letërsinë e
gjithëmbarshme për të vegjlit që krijohet në botë duke u bërë kështu pjesë e një
krijimtarie letrare artistike e cila lexohet me kënaqësi e respekt.
Para se të shqyrtojmë dhe vlerësojmë kohen dhe rrethanat e paraqitjes së
krijimeve të para për fëmijë, e kemi fjalën për poezinë shqipe për fëmijë, vlen të
përmendet çështja e periodizimit të kësaj letërsie, problem ky me të cilin janë
marrë shumë studiues por që si element kyç i studimit të letërsisë mbetet ende si
çështje e hapur. Mbetet çështje e hapur sepse ndonjë ndarje të prerë në mes të
periudhave vështirë se mund të bëhet, pastaj për shkak të veprimit të shkrimtarëve
të caktuar në dy periudha kohore e letrare si dhe për shkak të pranisë së elementeve
dhe cilësive të një periudhe të bartura te periudha tjetër. Vetë studiuesit, të cilët
gjithmonë nuk kanë qenë në nivele të këtilla, periodizimet i kanë bërë “sipas një
kriteri gjeografik, historik, kulturor apo duke marrë për bazë metodën letrare të
krijimtarisë artistike”.4 Gjithsesi, periodizimet e letërsisë shqipe për fëmijë që i
kanë bërë fillimisht Hamit Boriçi dhe më vonë Bedri Dedja, Astrit Bishqemi,
Agim Deva, kanë vlera të pamohueshme dhe lehtësuese për studiuesit e
mëvonshëm të kësaj pjese të letërsisë së përgjithshme shqipe.
Pas krijimeve të bukura popullore për të vegjlit në letërsinë shqipe pason
një periudhë gjatë së cilës përfundimisht krahas kësaj krijimtarie popullore do të
fillojë, megjithëse me mjaft modesti të krijohen vepra të shkruara didaktike –
fetare për fëmijë. Këto krijime të para në të vërtetët nuk ishin të shkruara për fëmijë
a për të rritur; ato kishin një synim konkret, mjaft domethënës dhe të dobishëm për
kohën; që të shërbejnë si udhëzues fetar gjatë meshës në kishë dhe si libra lutjesh
të krishtera.
Vjersha e parë e shkruar në gjuhën shqipe vjen prej Lekë Matrënges
(1560 – 1616), një prifti arbëresh i cili këtë e botoi te libri i tij “Doktrina e
Krishterë” (“E mbsuame e krështerë”) , libri i dytë i botuar në gjuhën shqipe, pas
“Mesharit” të Gjon Buzukut, botuar në vitin 1555. Libri i Matrëngës u botua në
3

Dr. Agim Deva, Poezia shqipe për fëmijë (1872-1980), f. 9, Rilindja, Prishtinë1982
Astrit Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare për fëmijë, Universiteti “A. Xhuvani”,
Departamenti i Letërsisë, Elbasan, 2001
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Romë në vitin 1592 dhe është një katekizëm i vogël i përbërë prej vetëm njëzet e
tetë faqesh. Ky në të vërtetë është një përkthim latinisht i librit të priftit spanjoll
Jakob Ladesma (1516-1619) që vetë Matrënga (Luka Matranga) e kishte bërë për
qëllime praktike. Libri është me rëndësi historike si libri i parë i botuar në dialektin
e jugut, për dallim prej të gjithë librave tjerë të letërsisë së vjetër të cilët ishin
botuar në dialektin verior.
“Doktrina e Krishterë” e Lekë Matrënges “përmban një hyrje në italishte,
një vjershë me tetë vargje që përbën mostrën më të hershme të poezisë së shkruar
në vargje si dhe katekizmin, që përbëhet nga mësime fetare për doktrinat kishtare
në formën e pyetje-përgjigjeve”.5 Ky libër iu mundësonte fëmijëve arbëresh të
Sicilisë të marrin mësimet e para fetare në formë të dilaogimit në mes të nxënësve
dhe mësuesit të tyre prift. Kjo vepër e Lekë Matrënges është e shkruar në alfabetin
latin ndërsa vlera më e madhe dhe më e rëndësishme për ne është tek vjersha
“Kënga e përshpirtshme” si vjersha e parë e zbuluar deri tani e botuar në gjuhen
shqipe. “Kënga e përshpirtshme” është e shkruar në tetë vargje
njëmbëdhjetërrokëshe ndërsa te fëmijët por edhe te të rriturit përcjell mesazhe
domethënëse për nevojën e krijimit të veprave të mira në këtë botë, për të rezervuar
një botë tjetër edhe më të mirë në botën tjetër:
“ Gjithëve u thërres, kush do ndëljesë,
Të mirë të kërshtee burra e graa,
Mbë fjalët të tinëzot të shihi meshë,
Se s’ishtë njeri nesh që mkatë s’kaa;
E lum kush e kujton se kaa të vdesë,
E mentë bashkë mbë tënëzonë i kaa;
Se Krishti ndë parrajsit i bën pjesë,
E bën për bir të ti e për vëllaa.6
Libri i dytë më i rëndësishëm i fillimit të krijimeve për fëmijë si dhe i vetë
interesimit për ta është gjithsesi libri i autorit të abetares së parë në gjuhen shqipe,
duke u bërë njëherësh edhe autori i parë që drejt për së drejti iu kushton një kujdes
të veçantë fëmijëve, jo vetëm me këtë abetare. Ky është Naum Veqilharxhi. Emri i
vërtetë i tij është Naum Panajot Berdhi. Duke e përkufizuar krijimtarinë e
gjithëmbarshme të Naum Veqilharxhit, akademik Rexhep Qosja ndër të tjera
shkruan: “Duke e zbuluar rëndësinë e gjuhës shqipe si gjuhë kombëtare; rëndësinë
e alfabetit të saj të veçantë, si alfabet që do t’i afronte shqiptarët e tri besimeve dhe
të tri shkollave; rëndësinë e arsimit, si arsim në gjuhën kombëtare; rëndësinë e
historisë dhe, më në fund, të traditave zakonore dhe kulturore, në përgjithësi, si
histori e një popullit të veçantë ai, objektivisht. e shënon fillimin e një ndërgjegje të
re në jetën e popullit shqiptar mbi të cilën, tani e tutje, do të krijohet letërsia
shqipe”.7 Po sipas Profesor Qosjes, me paraqitjen e Naum Veqilharxhit dhe me
5

Robert Elsie, Letërsia shqipe, Një histori e shkurtër, f. 20, Skanderbeg books, Tiranë 2006
Po aty, f. 22
7
Rexhep Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi II, f. 31, Rilindja, Prishtinë 1990
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botimin e veprave të tij fillon një epokë e re jo vetëm për letërsinë shqipe por edhe
për vetë kauzën kombëtare për shkak të frymës së re të bashkimit që ai e futë në
artin e tij, duke mundësuar kështu që faktori i përçarjes kombëtare, i pranishëm
gjithandej të pësoj një çarje të fortë në favor të faktorëve tjerë unifikues e
fuzionues. Vepra e Naum Veqilharxhit te intelektualët shqiptar të kohës u prit me
gëzim dhe duarhapur ngase tani më iu hapeshin dyert botimeve tjera në gjuhen
shqipe ndërsa alfabeti dhe shkrimi shqip mund të merrnin një hov të ri. Abetarja e
tij e titulluar “Fort e shkurtër e i përdorshëm ëvetar shqip”, e botuar në vitin 1844
në Rumani kishte vetëm 8 faqe. Me gjasë, i pakënaqur tërësisht me punën e bërë
por edhe i inkurajuar nga entuziazmi i pritjes së mirë të librit, Naum Veqilharxhi e
plotësoi atë me “materiale të reja, duke i dhënë karakterin e një libri të vërtetë
mësimor”.8 Ribotimin e abetares Veqilharxhi e bëri në vitin 1845 duke i ndryshuar
edhe titullin: “Abetare e re për fëmijë, që nisin të mësojnë për herë të parë me copa
të zgjedhura, të mira e plot përfitime”. Se ky libër iu kushtohet vetë fëmijëve dhe të
rinjve me qëllim që të ruajnë e mësojnë gjuhën shqipe dhe në gjuhën shqipe fletë
vetë titulli i abetares sikur edhe sqarimi që autori na jep në parathënien e saj, duke
iu falënderuar perëndisë që mundi nuk i shkoi huq si dhe duke theksuar gëzimin e
shqiptarëve për botimin e një libri të këtillë: “...Mijë, mijë herë lëvdata pastë Zoti,
Perëndia jonë e qiejve, që mundimet e mia s’vanë kot! S’trembem, o djem! Se ndo
ju, ndo prindët tuaj, do e prisni më me gaz se të parën këtë avëtor të ri, bërë vetëm
për ju djalërinë...”.9
Entuziazmi i Naum Veqilharxhit për t’u marrë me punë krijuese dhe për të
ngritur vetëdijen kombëtare duke lëvruar gjuhën shqipe dhe duke u munduar për
krijimin e një alfabeti shqip, ushqehet prej vullnetit të tij të mirë dhe optimizmit të
theksuar se gjërat mund të ndryshohen në favor të çështjes kombëtare dhe
njerëzimit në përgjithësi po qe se punohet me vullnet dhe këmbëngulje. Këtë porosi
dhe këtë këshillë e përcjell edhe një strofë e një vjershe shqipe e titulluar “Epar e
tëmsuarit frik’ e perëndisë” në të cilën autori apostrofon nevojën e këmbënguljes
për të çuar gjërat deri në fund, edhe përskaj fillimeve të vështira:
Çdo e nisur q’ësht’ e rëndë,
s’ka njeri që nuk e di,
por kushdo kur do të vihet
si shpëton gjëset ati.
Në botimin e dytë të abetares të shtypur në vitin 1845, tanimë më të
vëllimshme, me gjithsej 50 faqe dhe gjithsesi më përmbajtjesore, Naum
Veqilharxhi na sjell një tjetër margaritarë, një vjershë tjetër e cila, për shkak të
“rolit revolucionar të ideve të tij në jetën historike dhe mendore të popullit”, do të
vendoset në “ballinën e “Alfabetares së Gjuhësë Shqip”, të botuar në Stamboll në
vitin 1879”.10
8
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Kurrëkush me ment të vet
mos mburretë se ndiç gjet
pa dashun’i madhi Zot,
fletë pema s’lëshon dot.
Për vetë idetë e tij përparimtare, botimet e tij nëpërmjet të cilave Naum
Veqilharxhi synonte të zgjonte vetëdijen shqiptare dhe të sensibilizonte posaçërisht
të rinjtë, u helmua prej kishës grek në Stamboll në vitin 1866. Vetë vdekja e
Veqilharxhit nga ana tjetër sensibilizoi edhe më shumë intelektualët shqiptar për
një punë edhe më të madhe për çështjen ndërsa vepra e tij shërbeu si një
udhërrëfyes shembullor për veprime të mëtutjeshme.
Shekulli i nëntëmbëdhjetë është periudha e kthesave të mëdha jo vetëm
për letërsinë shqipe por edhe për rrjedhat e mëtutjeshme që do të marrë kultura,
arsimi e shoqëria shqiptare. Është koha kur krijuesit shqiptar, pas një ballafaqimi të
tmerrshëm me të gjitha të këqijat që iu kishin sjellë okupimet e gjata, okupime
këto të cilat jo vetëm që kishin penguar zhvillimin normal të shoqërisë shqiptare
por që ishin munduar edhe të shfarosin vetë qenien e tij si komb, filluan të
këndellen dhe të veprojnë me mend e të organizuar mirë. Në fushën e letërsisë
shqipe tanimë fillon të bëhet diferencimi më i theksuar i krijimeve për fëmijë dhe
duke u profilizuar edhe poetët e parë të cilët do të krijojnë vetëm për të vegjlit.
Këtu, posaçërisht në gjysmën e dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë do të bëhet
ndarja dhe kapërcimi prej letërsisë didaktike moralizuese për fëmijë në letërsinë e
shkruar artistike për fëmijë. Është kjo periudha e artë e vënieve të themeleve të
shëndosha të një letërsie e cila më vonë, duke krijuar përvoja të mira e të shëndosha
do të zhvillohet e do të lëshojë shtat duke e ngritë edhe nivelin artistik edhe ideor
në shkallën e letërsive tjera.
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YZEDIN HIMA

VEXHI BUHARAJA, ORIENTALIST I
SHQUAR
Figura e Vexhi Buharasë për vite të tëra ka qënë e mbështjellë nga një tis
mjegulle, gati mitike. Poezitë e Saadiut, të përkthyera prej tij, në qytetin e Beratit
dhe më gjerë qenë mësuar përmendësh edhe nga njerëz të thjeshtë. Buharaja nga
lexuesit shihej me adhurim, sikur të ishte autori i atyre poezive dhe sentencave të
famshme. Më pas ai nisi të përkthente poetë të tjerë nga persishtja me synimin e
hartimit të një antologjie, nisi të lexonte e shqipëronte në portikë, në rrasa mermeri,
në vende të shenjta dhe në pllaka varresh, vargje që qenë shkruar në gjuhët
orientale. Nisi të përkthente defterët osmanë me zellin e një të pashpresi. Nisi të
përkthente “Shahnamenë”, por Firdeusi dhe “Shahnameja” e tij nuk njihej nga
lexuesit shqiptarë, sepse nuk u botua sa qe gjallë Buharaja. Ai qendronte në
shtëpinë e tij modeste për orë të tëra mbi libra me një alfabet ekzotik, lexonte e
shkruante deri në mbrëmje vonë. Qytetarët e Beratit e respektonin, e shoqëronin,
disa sosh me siguri që edhe e spiunonin, ndonëse ai qe mjaft i përkorë dhe i
kujdesshëm në ato që bënte dhe fliste. Flitej se punonte në Akademinë e
Shkencave. Banorët e rrugicës së tij çuditeshin me punonjësin e Akademisë që
punonte gjithë ditën dhe gjysmën e natës në dhomën e vogël të shtëpisë, që s’kishte
asgjë nga hija e rëndë e Akademisë.
Të vjetrit thoshin se V. Buharaja dikur kishte shkruar edhe vetë poezi të
ndjera. Askush nuk dinte të thoshte ndonjë varg nga poezia e tij. Në bibliotekën e
qytetit gazetat dhe revistat e viteve ’40, ku kishte botuar poezitë Buharaja, qenë të
rezervuara, që do të thoshte se lexuesit e thjeshtë nuk mund t’i shfletonin. Poezitë e
Buharasë qenë strukur në atë kohë brenda burgut të fondit të rezervuar. Lexuesit
pasionantë të asaj kohe përpiqeshin të përfytyronin se si mund të qenë ato poezi. A
kishte shkruar ndonjë poezi për dashurinë? Flitej se kishte dashur një vajzë
tiranase. A kishte lënë gjurmë në ndonjë poezi të Buharasë kjo vajzë dhe a mund të
përcaktohej identiteti i saj? A vazhdonte të shkruante ende poezi Vexhi Buharaja?
Kujt ia tregonte poezitë e tij? Atyre burrave “që flisnin tërë ditën për çmimin e
grurit dhe të misrit dhe se kush është i mire kush është i keq”, pa dyshim që jo.
Qenë disa mjegulla që formonin shtresime që të pengonin të arrije deri te Buharaja.
Mjegulla e parë qe fakti që Buharaja kishte shkëlqyer në poezi në vitet e
luftës, në kohën “kur gjaku derdhej rrëke dhe bota qe përfshirë nga urrejtja,
djaloshi Buharaja shkruante poezi për dashurinë”, kur bashkëmoshatarët e tij
rroknin pushkën, Buharaja mbërthente penën dhe shqipëronte Shirazinë.
Mjegulla e dytë qe diferenca në kulturë e Buharasë me mjedisin që e
rrethonte. Një njeri që dinte gjuhët kryesore të Perëndimit dhe të Lindjes, që kishte
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siguruar në mënyrë autodidakte një formim kulturor brilant, vetiu rrethohej nga një
aureolë e padepërtueshme. Tregojnë se te stoli i famshëm në parkun “Dëshmorët e
Kombit” në Berat, vendin e V. Buharasë nuk e zinte askush. Ai ulej midis atyre
burrave në moshë dhe niste të tregonte përrallën e radhës me një gjuhë mjaft të
thjeshtë, si gjuha e teksteve të fëmijëve në kopshte. Mjeshtri e dinte mirë se si
duhet të përshtaste rrëfimin për ata që e rrethonin. Ata e dëgjonin gojëhapur. Një
Zot e di se sa i vetmuar ndihej Buharaja midis atyre burrave!
Mjegulla e tretë qe e kaluara e tij misterioze për shumicën e qytetarëve. Pse
e futën në burg njeriun që nuk merrej as me politikë, as me tregëti, por shkruante
dhe përkthente poezi? Nuk ishte zbehur ende në sytë e qytetarëve ai mal me libra
që iu konfiskua Buharasë. “A mund të lexonte njeriu një mal me libra?” Kjo pyetje
nuk kishte marrë kurrë përgjigje.
Mjegulla e katërt qe libri i munguar poetik dhe distanca e Buharasë me
poezitë e tij, distancë që me kalimin e kohës zgjatej. Ato të burgosura në fondin
rezervë, ndërsa ai në stolin e pagdhendur të rrojtores në qendër të qytetit. Ndrinte
rrojtorja nga humori i berberëve dhe pasqyrat e shumta. Vexhi Buharanë me zor e
dalloje në një kënd të rrojtores, larg pasqyrave dhe pasqyrimit, në vetminë e tij të
shenjtë.
Mjegulla e pestë qenë vizitat e njerëzve të shquar në shtëpinë e Buharasë,
profesorë, studiues, botues, akademikë. Ndër ta edhe i ndjeri profesor Aleks Buda e
ka vizituar dhe është parë në shoqëri me Vexhi Buharanë në vitet e vështira për të.
Jemi kuriozë nëse profesori i njohur ka lënë ndonjë shënim për këtë takim. A nuk
ishte enigmë fakti që një faturist rrojtoreje të shoqërohej për orë të tëra nga kryetari
i Akademisë së Shkencave? Që një njeri i padëshirueshëm të vizitohej nga një
pjesëtar i familjes së Hoxhës, studiuese në një institucion qendror?
Mjegulla e gjashtë qe mbiemri Buharaja, një qytet mijëra kilometra larg
Beratit. Disa mendonin se qe një familje me origjinë perse që kishte mbetur në
Berat si disa familje armene, hebreje, ruse të bardhë dhe boshnjake që qenë
vendosur në Berat që herët. Mjegulla e shtatë qe dashuria a simpatia e fshehtë e
poetit për një vajzë, e cila frekuentonte një nga institucionet fetare në Tiranë, ku
predikonte e këndonte me një zë mjaft të bukur poeti 19 vjeçar. Nuk dihet saktë se
çfarë ka ndodhur me dy të rinjtë. Lufta që erdhi edhe në Shqipëri në vitin 1939, kur
vendi u pushtua nga italianët, i ndau të rinjtë. Buharaja me siguri e mallkoi luftën
se i largoi ëndrrën a dashurinë e tij. Gjatë viteve të pushtimit ai e përbuzi luftën
duke u marrë me letërsi. Pas lufte u martua me një vajzë nga Berati.
Mjegulla e tetë qenë sytë e Buhrasë, krejt fëminorë edhe kur ai kaloi të
gjashtëdhjetat. Vështrimi i tij i pafajshëm trondiste gjithkënd që kishte një shpirt.
Mjegulla e nëntë qe një aureole mistike që e rrethonte poetin që besonte te
Zoti dhe në të ri kishte kryer edhe një shkollë fetare.
Buharaja jetoi në një vetmi të thellë, ndonëse qe i rrethuar, ose qe në rrethim nga të
afërm, bashkëmoshatarë dhe kolegë të rastësishëm pune.
Menduam se duke hedhur një vështrim mbi poezinë e tij, duke bërë edhe ndonjë
sprovë krahasuese, duke sjellë mendimet e disa personaliteteve të letërsisë dhe
kulturës për krijimet e tij dhe shqipërimet e teksteve letrare dhe ato jo letrare nga
gjuhët e Orientit, duke shfaqur edhe ndonjë mendim për mrekullinë e gjuhës në
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poezinë e madhe perse, sjellë në shqip mjeshtërisht nga Buharaja, duke u ndalur në
poetikën e tij dhe duke e lënë derën hapur për t’u kthyer sërish, mund ta largojmë
sadopak atë tis mjegulle që përmendëm më lart për të njohur e takuar Vexhi
Buharanë, poetin, dijetarin dhe shqipëruesin, pa mjegull e mite.
Saadiu dhe Buharaja
“Vargu jeton jetën e brendshme të autorit të tij” - shkruan Vexhi Buharaja në
parathënien e “Gjylistani dhe Bostani” të Saadi Shirazit, i quajtur edhe “Shekspiri i
Lindjes”. Është një thënie që të trondit, vetëm me një fjali, gjithësej gjashtë fjalë.
Poezia që shpirtëzon sende, dukuri : deti qesh, lumenjtë vrapojnë, mali hesht,
në këtë rast shpirtëzohet vetë: Vargu jeton! Brenda një fjalie Buharaja na jep një
përcaktim për poezinë e Saadiut, që të tjerët do të shpenzonin fraza të tëra për të
shpjeguar se poezia e tij ka një ndjeshmëri të lartë, se ajo përcjell botën e trazuar
shpirtërore të autorit, se te vargu autori derdh shpirtin e tij, etj. etj. Ndonëse janë
shpenzuar fjali të tëra nuk janë thënë pikërisht atë që Buharaja nënvizon në një fjali
të vetme: “Vargu jeton jetën e brendshme të autorit të tij. Brenda thënies së
Buharasë kemi përdorim të kohës së tashme të foljes jeton. Ai nuk përdor kohën e
kryer e thjeshtë: Vargu jetoi jetën e brendshme të autorit të tij, por kohën e tashme
që do të thotë se edhe pse kanë kaluar shtatë shekuj nga vdekja e Saadiut ( 1203 ose
1210- 1290), vargu jeton, në mënyrë të pavarur nga autori i tij. E vetmja varësi
është se vargu jeton pikërisht jetën e brendshme të autorit. Pra jeton jetën e
brendshme të Saadiut. Buharaja i ka kursyer gjuhës fjalë e fjali të tëra etj. etj.
Buharaja në një fjali me gjashtë fjalë ndëkohë ka kryer punë duke kumtuar gjithçka
ka të bëjë me gjeninë e poetit, pavdekësinë, jetën në shumë trajta dhe vende të të
njëjtit shpirt (shpirtit të Saadiut) etj. Ky fakt tregon se Buharaja kishte të gjithë
instrumentat intelektualë dhe shpirtëror për të depërtuar në artin e madh të
klasikëve persë dhe artit në përgjithësi.
Një zjarr që të ndezë e veja në zi
Shum’ herë qytetin e djeg e bën hi,
shkruan Saadiu te “Bostani”. Vargjet jetojnë jetën e brendshme të autorit, siç
tha Buharaja më lart, por padyshim këto vargje të bukur në shqip jetojnë edhe jetën
e brendshme të përkthyesit të shquar.
“…Ishte një detyrim jo vetëm ndaj poetit klasik pers Saadi Shirazi, por edhe
ndaj shqipëruesit të paharruar Vexhi Buharaja… Në përfundim të diskutimit
shkencor që u zhvillua për këtë çështje u vendos që gjuha e shqipëruesit të mos
preket, përveç rasteve të rralla të ndonjë gabimi teknik në shtypshkrim. Ky qëndrim
u mbajt jo vetëm për të respektuar vullnetin dhe zgjedhjen e shqipëruesit, klimën e
kohës së përkthimit, por edhe për arsyen themelore, që në shqipen e Vexhi
Buharasë çdo fjalë ka lezetin e vet, duke përfshirë persizmat e orientalizmat, të cilat
janë trajtuar me ledhati prej tij. ”- shkruan Reza Karami, drejtor i Fondacionit
“Saadi Shirazi”.
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Firdeusi dhe mediumi Buharaja
Firdeusi jetoi në shekullin X- XI. Buharaja, në parathënien e përkthimit të
“Gjylistani dhe Bostani” shkruan: “ Veprën e Dakikiut e vazhdoi dhe e përsosi
gjeniu botëror i Iranit, Firdeusi (934 -1020 ose 1027) me “Shahnamenë” e tij të
pavdekshme, vepër monumentale e gjuhës dhe e poezisë persiane.”
Pas nëntë shekujsh e gjysmë “Shahnameja” erdhi në gjuhën shqipe, fatkeqësisht jo
në përmasat e saj. Nëntë mijë vargje erdhën të jetojnë në një tjetër gjuhë, në gjuhën
shqipe. Po si erdhi shpirti i derdhur në fjalë i Firdeusit në vargjet shqip? Nëpërmjet
shpirtit të Buharasë. Mediumi qe Vexhi Buharaja. Shpirti i tij u vu në kërkim të
shpirtit të Firdeusit dhe e gjeti në thellësi të kohërave. Nëse trupi i Buharasë kishte
rreth 40 vite që sillej në këtë botë, shpirti përshkoi nëntëqind vjet, deri sa takoi si
vëllain e tij, shpirtin e Firdeusit. Janë nëntë mijë vargje që jetojnë jetën e
brendshme të autorit, Firdeusit dhe jetën e brendshme të shqipëruesit, Buharasë.
“…Kur gjithçka dukej e veshur me kominoshe dhe letërsia ofronte modele
vulgare, përkthyesi bënte një nga blasfemitë më të mëdha: zhytej në një botë të
tjetërfartë, mistike e metafizike, ku zogj të çuditshëm rritnin në çerdhe njerëz, ku
dy kafkat e prera të kokës shërbenin si dy pjata të mbushura me gjellë të gatshme
mortore për përbindëshin, ku shartime të njeriut me gjarpërinj duhej t’ i kujtonin
gjithë krijesat e tjera të kësisojta.”- shkruan Balil Gjini në shkrimin e tij me titull
“Edhe krizantema, edhe dafina…”
Vëreni vargjet e magjishëm të Firdeusit nga "Shahnameja", sjellë në shqip
nga Buharaja. Është fat për gjuhën, për letërsinë, për kulturën tonë që kjo pasuri
është në fondin e tyre. Rrëfenja "Feriduni i hedh prangat Dahhakut":

"Mos bëj gjë të ligë në botë sa mund!
Së mirës mbështetje t'i bëhesh gjithkund.
Kur s'rrojtkan përjetë e ligë dhe e mirë,
e mira të mbetet kujtim i pavdirë.
Thesarët e fryrë dhe i larti pallat
aspak nuk të sjellin gaz, jetë dhe fat."
Dhe nga rrëfenja "Zali njihet me Mihrabin":
"Një çupë të fshehur ky mban në saraj,
që dritës së diellit ia shkon drit' e saj.
Nga koka te këmbët - fildish që rrëmben.
Nga shtati si plepi, fytyra - Eden.
Dy laqe prej myshku mbi supet si borë,
si hallkat e prangës mbështjellë kurorë.
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Si lulja e shegës e kuqe fytyra,
si kokërrza shege dy buzët nga ngjyra.
Dy sytë e vashës si bathra në maj,
si krahët e korbit qerpikët e saj."
Cila ka qenë magjia që i ka bërë gjuhës Vexhi Buharaja për të arritur deri
në këtë lartësi ligjërimi? Cili ka qenë çelësi i depërtimit deri në këta kufij
maksimalë të aftësisë shprehëse të fjalës? Mendoj se së pari ka qënë gjenia prej
krijuesi e Firdeusit dhe së dyti gjenia prej shqipëruesi e Vexhiut. Kur e pyetën
Mikelanxhelon nëse është e vështirë të bësh një skulpturë ai u përgjigj se është
mjaft e lehtë. Merr një shkëmb dhe hiqi pjesët e tepërta. Kur të kesh mbaruar do të
shfaqet Davidi. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me gjuhën. Nga tërësia e fjalëve,
togfjalëshave, fjalivë hiq pjesët e tepërta dhe do të shfaqet ajo poezi-vashë, bukuri e
gatuar prej shpirti, siç thotë Danilo Kish.
Distiku : Dy sytë e vashës si bathra në maj / si krahët e korbit qerpikët e saj / është
një rubin në gjerdanin e artë të poezisë që lexohet në gjuhën shqipe.
Shqipërimet Vexhiu, në shumë raste, i ka shoqëruar me shënime të natyrave të
ndryshme. Në këto shënime ne zbulojmë tek ai gjuhëtarin, kritikun, historianin,
filozofin, polemistin. Dhe këto shënime mbeten një fushë e hapur dhe me shumë
interes për çdo studiues. Edhe pse këto shënime të dhëna shkurt, është thënë aq sa
është quajtur e mjaftueshme, ashtu siç ka thënë edhe Noli i madh, aq sa ishte e
nevojshme, në introduktat që kanë shoqëruar shqipërimet e tij. Është e
njëjta traditë, që duhet vlerësuar. Në shënimet që shoqërojnë shqipërimet e
Vexhiut, bëjnë vend edhe sqarime për kuptimet e fjalve specifike të përdoruara, për
sinonimet që ndjekin fjalët e rralla, shprehjet frazeologjike, barbarizmat të
përdorura për të dhënë atmosferën e kohës dhe të vendeve të Lindjes nga vjen kjo
poezi, si dhe vërejtje dhe sqarime të ndryshme për kuptimet e vargjeve që mbartin
ngarkesë filozofike ose mitologjike.
Buharaja komparatist
Buharaja ka qenë një njohës i thellë i letërsisë. Jo vetëm i letërsisë orientale, por
edhe i letërsisë perëndimore. Ai njihte autorët e shquar, tekstet e tyre letrare, madje
edhe pikëpamjet e studiuesve të këtyre letërsive. Ai sjell pikpamje të orientalistëve
aktualë perëndimorë për autorësinë e teksteve të tillë si “Jusufi dhe Zelihaja”: “Në
Tur Firdeusi natyrisht kaloi në vetmi vitet e fundit të jetës së tij (gjithsej nga 6-7
vjet). Gjatë kësaj kohe ai shkroi veprën e tij tjetër të madhe “Jusufi dhe Zelihaja”
ku trajtohet dashuria e Jusufit legjendar biblik me Zolejkën e bukur. Kjo temë u
rinua më vonë nga një varg poetësh të vendeve të Lindjes, por asnjëri nga këta nuk
e arriti dot nivelin e poemës së Firdeusit. Vetëm duhet pasur parasysh edhe kjo se
kritika dhe shkenca e sotme e kanë vënë në dyshim autorësinë e Firdeusit mbi
poemën “Jusufi e Zelihaja” ( disa orientalistë rusë dhe gjermanë).” Në përgjigjet e
dhëna për pyetjet e dërguara nga Simon Vrusho, ai bën një sprovë prej
komparatisti. Buharaja vë përballë, përqas autorë, vepra dhe personazhe, të cilët i

71

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

përkasin kulturës së Lindjes dhe kulturës së Perëndimit. Diskutimi i sotëm për një
qytetërim të Lindjes dhe një qytetërim të Perëndimit, të cilët nuk janë integruar në
një Botë që ka lindjen dhe perëndimin e saj, është më i mprehtë se kurrë. Në
diskutimet e sotme kemi terma të tillë si ”përplasje e qytetërimeve”, “qytetërim i
Lindjes”,
“ qytetërim i Perëndimit”, etj. etj. Po kur do të ketë një qytetërim me Lindjen dhe
Perëndimin e tij? Mendoj se një qytetërim në të gjithë Botën do të ketë atëherë kur
koncepti për të mirën dhe të keqen të këtë një emërues të përbashkët, që do të thotë
ajo çka është e mirë në Paris të jetë e tillë edhe në Teheran, në Moskë , në TelAviv, në Gaza, në Kabul etj. Po kështu edhe raporti me të keqen. Aktualisht nuk
ndodh kështu. Buharaja, “qytetarit” perëndimor Promete i vë përballë “qytetarin ”
lindor Rustem. Pasi i krahason, vjen në përfundimin se kryekreshniku Rustem,
heroi i “Shahnamesë” është “ si vëllai” tipologjik i Prometeut, hero i tragjedisë së
mirënjohur të Eskilit. Siç shihet, qytetërimet në mug të tyre nuk kanë patur ndonjë
dallim esencial :
“Në Shahname kemi një galeri të tërë figurash letrare, secila me
individualitetin e vet. Mbi të gjithë është kryekreshniku Rustem, i cili është
“si vëllai” tipologjik i Prometeut. Figurë thellësisht njerëzore. Interesante janë edhe
figurat femërore (Rudabeja, Sijabeja, Tanimeja, Bizhemi). Mund të thuhet se
Rustemi është një nga arritjet më të larta artistike në të gjithë letërsinë botërore.
Tek ai është gdhendur me mjeshtëri të rrallë artistike figura e heroit që lufton
kundër forcave të këqija njerëzore (pushtuesëve dhe agresorëve) dhe jonjerëzore
(divat).” 1 Është interesante përballja e dy autorëve të mëdhenj të dy kulturave dhe
dy qytetërimeve, atij Perëndimor dhe atij Lindor në shënimet e Vexhi Buharasë. Të
dy Buharaja i emërton titanë:
“Tjetër është funksionimi i mbretërve te Shekspiri dhe tjetër te Firdeusi.
Titani anglez i trajton në plan psikologjik, kurse titani iranian në planin moral.
Misioni historik i mbretërve në Shahname është vendosja e drejtësisë dhe sigurimi i
lumturisë dhe i begatisë së popullit. Pra, Firdeusi kërkon “mbretin- filozof” të
Platonit…” Është rasti të nënvizojmë edhe dallimin midis Titanit të Perëndimit,
Shekspirit dhe Titanit të Lindjes, Firdeusit pikërisht në këtë shënim të rëndësishëm
që e bën edhe përkthyesi në shqip i fragmentit të “Shahnamesë.” Trajtimi i
mbretërve në planin psikologjik nga ana e Shekspirit është tregues i qytetërimit
perëndimor si një qytetërim që ka në themelet e tij shpirtin e thellë kritik, shpirtin e
dyshimit te vlerat dhe shpirtin e ndryshimit.
Kjo dukuri vjen edhe për faktin se këndvështrimi shekspirian realizohet nën dritën
e ideve të jashtëzakonshme të Rilindjes Europiane. (Shekspiri ka jetuar rreth 500
vjet pas Firdeusit). Ndërsa Firdeusi, Titani iranian, krahas artit të madh, gjuhës së
përkryer, në vepër “nuk u ka shpëtuar këshillave, porosive, urtësisë dhe mësimeve
morale...”
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Buharaja kritik
Siç kemi shkruar edhe më lart, Vexhi Buharaja ka kryer një sërë studimesh.
Studimet e tij prekin fusha të ndryshme si filozofia, religjioni, epigrafika, letërsia.
Me interes për ne janë shënimet e shumta në krah të përkthimeve të tij, ku ai tregon
njohuri të thella për letërsinë, gjuhët, historinë, mitologjinë etj. Shijet e tij estetike
duken mjaft të holla dhe të kultivuara. Për “Shahnamenë” ai jep këto mendime: ?
“… Çdo distik formon një njësi kuptimore të veçantë. Si varg është përdorur
dymbëdhjetërrokëshi me theksa tonikë që bien në rrokjen e dytë, të pestë, të tetë
dhe të njëmbëdhjetë.
Skema: __ / __ __ / __ __ / __ __ /
/ __ / / __ / / __ / / __
Ja, p.sh: një distik nga një monolog i Rustemit, i cili në një rast ankohet kundër fatit
për mjerimet që po i sjell vijimisht kryekreshnikut:
Sot ndeshen me t’ujit demonë skëterrë
Dhe nesër për vdekje me t’egrën panterë.
Ja dhe një distik tjetër: Rustemi ka arritur tanimë në moshë që të bëhet kreshnik,
atij i duhet një kalë, që të jetë i vetmi kalë i denjë për kryekreshnikun. Prandaj
Rustemi, gjer atëherë i panjohur del në kërkim të tij. Një ditë në një fushë të madhe
sheh disa qindra kuajsh të racës të cilët po kullosnin nën mbikëqyrjen e një bariu
plak. Të gjithë kuajt kanë në kofshë nga një damkë (vulë) që tregon prejardhjen e
tyre të vjetër. Vetëm një mëz është pa damkë: një mëz sa i bukur, aq i egër dhe i
panënshtrueshëm. Rustemi i vë synë këtij mëzi dhe provon t’i hedh lakun që ta
kapë, por mëzi harbohet. Bariu i thërret nga larg, por Rustemi vazhdon të hedhë
lakun e gjatë (livaren). Afrohet bariu, i cili doemos nuk e njeh Rustemin, por ia ka
dëgjuar emrin. Kur mëson qëllimin e kreshnikut, e këshillon këtë që të zgjedhë e të
blejë një kalë tjetër, “se nuk ka ç’i duhet përbindëshi”. Bariu vazhdoi: ne këtij mëzi
i thërrasim “Rrakshi i Rustemit” (Vetëtima zharritëse e Rustemit), por kush është
Rustemi, asnjeri nuk e di. Ndërkaq Rustemi e ka kapur “Rrakshin” i cili në fillim
bën kijametin, turfullon e shkumbëzon, por dalëngadalë, nga takti që përdori
Rustemi, fillon të zbutet e të nënshtrohet. Kur kreshniku u bind se Rrakshi ishte
“miqësuar” me kreshnikun i kërceu menjëherë sipër dhe që nga maja e kalit, i cili
tanimë i ishte nënshtruar plotësisht, e pyet bariun sa duhej të paguante për kalin që
po blinte. Dëgjoni si përgjigjet bariu:
Kur qenke Rustemi, nuk dua asgjë,
Majfton që Iranin të mbrosh ti mbi të.
Unë mendoj se vetëm një poet i madh mund të japë me dy vargje njëherësh edhe
zgjuarsinë (e kuptoi që ishte Rustemi) edhe patriotizmin (mjafton që kreshniku të
mbrojë Iranin) e një njeriu të thjeshtë, siç është ruajtësi i kuajve në rastin e dhënë.”
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Teksti i mësipërm, i botuar në gazetën lokale të Beratit “Mesazh”, në vitet
’90, ilustron më së miri së pari ndjesitë e holla artistike të Buharasë teksa vëren te
klasiku i famshëm persian, se distiku firdeusian ishte një njësi e mbyllur për nga
kuptimi, një njësi e plotë kumtuese, pra një tekst, me një forëm artistke plot
muzikalitet e ritëm. Së dyti vërehet një fjalor i kursyer, një qartësi fraze, kthjelltësi
dhe elegancë në ndërtimin e tekstit në shënimet e tij. Së treti, vargjet janë të
mrekullueshëm në shqip dhe kjo e gjitha falë mjeshtërisë së përkthyesit. Fakti që
Vexhi Buharaja është poet mund të shpjegojë suksesin e tij të padiskutueshëm në
përkthimin shqip të klasikëve persë. Vetëm një poet mundt të kthehet në medium
dhe të thërrasë nga lashtësia dhe të bëhet njësh me shpirtin e poetit persian, ta
deshifrojë atë me të gjithë kodet e një kohe të largët.
Poeti dhe studiuesi Moikom Zeqo shkruan: “ …Tashmë lexuesit kanë në duar
kryeveprën “Shahnameja” të Firduesit. Ajo që u shkrua përsisht në shekullin X u
arrit të botohet shqip në shekullin XXI. Te depërtosh me shpejtësinë e vetëtimës në
hapësirën e njëmbëdhjetë shekujve, është padyshim çudi e intelektit njerëzor…”
Buharaja e dallon artin e madh falë shijeve të tija dhe leximeve në origjinal
të kryeveprave të Lindjes dhe Perëndimit. Ndonëse kishte përkthyer fragmente nga
veprat e Saadiut “Gjylistani” dhe “Bostani”, ai më vonë ndesh “Elegjinë për
Bagdadin” të Saadiut. Krahasimi i qiellit lart dhe tokës poshtë me dy mokrra që
bluajnë kokrrat e misrit midis, kupto njerëzit, vetëm në dy vargje e trishtojnë
Buharanë që s’pati mundësi ta vendoste elegjinë në përkthimin e tij që qe botuar i
cunguar në vitin 1960. Ja si shprehet ai:
“Elegjia e Saadiut për Bagdadin e rrënuar gjer në themele nga mongolët e
Hulag-khanit (poeti ishte gjallë) dhe poezia vajtuese e poetit Hakani (shek 12-të),
që poeti shkroi kur pa gërmadhat e Ktesifonit dikur të madh e të lulëzuar, janë më
të mirat e llojit të tyre në të gjithë poezinë orientale. Saadiu, i cili nuk mungon të
japë edhe në këtë rast mendimin e tij mbi jetën, e mbyll elegjinë me dy vargje në të
cilët qielli sipër dhe toka poshtë krahasohen me dy mokrrat e mullirit, kurse
njerëzit me kokrrat e misrit që shtypen e bluhen nga mokrrat.
Mjerisht elegjia na ra në dorë vonë dhe nuk pati mundësi të përkthehej dhe
të hynte në atë përmbledhje të vogël shqip të veprave të Saadiut, që u botua më
1960. Themi “përmbledhje e vogël” sepse sipas kërkesës dhe planit të botimeve të
Ndërmarrjes, u zgjuadhën vetëm disa pjesë nga “Gjylistani” e “Bostani”, që janë të
dyja të vëllimshme dhe disa nga gazelet e shumta të poetit.”
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SILVANA LEKA

MITI I GJUHËS, I BARTËSIT DHE I
PARAARDHËSIT NË LETËRSINË SHQIPE TË
RILINDJES
Në vitin 1821 një nga poetët më të rëndësishëm të romantizmit europian, Percy
Bysshe Shelley, në mbyllje të esesë së tij të përmendur “Mbrojtje poezisë”1, krahas
vlerës së artit poetik në kohën e zgjimit të vetëdijeve kombëtare, nënvijëzon fort
edhe rolin e poetit në shoqërinë e asaj kohe. Në këtë ese Shelley i përkufizon poetët
me dy cilësorë. Në cilësimin e parë ai i shpall ata si “hierofantë”. Ky term u
adresohet njerëzve të shenjtëruar, orakujve apo mësues që të ndriçojnë rrugën drejt
idealeve dhe që të përgatisin shpirtërisht për aventurën e jetës.
Cilësimi i dytë, përveç autoritetit të shenjtë, u njeh poetëve një pushtet dhe një rol
më tokësor. Përmes tij, Shelley i emërton poetët “legjislatorë të pashpallur të botës”
– ligjvënës dhe krijues ligjesh për botën dhe shoqërinë - duke i bërë ata faktor
ndikues që sjellin ndryshime në politikën, shoqërinë dhe në moralin e kohës.
Pavarësisht nga shkalla e komunikimit tonë me Shelley -n dhe me veprën e tij në
kohën kur u shfaqën këto mendime, ideja e hedhur prej tij merr vlerë të veçantë për
kontekstin në të cilin po e përdorim. Ndaj, këtë mendim të Shelley e paraqesim si
pikëmbështetje për të theksuar idenë se marrja përsipër e rolit të legjislatorit,
mësuesit, moralbërësit dhe didaktit prej poetëve dhe shkrimtarëve shqiptarë të
periudhës së Rilindjes, edhe pse jo rrallë shkoi jo në dobi të estetikës dhe të ‘la
poésie pure’, në kuptimin që Henri Bremond dhe simbolistët i dhanë shprehjes së
pastërtisë formale të saj, ishte një qëndrim shpeshherë vetësakrifikues, në përshtatje
me momentin historik dhe i detyruar nga rrethanat në të cilat ndodhej vendi dhe
kultura jonë në çastin e pavarësimit jo vetëm politik, por edhe shpirtëror.
Krijimi i një “Shqipërinë kulturore para se të krijohej Shqipëria politike”2 synoi
pavarësimin kulturor, veçimin e kulturës, historisë dhe gjuhës si shenja më dalluese
prej elementeve të tjerë identitarë, që na bënte ne të dallueshëm prej kulturës së
tjetrit. Kjo prirje për pavarësim kulturor u këqyr si një nga rrugët më të mira që
përshpejtonte përbashkimin dhe që ravijëzonte më qartë konturet e atij identiteti
kombëtar, i cili në mesin e shekullit XIX qe ende të brishtë dhe i paformatuar mirë
për shqiptarët.
Tek modeli i poetit “legjislator” dhe “hierofant” gjejmë shpjegimin e sjelljes së
“shqiptarëve të ndriçuar” të asaj epoke, që u përfshinë në lëvizjen për veçimin dhe
përhapjen e kulturës kombëtare si mënyrë për diferencim nga ‘tjetri’, si rrugë për të
njohur trashëgiminë, burimet, rrënjët, zanafillën e fisit si dhe vlerat herë të mohuara
e herë të fshehura të vetes. Por aty gjejmë edhe modelimin e një aksioni e programi
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sa kulturor aq edhe shoqëror e politik, që u përkrah në veçanti nga njerëzit e letrave
të peridhës së Rilindjes sonë kombëtare, të cilët vunë dijen dhe krijimtarinë e tyre
letrare në shërbim zgjimit të ndërgjegjes së kombit. Kësaj letërsie dhe lëvruesve të
saj, i ra barra, por dhe i takoi nderi të rifillonte udhëtimin letrar aty ku e kishin lënë
humanistët e shekullit XV-XVI, të vendosnin kufinj, por dhe të ngrinin ura të
komunikimit me njëri-tjetrin.
E tillë shfaqet letërsia me motive morale, religjoze apo ajo me motive didaktike e
politike krijuar prej Jeronim De Radës, Naim Frashërit, Naum Veqilharxhit, Elena
Gjikës, Petro Nini Luarasi, Konstandin Kristoforidhit, Hilë Mosit, Faik Konicës,
Ndre Mjedës, Gjergj Fishtës etj. Po cilat ishin pikat e bashkimit që mund të
shërbenin për ta rizgjuar identitetin e fjetur apo të mbuluar pas përkatësive dhe
elementeve të tjerë dytësore, që tani do të merrnin vlerën e një identitetit të
përnjimendtë të shqiptarëve në ato vite?
Nocioni identitet kombëtar sot na shfaqet si një koncept shumëdimensional. Por ne,
për shkak të tematikës specifike dhe në respekt të vlerës që kishte ky term në
periudhën së cilës i referohemi, përqendrohemi vetëm në rolin e gjuhës në
formimin e identitetit kombëtar, në rolin e kulturës në rilindjen e imazhit të
shqiptarit, në rolin e shkrimeve dhe të botimeve që ndihmuan në bashkimin e
shqiptarëve rreth disa koncepteve e stereotipeve mito-historike, që më pas do të
shfaqen si vatra përbashkuese për gjithë atë popullsi që trashëgonte të njëjtën
kujtesë historike, të njëjtën kulturë, të njëjtin territor historik dhe gjeo-emocional.
Që në krye duhet veçuar fakti se shkrimtarët shqiptarë të Rilindjes kombëtare, duke
qenë të vetëdijshëm se jo të gjithë elemente që përbëjnë identietin ishin faktorë
bashkimi, i dhanë shumë rëndësi atyre elementëve që siguronin një homogjenitet
kulturor. Për të qenë i kuptueshëm dhe i pranueshëm nga të gjithë, ky homogjenitet
nuk do të merrte në konsideratë elemente veçues, si përshembull besimi apo toposi
etnik, por elementë bashkues të tillë si gjuha dhe kujtesa historike. Këta elementë
homogjenizues do u krijonin shqiptarëve sigurinë psikologjike dhe ndjesinë
shpirtërore pozitive mbi gjithë ç’ka kishin trashëguar si të përbashkët dhe që mund
t’i mbante të bashkuar sërish.
Dhe kjo “diçka” që siguronte homogjenitet kulturor në një nivel më të lartë se òdo
element tjetër do të bëhej gjuha shqipe (e përbashkët me gjithë dallimet në përbërje
të saj). Janë këto elemente që shpjegojnë më së shumti zhvillimin e një strategjie që
vuri në qendër të vëmendjes gjuhën shqipe mbi të gjitha shenjat e tjera identitare.
Dhjetëra e dhjetëra krijime poetike që, në një rrafsh kohor prej disa dekadash,
arritën të mbjellin dhe ta krijojë vetëdijën se gjuha shqipe, ishte mjeti për të
“kapërcyer amullinë e për të bashkuar vendin”, siç shprehet në letërkëmbimin e tij
Naum Veqilharxhi.
E zgjedhur si “kryeshenja e identitetik kombëtar”, gjuha shqipe na shfaqet si “miti
më jetëgjatë në historinë e letërsisë kombëtare.” E tillë, e mitizuar, “gluhë
perëndie”, na shfaqet tematika e gjuhës shqipe në krijimtarinë e Naim Frashërit,
përkatësisht në vjershat “Gjuha shqip”, “Gjuha jonë”, “Korça”, “Fjalët e Qiririt”.
Në rolin e një misionari, me mision ringjallës ndaj “arbnores gjuhë e braktisun”, na
shfaqet Leonardo de Martino në sonetin e tij me titull “Tingllim” shkruar në vitin
1874. Në trajtën e adhurimit gjer në krijimin e një tabuje vjen kjo tematikë në
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krijimtarinë e Petro Nini Luarasit, përkatësisht në vjershën “Kundër mallkimit të
gjuhës shqipe”. Po me të atillë adhurim e ndeshim gjuhën shqipe edhe tek Gjergj
Fishta, përkatësisht poezia “Gjuha shqype”, tek Ndre Mjeda, në poezinë “Gjuha
shqipe”, tek Hil Mosi në poezinë “Gjuhes shqype” dhe tek Filip Shiroka në
vjershën “Si po prishet gjuha shqipe” apo në krijimtarinë me të njëjtën tematikë të
A.Z. Çajupit dhe të G. Schirò-it.
Ky modelim, mes adhurimit, mitizimit dhe misionarizmit arrin ta kolektivizojë
ndjeshmërinë ndaj gjuhës shqipe, si shenjë e identitetit veçues ndaj të huajve, atyre
“nuk ka gjuhën dhe gjakun tuej3” dhe përbashkues ndaj faktorit shqiptar.
Gjuha shqipe, e cilësuar me kujdes mes një repertori epitetesh të zgjedhur si: “gjuh’
e ‘zjarrtë”, “gjuhë e mirë...”, “gjuhë hyjnore”, “gjuhë e folun n‘bote ende ferishte”,
“gjuhë e folun për trimij pranvera”, “kjo gjuhë martire”, “o gjuhë-shkëmb”,
“tempull i përjetshëm…” “gjuhë – perëndi…”, shpreh pikërisht identitetin
kombëtar si dhe shkallën e nderimit të vetes përmes këtij elementi kulturor.
Kjo formë e manifestimit të identitetit kombëtar përmes elementit kulturor
fuqizohet duke e bashkëlidhur atë me elemente bazë të etnotipit - shqiptarit si dhe
të cilësive të tij më të mira natyrore dhe etike. Paralel me këtë model u paraqit edhe
evokimi i heronjve historikë me lidhje e natyrë mitologjike, atyre fatosëve që bënin
të mundur shkrirjen në një të vetme të mitologjisë - letërsisë dhe historisë si
substrat, duke krijuar kështu mitin e paraardhësit, atij që veç të tjerash, kishte qenë
bartësi heroik dhe përdoruesi dhe njëkohësisht edhe shpëtimtari i gjuhës shqipe.
E kësaj gjedheje është lidhja e kulturës me historinë. Kjo lidhje u realizua duke
pranëvënë elementin kulturor të gjuhës shqipe me elementin historik të përdoruesit
të kësaj gjuhe. Ndeshim këtu lidhjen dhe bashkërendimin mes dy miteve: mitin e
gjuhës dhe mitin e shqiptarit si bartës dhe përdorues të kësaj gjuhe. Dhe nuk është
thjesht shqiptari, si emër i përgjithshëm, ai që e përdor gjuhën shqipe, por janë më
të shquarit ndër shqiptarë ata që poezia shqipe e Rilindjes kombëtare i ofron si
përdoruesit e shquar të kësaj gjuhe - mit. Vargjet kushtuar gjuhës shqipe në
krijimtarinë e asaj kohe vijnë të shoqëruara me emra heronjsh, kryetrimash e
fatosësh që e flasin këtë gjuhë, duke fuqizuar këtu dy mitologji paralele: edhe mitin
e gjuhës shqipe edhe mitin e heronjve – paraardhës.
Vargje të tillë për gjuhën shqipe si gjuhë që nuk e flisnin dhe nuk e përdornin
vetëm njerëzit e zakonshëm, por që e fliste “njai Leka” e “Kastriota”4, apo: “Gjuh’
që t’foli Skendërbegu / Dhe ndër t’par’ qe Naim Begu, / Që me shkrim t’pat
lartësue. / Ty t’kan’ fol’ shum’ kapidana, / Burra t’rrebt si t’ishin zana;,5", për të
vijuar me përfytyrimin e gjuhës si: “Ti je thesari prindrit që na lanë; / Si Leka,
Burri, pas dhe çdo luftar, / Nër këngë-e valle zonja hir të dhanë: / Me tyn’ u - mburr
Pellasgu milënar.6", janë vetëm disa nga vargjet që po i paraqesim si ilustrim i
përshtatjes së dy miteve, të mitit të gjuhës dhe të paraardhësit mitik në shërbim të
njëri-tjetrit.
Ky përdorim i dyfishtë do të sillte si përfitim atë që sot mund ta quajmë
“kolektivizim i ndjesisë”, homogjenizim i vetëdijës kombëtare rreth miteve
sinkronike, të përbashkuara.
Argumentin mbështetës për këtë vërejtje mund ta gjejmë tek njëri prej poetëve më
përfaqësues të rilindjes kombëtare dhe romantizmit shqiptar, Jeronim De Rada, i
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cili shprehet se: “duke nxjerrë në dritë një pas një librat e “Skanderbekut të pafan”,
(“Scanderbeccu i pa faan”), më shumë se artin e përkryer kisha për qëllim të zgjoja
te shqiptarët vetëdijen e tyre kombëtare.”7, në një kohë kur ata artin e tyre “e vënë
në shërbim të nacionit të tyre, kurse lëndën e veprave të veta e nxjerrin nga e
kaluara historike e vendit.”8 Me rolin e tyre prej “legjislatori të botës” shqiptare
dhe prej “hierofanti” të shoqërisë, shkrimtarët shqiptarë të periudhës së Rilindjes
kombëtare ndikuan që pavarësia kulturore t’i paraprinte dhe të krijonte kushte për
pavarësinë administrative e politike të Shqipërisë si dhe përbashkimin e shqiptarëve
rreth një identiteti të mëvetëm dhe të cilësuar kombëtar.
Shënime
1 Bëhet fjalë për esenë “A Difence of Poetry” shkruar më 1821 dhe botuar së pari
më 1840, pas vdekjes së autorit.
2 Për më shumë shih shënimin Prof. Dr. Shaban Sinanit për botimin “Endërrime
(Tehajjulat),(Shtëpia botuese: “Naimi”, Tiranë 2012
3 Pashko Vasa, “O moj Shqypni, e mjera Shqypni”, 1880.
4 Shih Gjergj Fishta “Gjuha shqype”
5 Shih Hil Mosi, Gjuhës shqype, Vjenë 1907.
6 Asdreni “Gjuha shqipe”
7 Cituar sipas: Rexhep Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi II, Prishtinë
1984, f. 183. Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi II, Prishtinë 1984, f. 183.
8 Çabej, Eqrem, “Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes”, Tiranë 1994, f.84.
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FAUZI SKENDERI
IRFAN AMZAI

POLITIKA POPULLATIVE NË MAQEDONI
Hyrje
Në çdo forum kombëtar apo edhe ndërkombëtar sot pranohet se popullsia është
pjesë përbërëse e të gjitha programeve të zhvillimit, bile edhe zanafilla e tyre. Nga
ana e vet ky zhvillim përcaktohet nga një politikë konkrete demografike. Atëherë
dhe vet popullsia si pjesë e së cilës, njësoj duhet të zhvillohet mbi baza të një
politike të caktuar, që njëherësh edhe mund të prognozohet në kuadrin e asaj që
quhet politikë demografike ose politikë popullative. Me politikë demografike ose
popullative, duhet të kemi parasysh tërësinë e masave ose të veprimeve
nëpërmjet të cilëve shteti synon të ndërhyjë në proceset demografike me qëllim
për të realizuar një evolucion demografik në përshtatje me synimet ekonomike,
sociale e politike.
Si e tillë politika popullative me fjalë të tjera është politikë shtetërore, por që
shpreh në zbatimin praktik, konceptimin e teorisë mbi zhvillimin demografik si në
planin tërësor ambiental ashtu edhe në atë rajonal. Ky konceptim hapësinor është
i kushtëzuar si nga problemet e përgjithshme, që synon të realizojë politika
demografike, edhe me ato rajonale çka përbën atë që quhet praktikë demografike.
Formulimi i politikës popullative
Politikat demografike formulohen konform aspiratave të shtetit që pretendon të
zhvillojë politikë kompatibile me rrethanat politike dhe social-ekonomike të vendit.
Për këtë kjo politikë duhet të synojë objektiva të tilla të përgjithshme apo
specifike, me qëllim që të bëhet e pranueshme dhe e zbatueshme në tërë territorin e
vendit përkatës.
Në formulimin e politikës popullative domosdoshmëria e parë qëndron në mbajtjen
mirë parasysh të raportit popullsi-mjedis e popullsi-ekonomi, me të gjitha
bashkëveprimet dhe bashkërendimet të tyre. Nga shkalla e njohjes së thelbit të
këtyre raporteve varet edhe efektshmëria e politikës demografike, e cila mund të
jetë e përgjithshme apo e parcializuar në kohë dhe hapësirë. Kështu p.sh. mund të
ndodhë që politika demografike të formulohet mbi bazën e dukurive të
përgjithshme të zhvillimit demografik, pa hyrë në specifikime, raportuar me norma
të caktuara ekonomiko- shoqërorë, ashtu siç mund të formulohet duke u kushtëzuar
nga situata konkrete demografike e cila mund të mos jetë në pajtueshmëri me
mundësitë e zhvillimit ekonomiko-social të vendit. Por mund të realizohen edhe
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formulime të drejta të politikave demografike kur ajo përcaktohet nga thelbi i
programit të rëndësishëm dhe i posaçëm i zhvillimit ekonomik e social. Prandaj
nënvizohet që politikat, planet, programet e zhvillimit poullativ duhet t’i kenë mirë
parasysh lidhjet tepër të ngatërruara shkak pasojë që bashkojnë:
popullsinë, burimet, ambientin, zhvillimin.1
Kriter i rëndësishëm në formulimin e politikave të popullsisë duhet të jetë edhe
synimi i koordinimit të tendencave të përgjithshme e rajonale të zhvillimit
demografik me atë të zhvillimit ekonomiko-shoqëror dhe e kundërta. Kjo kërkesë
lidhet me atë që pavarësisht se politika kombëtare mund të jetë e përcaktuar
pothuajse plotësisht, në rast se nuk janë pasqyruar specifikimet rajonale do të
ndodhë që në hapësira të veçanta kjo politikë mund të ndodh që të mos përshtatet
dhe për pasojë as mjedisi shoqëror nuk do të mund të sensibilizohej.
Të gjitha këto kërkojnë që politika demografike të konceptohet si në kuptimin e
saj të gjerë por edhe në atë të ngushtë, bile ky i fundit duhet doemos të tërheqë
vëmendjen. Në kuptim të gjerë duhet të kemi parasysh tërësinë e politikës
demografike dhe të elementeve të saj, ndërsa me kuptim të ngushtë duhet të kemi
parasysh masat dhe ndërhyrjet që ajo përcakton për të ndikuar në karakteristikat e
caktuara të popullsisë. Gjithmonë këtu duhet të mbahet parasysh “reaksioni
zinxhir” që mund të ndodhë, sepse rrjedhojat e zhvillimit demografik kanë veprim
të gjithanshëm e të ndërfutur në të gjithë sferat e jetës ekonomike, sociale,
politike.
Domosdoshmëria tjetër është ajo që shteti para se të formulojë politikën
demografike dhe të ndërmarrë zbatimin e saj duhet të ketë parashikuar, në
trungun e saj themelor, situatat rrjedhëse çfarë do të ndodhë me popullsinë e
hapësirës përkatëse në të gjithë strukturat themelore në rast se vazhdon një dukuri
e caktuar, si p.sh e riprodhimi natyror, rishpërndarjes së popullsisë apo e zënies me
punë. Po ashtu, duhet të paraevidentojë edhe problemet e mundshme socialekonomike që do të nxjerrin në kohë e hapësira të caktuara këto procese.2
Në këtë aspekt duhet të merren mirë parasysh dy raporte të domosdoshme: raporti
popullsi-territor (sidomos me tokat e punueshme
dhe me potencialin e
rezervave të tjera natyrore) raportin midis potencialit të fuqisë punëtore dhe disa
kushteve të prodhimit, si ai midis kërkesës për strukturë kualifikimi dhe rezervave
të mundshme, midis masës së rënies demografike në moshën e punës dhe kërkesës
për punë etj.
Këto kanë rëndësi pasi ndihmojnë në përcaktimin e programeve demografike, për
të evidentuar mbipopullimin rajonal, papunësinë, nevojat për krah pune, streset e
mjedisit, etj.
Domosdoshmëria, është dhe ajo që krahas komunitetit kombëtar dhe organizmat
lokale duhet të angazhohen në përpunimin e më tej në zbatimin e programit
demografik.

1

Skenderi, F. (2006) Popullsia dhe vendbanimet shqiptare ne Maqedoni, Kumanovë
Skenderi, F. (1998) Vështrimi demografik I popullsisë së komunës së Tetovës, “Studime
albanologjike”, Tiranë
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Pjesë e rëndësishme me rol themelor në konturimin e politikës demografike duhet
të jetë mbajtja mirë parasysh e strategjisë së zhvillimit rural dhe urban në mënyrë
integrale. Kjo kërkon nga ana tjetër që të vlerësohen drejt shpenzimet dhe
përparësitë duke filluar që nga individët e deri te tërësia kombëtare, si dhe
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ekuilibrin ekologjik.
Për të hartuar një politikë demografike me të vërtetë rezultative është
domosdoshmëri të merren në konsideratë edhe alternativat e tjera evropiane apo
botërore në lidhje me strategjitë e zhvillimit.
Në veçanti, programi i zhvillimit demografik duhet t’i kushtojë vëmendje politikës
së familjes e cila nuk duhet të përmbajë elemente diskriminimi, por duhet të
respektojë të drejtat e njeriut që çdo dysh familjar të vendosë vet me përgjegjësi për
numrin e lindjeve, intervalin e tyre etj.
Që të hartohet një program efektiv i veprimit demografik kërkohet
mbështetje në të dhënat bazë reale dhe të shumëllojshme demografike, si elementë
realizues të jetës së tyre, të një jete prodhuese si në konceptim social dhe
ekonomik. Vetëm mbi bazën e këtij materiali konkret analiza do të mund të
përcaktojë se më tej duhet të synohet stabiliteti demografik apo progresivitet, do të
mund të përcaktojë në kohë dhe hapësirë gravitetin e ardhshëm të situatës
demografike. Me fjalë të tjera theksojmë se politika demografike duhet të
mbështetet mbi këto kritere bazë: respektimi i sovranitetit dhe pavarësisë së shtetit
në
formulimin e programeve të popullsisë, të gërshetohen përpjekjet
mbarështetërore me ato rajonale, të ruhet e të zbatohet e drejta e dyshit familjar që
të vendosë vetë për masën e mundshme të riprodhimit.3
Për këtë të vihen në dispozicion të tij të gjitha mjetet e informimit e ato teknike që
familjarët të mund të marrin vendime të drejta. Si përfundim nënvizojmë se nuk
kanë asnjë vlerë apo të ardhme paraqitja e formulimeve apriori, qofshin të
përgjithshme apo të veçanta, të politikave demografike, veçanërisht kur këto bëhen
për qëllime politike e në kohë tepër të shkurtër.
Po ashtu duhet të studiohen edhe rrjedhojat demografike, në kohë dhe hapësirë,
që do të kushtëzojnë proceset e përcaktuara ekonomike e sociale.
Tipat e politikave demografike
Si politika demografike pranohen veprimet ndërmarra nga qeveritë për të
ndryshuar rrjedhën “normale” të zhvillimit të popullsisë, duke u nisur nga disa
qëllime. Por duke u nisur nga ajo që ndërhyrja në mortalitet është me kufizime për
qëllimet e politikës demografike, atëherë synohet ndërhyrja në lindshmërinë dhe
migrimet, duke përbërë këto të fundit bërthamën e shumicës së politikave.
Për rrjedhojë dallohen tre tipa të mëdha të politikave demografike: pronataliste,
antinataliste dhe e rishpërndarjes së popullsisë.
Politikat pronaliste janë variante të politikës ekspansioniste, të cilat si qëllim
themelor të tyre kanë qëndrimin aprovues të tyre ndaj lindshmërisë së lartë dhe
mund të përfshijë dy strategji themelore: Kufizimin e metodave të kontrollit të
3

Skenderi, F. (2002) Ekonomia e resurseve, Tetovë
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lindjeve bile dhe mënjanimin e tyre, Ndërmarrjen e masave nxitëse në drejtim të
lindshmërisë siç janë sigurimi i burimeve financiare, i kushteve lehtësuese ndaj
fëmijës e nënës, krijimi i një klime morale që i aprovon fëmijët e shumtë në
familje.4
Jo rrallë kjo politikë pronataliste mund të marrë edhe format e detyrimit,
shtrëngimit - nëpërmjet të tatimeve të beqarisë, dënimeve të aborteve apo të
propagandës për veprimet parandaluese të lindjeve. Është e vërtetë që projektimi i
politikave të tilla realizohet në kushtet e një amullie demografike, ose për të mos e
lejuar atë si dhe nisur nga qëllime ushtarake, politika nacionale dhe ekonomike.
Mirëpo, kjo nuk do të thotë se ky tip i politikave duhet të jetë i përhershëm, pasi
është i mbarsur me pasoja jo të vogla për të ardhmen. Një moment tepër i
rrezikshëm për projektimin e këtij tipi të politikave demografike është politizmi
dhe ideologjizmi deri në hyjnizimin e saj. Kjo ndodhi në të gjitha vendet e Europës
Lindore. Në Rumani p.sh. u arrit deri në hyjnizim sa që të deklarohej se “Mitra
është pasuria sociale e tërë shoqërisë, ashtu që lindja e fëmijëve është detyrë
patriotike që përcakton fatin e vendit, dhe ato që refuzojnë të kenë fëmijë janë
dezertorë që u shpëtojnë ligjeve të vazhdimësisë kombëtare”.
Qeveritë e Europës Perëndimore, me gjithë shqetësimet për plakjen e popullsisë
dhe rënies së plotë të lindshmërisë së ulët, pjesërisht e kanë përqafuar politikën
pronataliste. Kjo është e lidhur më shumë me nxitjen e disa probleme sociale,
ekonomike, të pozitës së gruas etj. Në përgjithësi këtu duket se politika sociale dhe
ajo demografike konfrontohen jo pak duke e cilësuar politikën demografike si pjesë
të intensifikimit të politikës sociale, e cila mbështetet tek familja dhe fëmijët.5
Politikat antinataliste projektojnë strategjinë e veprimit me synim bazë zvogëlimin
e lindshmërisë në plan rajonal apo kombëtar. Themelore në këtë strategji është
pranuar planifikimi familjar me dy synime: Në interes të zhvillimit të përgjithshëm
kombëtar, në interes të shëndetit dhe të të drejtave të njeriut dhe mirëqenies
familjare.
Në mënyrë të veçantë demogjeografët kanë treguar interes për modelimin tërësor
të qëndrimeve që duhet të mbajnë qeveritë ndaj planifikimit të familjes. Po ashtu
demogjeografët, për vetë bazën e mundshme të njohjes, do të arrijnë të përcaktojnë
edhe vlerat e kundërshtimeve qeveritare të politikave të planifikimit familjar, duke
mos ia lënë procesin politizimit dhe ideologjizmit të thjeshtë dhe as pragratizmit.
Është e qartë se politikat antinataliste mund të kenë sukses vetëm atëherë kur
qëllimet e individëve dhe shoqërisë të mund të harmonizohen. Thelbin e politikës
antinataliste e përbën planifikimi i familjes. Qeveria e parë që në mënyrë zyrtare
përkrahu dhe ndërmori planifikimin e familjes, me qëllim që të mund realizonin
pakësimin e lindjeve në planin kombëtar, ishte India e cila filloi qysh në vitin
1952. Deri në vitin 1964 programe të tilla kishin pranuar edhe disa vende të tjera
si: Pakistani, Koreja e Jugut, Fixhi, Kina etj. Rritja e numrit të vendeve që iu
drejtuan programit të planifikimit të familjes gjatë viteve ’60 u kushtëzua nga
disa faktorë. Gjatë kësaj kohe të dhënat për popullsinë shprehnin ritme shumë të
4
5

Selmani, A. (2006) Popullsia e Maqedonisë, Shkup
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larta lindjeje e të rritjes së popullsisë në vendet në zhvillim, raporti popullsi-mjedis
në këto vite si pasojë e kushteve të vështira të motit, pasoi thyerje të mëdha që
çuan deri në krizën ushqimore deri në uri, Ndihmuan projektet që sugjeronin ritme
të ndryshme lindjeje,u zbatuan dhe u përhapën medikamente dhe pajisje të cilat
ndikonin në parandalimin e shtatzënisë, publikohet mendimi për popullsinë e tipit
ekonomik, shtytje e rëndësishme ka qenë edhe financimi i programeve për
planifikimin familjar në vendet në zhvillim, si dhe fillimi i dhënies së ndihmës
teknike etj.
Të gjitha këto bënë që deri në vitin 1974 programet e planifikimit familjar, t’i
kishin pranuar 63 vende. Në thelb të këtyre programeve ishte synimi për
pakësimin e lindjeve në interes të zhvillimit kombëtar, duke u mbështetur në
respektimin e të drejtave të njeriut. Megjithatë, ecuria globale e këtij problemi ka
specifikat e tij hapësinorë.
Në Azi, duke u ballafaquar me intensitetin e dukshëm të presionit demografik
shumë qeveri u angazhuan në pakësimin e ritmeve të rritjes së popullsisë
nëpërmjet ndikimit mbi riprodhimin e në veçanti mbi lidhshmërinë. Në kontinentin
e Afrikës, me përjashtim të Egjiptit, asnjë qeveri nuk u angazhua zyrtarisht për
planifikimin familjar ose për pranimin e antinatalizmit. Kjo ishte e lidhur me
kushtet konkrete specifike të këtij kontinenti si vdekjet e larta, tensionet e
brendshme në kontinent e ato ndërfisnore, niveli i ulët i modernizimit. Bile
në shumë zona ka patur legjislacion antikontraceptiv, për të mos folur për
mungesën e kontrollit më minimal të brendshëm familjar të natalitetit.6
Po ashtu specifikat kanë ndikuar edhe në Lindjen e Mesme për mos
pranimin e politikave të planifikimit të familjes. Fundamentalizmi islamik bile
e trajton kontracepsionin modern si kërcënim për shkatërrimin e fuqisë
tradicionale të familjes islame, sidomos në aspektin e sundimit të femrës nga
meshkujt. Për këtë edhe ndonjë programin i ndërmarrë si në Pakistan, me 1978 u
komprometua shumë.
Amerika Latine përbën një enigme në drejtim të planifikimit të familjes. Në këtë
kontinent së fundi shumë qeveri pranuan programet e planifikimit të familjes por
shumë pak ishin përgatitur për t’i mbështetur ato. Përgjithësisht në Amerikën
Latine pranimi i planifikimit familjar u bë kryesisht për motive humane, me synim
që të pakësoheshin abortet e jashtëzakonshme e të jashtëligjshme, si dhe braktisja e
fëmijëve. Për mosrealizimin tërësor të programit të planifikimit të familjes në
Amerikën Latine ndikuan edhe disa faktorë të tjerë të karakterit politik, religjioz
apo kulti shumë i përhapur i maksimës - krenaria për potencën seksuale
mashkullore Në jo pak raporte pikëpamjet janë ndeshur me synimet e shoqërive
tradicionale, të cilat preferojnë familje të mëdha me synimin për të siguruar jetesën
sidomos në moshën e pleqërisë së prindërve. Kundërshtime të këtyre
programeve ka patur edhe në ish shtetet sovjetike të cilët niseshin nga doktrina e
marksizmit sipas së cilës mbipopullimin e krijon kapitalizmi dhe jo riprodhimi
biologjik. Ky mbipopullim, sipas kësaj doktrine, mund të zgjidhet vetëm me
riorganizimin në mënyrë kolektive të prodhimit ku forcat prodhuese të popullit do
6
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të rriten në mënyrë të vrullshme. Kështu kanë vepruar Kuba, Koreja e Veriut,
Shqipëria etj., të cilët nuk kanë pranuar planifikime të familjes. Problemet e
planifikimit të familjes botërisht u paraqitën në Bukuresht më 1974. Nga kjo
konferencë doli edhe plani i veprimit i cili ishte shumë larg angazhimit të fuqishëm
dhe pa ekuivoke ndaj programeve. Kthesa në këtë drejtim u bënë në
konferencën e Meksikës më 1984. Në këtë konferencë ishin vendet në zhvillim të
cilat kërkuan veprimtari të rritur të programit për planifikimin familjar. Kjo ishte
rezultat edhe i ndryshimit të klimës politike globale.
Në Konferencën e Kajros ky problem u globalizua edhe më shumë. Një ndër
problemet që u vlerësua në vazhdimësi ishte domosdoshmëria e risrtukturimit të
programeve, për të zgjeruar perspektivën e tyre. Programet e hershme ishin tepër
të centralizuara, ato bazoheshin vetëm në klinikë dhe i shërbenin vetëm një pjesë
të vogël me arsim të lartë me të ardhura të mëdha. Kjo politikë arsyetohej me
vlerat e raportit shpenzim – efektshmëri. Synimi i sotëm është që programet të
arrijnë deri tek më të paprivilegjuarit, sidomos në mjedisin rural. Më tej shprehet
domosdoshmëria e ristrukturimit të institucioneve shoqërore për të ndikuar në
lindshmëri. Ristrukturimi ka kërkuar edhe ngritjen e statusit të gruas në mënyrë
ligjore që ndikojnë mbi martesën, divorcet, trashëgiminë, dhe mundësitë më të
mëdha për arsimim e punësim, sigurimi i jetesës së prindërve nga shteti në
pleqëri.
Politika popullative në Maqedoni
Ndër problemet popullative më të rrahura në Maqedoni janë: niveli solid i
lindshmërisë në popullsinë shqiptare në Maqedoninë Perendimore dhe niveli i ulët i
lindshmërisë në popullsinë e Maqedonisë Lindore, shpopullimi, numri i madh i të
papunëve dhe i personave të aftë për punë, emigrimi në masë nga zona rurale në ato
urbane etj. Për sa i përket zhvillimit demografik, në popullsinë e Maqedonisë
vërehen dy modele të riprodhimit biologjik: i pari, që karakterizohet nga tregues të
ulët të lindshmërisë dhe fertilitetit, të tillë që nuk mund të realizojë riprodhimin e
thjeshtë biologjik të popullsisë (në Maqedoninë Lindore, të banuar kryesisht nga
popullsia maqedone); i dyti, që karakterizohet nga tregues të lartë të lindshmërisë
dhe të shtimit natyror të popullsisë (në trevat shqiptare në Maqedoninë
Perëndimore të banuara kryesisht nga popullsia shqiptare). 7
Për të “zgjidhur” problemin e lindshmërisë së lartë të popullsisë shqiptare,
pseudodemografët maqedonas përpiluan politikën e përbashkët popullative, e cila
parashikon masat që do të adaptoheshin në përputhje me situatën demografike të
trevave të ndryshme të vendit (fjala është për hapësirën shqiptare dhe Maqedoninë
Lindore). Se sa rëndësi i ka kushtuar qeveria e Maqedonisë kësaj çështje, e
dëshmon më së miri fakti se në dhjetor të vitit 1987 Kuvendi i Maqedonisë miratoi
“Rezolutën për politikën popullative”, të njëjtë me modelin serb të Çubrulloviçit të
aplikuar disa herë në Kosovë, në të cilën shkruhej: ”Qëllimi ishte që bashkësia
shoqërore të kontribuojë në prindër të dashur dhe të vetëdijshëm, për përmirësimin
7
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e kushteve të jetës dhe punës, dhe për koordinimin e zhvillimit demografik, socialekonomik të Maqedonisë”.
Me Rezolutën në fjalë, është paraparë ndërmarrja e masave të gjëra dhe të
diferencuara edhe nga sferat e tjera, si: ekonomia, arsimi, shëndetësia, tatimet etj.,
“që përmes tyre të ndikohet në uljen e lindshmërisë në trevat me shkallë të lartë të
lindshmërisë (trevat shqiptare – shënim i autorit) dhe për stimulimin e saj në trevat
me lindshmëri të pamjaftueshme (trevat e Maqedonisë Lindore – shënim i autorit)”.
8

Në pajtueshmëri me këtë rezolutë, organet, organizatat dhe bashkësitë në Republikë
dhe komuna, kanë ndërmarrë shumë aktivitete konkrete: programet e tyre për punë
kanë parashikuar masa dhe aktivitete në lëmin e punësimit, zhvillimit rajonal,
zhvillimi ekonomisë së vogël, shëndetësisë, mbrojtjes sociale, arsimit dhe
edukimit, veprimtaritë kërkimore shkencore dhe informativo-propaganduese.
Krahas saj, politika popullative ishte e përfshirë në planet shoqërore për zhvillimin
edhe në programet komunale të masave dhe aktiviteteve për realizimin e tyre. Janë
dhënë raporte vjetore për rezultatet e arritura, u krijuan Qendra për Riprodhimin
Human etj. Megjithatë, me shpërbërjen e ish RSF të Jugosllavisë dhe paraqitjen e
vështirësive të ndryshme, shumë nga ato aktivitete të parapara nuk u realizuan. Me
qëllim që të ndikohet në zhvillimin e gjithanshëm demografik, duhet të përgaditet
një politikë komplekse popullative e cila do të integrohet në të gjitha sferat e jetës
të cilat kanë ndikim mbi popullsinë.9
Sipas “ekspertëve” maqedonas, qëllimet themelore të politikës popullative në
Maqedoni duhet të jenë: realizimi i rritjes së numrit të popullsisë me shtim të ulët,
që mundëson zhvillim më të shpejtë njerëzor, arritja e baraspeshimit dhe ripërtrirja
e popullsisë, nëpërmjet ndalimit të rënies së fertilitetit tek ato grupe popullative të
cilat nuk kanë riprodhim të thjeshtë dhe zvogëlimit të tij te grupet popullative që
kanë riprodhim të zgjeruar, me qëllim shmangien e konflikteve të mundshme
etniko-fetare si rezultat i shtimit jo të njëjtë të popullsive të tyre, zvogëlimi i
mëtejshëm i vdekshmërisë te të gjitha grupmoshat e popullsisë, me qellim zgjatjen
e jetës dhe realizimin e riprodhimit më racional të popullsisë, përmirësimi
strukturor i popullsisë, duke synuar ndikime pozitive në zhvillimin ekonomik dhe
njerëzor, mënjanimi i shkaqeve të eksodit rural dhe ndikimi për ndryshimin e
drejtimit të lëvizjeve migruese, me qëllim shfrytëzimin më racional të burimeve
natyrore në gjithë vendin, nxitja e emigracionit të përkohshëm, e kthimit të
emigrantëve dhe përdorimit produktiv i valutave të tyre, stimulimi i migrimit ditor
të fuqisë punëtore, nxënësve dhe studentëve; realizimi i zhvillimit të integruar
ekonomik, social dhe demografik”.10
Ligji i vitit 1987 ka qenë diskriminues për shqiptarët. Sipas tij, për dyshet që do të
lindnin më shumë se dy fëmijë, do të aplikoheshin: detyrime fiskale, fëmijët plus
do të përjashtoheshin nga sigurimi shëndetësor, do të pengoheshin për t’u
regjistruar në shkollë etj.
8

Skenderi, F..(2006) Popullsia dhe vendbanimet shqiptare në Maqedoni, Kumanovë
Skenderi, F. ( 2006) Gjeografia sociale, Shkup
10
Skenderi, F. (2009) Demogjeografia, Tetovë
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Zbatimi i këtij ligji u shoqërua me: largimin nga puna të prindërve shqiptarë me
shumë fëmijë, mbylljen e disa shkollave të mesme shqipe dhe të Shkollës së Lartë
Pedagogjike, burgosjen e nxënësve dhe studentëve shqiptarëve për arsye banale
(pse ndiqnin programet RTV Shqiptar, shikonin videokaseta me filma shqiptarë,
lexonin literaturë kombëtare etj.), deri në vrasjen e të rinjëve shqiptarë në ushtri
dhe të ngjashme.
Sigurisht që nuk është kjo politika e duhur popullative në Maqedoni. Dallimet në
nivelin e lindshmërisë në midis popullsisë maqedonase dhe asaj shqiptare nuk
mund të zgjidhen me “metodat” e lartpërmendura, por nëpërmjet: arsimimit të
popullsisë shqiptare në të gjitha nivelet, punësimit të tyre, pjesëmarrjes së tyre në të
gjitha nivelet e qeverisjes vendore dhe qendrore, përfshirjen e shqiptarëve në të
gjitha aspektet e jetës politiko-shoqërore dhe ekonomike të Maqedonisë etj.
Në të kundërtën, zbatimi i politikave dhe praktikave popullative diskriminuese ndaj
shqiptarëve, do të vazhdojë të riprodhojnë pakënaqësi te kjo popullsi, si ajo e vitit
2001.
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ENDRIT MUSAJ

MARRËDHËNIET SHQIPTARO - JUGOSLLAVE
GJATË LUFTËS DHË NË VITETE
E PARA PAS SAJ
Marrëdhëniet miqësore midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë filluan gjatë periudhës së
luftës. Agresioni nazist kundër Bashkimit Sovjetik, qendra e komunizmit botëror,
tërhoqi vëmendjen e grupeve komuniste në Shqipëri, për mundësinë e bashkimit e
të krijimit të partisë komuniste. Në këtë kuadër, drejtuesit e grupeve u përpoqën të
hynin në kontakt me Kominternin, nëpërmjet partive të vendeve fqinjë, që bënin
pjesë në këtë grupim. Përpjekje të tilla u bënë edhe në drejtim të Jugosllavisë, ku
ekzistonte një parti komuniste anëtare e Kominternit, e cila ishte vënë në krye të
luftës së popujve të Jugosllavisë. Nga mezi i vitit 1939, edhe PKJ u interesua për
lëvizjen komuniste në Shqipëri. Miladin Popoviç, ish sekretar krahinor i PKJ për
Kosoven, me porosi të Titos, kishte hyrë në lidhje me komunistët shqiptar, për të
sqaruar ‘’rolin dyshues të Zai Fundos ‘’. Ai u lidh me Grupin Komunist të
Shkodrës, nëpërmjet Fadil Hoxhës, Emin Durakut dhe studentit Thanas Ziko, i cili
studionte në Beograd.1 Më pas, përpjekjet për një lidhje më të ngushtë me PKJ u
ndërmorën nga Grupi i Shkodrës, ku bënin pjesë edhe komunistë me origjinë nga
Kosova.2 Fadil Hoxha, anëtar i grupit të Shkodrës dhe student në Shqipëri, arriti të
kontaktojë me Komitetin Krahinor të Kosovës dhe nëpërmjet tij me PKJ. Në këto
rrethana Miladin Popoviçi, në Konferencën e 5-të të PKJ në Zagreb, raportoi mbi
gjendjen në grupet komuniste në Shqipëri. Në prill të vitit 1941 u ndërprenë lidhjet
midis komunistëve shqiptarë dhe jugosllavë, për faktin se Miladin Popoviçi
arrestohet, gjatë një udhëtimi nga Kosova në Mal të Zi dhe burgoset në kampin e
Peqinit në Shqipëri.
Me shkëputjen e lidhjeve, anëtarët e Grupit të Shkodrës Vasil Shanto dhe Qemal
Stafa, ngarkuan Fadil Hoxhën për mbajtjen e këtyre lidhjeve. Ndërsa, në fillim të
shtatorit 1941 vjen në Shqipëri Dushan Mugosha, një nga udhëheqësit e PKJ. Gjatë
qëndrimit 10 ditor në Shqipëri ai mori takim me grupet komuniste të Shkodrës dhe
të ‘’Të rinjve’’, njoftoi për arrestimin e burgosjen në burgun e Peqinit të Miladinit,
si dhe propozoi për nxjerrjen e tij.

1

Kastriot Dervishi,Historia e Shtetit Shqiptar, 1912-2005, Shtëpia Botuese “55”, Tiranë
2006, fl.458
2
Historia e Popullit Shqiptar, Vëll.IV, Toena, Tiranë 2008, fl.115
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Nga fundi i shtatorit, në një takim me Dusha Mugoshën në Vitomiricë të Pejës,
Koço Tashko në prani të Xhevdet Dodës kërkoi ndërmjetësimin e PKJ për krijimin
e PKSH.3
Pas kësaj, KQ i PKJ dërgoi sërish Dushan Mugoshën në Shqipëri, për një qëndrim
më të gjatë. Ai kërkoi përseri nxjerrjen e Miladin Popoviçit nga burgu i Peqinit.
Aksioni për lirimin e tij u mor përsipër dhe u realizua nga Vasil Shanto dhe
Mustafa Gjinishi. Me t’u liruar, Miladin Popoviçi mbeti në Shqipëri si përfaqësues
i PKJ dhe mori një rol kryesor si mediator në bashkimin e grupeve komuniste dhe
në formimin e PKSH. Me kërkesën e palës shqiptare, këta dy përfaqësues më 8
nëntor 1941 mblodhën në Tiranë, përfaqësues nga grupet komuniste4 me qëllim
shkrirjen e grupeve komuniste dhe formimin e PKSH. Fjalën e hapjes të kësaj
mbledhjeje të rëndësishme e mbajti Miladin Popoviçi. Ai bashkë me Dushan
Mugoshën vijuan të ishin përfaqësues të PKJ pranë udhëheqjes së Luftës
Nacionalçlirimtare të Shqipërisë. Pas themelimit të PKSH, të dy përfaqësuesit
jugosllavë, Miladin Popoviç dhe Dushan Mugosha, kanë luajtur rol të rëndësishëm
për forcimin e marrëdhënieve mes dy partive.
Në maj të vitit 1942, Dushan Mugosha i shoqëruar nga Vasil Shanto dhe Vojo
Kushi, shkuan në Jugosllavi për t’i çuar PKJ-së kërkesën e PKSH-së për anëtarësim
në Komintern, kërkesë e cila u pranua në shtator 1942.5 Në dhjetor të vitit 1942 si i
deleguar i KQ të PKJ erdhi Bllazho Jovanoviç, i cili solli njoftimin mbi njohjen e
PKSH nga Kominterni dhe mori pjesë në punimet e Konferencës së Parë të PKSH,
në mars të vitit 1943. Në mbledhjen riorganizuese të PKSH mbajtur më 17 – 22
Mars 1943 në Labinot, përfaqësuesit jugosllav Bllazhe Jovanoviç dhe Miladin
Popoviç luajtën një rol të veçantë, sidomos në zgjedhjen e organeve drejtuese, ku
Enver Hoxha për herë të parë u vu në krye të PKSH. 6
Në periudhën e luftës, u bënë përpjekje të dyanshme për forcimin e lidhjeve, të
bashkëpunimit dhe bashkërendimit të veprimeve luftarake, sidomos në zonat
kufitare. Një ndikim pozitiv në forcimin e lidhjeve me lëvizjen jugosllave luajti
përcaktimi dhe angazhimi në luftën kundër pushtuesit i shqiptarëve të Kosovës e të
viseve të tjera të Jugosllavisë. Në kuadrin e bashkëpunimit, me lëvizjen partizane
jugosllave u ndërmorën disa luftime dhe operacione të përbashkëta. Disa
formacione partizane, që vepronin gjatë brezit kufitar në Tropojë dhe në Rrafshin e
Dukagjinit, u krijuan me luftëtarë nga të dy anët.
Kështu ishin çetat partizane në krahinën e Tropojës e të Rrafshit të Dukagjinit, si
dhe grupi partizan ‘’Bajram Curri‘’. Gjatë vitit 1943, këto formacione zhvilluan
luftime të përbashkëta në Tropojë, në Gjakovë, në Plavë, në Bytyç, në rrugën
Ferizaj-Prizren-Kukës, duke e kthyer Malësinë e Gjakovës në një prapavijë për
forcat partizane të Kosovës. Në këtë mënyrë u krijuan kushtet që më 31 dhjetor të

3

Kastriot Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar 1912-2005, vep. perm., fl.459
Enver Hoxha, Kur lindi partia, Shtëpia Botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1981, fl.163
5
Kastriot Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar…, vep. perm., fl. 461
6
Historia e Popullit Shqiptar, Vëll.IV, vep. perm., fl.121
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vitit 1943 deri 1 e 2 janar 1944, në fshatin Bujan të Tropojës të mbahej Konferenca
themeluese e Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit.7
Veprime luftarake të përbashkëta u kryen edhe në zonën e Maqedonisë. Një rol të
veçantë kanë luajtur çeta dhe më vonë batalioni i Dibrës, i cili komandohej nga
Haxhi Lleshi. Këto veprime kanë qenë vendimtare për zhvillimet politike dhe
ushtarake në viset shqiptare të Maqedonisë Perëndimore, si në Dibër, në Gostivar,
në Tetovë, në Strugë etj. Me luftime të bashkërenduara të njësive shqiptare e
maqedonase u arrit që në vjeshtë të vitit 1943 të çlirohet zona e Maqedonisë
Perëndimore, ku u vendos udhëheqja e luftës së Maqedonisë. Komanda dhe Shtabi
i Përgjithshëm i UNCSH, me sakrifica ndihmoi në armatosjen dhe në kompletimin
e Brigadës maqedone-kosovare, që u krijua në Dibër më 1943.8
Nuk ka dyshim se përfaqësuesit jugosllav kanë ndihmuar me përvojën e tyre,
sidomos në çështjet e organizimit të ushtrisë e të luftës së armatosur. Por nga ana
tjetër, u përpoqën të krijonin bindjen se lufta dhe fitorja e Jugosllavisë ishin
vendimtare për luftën Nacionalçlirimtare në Shqipëri. Këto përpjekje u evidencuan
dhe u intensifikuan në pranverën e vitit 1943, me ardhjen e Vukmanoviç Tempos,
një nga udhëheqësit kryesor jugosllavë. Ai erdhi për të biseduar me udhëheqësit
shqiptarë, për masat që duheshin marrë për të bashkërenduar veprimet ndërmjet
ushtrive partizane të vendeve ballkanike dhe për të krijuar një Shtab Ballkanik të
përbashkët nën drejtimin e Titos. Me kërkesën e tij dhe përkrahjen e pranimin e
shumicës së udhëheqjes së PKSH, në një mbledhje, ai parashtroi mendimet mbi
gjendjen në Greqi dhe Shqipëri. Në këtë takim ai sulmoi ashpër vijën politike të
PKSH, të ndjekur deri në atë kohë, duke e vlerësuar si të gabuar e me lëkundje sa
oportuniste, aq edhe sektare. Ai akuzoi PKSH për qëndrimin oportunist ndaj Ballit
Kombëtar. Dalja e Ballit, sipas tij, e kishte gjetur të pa përgatitur PKSH, për
rrjedhojë ajo nuk kishte qenë në gjendje të orientohej e të përpunonte një qëndrim
të qartë ndaj kësaj organizate. Sipas tij, në vend që t’i shpallte luftë e përmes saj të
arrinte në diferencimin e forcave brenda Ballit, i afroi atij bashkëpunim, duke
marrë pjesë në mbledhjen e Mukjes, e duke sjellë kështu konfuzion në radhët e
partisë e të Lëvizjes Nacionalclirimtare.
Përgjegjës për një qëndrim të tillë ai bënte veçanërisht Enver Hoxhën, i cili sipas
tij, kishte pasur iluzione për Ballin, për pasojë kishte imponuar një qëndrim të
gabuar9.
Përpjekjet e Tempos u vijuan nga Velimir Stoniçi, i cili në gusht të vitit 1944 erdhi
pranë Shtabit të Përgjithshëm të UNCSH, në krye të misionit ushtarak jugosllav.
Ndihmës i tij ishte Niaz Dizdareviç, i ngarkuar të ndihmonte sektorinë e rinisë.
Ardhja e V. Stoiniç u shoqërua me largimin nga Shqipëria në shtator të Miladin
Popoviçit. Stoniçi dhe Dizdareviçi thelluan më tej kritikën, duke kërkuar
ndryshime rrënjësore në vijën dhe në udhëheqjen e PKSH10. Ata do të ishin
7

Po aty, fl.115
Po aty.
9
Historia e Popullit Shqiptar, Vell.IV, vep. perm, fl.116
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Marrëdhëniet shqiptoro-jugosllave, 1945-1948, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave,
Përgatitur nga Ndreçi Plasari dhe Luan Maltezi, Tiranë 1996, fl.147
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drejtuesit kryesorë të Plenumit II të KQ, i cili zhvilloi punimet në Berat, më 23-27
nëntor të vitit 1944, në prag të çlirimit të vendit. Plenumi u ndal në analizën e vijës
politike e organizative të Partisë, në gabimet e shtrembërimit e vërtetuara si ndaj
disa figurave nacionaliste me ndikim, ashtu edhe ndaj elementëve të caktuar brënda
Partisë. Për gabimet e vertetuara diskutantet Sejfulla Malëshova, Koçi Xoxe, Nako
Spiru etj., bënë përgjegjës Enver Hoxhen dhe të deleguarin jugosllav Miladin
Popoviç. Sipas tyre Miladini dhe Dushani kishin futur qendrimin sektar në Mukje e
Labinot dhe frymën terroriste në parti, se kishin ndikuar në afirmimin e E. Hoxhës
dhe se zgjedhja e tij dhe e Byrosë Politike ishte bërë nga Miladini. Vetë Enver
Hoxha i pranoi gabimet, por edhe presionin e diktatin e jugosllavëve. Sipas tij,
Miladini kishte qenë fajtori kryesor dhe ‘’ne ishim pasqyra e tij’’.11 Përfaqësuesi
jugosllav, Velimir Stojniç, në Plenum dha vijën që duhet ndjekur në të ardhmen.
Duke kritikuar mos funksionimin e forumeve të PKSH, qëndrimet oportuniste e
sektare, përqendrimin e punës në duart e Hoxhës e 2-3 të tjerëve, Stoiniçi kërkoi
forcimin e marrëdhënieve me Jugosllavinë. Ai theksoi se ‘’Shqipëria nuk mund të
rindërtohet vetë. Ju jeni të vegjël, jeni kafshatë e mirë për imperializmin’’12. Sipas
tij ‘’pa Jugosllavinë nuk mund të mbahet pushteti’’, prandaj pretendonte
propagandimin e rolit të Jugosllavisë dhe Titos, “në mënyrë që të përgatitej
opinioni për perspektivën e përbashkët të të dy vendeve’’.13
Problem delikat i marrëdhënieve midis të dy vendeve, gjatë luftes e më tej, ishte
Kosova. Me fillimin e Luftës së Dytë Botërore, Fronti Nacionalclirimtar Shqiptar e
shihte zgjidhjen e çështjes së Kosovës të lidhur pazgjidhshmërisht me angazhimin
dhe fitoren e shqiptarëve në luftën kundër fashizmit dhe pas saj me realizimin e së
drejtës së vetëvendosjes të popullit të Kosovës. Sipas PKSH, për të ardhmen e
Kosovës, rëndësi të dorës së parë kishte pjesëmarrja në luftë e popullit të Kosovës,
sepse kështu mund të arrihej çlirimi i Kosovës nga pushtuesit e huaj dhe të
sigurohej mbështetja e aleatëve për çështjen kombëtare. Në kushtet e krijuara pas
pushtimit të Kosovës nga Italia fashiste dhe Gjermania naziste, PKJ dhe shtabi
jugosllav ishin pa ndikim në Kosovë dhe viset e tjera shqiptare.14 Kjo si për shkak
trashëgimisë së hidhur historike në marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe popullsisë
serbe –malazeze, ashtu dhe për vetë politikën ekuivoke që mbante PKJ ndaj
çështjes kombëtare të shqiptarëve në Jugosllavi. Prandaj, nga udhëheqja shqiptare
e luftës, u dërguan në Kosovë dhe vise të tjera, kuadro, me qellim të ndihmonin në
organizimin dhe në mobilizimin e shqiptarëve në luftë. Por PKJ synonte që lufta në
Kosovë të zhvillohej vetëm brenda interesave të saj, domethënë të ishte e
kontrolluar që të mos arrinte deri në realizimin e së drejtës së vetëvendosjes.
Udhëheqja jugosllave shqetësohej me prirjen e forumeve kosovare të luftës për t’u
lidhur me Shqipërinë dhe organizmat e saj të luftës. Tipike ishte dhe reagimi i
Tempos në shtator të vitit 1943 dhe qëndrimi prerazi i udhëheqjes së PKJ kundër
11

Politika Antikombëtare e E.Hoxhës, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Përgatitur nga
Ndreçi Plasari dhe Luan Maltezi, Tiranë 1996, fl. 28
12
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vendimeve të Konferencës së Bujanit, më 28 mars 1944.15 Sipas Tempos, Këshilli
Nacionalçlirimtar i Dibres duhej të shkëpuste çdo lidhje me shtabin shqiptar dhe të
vihej nën vartësinë e shtabit jugosllav. Ai, gjithashtu akuzonte Haxhi Lleshin,
komandantin e forcave partizane për Dibrën, për qëndrime shoviniste
shqiptaromadhe.16
Në forcimin e bashkëpunimit, një rol të rëndësishëm luajtën vendimet për kalimin e
njësive partizane të Shqipërisë në Kosovë dhe në viset e tjera me popullsi shqiptare.
Më 26 Qershor të vitit 1944, Shtabi i Përgjithshëm i UNC të Jugosllavisë dhe
Shtabi Kryesor i Kosovës kërkuan zyrtarisht nga Shtabi i Përgjithshëm i UNCSH
dërgimin e brigadave partizane shqiptare në Jugosllavi. Kërkesa u përsërit në korrik
1944, ndërkohë për mbajtjen e gjendjes nën kontroll Shtabi i Kosovës u kthye në
Shtab Operativ në vartësi të Shtabit të Serbisë.17 Megjithatë, pala shqiptare më 2
Shtator vendosi të plotësonte kërkesën jugosllave.
Kalimi i Brigadës III dhe V të UNCSH në shtator dhe Brigadës XVIII e XXV në
tetor, ngriti më lart shkallën e bashkëpunimit me forcat partizane kosovare dhe
jugosllave. Me luftime të përbashkëta me forcat e Brigadës I e IV kosovare arritën
të çlironin Gjakovën, Pejën e Prizrenin, Suharekën, Prishtinën etj.
Me urdhrin e Shtabit të Përgjithshëm të UNCSH Nr. 196 datë 14 Qershor 1944, u
theksua domosdoshmëria e bashkëpunimit e bashkëveprimit midis forcave të
Divizionit I të UNCSH dhe forcave partizane maqedonase në sektorët e Dibrës,
Peshkopisë, Librazhdit, Strugës, Kërçovës, Gostivarit dhe Tetovës.18 Sipas urdhrit,
luftimet duhej të bëheshin të kombinuara dhe të përcaktuar nga një shtab i
përbashkët operativ. Kështu, sipas marrëveshjes ndërmjet Shtabit të Përgjithshëm
të UNÇSH dhe Shtabit Kryesor të Maqedonisë, më 3 Korrik Brigada I e UNCSH
lëvizi në drejtim të Dibres. Për bashkërendimin e veprimeve luftarake të njësive
partizane të Shqipërisë, të Maqedonisë e të Kosovës u formua Shtabi i Përbashkët
Operativ i kryesuar nga Mehmet Shehu. Gjithashtu, me luftime të përbashkëta u
çliruan me radhë qytetet dhe rajonet e Maqedonisë Perëndimore, duke vendosur
kontroll deri në Kumanovë, në Preshevë e Gjilan. Ndërsa, me urdhrin e Shtabit të
Përgjithshëm Nr. 426 datë 17 Nëntor, forcat e Divizionit VI të UNÇSH lëviznin në
drejtimin Shkodër-Podgoricë19, për ndjekjen e forcave nazifashiste, në
bashkëveprim me forcat jugosllave. Në këtë mënyrë, njësitë partizane shqiptare,
për gjashtë muaj pa ndërprerje, zhvilluan luftime të përbashkëta me njësit kosovare
e jugosllave deri në Sanxhak e Bosnje, duke shënuar edhe një stad të ri të
marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve.
Një nga çështjet më të rëndësishme, me të cilat u ballafaqua Shqipëria menjëherë
pas luftës ishte ajo e legjimitetit dhe e njohjes ndërkombëtare të qeverisë shqiptare.
15

Ana Lalaj, “Mbi konferencën e Bujanit”, E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në
Jugosllavi, Tiranë, 1990, f. 380.
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Po aty, fl. 144
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Dokumente të Shtabit të Përgjithshëm e të Komandës së Përgjithshme, Vëll.I, Tiranë
1970, f.442
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Me përfundimin e luftës, marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, ishin të
afërta në vijim të lidhjeve të ngushta të krijuara në luftën e përbashkët partizane.
Gjatë viteve të kësaj lufte, përfaqësuesit jugosllavë dhe sidomos misioni ushtarak,
ndihmuan dhe diktuan në forcimin e marrëdhënieve. Qysh në këtë kohë u ndje afër
prania e Jugosllavisë, fillimisht në strukturat politike dhe më vonë edhe në ato
ushtarake, shtetërore dhe ekonomike.
Me përfundimin e luftës, në të dy vendet, në pushtet erdhën partitë komuniste me
përvojën e bashkëpunimit që u vendos në luftë e sipër. Sistemi politik i vendosur në
Shqipëri nuk pati asnjë ndryshim me atë të vendosur në Jugosllavi. Vihen re të
njëjtat institucione politike dhe e njejta frymë ideologjike, e krijuar që në luftën e
përbashkët kundër pushtuesit të huaj nazifashist20. Për rrjedhojë ishte e pritshme që
marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve të shënonin një zhvillim të dukshëm.
Marrëdhëniet e mira vijuan dhe u përsosën me njohjen e qeverisë shqiptare nga
qeveria jugosllave. Më 1 Maj të vitit 1945 Qeveria Demokratike e Jugosllavisë,
nëpërmjet misionit ushtarak në Tiranë, komunikoi zyrtarisht njohjen e Qeverisë
Demokratike të Shqipërisë dhe dëshirën për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike21.
Kështu, më 24 Maj kryetari i misionit ushtarak Velimir Stojniç, i ngarkuar me punë
i R P F J, paraqiti letrat kredenciale Dr. Ymer Nishanit. Në këtë mënyrë,u
kurorëzuan marrëdhëniet e deriatëhershme, si dhe u shtrua rruga për forcimin e
mëtejshëm të tyre.
Njohja e qeverisë shqiptare dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike midis të dy
vendeve shënoi intensifikimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Të dërguarit
jugosllavë, në cilësinë e ekspertëve dhe këshilltarëve, filluan të vendoseshin në
institucionet e ndryshme të shtetit të ri shqiptar. Megjithatë, gjatë vitit 1945,
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë u përqendruan kryesisht në fushën
politike e diplomatike dhe më pak në atë ekonomike. Në këtë periudhë, spikat një
farë lëkundjeje e udhëheqjes shqiptare për sa i përket orientimit të marrëdhënieve
ekonomike. Një tendencë e tillë u reflektua në shfaqjen e vijës të përfaqësuar nga
Sejfulla Malishova, në atë kohë anëtar i Byrosë Politike të PKSH dhe i ngarkuar
me drejtimin e sektorëve ekonomikë. Ai mendonte që këto marrëdhënie të
orientoheshin drejt perëndimit dhe në radhë të parë drejt Italisë22. Gjithashtu, ai
shprehej se qeveria shqiptare duhej të vendoste marrëdhënie miqësore me vendet e
Lindjes e Bashkimit Sovjetik, por dhe me Demokracitë Perëndimore, të cilat mund
t’u bëheshin dhe koncesione me qëllim që të sigurohej mbështetja ndërkombëtare e
tyre23. Në dhjetor të vitit 1945, në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PKSH u
kritikua rëndë vija e S. Malishovës dhe u vlerësua si tendencë oportuniste, duke e
bërë përgjegjës për ritmet e ngadalta e të pa kënaqshme te reformave ekonomike24.
Nga ana tjetër kemi presionin e Jugosllavisë për kanalizimin e këtyre
marrëdhënieve drejt saj. Nën ndikimin jugosllav, pas kritikës së vijës oportuniste, u
20
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Gazeta Bashkimi, Tiranë 1 maj 1945
22
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ngrit alarmi për thellimin e bashkëpunimit të shëndoshë e vëllazëror me
Jugosllavinë, si një kusht i domosdoshëm për ekzistencën e një Shqipërie
demokratike popullore25. Kështu, jo vetëm u kritikua me forcë vija e
deriatëhershme, por u përcaktua vija që duhej ndjekur më tej, duke thelluar
marrëdhëniet me Jugosllavinë. Plenumi i 5-të i KQ të PKSH, i mbledhur më 21
shkurt të vitit 1946, bëri sulme të ashpra për një varg çështjesh të rëndësishme, të
cilat lidheshin me zhvillimin e vendit. Plenumi ritheksoi se marrëdhëniet e
Shqipërisë do të orientoheshin drejt Bashkimit Sovjetik e Jugosllavisë, duke i
dhënë fund dilemës së shfaqur për një qëndrim më të moderuar ndaj vendeve
perëndimore. Aty u përcaktua se rreziku i jashtëm përfaqësohej nga politika angloamerikane dhe u vlerësua se marrëdhëniet ekonomike me Jugosllavinë ishin te
pamjaftueshme, të pa konkretizuara dhe madje të shthurura, si pasojë e vijës
oportuniste26. Për rrjedhojë u insistua për marrëdhënie më të vendosura, më
konkrete dhe më të ngushta me Jugosllavinë.
Në programin e qeverisë së parë pas luftës, në mars të vitit 1946, si prioritet i
politikës së jashtme u sanksionua forcimi i marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik,
me Jugosllavinë dhe me vendet e tjera të Lindjes27. Kështu, mori fund çdo lëkundje
e hezitim për sa i përket orientimit të marrëdhënieve ekonomike, duke i kanalizuar
ato përfundimisht drejt Jugosllavisë.
Një gjë të tillë e favorizoi edhe qëndrimi i Bashkimit Sovjetik, i cili e la Shqipërinë
në një far ‘’kujdestarie’’ të Jugosllavisë. Ajo mbante një qëndrim në përkrahje të
interesave të Shqipërisë në çështjet ndërkombëtare28.
Në vitin 1945, filloi konkretizimi i marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe
Jugosllavisë. Menjëherë u vendosën lidhje tregtare, sipas një marrëveshjeje
provizore për shkëmbim mallrash29. Në marrëdhëniet e reja, pala jugosllave
shfrytëzoi mungesën e përvojës, mosnjohjen e kritereve dhe rregullave të
nevojshme ekonomike, naivitetin dhe besimin e tepruar të palës shqiptare.
Jugosllavia, duke patur dorë të lirë dhe pa asnjë pengesë përdori të gjitha mundësitë
e rrugët për të përfituar në maksimum nga tregu shqiptar. Në këtë periudhë, tregu
shqiptar kishte rezerva të konsiderueshme të produkteve bujqësore e blegtorale, si
dhe mallra industriale (manifaktura, pije alkoolike etj.) të siguruara nga veprimtaria
tregtare e kapitalistëve vendas. Në këto kushte, ndërmarrjet e tregtarët shtetërorë e
privatë jugosllavë u sulën mbi tregun shqiptar. Mjafton të përmendim vizitën e një
delegacioni jo zyrtar jugosllav gjatë vitit 1945, i cili pa dijeninë e organeve
shtetërore shqiptare dhe nën patronazhin e ish ministrit të Jugosllavisë në Shqipëri
Velimir Stojniç, hyri në lidhje të fshehta me tregtarë vendas, deri me matrapazë e
kontrabandistë, duke kontraktuar blerje mallrash të fshehura të cilat u

25

Marrëdhëniet shqiptoro-jugosllave, 1945-1948”, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave,
përgatitur nga Ndreçi Plasari dhe Luan Maltezi, Tiranë 1996, fl.23
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nënshtroheshin detyrimit30. I ashtuquajturi delegacion vijoi punën për shumë kohë,
pavarësisht kundërshtimit të organeve ekonomike shqiptare. Përfaqësuesi jugosllav
e justifikonte një veprim të tillë, si vënie në qarkullim e përdorim të mallrave të pa
deklaruara e të ‘’vdekura’’ dhe si veprim pozitiv në interes të vendit. Në mënyrë jo
miqësore, duke përdorur të gjitha metodat e rrugët, legale dhe ilegale, gjatë vitit
1945 e në vijim u arrit të zbrazet një pjesë e tregut shqiptar nga rezervat e mallrave,
duke i shkaktuar ekonomisë shqiptare dëme të mëdha.
Lidhjet tregtare, për shkëmbimin e mallrave vazhduan edhe gjatë vitit 1946 deri në
periudhën e nënshkrimit të marrëveshjeve ekonomike. Megjithë përfitimin
ekonomik, pala jugosllave arriti deri aty sa të fajësonte Shqiperinë për krijimin e
një borxhi prej 270 mijë franga, si rezultat i shkëmbimeve tregtare gjatë vitit
194531. Problemi i borxhit u përdor si mjet presioni ndaj qeverisë shqiptare, gjatë
bisedimeve për nënshkrimin e marrëveshjeve ekonomike.
Në bisedimet e zhvilluara në Beograd, në maj te vitit 1946, delegacionit shqiptar iu
kërkua zyrtarisht zgjidhja e problemit të borxhit, ndryshe nuk do të nënshkruhej
asnjë marrëveshje32. Praktika e përfitimit dhe e presionit nga pala jugosllave vijoi
në mënyrë të dukshme në periudhat e mëvonshme, në mënyrë specifike gjatë viteve
1946 dhe 1947, kohë në të cilën u zgjeruan marrëdhëniet ekonomike me
Jugosllavinë.
Ndërkohë marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave vazhduan të forcoheshin, dhe, me
vizitën e Enver Hoxhës në Beograd arritën një prej kulmeve të tyre. Më 23 Qershor
deri më 2 Korrik të vitit 1946, një delegacion i madh qeveritar i Shqipërisë me E.
Hoxhën në krye shkoi në Jugosllavi me ftesë të Titos. Kjo ishte vizita e parë e
Hoxhës jashtë Shqipërisë si kryeministër dhe drejtues i PKSH. Gjatë vizitës u
nënshkrua marrëveshja për bashkëpunimin ekonomik dhe u ra dakord që të
përfundohej Traktati i Miqësisë dhe Ndihmës Reciproke në mes të dy vendeve33.
Traktati u nënshkrua në Tiranë nga E. Hoxha dhe Stanoje Simiç, ish- ministër i
punëve të jashtme të Jugosllavisë, më 9 korrik të vitit 1946, mbas kthimit nga
Beogradi të delegacionit shqiptar, ndërsa u ratifikua nga Kuvendi Popullor më 6
gusht dhe nga Asambleja Popullore e Jugosllavisë më 22 korrik të po të atij viti.
Traktati i Miqësisë dhe Ndihmës Reciproke kishte si objekt forcimin më tej të
marrëdhënieve miqësore e të bashkëpunimit të ngushtë në mes të dy vendeve, masa
të përbashkëta për sigurimin e pavarësisë e të integritetit, ndihmën ushtarake si dhe
çdo ndihmë tjetër në rast cenimi të pavarësisë, si dhe lidhje ekonomike e kulturore
reciproke sipas marrëveshjeve përkatëse. Traktati ishte i vlefshëm për një periudhë
20-vjeçare, nga momenti i nënshkrimit34.
Traktati i Miqësisë dhe Ndihmës Reciproke ishte kurorëzim i bisedimeve ndërmjet
E. Hoxhës dhe Titos, gjatë vizitës së delegacionit shqiptar në Jugosllavi. Në këto
30
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bisedime u arrit mirëkuptim i plotë reciprok për të gjitha problemet. Thelbi i
bisedimeve ishte arritja e një marrëveshjeje të gjithanshme për sa i përket
bashkëpunimit ekonomik midis të dy vendeve dhe forcimin e këtyre lidhjeve në të
gjitha fushat. Përmbajtja e bisedimeve u pasqyrua në traktat, i cili u bë bazë e
bashkëpunimit, burim e referim për të gjitha traktatet, marrëveshjet e protokollet e
nënshkruara më vonë ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë.
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FADIL CURRI

HEBRENJTË JANË NJERËZ, NDAJ EDHE
I SHPËTOVA
(Rrëfimi i Veli Meliqit nga Shkupi, 80-vjeçar, i ardhur nga Rrezhanca e Hanit
të Elezit, i cili gjatë Lufës II Botërore i shpëtoi 17 hebrenj. Pse dhe si e bëri këtë?)
Ishte pranverë e vitit 1943. Në dyqanin e Mahmut Idrizit, që gjendej në Çarshinë e
Vjetër të Shkupit, miqtë e pronarit të dyqanit, Trajçeja dhe mjeku Haxhi Mitko,
kishin rrëfyer një hall: në shtëpi tash e dy javë na kanë mbetur katër henbrenj dhe
nuk kemi si t’ ia bëjmë me ta. Nëse i mbajmë edhe më tej, jemi të rrezikuar nga
bullgarët. E, po na diktuan se i kemi në shtëpi, mund edhe ne të pësojmë. E, nëse i
braktisim nga shtëpia, drojmë se bien në duart e tyre. Kishin pleqëruar për fatin e
hebrenjve dhe kishin vendosur që ndihmë të kërkojnë nga unë. “Bëje si t’ia bësh,
fati i jetës së tyre tash e tutje është në duart tua. Vendos po ose jo!”’. Vështirë ishte
të thuash po, ngase po të më shihnin bullgarët se do të shpëtosh hebrenj, më
shkonte koka edhe mua. Në anën tjetër, t’i lija ata të binin në duart e pushtuesve,
më dhimbseshin sidomos dy fëmijët. Vendosa për PO, i vetëdijshëm për rreziqet.
Po jua jap besën se së pari mund të vdes unë para se të bien në duart e fashistëve
ata dhe gjithsesi do t’i nxjerr në shqipëri, u betova.
I mora me vete. Ishte një burrë, gruaja e tij dhe dy fëmijët (një vajzë e një djalë).
Atë natë fjetëm në shtëpinë time në Shkup. Të nesërmen u nisëm për në Kosovë.
Pushuam në Han të Elezit. Edhe në Kaçanik bullgarët e kishin pushtetin, ndaj duhej
të udhëtonim natën e të strehoheshim ditën. U nisëm nga Hani i Elezit në drejtim të
Kaçanikut. Burrë e grua kishin hipur në kuaj dhe mbanin përpara nga një fëmijë.
Afër Kaçanikut, te Mëhalla e Kikve të Gajres, na dolën përpara shërbëtorët e
pushtuesve bullgarë. Na ndalën, duke na pyetur se kush jemi, kurse unë u tregova
se edhe nga jemi.
“E di se rrezik i madh është të fshehësh hebrenj?” – më pyetën.
Ata ishin të armatosur.
“E di, por edhe këta kanë shpirt njeriu dhe duan të jetojnë”, - u thashë. –“Asgjë të
keqe nuk kanë bërë këta njerëz”.
“Për ku doni të shkoni?”
“Dua t’i nxjerr në Shqipëri”, - tregova drejt. Shqipëri atëbotë i thoshin territorit nga
Gërlica e më tej drejt Ferizajt, kurse nga Gërlica mbrapsht në Kaçanik, Han të
Elezit e Shkup ishte pushteti bullgar.
“Këta hebrenj duhet të kthehen mbrapa”, - më thanë ata.
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“Kurrsesi, deri sa jam unë gjallë, sepse e kam dhënë besën se nëse vdesim, unë do
të jem i pari, ose gjallë do t’i nxjerr në Shqipëri”, - u thashë me zë të vendosur, dhe
e urdhërova djaloshin që na shoqëronte nga Hani i Elezit: - “Ti grahu kuajve, se
unë merrem vesh me këta”.
Ndërsa unë po llafosesha me shërbëtorët e pushtuesve bullgarë, kuajt ecën përpara,
mbi ta edhe hebrenjtë me fëmijët e tyre.
Të nxehur në bisedë me mua, nuk vërejtën se ata kishin kaptuar larg.
Fjalët e mia ishin të sigurta dhe ata u bindën se unë isha i armatosur dhe mund të
bëja bela të madhe, ndaj edhe u zmbrapsën. Unë vërtet isha i armatosur dhe kisha
ndër mend edhe të shtija në ta, vetëm e vetëm të shpëtoja hebrenjtë. Për jetën e tyre
kisha hyrë dorëzën në dyqanin (bakallhanen) e Mahmut Idrizit Idrizit në Shkup.
Pasi u ndava nga shërbëtorët e bullgarëve, renda dhe i zura poshtë në rrugë Mojsiun
(kështu quhej burri) dhe bashkudhëtarët e tij. Atë natë arritëm e bujtëm në
Kovaçec, në shtëpinë e Hamit Tronit. Kurse të nesërmen i nxorëm në Shqipëri
(Ferizaj), e prej andej në Shqipërinë e sotme. I dërgonim në Kosovë, sepse atje në
pushtet ishin italianët, të cilët në krahasim me bullgarët, kishin qëndrim tolerues
ndaj hebrenjve.
Gjatë asaj kohe nga Shkupi për në Kosovë (Shqipëri) i kam shpëtuar 17 hebrenj.
Këtë e kam bërë pa farë interesi, vetëm se desha të shpëtoj shpirt njeriu, ndonëse
mund të pësoja keq. I nxirrja grupe-grupe, herë një burrë e një grua, herë pesë burra
e herë të tjerë, që nuk më kujtohen në hollësi sot pas rrum 50 vjetësh. Por, mbresa
më lanë këta të fundit, sidomos gëzim të madh përjetova kur shpëtova dy fëmijët e
moshës rreth 5-6 vjeçare, të cilët dridheshin nga të ftohtët, por më shumë nga frika.
Nga ata që i shpëtova, sot janë disa gjallë. Dy fëmijët e Mojsiut sot jetojnë në Izrael
dhe para katër vitesh erdhën e më vizituan në Shkup. U fotografuam para dyqanit të
papuçeve (“Atest”) në çarshi, që e mban djali im, Ramadani, i cili atëbotë ishte
moshatar i dy fëmijëve të shpëtuar hebrenj.
* * *
Për të mësuar diçka më tepër për hebrenjtë, ia mësymë Bashkësisë Hebreje të
Maqedonisë në Shkup. Aty e gjejmë plakun rreth të tetëdhjetave, Josif Sion,
sekretar i kësaj Bashkësie. Mësojmë se edhe para Luftës II Botërore në Maqedoni
hebrenjtë organizoheshin në Bashkësi. Gjatë Luftës II Botërore pushoi së
funksionuari, kurse nisi sërish pas përfundimit të saj (1945). Para LDB në Shkup,
Shtip e Manastir jetonin dhjetëra mijë hebrenj. Në Shkup kishin edhe mëhallën e
tyre përballë Kalasë në të djathtë të lumit Vardar, kishte një urë që lidhte dy brigjet
afër saj dhe ende ruhet në kujtesë të shkupjanëve me emrin “Ura e Jahudive”, bile
edhe një sinagogë (faltore) hebreje. Siç thotë sekretari i kësaj bashkësie, qëllimi i
kësaj organizate hebreje është të ruajë traditat e këtij etniteti. Puna e saj nuk
ndihmohet as nga qeveria e Maqedonisë dhe e Izraelit, por si gjithë bashkësitë
simotra të hebrenjve në botë, edhe këtë e ndihmon organizata humanitare “JOINT”,
selia e së cilës është në SHB të Amerikës.
Bashkëbiseduesi ynë mendon se prania e hebrenjve në Ballkan më dendur është pas
zbulimit të Amerikës(1492) dhe se shumica e tyre janë të ardhur nga Spanja dhe se
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sot e flasin spanjishten iberike. Ka gjurmë që edhe më herët të jetë prania e
hebrenjve në Maqedoni. Më dendur kishte në Shkup, Shtip e Manastir.
Zoti Josifi, një grua dhe Sami Mizrahi, janë personat e vetëm që shpëtuan gjallë
dhe që janë hebrenj të Shkupit, kur në mars të vitit 1943 pushtuesit bullgarë i
robëruan mbi tre mijë hebrenj nga Shkupi dhe rreth tetë mijë nga Maqedonia, me
qëllim të dërgimit të tyre në kampin për likuidim në Treblinkë të Polonisë. Josifi
atëbotë ishte muziktar dhe artistët i mbronte edhe Konventa Ndërkombëtare e
Gjenevës. Për Sami Mizrahin thotë se, pas qëndrimit në Shqipëri, sot jeton në
Shkup. Për popullin shqiptar thotë se kishte qëndrim humanitar ndaj hebrenjve,
ndonëse ka raste kur edhe ata masakruan. Ndaj, fton të gjithë ata, pra edhe
shqiptarët që shpëtuan e ndihmuan hebrenjtë gjatë luftës, duhet të paraqiten në
organizatën “JAD-VASHEM” në Izrael, sepse qeveria e Tel-Avivit ka fond të
posaçëm për mirënjohje.
Sipas tij, gjatë Luftës II Botërore në botë e pësuan me vdekje rreth gjashtë milionë
hebrenj dhe këtë popull e konsideronin si fajtor kujdestar. Në duart e hebrenjve
qëndronte një pasuri e madhe anekënd botës.
Në pyetjen tonë se si është prania e sotme e hebrenjve në Maqedoni, Josif Sion
thotë se ka 15-20 veta që janë nga nëna e babai hebrenj, kurse nga çiftet e përziera
(njëri nga prindërit që është hebre) mund të ketë rreth 115 veta. Ai sqaron se sipas
besimit të hebrenjve mund të konsiderohet hebre vetëm ai që e lind hebrejasja. Në
të kundërtën, nëse burri është hebre e gruaja është maqedonase, fëmija i këtij çifti
bashkëshortor të përzier, nuk mund të konsiderohet hebre, sepse atë nuk e ka lindur
femra hebreje, pavarësisht vullnetit të tij se si e ndien veten fëmija i tyre.
Bisedën, ashtu si e patëm paralajmëruar të martën, e nisëm të premten, pikërisht në
ora 11.00 deri në ora 12.00 (kjo Bashkësi punon vetëm të martave e të premteve
nga ora 10.00-12.00). Aty kah ora 11.40, kur pyetjeve tona po u arrinte fundi, ia
mësyn Benjamin (Beni) Samokovlija, kryetar shumëvjeçar i Bashkësisë së
Hebrenjve në Maqedoni. Ai rrëfen se si kishte shpëtuar, për jetën e tij në Shqipëri,
për popullin e urtë shqiptar që dinte disa gjë të botës, për takimet me Enver e
Nexhmije Hoxhën. Mendon se mëkat i madh është që për hebrenjtë në Maqedoni
është bërë pak publicitet nëpër gazeta e emisione, pos librit të akademikut
Aleksandar Matkovski, i cili trajton temën e hebrenjve në Maqedoni. Deri sot asnjë
gazetar e historian shqiptar nuk ka trokitur në dyert e Bashkësisë Hebreje.
****
Poshtëshënim: Ky tekst është marrë nga libri i F. Currit “A(h) fati(h) ynë në
peshojë”, Shkup, 1994.
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ARDIAN LIMANI

ROLI I GAZETËS “SHKUPI” NË NGRITJEN
E VETËDIJES KOMBËTARE
Në periudhën e fundit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, i gjithë potenciali
intelektual dhe kombëtar ishte vënë në funksion të kapitalizmit të idesë për krijimin
e shtetit kombëtar. Lëvizja Kombëtare Shqiptare në këtë periudhë ishte në vlugun e
saj, kudo ku gjendeshin shqiptarët në trojet etnike apo në mërgim përpiqeshin për
çlirimin e vendit. Intelektualët, deri te njeriu i rëndomtë, secili me fuqinë që
dispononte, përpiqeshin vetëm për të drejtat e kombit. Por ishte dhënë kushtrimi
për një dalje nga skllavëria e skajshme, ku gjendeshin shqiptarët, me moton “Ja
vdekje, ja liri!“1. Në këtë drejtim, kontribut të madh kishte shtypi i kohës që dilte
brenda dhe jashtë atdheut. Shtypi shqiptar i kohës, jo vetëm që i përcillte me
vëmendje ngjarjet që i paraprinin zgjimit dhe vetëdijesimit kombëtar, por edhe me
një entuziazëm të madh informonte lidhur mbi ngjarjet politike, që po zhvilloheshin
në planin e brendshëm kombëtar e rajonal, bile dhe në lëvizjet diplomatike në
arenën ndërkombëtare që ishin vendimtare për fatet e shteteve dhe popujve.
Duhet cekur se përpjekjet e para për themelimin e një gazete në Shkup, u bënë që
në shkurt të vitit 1909, nga ana e Klubit “Bashkimi“. Në krye të kësaj nisme ishte
Dervish Hima, i cili zhvillonte bisedime me Jashar Erebrarën, drejtues i mëparshëm
i gazetës “Albania“dhe themelues i Klubit Shqiptar të Kumanovës2. Përpjekje tjetër
për të themeluar një gazetë në gjuhën shqipe në kryeqendër të Dardanisë, në
Ipeshkvin Shkup - Prizren dhe në Vilajetin e Kosovës, ishte një nga prijësit e
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Nikollë Ivanaj, redaktor i mëparshëm i gazetës
“Shpnesa“, i cili në tetor të vitit 1909, kishte qëndruar në Shkup me qëllim të
themelimit të një gazete në gjuhën shqipe. Për këtë qëllim ai u takua me shumë
personalitete të rëndësishme të Klubit “Bashkimi” të Shkupit, siç ishin Bajram
Curri dhe Nexhip Draga3.
Në dhjetor të vitit 1909, klubi “Bashkimi“ i Shkupit, ishte i njohur si qendër
arsimore për Vilajetin e Kosovës me veprimtarët Bedri Pejani, Hasan Prishtina,
1

AQSH, F. 23 (Fondi personal i Jashar Erebarës), Dosja. 75, Faqe. 6 – 7; Skender Asani –
Ardian Limani, 100- vjetori i gazetës “ Shkupi “ ( dokumente arkivore ), Shoqata e
Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkup, 2011, 5 – 6.
2
AIHT, Vj.19 – 5 – 565, nr. 34, Raport i konsullit austro – hungarez nga Shkupi, dt.
16.02.1909, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
3
AIHT, Vj.19 – 6 – 614, Raport i konsullit austro – hungarez nga Shkupi, dt. 14.10.1909,
dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
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Nexhip Draga etj., të cilët theksojnë arsyen e hapjes së shkollave në gjuhën shqipe,
por që nuk do të kishin sukses pa daljen edhe të një gazete në gjuhën shqipe në
kryeqendrën e Vilajetit të Kosovës, në Shkup4.
Gazetat në gjuhën shqipe, për shkak të pengesave që ua nxirrnin autoritetet osmane,
ishin hapur nga klubet e shoqëritë në mërgim5.
Gazeta “Shkupi“ ishte i vetmi organ medial, që doli si rrjedhim i vendimit të një
kongresi. Vendimi për daljen e gazetës “Shkupi” u nxor më 2 prill të vitit 1910 në
Kongresin e Dytë të Manastirit, ku u caktua redaktor i gazetës “Shkupi“ të jetë
Jashar Erebara. Propozimin e Rexhep Mitrovicës për një gazetë në gjuhën shqipe
në kryeqendrën e Vilajetit e mbështetën edhe delegatët tjerë të Kongresit6.
Me daljen e gazetës “Shkupi”, klubi kombëtar “Bashkimi“ në këtë qytet krijoi
hapësirë të gjerë të propagandimit të aktiviteteve dhe pikëmbështetje të fuqishme e
të përhershme për të jetësuar idealet që i kishin mbjellë rilindësit për këtë qytet të
shenjtë dhe emrin që mbante kjo gazetë, ndaj ishte shembull praktik se si duhet
udhëhequr Lëvizjen Kombëtare Shqiptare drejt qëllimit.7
Dalja e gazetës kombëtare “Shkupi”, kishte shqetësuar autoritetet serbe, të cilët
kishin komentuar se dalja e saj do të rrezikonte planet afatgjate serbe që kishin ndaj
këtij qyteti dhe se ajo do të ngrit vetëdijen kombëtare te popullata shqiptare8. Më
tej, në këto raporte potencohej se editor i kësaj gazete ishte caktuar publicisti i
mirënjohur, Jashar Erebara, por që në prapaskenë qëndrojnë nacionalistët Hasan
Prishtina, Nexhip Draga dhe klubi “Bashkimi” i këtij qyteti9. Ndërsa, në pikën e
14-të të rregullores së Klubit “Bashkimi“ thuhej: “ Shoqënija do të kenë edhe nji
fletore (gazetë), si vegël e vet, sà mâparë qi të mundet”10.
Gazetën “Shkupi” e bëjnë të veçantë dhe të rëndësishme në shumë plane rrethanat
historike, shoqërore e politike. Janë vitet e fundit të Perandorisë Osmane dhe vitet e
rirreshtimeve gjeostrategjike, që do të pasonin me ikjet e kësaj perandorie pas pesë
shekujsh nga Ballkani. Janë rrethanat e sferave të ndikimit dhe të aspiratave të
shumë shteteve ndaj tokave shqiptare, që ishin në mospërputhje me synimet
historike të vetë shqiptarëve. Ishte, një udhëkryq për Ballkanin dhe popujt e shtetet
tjera, pra edhe për popullin shqiptar në prag të krijimit të shtetit të vet, si dhe për të
tjerët. Në këto rrethana, veprimtarët e atëhershëm që u gjetën në ballë të lëvizjes
kombëtare, gjykuan drejt kur e panë të arsyeshme se botimi i një gazete do të ishte
me rëndësi të jashtëzakonshme për propagandimin e ideve të asaj lëvizjeje11.
4

AIHT, Vj.19 – 6 – 515, Raport i konsullit austro – hungarez nga Shkupi, dt. 10.09.1910,
dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
5
Hysni Myzyri, Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Prizren, 2001, f. 145.
6
AIHT, Vj.20 - 1065, Raport i konsullit austro – hungarez nga Shkupi, dt. 04.04.1910,
dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
7
AQSH, F. 23 (Fondi personal i Jashar Erebarës), dosja.58, Faqe.2.
8
ДАРМ, МФ – 896, бр.2241, дт.24.09.1911, Генерални Консулат Кралевине Србије –
Скопје.
9
ДАРМ, МФ – 896, бр.2ОО1, дт.29.08.1911, Генерални Консулат Кралевине Србије –
Скопје.
10
AQSH.Fondi.102, Viti.1912, Dosja.5.
11
AQSH , F. 23, Fondi personal i Jashar Erebarës, dosja.58, f.1 - 2.
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Botimi i gazetës “Shkupi”, duhej ta vetëdijesoj masën drejt veprimit politik e
ushtarak në parandalimin me sukses të synimeve pushtuese të shteteve fqinje dhe
shmangien e rrezikut të shkombëtarizimit. Lëvizja Kombëtare Shqiptare shtroi
para vetes detyra që nëpërmjet hapjes së shkollave dhe botimit të një gazete në
gjuhën shqipe në kryeqendrën e Vilajetit të Kosovës në Shkup, t’u rezistojë këtyre
synimeve.
Gazeta “Shkupi” është e rëndësishme nga shumë aspekte. Është e rëndësishme nga
vetë aspekti gjeografik i tokave shqiptare, sepse doli në Shkup dhe mbante emrin e
këtij qyteti, duke e bërë një nga qendrat e Lëvizjes. Shikuar nga këndvështrimi i
sotëm, është një argument i fortë për synimet e shqiptarëve në këto troje. Rëndësia
tjetër është për gazetarinë shqiptare, ngaqë zhvillimi i shtypit në këto troje nuk
mbetet shumë pas zhvillimit të shtypit në viset tjera. E treta, gazeta “Shkupi” është
e rëndësishme për mendimin politik autentik shqiptar, pasi që synimeve popullore u
jep krah përmes qasjes intelektuale të problemeve, të cilat në atë kohë shikoheshin
në këndvështrim të interesave kombëtare në kontekst edhe të konstelacioneve
gjeopolitike, pra, në drejtim të raporteve të interesave të perandorive e shteteve me
ndikim që vendosnin për fatin e popujve më të vegjël.
Në faqet e gazetës kombëtare “Shkupi“ ishin shtjelluar tema me interes të posaçëm
edhe nga pikëpamja politike, janë komentuar ngjarje më me rëndësi të asaj
periudhe, posa doli kjo gazetë. Që është me rëndësi, komentimi ishte bërë në një
mënyrë profesionale e që habit këndshëm audiencën edhe pas 100 viteve. Pastaj
edhe pjesa informative e kësaj gazete, e perceptuar nga pikëpamja e gazetarisë, na
jep prova të mjaftueshme se grupi redaktues i gazetës “Shkupi“, profesionin e
gazetarisë e ndien me tërë shkathtësitë e tij12.
Trimat e pushkës nëpër malet dhe njerëzit e penës, kudo që ndodheshin,
demaskonin barbarizmat dhe mizoritë që ushtroheshin ndaj popullit shqiptar. Në
këtë drejtim gazeta kombëtare “Shkupi“ nuk pushonte së theksuari të drejtat
kombëtare dhe nuk përqendrohet vetëm në këto, por që nëpërmjet politikës
redaktuese dëshirohej unifikimi intelektual dhe politik për çështjen kombëtare.
Ndonëse, idealizmi i veprimtarëve të asaj kohe, që me mendimet e tyre mbushnin
faqet e gazetës “Shkupi”, nuk u realizuan siç synonin, prapëseprapë shikuar nga
ana tjetër, është kënaqësi që sot, pas 100 vjetësh, dëshmohen se ato ideale nuk u
shterën kurrë, jetojnë në shpirtin liridashës dhe kënaqësia edhe më e madhe është
kur ato, edhe pse me vonesë, sërish rikthehen për t’u jetësuar.

12

AQSH , F. 23, fondi personal i Jashar Erebarës, dosja.75, f.3.
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SEVDAIL DEMIRI

KËRKESAT E “SHQIPTARËVE” KUNDËR
FLAMURIT SHQIPTAR NË MAQEDONI GJATË
VITIT 1981
Pranvera studentore e Kosovës e vitit 1981 kishte implikime të drejtpërdrejta edhe
për gjendjen politike dhe të sigurisë në Maqedoni. Qarqe të caktuara antishqiptare,
veç të tjerash, filluan iniciativat për cungimin e të drejtave kombëtare të
shqiptarëve, e ku si cak kryesor i sulmit u bë flamuri kombëtar shqiptar, i cili
llogaritej si një nga faktorët kryesor nxitës të protestave në Kosovë. Në këtë kohë,
në adresë të Konferencës Republikane të Lidhjes Socialiste të Popullit Punues të
Maqedonisë (KR të LSPPM), arritën disa ankesa e iniciativa nga komuna dhe
organizata të ndryshme, të cilat kërkonin që të ndalohej me ligj përdorimi i flamurit
kombëtar shqiptar në Maqedoni. Në bazë të disa dokumenteve historike të
papublikuara deri më tani dhe të hulumtuara në Arkivin Shtetëror të Republikës së
Maqedonisë (ASHRM), nga fondi i pasistemuar i LSPPM-së, shihet qartë një
absurditet i kohës, një nga shumë absurditetet që e përcollën sistemin komunist.
Këto kërkesa antishqiptare nuk vinin as nga Shkupi, Shtipi apo Strumica, por nga
qytetet dhe rrethet ku shqiptarët ishin në numër të konsiderueshëm, në mos
shumicë, siç ishte rasti i Tetovës!Funksionarët komunistë shqiptarë, kush më
shumë e kush më pak, dënonin ashpër demonstratat e shqiptarëve të Kosovës, të
cilat, sipas tyre, kishin për qëllim prishjen e harmonisë së vëllazërim-bashkimit
mes popujve të Jugosllavisë socialiste. Kështu, ata u bënë edhe pjesë e
drejtpërdrejtë e realizimit të skenarëve të komunistëve serbë e maqedonas, për të
shtuar represionet kundër shqiptarëve të cilët kërkonin më shumë të drejta politike
e kombëtare dhe vetëvendosje për fatin e shqiptarëve nën Jugosllavi. Si rrjedhojë e
kësaj politike antishqiptare, në këtë kohë u persekutuan dhe u dergjën burgjeve
jugosllave një numër i madh i shqiptarëve “reaksionarë”, që nga Kumanova e deri
në Strugë, të cilët, siç etiketoheshin nga politika e kohës, vepronin në pozitat e
“nacionalizmi dhe separatizmit shqiptar”.
Kërkesa për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve në RS të
Maqedonisë
Vllado Kartov, kryetar i Komisionit për Marrëdhënie Ndërnacionale në kuadër të
Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë, në shtator të vitit 1981, në Shkup
përgatit një “Informacion për disa kërkesa për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e
gjuhëve në RS të Maqedonisë”1. Kërkesat e tilla me tone antishqiptare, vinin nga
1

ASHRM, fondi i pasistemuar i KR të LSPPM, v.1981, k.20;

105

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

komunat e Strugës, Kërçovës e Tetovës, si dhe Lidhja e Shoqatave të Luftëtarëve të
LNÇ-së. Konkretisht, kjo informatë, të cilën më poshtë po e japim gati se në formë
integrale, bazohet në katër pika (kërkesa), të cilat kishin arritur te komisioni në
fjalë:
Në mbledhjen e Këshillit të komunave të Kuvendit të RSM-së nga 15 qershori
1981, delegatët e Komunës së Strugës sollën konkluzionin e Kuvendit të Komunës
së Strugës për ngritjen e iniciativës për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e
gjuhëve. Kërkesa ka të bëjë me fshirjen e përdorimit të flamurit të përfaqësuesve të
kombësisë shqiptare në RSM. Shkak për këtë kërkesë është aktiviteti
kundërrevolucionar i nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar, i cili krahas
parullave armiqësore me të cilat shërbehej armiku, flamuri i përkatësisë shqiptare,
ishte shenja kryesore e manifestimit të nacionalizmit dhe irredentizmit
shqiptaromadh;
Këshilli republikan i Lidhjes së Shoqatave të Luftëtarëve të LNÇ-së nga RSM, në
mbledhjen e mbajtur më 8 qershor 1981, ku morën pjesë edhe kryetarët e
këshillave komunale të LSHL, e përkrahu konkluzionin e Kuvendit të Komunës së
Strugës për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, në kuptim të përdorimit
të flamurit të kombësisë shqiptare. Veçanërisht, këshilli reagoi lidhur me
keqpërdorimin e atij flamuri nga ana e elementeve kundërrevolucionare;
Në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Kërçovës, më 17 qershor 1981, pas debatit
lidhur me Informacionin për gjendjen politike dhe të sigurisë në komunë, shumica e
delegatëve paraqitën propozim deri te Kuvendi i komunës, që të iniciohet deri te
Kuvendi i RSM-së, rishqyrtimi i Ligjit për përdorimin e flamujve;
Në mbledhjen e kryesisë së Konferencës komunale të LSPPM - Tetovë, në gusht të
vitit 1981, u mor iniciativa për çështjen e ndryshimit të Ligjit për përdorimin e
flamujve, në kuptim të ndryshimit të pamjes dhe formës së flamurit të kombësisë
shqiptare, me çka ai do të ndryshonte nga flamuri i RSP të Shqipërisë.
Informacioni i mësipërm, si ekstrakte i përmban edhe tekstet integrale të kërkesave
të komunave të Strugës, Kërçovës e Tetovës, për heqjen e flamurit shqiptar nga
përdorimi. Ndërsa, është interesant fakti, se në këto kërkesa dhe gjatë arsyetimit të
të njëjtave, theksohet mbështetja kryesore ndaj vendimeve të tilla nga ana e
shumicës së përfaqësuesve shqiptarë në këto pushtete komunale. Me këtë, thjeshtë
tentohej të imponohej qëndrimi, se gjoja shumica e shqiptarëve (luajalë ndaj
pushtetit jugosllav), ishin ata të cilët po kërkonin heqjen e flamurit shqiptar nga
përdorimi, si simbol i nacionalizmit shqiptar. Në kërkesën e Konferencës komunale
të LSPPM – Strugë, me kryetar Gligor Keleshoski, veç tjerash thuhej: “I jepet
mbështetje e plotë kërkesës së pjesës më të madhe të kombësisë shqiptare, që më
mos të nxirret në pah ky flamur shqiptar në komunë dhe republikë; Mbështetet
konkluzioni i miratuar në mbledhjen e përbashkët të tre këshillave të Kuvendit të
komunës së Strugës më 02.07.1981, për ngritjen e iniciativës për ndryshimin e
Ligjit për përdorimin e flamujve; Propozohet që në përputhje me Kushtetutën e
RSFJ-së dhe RSM-së, të përcaktohet një flamur i ri dhe shenjë e kombësisë
shqiptare në RSM, përmes pëlqimit të përgjithshëm të përfaqësuesve të kombësisë
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shqiptare dhe kombeve e kombësive tjera në RSM”2. Ndërsa, në arsyetimin e kësaj
kërkese, thuhej se ngjarjet kundërrevolucionare në Kosovë, u reflektuan edhe këtu
në Strugë dhe Maqedoni. Më tej, në dokument, shtohet: “Nacionalistët dhe
irredentistët shqiptarë, nën flamurin që e përdorë kombësia shqiptare në RSM dhe
RSFJ, i vënë në pah parullat e tyre, me të cilat u përpoqën dhe ende përpiqen që të
ndikojnë në të arriturat më të ndritshme të LNÇ-së dhe Revolucionit socialist. Nën
atë flamur të njëjtë, i cili me asnjë akt pozitiv ligjor jugosllav nuk është përcaktuar
nga forma dhe përmbajtja, u grumbulluan nacionalistët dhe irredentistët shqiptarë,
si në vend, po ashtu edhe ata nga emigracioni ekstrem shqiptar, të gjithë me një
qëllim, që ta shembin rendin kushtetues të RSFJ-së. Ky flamur që e përdor
kombësia shqiptare në RSFJ, është i njëjtë me flamurin e RSP të Shqipërisë, e cila
që nga viti 1948, pandërprerë udhëheq politikë armiqësore kundër Jugosllavisë,
dhe e cila u jep mbështetje të plotë forcave kundërrevolucionare, të eksponuara
nga nacionalizmi dhe irredentizmi shqiptaromadh. Për këtë, pjesa më e madhe e
përfaqësuesve të kombësisë shqiptare nga komuna jonë, kur informoheshin për
ngjarjet armiqësore në KSA të Kosovës, duke i dënuar forcat armiqësore
kundërrevolucionare, bënë kërkesë që më mos të ngrihet ky flamur në komunë dhe
republikë, duke e arsyetuar kërkesën me atë që nuk dëshirojnë nën flamurin e njëjtë
të jetojnë me nacionalistët dhe irredentistët në vend, me emigracionin fashist dhe
me RSP të Shqipërisë, të cilët, të gjithë së bashku dhe me të njëjtin qëllim, u
përpoqën të prekin përfitimet më të ndritshme të LNÇ-së dhe Revolucionit, të
prekin interesat e kombësisë shqiptare në RSFJ”3.
Në arsyetimin e kërkesës së Këshillit republikan të Lidhjes së Shoqatave të
Luftëtarëve të LNÇ-së nga RSM4, për heqjen e flamurit shqiptar nga përdorimi në
Maqedoni, theksohet se “nën mbulesën e këtij simboli, u gjendën jo vetëm se
armiqtë e brendshëm nga kombësia shqiptare, por edhe përfaqësuesit e reaksionit
ndërkombëtar – ballistët, zogistët, shërbëtorët enveristë, ustashët dhe armiq të
tjerë”5.
Në mënyrë të veçantë, veteranët e LNÇ-së, me kryetar Mice Dimeski, kritikojnë
organizimin e mësim-besimit fetar nëpër shkollat fetare të Shkupit dhe Maqedonisë
perëndimore, të cilat sipas tyre, “kanë ndikim të fuqishëm nacionalist nga pozitat e
nacionalizmit dhe irredentizmit, në baza religjioze”6. Ata njëkohësisht, propozojnë
dhe kërkojnë nga instancat e larta të pushtetit maqedonas dhe jugosllav, që të
veprojnë kundër mësim-besimit fetar.
Kurse, mjaft me interes është edhe kërkesa e nënshkruar nga kryetari i Konferencës
komunale të LSPPM – Tetovë, Hixhet Ramadani, ku dënohen ashpër protestat e
Kosovës dhe kërkohet të rishqyrtohet Ligji për përdorimin e flamujve, me qëllim
që këtu të evitohet përdorimi i flamurit shqiptar, i cili sipas tij, i përket një shteti të
huaj – Shqipërisë. Në këtë dokument, thuhet:
2

ASHRM, po aty;
Po aty;
4
Mbledhja e mbajtur më 8 qershor 1981;
5
ASHRM, po aty;
6
Po aty;
3
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“Pas ngjarjeve kundërrevolucionare në KSA të Kosovës, në organizatat vendore të
LSPP-së së komunës së Tetovës, janë mbajtur disa mbledhje, në të cilat
parasëgjithash janë sqaruar qëllimet e kundërrevolucionit, e më pas edhe për
masat që ndërmerren për qetësimin e gjendjes, me theks të veçantë për popullsinë e
komunës tonë. I njëzëshëm është dënimi i ngjarjeve të KSA të Kosovës dhe të
hapura e energjike janë kërkesat për përdorimin e të gjitha mjeteve për pastrimin e
armiqësive nga pozicioni nacionalizimit dhe irredentizmit shqiptar. Në mbledhjet e
bashkësive vendore, është biseduar edhe për çështjen e përdorimit të flamurit
shqiptar, si simbol i kombësisë shqiptare në komunën tonë. Janë theksuar mendime
se ky flamur, nuk dëshmon ekzistimin e kombësisë shqiptare në Maqedoni, por
është simbol i një shteti tjetër të huaj, duke pasur parasysh faktin se flamuri është
simbol shtetëror. Është theksuar edhe ajo që, flamuri ekzistues jugosllav dhe
maqedonas, janë edhe flamuj të kombësive në vendin tonë, të cilët e integrojnë
ardhmërinë e kombeve dhe kombësive të Jugosllavisë. Flamuri i Shqipërisë duhet
të ketë domethënien e simbolit të atij shteti, dhe te ne të nxirret në pah sikurse
flamujt e shteteve të tjera në Jugosllavi. Në mbledhjen e kryesisë së Konferencës
komunale të LSPP – Tetovë, mbajtur më 24 gusht 1981, në tërësi është mbështetur
kërkesa e një numri të caktuar të bashkësive vendore në komunë, për rishqyrtimin e
mëtejshëm të përdorimit të flamurit shqiptar. Kryesia solli konkluzion të përcillet
kjo kërkesë deri te Konferenca republikane e LSPPM-së për ndërmarrjen e masave
të mëtejshme nga organet kompetente të republikës.7”
Megjithatë, Komisioni për Marrëdhënie Ndërnacionale i Kuvendit të RSM-së, nga
mbledhja e 22 shtatorit 1981, pas shqyrtimit të informacioneve dhe kërkesave të
mësipërme, paraqet një propozim-raport deri te Kuvendi republikan, ku veç tjerash
merret parasysh edhe qëndrimet dhe ligjet e viteve 1970, 1971, 1974 dhe 1975, ku
flitej për rregullimin e çështjes së përdorimit të flamujve në Jugosllavi dhe
Maqedoni. Brenda raportit thuhej se: “Në RS të Maqedonisë, flamujt e kombësisë
shqiptare dhe turke, nëpër vendbanimet e përziera, përdoren që nga viti 1974, me
sjelljen e Ligjit për përdorimin flamujve... Në të vërtetë, në RSM, në përdorim janë
flamujt e nacionaliteteve me atë pamje dhe formë që e kanë përcaktuar vetë
kombësitë... Në bazë të diskutimit të gjithanshëm, duke u mbështetur në Kushtetutën
e RSM-së dhe Ligjin për përdorimin e flamujve, Komisioni vlerëson se asnjë
kombësi ose grup etnik, nuk mund të përjashtohet nga përdorimi i flamurit të tij,
për shkak se flamuri nuk është vetëm se simbol shtetëror, por edhe simbol
kombëtar, andaj me këtë, është e drejtë e secilës kombësi apo grup etnike që të
njëjtën ta përdorë...”8
Përkundër këtij qëndrimi, në dukje korrekt, të Komisionit për Marrëdhënie
Ndërnacionale në Kuvendin e RSM-së në Shkup, çështja e flamurit shqiptar tashmë
ishte bërë problem shtetëror, dhe si i tillë u debatua nëpër të gjitha instancat
komunale dhe federative. Në këtë mënyrë filloi një luftë e ashpër kundër simboleve
kombëtare shqiptare, e cila vazhdoi në forma të ndryshme deri në shembjen e
Jugosllavisë.
7
8

Po aty;
Po aty;

108

STUDIME ALBANOLOGJIKE 9, 2014

LAVDOSH AHMETAJ

PSEUDODOKTRINA – KOSOVA “SERBI E
VJETËR”
Koncepti “KOSOVA: SERBI E VJETËR” - i shprehur dhe i elaboruar nga një prej
studiuesve më në zë serbë, pikërisht historiani dhe etnografi Jovan Cvijiç1, i pasuar
dhe i mveshur me argumente të sajuar hartografikë, etnografikë, demografikë etj.,
në punimet e tyre edhe nga shumë teoricienë të tjerë po serbë, si V. Gjorgjeviç2, I.
Tomiç3, V. Çubrilloviq4, e të tjerë të mëvonshëm si B. Nukshiq, I. Andriq, S.
Moleviq - është boshti mbi të cilin është ngritur e gjithë doktrina pansllaviste e
“Serbisë së Madhe”. Dhe, duke qenë se ajo është artikuluar dhe është përpunuar
nga autoritete të tilla serbe të fushës së dijes, ka marrë dhe vazhdon të ketë një
jehonë, ndikim dhe rëndësi të posaçme në lëmin e doktrinave politike të gadishullit
dhe më gjerë. Cvijiçi dhe të tjerë kanë shtjelluar dhe manipuluar argumente
historikë dhe etnografikë për ta paraqitur Kosovën dhe shqiptarët në Kosovë si një
“trup i huaj”5 në hapësirën etnografike ku ata jetojnë.
Pra, duke e parë njëherësh edhe nga pikëpamja politike, koha në të cilën është
shpallur dhe ngritur në rrafsh teorik si pikëpamje nga ky studiues serb (në dy
dekadat e para të shekullit 20) është pikërisht koha e ngjizjes së shtetit të ri shqiptar
dhe më tej kur zhvilloheshin konferencat e mëdha europiane dhe vendosej për
ekzistencën politike të shtetit shqiptar, pra ekzistencën e subjektit politik shqiptar
në shtrirjen natyrore të tij; nga ana tjetër, kjo teori me pretendime shkencore
prezantohet në një nga momentet më të vështira të historisë politike të shtetit
shqiptar6.
1

- JOVAN CVIJIÇ: Osnove za gheografija i gheologhija Makedonije i Stara Serbije,
Beograd 1906, por dhe në vepra të tjera të shoqëruara dhe me harta politike e entografike.
2
- VLADAN GJORGJEVIÇ: Les Albanais et les grandes puissances, Paris 1913; V.
Gjorgjeviç ka qenë kryeministër i Serbisë dhe ka mbuluar dhe funksione të tjera.
3
- I. TOMIÇ: Les Albanais en vieille Serbie et dans le sandjak de Novi-Bazar, Paris 1913.
4
- VASA ÇUBRILLOVIQ: Shpërngulja shqiptarëve, Beograd 1937 (dorëshkrim); Po ky
material, por me shkurtime, në E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, Botim
i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë 1990, shih aty referati Shpërngulja e
arnautëve, mbajtur në Klubin serb të Kulturës në Beograd, më 7 mars 1937, faqe 318 e në
vijim. Akademiku Çubrilloviq ka hartuar dhe një memorandum tjetër në vitet ’40 në lidhje
me largimin masiv të shqiptarëve nga Kosova; ai ka qenë dhe ministër kulture në vitet ‘70.
5
- JENS REUTER: Shqiptarët në Jugosllavi, Tiranë 2003, faqe 31.
6
- Bëhet fjalë për vitet 1918-1920, kohë e cila e kishte vënë në provë ekzistencën e shtetit
shqiptar, shprehur përmes Konferencës së Paqes në Paris, ku Fuqitë e Mëdha Europiane

109

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Por, ku janë rrënjët e kësaj teorie? Duke hulumtuar në kohën e krijimit të shtetit
politik serb, duket se origjina e saj gjendet në idetë politike të elaboruara nga
Garashanini, pikërisht në vitet ‘40 të shekullit 19, kur shteti serb kishte vetëm dy
dekada që ishte krijuar dhe kërkonte të zgjerohej territorialisht më në lindje dhe në
jug të tij7. Por një pjesë e konsiderueshme e territorit të synuar kontrollohej
ushtarakisht prej shtetit otoman. Me sa duket ishte pikërisht kjo arsye, që një nga
drejtimet e politikës serbe ishte orientuar në çlirimin e këtyre territoreve dhe
bashkimi me shtetin serb të Karagjorgjëve. Por njëkohësisht me këtë orientim, në
politikën serbe ishte shfaqur tendenca shovene, e cila më pas u shndërrua në një
vijë themelore të politikës shtetërore ose zyrtare:
Në vitin 1844 ministri i shtetit serb I. Garashanin shpalli programin që do të vihej
në themel të politikës serbe, e që më tej do të njihet në historinë politike europiane
si “NAÇERTANIA”. Në thelb kjo teori pasqyronte këto ide:
1. çlirimin e tokave të sllavëve të jugut nga kontrolli politik dhe ushtarak otoman,
me synimin për të krijuar një shtet sipas modelit të perandorisë së Stefan Dushanit8.
2. në kufijtë e këtij modeli shtetëror do të përfshiheshin, sipas këtij programi, edhe
territore me popullsi shqiptare9, duke mos lënë jashtë edhe territorin etnik të
Kosovës, që Garashanini do ta quante “Serbi e Vjetër”10.

kishin projektuar një hartë të re Europiane, e cila vinte në diskutim ekzistencën e kufijve
politikë shqiptarë. (ARBEN PUTO: Shqipëria Politike, 1912-2000, Tiranë 2008).
7
- Këtu duhet thënë se, me rënien e pashallëqeve të mëdha shqiptare, atë të Bushatlinjve në
Veri dhe të Ali Pashë Tepelenës në Jug, dhe pas masakrës së Manastirit në vitin 1830 ku u
masakruan 500 vetë nga paria shqiptare, dhe me aktivizimin e linjës ortodokse të
pansllavizmit në Ballkan të elaboruar nga Rusia, edhe synimet e shteteve të rinj në Ballkan,
Greqisë e Serbisë, u intensifikuan në drejtim të shtrirjes së territoreve të tyre në kurriz të
popullsisë dhe realitetit etnik shqiptar në gadishull. Të së njëjtës kohë pra janë dhe
Naçertanja e Garashaninit dhe progami grek i quajtur Megaloidea. Të dy këto programe
mbështeteshin në realitete legjendare apo në evokim të kohëve të lashta, respektivisht
Greqia në perandorinë helene dhe Serbia në perandorinë e Stefan Dushanit. Kjo e fundit për
hir të vërtetës ishte veçse një sundim ushtarak prej 25 vjetësh deri në vitin 1355, nga ana e
mbretit Dushan dhe jo ndonjë entitet shtetëror i konsoliduar dhe me rrënjë të qarta.
8
- Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri.
9
- Një konstatim i Brailsfordit, anëtar i Komitetit Ballkanik të Londrës, shpreh qartë
natyrshmërinë e përkatësisë shqiptare të Kosovës e trojeve të tjera që synoheshin nga Serbia
“… Shqiptarët flasin të vërtetën kur ata ngulmojnë se janë vetvetja (në ato territore) nga
shkaku i numrit të tyrë, pasi ata përbëjnë popullsinë dërmuese të “Serbisë së Vjetër” (H.N.
BRAILSFORD: Macedonia, its races and their future, London 1906). Vetë autori i hartës së
Principatës Serbe, të vitit 1845, Jan Bugarski konstatonte se Bjellopolja është aktualisht
shqiptare, ndërsa tre vjet më vonë serbi Davidoviq pranon se “Kosova dhe Metohija
(krahina e Pejës) janë të banuara prej shqiptarësh”. (Cituar sipas ISHIRKOV: Zapadnata
Kraichta na blgrskata Zemja, Sofje 1915).
10
- Në të vërtetë termi shfaqet për herë të parë në vitin 1845 në Hartën e principatës së
Serbisë të JAN BUGARSKIT, e shtypur në Beograd po atë vit dhe ku krahina e Bjellopoljes,
në jugperëndim të Serbisë paraqitet me emrin “Serbia e Vjetër ose Shqipëria aktuale”,
ndërkohë që në gjeografinë e Vuk Karaxhiçit që doli në Beograd në vitin 1827 nuk gjendet
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3. mosnjohjen e ekzistencës së një shteti shqiptar.
4. duke mos pranuar nevojën e krijimit të shtetit shqiptar, treva e Kosovës
konsiderohej si “djepi i shtetit serb”11, i cili vishej me dy simbole:
a. Patriarkati serb i Pejës - 1346;12
b. Beteja e Fushë-Kosovës13, e rrethuar me legjendë, në të cilën ishte shfaqur
qëndresa serbe ndaj Turqisë. Ndërsa shqiptarët në sytë e Serbisë ishin një trup i
askund kjo shprehje apo diçka e ngjashme me të. Shih gjithashtu ISHIRKOV: Prinos km
etnografiiata Makedonskite, Sofje 1907.
11
- Në kundërshti me këtë përcaktim të “djepit serb”, vjen dhe studiuesi i gjenezës së
popujve sllavë, L. Niederle, i cili vëren se “...atdheu i serbëve në Ballkan ishte shumë i
ngushtë në krahasim me tokat që ata pushtuan në shekujt 12-13... kufijtë jugorë të serbëve
në shekullin 11 shtriheshin deri në Rashë, në veriperëndim të Novipazarit”. (Shih L.
NIEDERLE: Manuel de l’Antiquite slave, I, Paris 1923). Ndërsa tek S. STAJONEVIQ: Iz
srpske proshlosti, Beograd 1923, shohim se “Rashka, bërthama e shtetit feudal serb,
shtrihej në skajin lindor të tokave serbe, popullsia e saj merrej kryesisht me blegtori, njihte
pak bujqësinë dhe ndodhej midis Dalmacisë, Hungarisë dhe Ilirikut’.
12
- Sa i përket Patriarkanës së Pejës, duhet thënë se ajo iu shkëput Primatisë Ilire të Ohrit:
“…primatitë e Pejës dhe Tërnovës ishin njëlloj si Primatia e Ohër-Justinianës. Si njëra dhe
tjetra, ishin copëzim i së dytës, i kryer nga selia apostolike. E dyta, domethënë Ohri, ishte
shkëputur nga Selaniku me kërkesën e perandorit Justinian, ndërsa dy të tjerat me kërkesën
e Arkizhupanit të Serbisë dhe të Joanisit, perandorit të bullgaro-vllehëve…” (ZHAN KLOD
FAVERIAL: Historia e Shqipërisë, kap. 42, Tiranë 2005). Ndërkohë që në këtë patriarkanë
deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë meshohej në gjuhën shqipe: Shih për këtë Kalendari
Kombiar i vitit 1898: “... gjer në shekullin që shkoi kemi pasur dy patrikë, një në Ohër dhe
një në Pejë, të cilët përdornin gjuhën shqipe. Këto dy patriarqi i ngritën më 1778 dhe i
bashkuan me atë të Stambollit”. Po ashtu, në lidhje me këtë, në “Odnos...”, autori B.
Gjurgjeviç shprehet se kisha e Pejës në vitin 1455 ishte nën kontrollin shqiptar, duke
përforcuar të vërtetën se kishat në Kosovë ishin së pari romano-shqiptare dhe më pas, me
ndarjen e Perandorisë, bizantino-shqiptare. Siç vëren dhe Dr. M. Krasniqi: “Ato ishin
ndërtuar gjatë qeverisjes bizantine në këto territore të banuara nga shqiptarët. Prandaj ato
janë monumente të kulturës së huaj të përvehtësuar nga Serbia dhe të prezantuara para botës
si monumentet e saj historike”. (Shih MARK KRASNIQI: Gjurmë e gjurmime, Prishtinë
1979).
13
- Beteja e Fushë-Kosovës, një ngjarje që revokohet fuqishëm nga politika dhe
propaganda serbe, në të vërtetë është një betejë e humbur e koalicionit të fuqive ballkanike
kundër ushtrisë osmane në vitin 1389. Dëshmitë dhe kronikat e kohës na bëjnë të ditur për
këtë koalicion: kështu kronisti osman Shukrullah shkruan “...U dërguan ushtri nga
shqiptarët, vllehët, hungarezët, serbët, çekët, bullgarët e venecianët...”; kronisti tjetër Idriz
Bitlisi përmend në mënyrë të veçantë pjesëmarrjen e shqiptarëve të krahinës së Shkodrës,
princi i së cilës Gjergj II Balsha udhëhoqi 50 mijë vetë në betejë. Të njëjtat të dhëna
përsëriten edhe në kronika të tjera osmane, si në ato të Ali dhe Hoxha Sadedinit. Po ashtu
Alen Dyselje kumton se “Në kohën e ndeshjes vendimtare të vitit 1389, autorët grekë
përmendim krahas serbëve e bullgarëve, edhe shqiptarët e Veriut, ata të Himarës, Epirit dhe
të zonës bregdetare” (A. DUCELLIER: La Facade Maritime de L’Albanie au Moyen Age...
Selanik 1981). Ndërsa logofeti i madh i Patriarkanës Ekumenike të Stambollit në kronikën
mbi “Perandorinë Turke, të përpiluar në shekullin 16, shkruan për pjesëmarrjen e
shqiptarëve në betejën e Fushë-Kosovës. Ai thotë se atje morën pjesë arhondë nga
Arvanitia, nga viset që quhen Dardani (KOSOVA), Misia (zotërimet e Jonimës) midis Lezhës
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huaj14; ata, sipas politikës serbe, nuk kishin kurrfarë të drejte historike dhe
kulturore.
Të gjitha këto ide u bënë një politikë e përhershme zyrtare me pasoja politike për
shqiptarët. Pra, ambicja serbe për krijimin e një shteti thjeshtë serb, gjë që ishte
reflektuar me idenë “një shtet, një mbret, një popull”15, nuk arrinte të merrte
parasysh simbiozën e gjatë shumëshekullore të evoluimit të etnisë shqiptare dhe
asaj serbe, e për pasojë kjo politikë zyrtare mund të funksiononte vetëm përmes
ndryshimit të strukturës etnike. Ndërkohë, në anën tjetër gjendej një fuqi e madhe
shtetërore si Rusia, e cila frymëzonte krijimin e Lidhjes Ballkanike, që përfshinte
politikisht Serbinë, Bullgarinë, Greqinë, Malin e Zi, për dy arsye:
e Krujës, Akrokerauni (Himara), pastaj Epiri (Muzakajt ku Andrea Muzaka ishte despot i
Epirit) dhe nga bregdeti i Adriatikut (emërtim që nënkuptonte principatën e Balshës).
Kurrfarë entiteti serb nuk mund të konfigurohet në Kosovë përmes kësaj ngjarjeje, kur
sundimi ushtarak i Dushanit kishte 34 vjet që ishte shuar dhe në territoret që ai pushtoi ishin
krijuar njësi të pavarura shtetërore. Kështu, Kosova në pjesën më të madhe ishte pjesë e
Principatës së Balshajve. Orientimi i Balshajve për në verilindje, i bën ata zotër të Prizrenit
dhe një pjese të madhe të Kosovës, mbas vitit 1371(shih G. GELCICH: La Zedda e la
dinastia dei Balscidi, Split 1898; dhe M. ORBINI: Il Regno degli Slavi, Pesaro 1608). Në
Acta Albaniae Veneta, vëll. I-II, Vindobonae 1913, 1918, gjejmë njoftime për shtrirjen e
territoreve të Balshajve. Sipas këtyre dokumentave, në fillim të viteve ‘60 të shekullit 14,
ata e shtrinë sundimin e tyre në Budue, ndërsa në vitet 70 ato përfshinin dhe trevat e
Kosovës me pazaret e Prizrenit dhe Novobërdës (Kriva Rjeka), ku u vendosën dhe organet
financiare për kontrollin e doganave në këto treva. Ndërsa duke analizuar veprat e artit në
objektet e kultit të Patrikanës së Pejës, Subotiçi vëren se “në Shën Mitër të Pejës, jepet edhe
portreti i princit shqiptar Balshës me të birin”. (shih G. SUBOTIQ: L’eglise Saint Demetrias
a la Patriarchie de Pec, Beograd 1964).
14
- Deri në vitin 1878 principata e Serbisë kishte vetëm 37 mijë km katrorë (GEORGE
CASTELLAN: Historia e Ballkanit, Tiranë 1998). Ndërkohë që shqiptarët janë protagonistë
të përhershëm të Kosovës dhe më përtej të sanxhakut të Nishit. Madje burimet mund t’i
zbresim edhe në shekujt e Mesjetës. Kështu edhe mbas pushtimeve të Milutinit (1283-1321)
që u shtrinë përkohësisht deri në Durrës, mbretërit serbë ishin të detyruar t’u njihnin
qyteteve shqiptare, përkatësisht në rastin ato tonë të Kosovës, të drejtën të qeveriseshin me
statutet e veçanta vendase (shqiptare). Qytetet e Prizrenit e të Novobërdës gëzonin
privilegjin që të prisnin monedhat e tyre (Shih S. NOVAKOVIQ: Zakonski spomenici srpskih
drzhava srednjega veka, Beograd 1912). Kundër këtij sundimi serb do të ketë edhe
kryengritje antiserbe në ato vise, ndër të cilat mund të përmendim atë të udhëhequr nga
fisniku Dhimitër Suma në vitin 1332 (Shih K. JIRIÇEK: Istorija srba, Beograd 1922),
kruyengritje e cila në vitin 1334 përfshiu rrethin e Prizrenit. Ndërsa për shekullin
gjashtëmbëdhjetë vijnë informacionet e përmendura nga Lazar Soranco, i cili flet për
Dardaninë (domethënë për të ashtuquajturën “Serbi e Vjetër”) duke thënë se dukagjinët, fis
gegë, banojnë Dardaninë, e cila është një vend në kufi me Shqipërinë, i banuar më shumë
nga shqiptarë se sa serbë (Shih LAZARO SORANZO: L’Otomano, Ferrara 1598). Më tej në
Der neue eroffneten Pforten, Aubsprug 1701 shkëpusim: “…Princi Karl Filipi në
Prishtinë, në Shqipëri në fillim të vitit 1690”, e më tej “… në Prisseran (Prizren), kryeqytet i
Shqipërisë, ku ishte vetë arkipeshkvi dhe patriku kelmendas… ku ishin 5000 arnautë,
pjesërisht të krishterë dhe pjesërisht turko-shqiptarë (muslimanë)…”.
15
- JENS REUTER: Shqiptarët në Jugosllavi, Tiranë 2003, faqe 31.
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së pari, likuidimin e sundimit të Portës së Lartë.
së dyti, aneksimin e Maqedonisë, Thrakisë e Shqipërisë.
Këto u shoqëruan me deklaratën e kryeministrit Nikolla Pashiç në vitet 1919-1926
për asimilimin e shqiptarëve nga pikëpamja kuturore dhe kombëtare, e pasuar më
tej nga reforma agrare e ndërmarë nga shteti serb për të likuiduar marrëdhëniet
feudale, në vitet 1932-1941. Me këtë u synua gjithashtu të dobësohej sa të ishte e
mundur ekzistenca e pronës tokësore të shqiptarëve, të cilët ndiheshin pa mbrojtje
dhe kujdesje shtetërore. Ndërsa pikëpamjet e Vukosavljeviqit dhe Balozoviqit
shprehen në vitin 1922 në revistën “Policia” me artikullin “Kolonizimi i Kosovës”,
i cili e vlerësonte kolonizimin e Kosovës si një faktor të rëndësishëm për
shkombëtarizimin e trevave shqiptare; madje jepte orientimin se vetëm me një
kolonizim me plan e në përputhje të plotë me dispozitat ligjore, mund të kishte një
sukses të përhershëm. Me këto pikëpamje afrohej edhe Gjorgje Kërstiqi, në
punimin e tij Kolonizimi i Serbisë Jugore, ku vlerësohet çështja e kolonizimit si
çështje shtetërore e dorës së parë, duke zbatuar në mënyrë korrekte nacionalizimin
dhe asimilizimin e trevave problematike. Kërstiqi propozonte miratimin e një ligji,
i cili të krijonte mundësinë e përmbushjes së interesave të pakicës serbe; një ligj i
tillë do të krijonte një lidhje të ngushtë dhe marrëdhënie intime të kolonëve serbë
me elementin vendas. Ky orientim pasohej nga orientime të tilla, si: të mos
ndërhyhej në punën e autoriteteve agraro-kolonizuese dhe aktiviteti i tyre të
motivohej vetëm nga arsyet shtetërore, në mënyrë që vendosja e kolonëve të bëhej
e mundur në viset në kufi me Shqipërinë, duke ndërprerë kështu lidhjen me etninë
mëmë, dhe asimilimi i shqiptarëve në Jugosllavi të ishte sa më i lehtë. Por e gjithë
kjo teori do të ishte pa efektivitet, nëse nuk do të institucionalizohej; kështu u
angazhuan Ministria e Reformës Agrare dhe organet vartëse, si Drejtoria e Lartë
Agrare e Shkupit. Ajo që është më e rëndësishme, duke e parë nga pikëpamja e
teorisë së shtetit, është fakti se këto ide dhe orientime të Gjorgje Kërstiqit u
përvetësuan në të gjitha instancat nga aparati shtetëror, i cili, me ndihmën e
mjeteve të informimit publik, ndikoi edhe në opinionin e gjerë jugosllav.
Ndërsa sipas Çubrilloviqit16, problemi shqiptar në jetën etnike dhe shtetërore serbe
nuk ishte çështje e kohëve moderne, por ky problem ka luajtur një rol shumë të
rëndësishëm qysh gjatë mesjetës dhe mori rëndësi vendimtare nga fundi i shekullit
17, në kohën kur masat serbe u zhvendosën në drejtim të veriut nga tokat e
dikurshme të vjetra të Rashkës, dhe në vend të tyre u vendosën malësorët
shqiptarë17. Po sipas tij, shqiptarët gradualisht kanë zbritur nga malet e tyre dhe
16

- VASA ÇUBRILLOVIQ: vep. cit.
- Shekulli 17, domethënë viti 1690, është një pikë kruciale mbi të cilën mbështeten
teoricienët serbë për të vërtetuar se Kosova është “Serbi e Vjetër” e populluar me shqiptarë
të dyndur pas këtij viti nga vise në jug dhe jugperëndim të Kosovës. Viti 1690 është disfata
përfundimtare e austriakëve në Luftën Austro-Turke, dhe me rastin e kësaj disfate
shqiptarët dhe serbët që morën pjesë si vullnetarë në krah të tyre presupozohet se u
shpërngulën në viset pranë Savës. Por në këtë Luftë në krah të austriakëve ishin shqiptarët e
Kosovës, Maqedonisë e Sanxhakut me në krye arkipeshkvin e tyre Pjetër Bogdani, pra
gjendeshin para vitit 1690 në këtë trevë. Nëse pati shpërngulje prej Kosovës, ata nuk ishin
vetëm serbë, por më së shumti shqiptarë. (shih në lidhje me këtë M. KRASNIQI: Gjurmë e

17
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janë vendosur në fushën pjellore të Metohisë e Kosovës, duke depërtuar në veri dhe
duke u përhapur në drejtim të Moravës Jugore e Perëndimore; ata nëpërmjet Sharrit
zbresin në drejtim të Pollogut dhe prej andej në drejtim të Vardarit. Sipas
Çubrilloviqit, kjo ishte mënyra e lëvizjës kolonizuese shqiptare deri në në shekullin
20 dhe, për pasojë, “ata kishin arritur të krijonin trekëndëshin shqiptar, i cili, duke u
mbështetur në boshtin e vet Dibër-Rogozna në prapavijën e vet etnike, duke u futur
thellë deri në Nish, ndau tokat tona të vjetra të Rashës nga Maqedonia dhe Lugina e
Vardarit”18. Kjo pykë shqiptare, vijon ai, me elementë anarkistë shqiptarë19, ishte
pikërisht faktori që përgjatë shekullit 20 arriti të ndërpriste komunikimin kulturor
dhe etnik serb midis tokave të veriut dhe jugut. Kjo ishte arsyeja kryesore pse
Serbia vetëm në vitin 1878, nëpërmjet Vranjës e Malit të Zi të Shkupit, krijoi dhe
mundi të mbajë lidhje të vazhdueshme me Maqedoninë, e për pasojë të ketë ndikim
kulturor e politik në Luginën e Vardarit, për shkak të lidhjeve gjeografike-rrugore e
traditave historike në ato treva. Pikërisht këtë pykë etnike shqiptare filloi ta
copëtonte shteti serb20 qysh në kryengritjen e parë, duke dëbuar banorët shqiptarë.
Me interes është pikëpamja e Çubrilloviqit në lidhje me ambicien e politikës serbe
në shërbim të kolonizimit, e cila shoqërohet me një kritikë të ashpër ndaj metodave
të ndjekura deri më atëkohë. Sipas tij, nuk kishin dhënë rezultatet e duhura
“metodat e deritanishme të politikës sonë të kolonizimit në jug nuk kanë dhënë ato
rezultate të cilat në të vërtetë duhej t’i arrinin dhe që tani qëndron si detyrë e jona e
madhe shtetërore”21.
]Kolonizimi i trevave të Kosovës merrte një rëndësi jetike nga pikëpamja shtetërore
për teoricienët akademikë serbë, e kjo duket edhe më mirë në kohën kur akademiku
gjurmime, Prishtinë 1797; M. KOSTIÇ: Prilozi istoriji srpsko-arbanskog ustanka 16891690, në Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologioju, II, Beograd 1924). Pastaj
dëshmia e arkipeshkvit Pjetër Mazreku në vitin 1623 për numrin e banorëve, përkatësinë
fetare dhe kombëtare të disa qyteteve të Kosovës flet qartë për shqiptarët si banorë të trevës.
Për atë vit, sipas tij, Prizreni për shembull pa kapsur 12.000 mijë banorë muslimanë
shqiptarë, 600 serbë dhe 200 katolikë të kombësisë shqiptare (Shih: Relacione mbi
gjendjen e Shqpërisë veriore dhe të mesme në shekullin XVII (1610-1634), Tiranë 1963).
Po ashtu, një dëshmi më e hershme na vjen nga Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të
Shkodrës i vitit 1485, i përgatitur nga Selami Pulaha, botim i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, Tiranë 1974. Sipas këtij Defteri, Sanxhaku i Shkodrës, përveç tjerash, përfshinte
edhe kazanë e Pejës, kazanë e Bihorit, dhe një pjesë të rrethinave të Vuçiternës, Prishtinës
dhe Prizrenit. Nga ky dokument historik shihet se në shekullin 15 shqiptarët nuk jetonin
vetëm në viset malore dhe nuk merreshin vetëm me blegtori, përkundrazi popullonin
territore të gjera, do të thotë dhe viset e rrafshta siç janë Rrafshi i Dukagjinit dhe
Rrafshnalta e Kosovës. Shqiptarët janë të pranishëm edhe në Sanxhakun e Bihorit dhe atë të
Pejës, domethënë popullsia shqiptare ishte autoktone që më para ardhjes së turqve dhe se
shqiptarët nuk kanë ardhur pas Luftës austro-turke të vitit 1690. Në këtë linjë shihet edhe
regjistrimi kadastral turk i Sanxhakut të Prizrenit i vitit 1591 (Studime Historike, nr. 1 dhe
2, Tiranë 1976).
18
- Vasa Çubrilloviq: vep. cit., faqe 319.
19
- Po aty, faqe 319.
20
- Po aty, faqe 319
21
- Po aty, faqe 318.
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i mirënjohur Çubrilloviq i konsideronte trevat e veriut dhe të jugut të Malit të
Sharrit si diçka jo të rastit. Ky bllok, sipas tij, ishte i një rëndësie të veçantë
nacional-shtetërore e strategjike për shtetin serb. Duke iu referuar po atij, duket se
politika kolonizuese nuk ishte një politikë afatshkurtër, por përkundrazi, ajo në
thelb ishte e vazhdueshme, për më tepër referimi i origjinës së krijimit të shtetit
serb, duke filluar që nga shekulli 9, është mbështetur gjithnjë në kontinuitetin e atij
ekspansioni, si dhe të tokave të vjetra të Rashës, në të gjitha drejtimet, madje edhe
në drejtim të jugut.
Pra, ajo që përbën njëherësh edhe demagogjinë e teorisë kolonizuese të shtetit serb
është se kjo vazhdimësi ishte ndërprerë nga shqiptarët dhe, përderisa të rivihet
lidhja e vjetër e pandërprerë midis Serbisë e Malit të Zi me Maqedoninë në
gjerësinë e saj nga Drini deri në Moravën Jugore, politikisht shteti i Serbisë nuk do
të ishte i qetë dhe i sigurt në posedimin e kësaj toke. Kjo bëhej për të arritur
mundësinë e lidhjeve etnike midis Maqedonisë dhe kjo do të realizohej kur të
kishte mundësi lidhëse nga pikëpamja etnike me tokën amë serbe, të cilat nuk i
kishin arritur ende. Kjo do të realizohet nëse do të shkatërrohet blloku etnik
shqiptar, i cili sipas studimeve të tyre kishte disa favore dhe disfavore për politikës
shtetërore serbe:
së pari: pjelloria e grave shqiptare,
së dyti: ndjeshmëria e shqiptarëve ndaj çështjes së tyre,
së treti: kjo racë është e rrënjësuar me gjuhën dhe pronat,
së katërti: shqiptarët janë të aklimatizuar.
Por cilat janë problemet që do të lindin përgjatë kolonizimit?
1. Vëmendja e doktrinës kolonizuese është përqendruar në trevat jugore dhe
pikërisht në malet e Sharrit, për shkak se, pikërisht përqark këtij mali, ose blloku
etnik shqiptar, teorikisht dhe praktikisht shikohet nga pikëpamja ushtarakestrategjike, për shkak se zinte një pozitë nga më të rëndësishmet për ekspansionin
serb, për “vendshpërndarjen e lumenjve ballkanikë në drejtim të detit Adriatik,
Detit të Zi e të Egjeut”22.
2. Ishte pikërisht mbajtja e e kësaj pozite strategjike, ajo që vendoste në një masë të
konsiderueshme fatin e Ballkanit Qendror, por për më tepër fatin e komunikacionit
shumë të rëndësishëm ballkanik Moravë-Vardar23.
3. Nacionalizimi i i krahinës përreth maleve të Sharrit konsiderohej varrosja
përgjithnjë e çdo lloj irredentizmi dhe njëherësh realizimi përgjithnjë i pushtetit në
tokat në fjalë, e kjo konsiderohet e realizuar nga pikëpamja kolonizuese në rastin
kur kolonitë serbe që do të zbrisnin nga tokat e veriut, do të takoheshin me njëratjetrën në Kosovë dhe në Metohi, pra rreth maleve të Sharrit, të Pollogut, në
mënyrë që të mos kishte hapësira deri në trevat e banuara nga popullsi maqedonase.

22

- VASA ÇUBRILLOVIQ: vep. cit., faqe 320.
- Kujtojmë këtu se dijetari Georg von Hahn pohon se “është rrjedha e Moravës ajo që
ndan krahinën shqiptare nga ajo sllavëve”, ndërsa më tej “pjesa dërmuse e popullsisë në
Fushë-Kosovë deri në brigjet e Vardarit e në Shkup është shqiptare” (GEORGE VON HAHN:
Udhëtim nga Beogradi në Selanik, Vjenë 1868).
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Por ajo që ishte më e rëndësishme, sipas Çubrilloviqit, ishte shpërngulja në masë e
shqiptarëve, që do të thoshte ndërprerja e lidhjeve të fundit midis myslimanëve të
Bosnjës dhe të Novi Pazarit, si dhe botës tjetër muslimane24. Por ajo çka i
shqetësonte teoricienët akademikë ishte fakti se ajo që do t’i shpëtonte këto
shpërngulje masive, ishte fakti se ato shndërrohen në pakica fetare, e vetmja pakicë
në Ballkan do të shpejtojë nacionalizimin e tyre25.
Por shpërngulja graduale (kolonizimi gradual) dukej se nuk ishte shumë me
efikasitet, për shkak se shqiptarët ishin i vetmi popull që kishte arritur që përgjatë
mijëvjeçarit të fundit, jo vetëm kishte rezistuar në bërthamën e shtetit serb të
Rashës e Zetës26, por mbi të gjitha kjo epiqendër etnike sillte pasoja të tjera; kështu
dëmi më i madh që mund t’i sillte shtetit serb ishte fakti se kjo masë etnike shumë
vitale bënte të mundur shtyrjen e kufijve etnikë në drejtim të veriut dhe lindjes. Pra,
duke e studiuar në këtë pikëpamje kolonizimin e trevave shqiptare, mendohej se
mjeti më i mirë gjendej tek përdorimi i brutalitetit shtetëror, përmes një organizimi
shtetëror i cili nuk ishte përdorur në mënyrë efikase mbi etnitë problematike për
politikën shtetërore serbe.
Teorikisht të bën përshtypje kritika ndaj shtetit, i cili, sipas Çubrilloviqit, nuk
kishte qenë i suksesshëm për shkak se, duke filluar që nga viti 1912, nuk kishte një
sukses të dukshëm mbi arnautët ose mbi shqiptarhanen, sikundër theksojnë
teoricienët e kolonizimit serb. Kjo mënyrë trajtimi duket se e ka shqetësimin tek
fakti i një lidhjeje organike shqiptare midis etnive shqiptare në territorin politik
jugosllav, me Shqipërinë politike, sidomos pas shpalljes së pavarësisë politike
shqiptare27, e cila nuk bënte gjë tjetër veçse arrinte të zgjonte ndjenjat nacionale;
gjë kjo që e vinte politikën serbe në një pozicion tërësisht ultranacionalist, e kjo
duket në atë që theksonte Çubrilloviqi se, “nëse nuk do të qëronin hesapet me
shqiptarët në kufi, atëherë për 20 deri në 30 vjet do të kishte një lëvizje irredentiste
të tmerrshme, gjurmët e së cilës ishin duke u dukur përgjatë fillimit të shekullit të
njëzet, gjurmët e së cilës tashmë po duken dhe në mënyrë të pashmangshme do t’i
vënë në pikëpyetje të gjitha zotërimet tona në jug”28.
Shqetësimi lidhet me faktorët politikë ndërkombëtarë, të cilët duket se janë shumë
të ndjeshëm në çështjen e kolonizimit. Duke e parë në këtë pikëpamje, shpërngulja
e menjëhershme e shqiptarëve të Jugosllavisë, dukej më e favorshme dhe efektive.
Shtetit turk, duke pasur një territor të gjerë, sidomos në lindje, në Azinë e Vogël
dhe Kurdistan, të cilat ishin ende të pabanuara dhe të papunuara, krijonte një
mundësi të pakufizuar për një kolonizim të brendshëm; kjo hapësirë shikohej si një
mundësi e madhe të cilën mund ta popullonin shqiptarët e shpërngulur nga
territoret politike jugosllave. Ajo që të bën përshtypje është fakti se edhe shteti turk
ishte i interesuar për tërheqjen e një pjese të konsiderueshme shqiptarësh:
mendohej që fillimisht të tërhiqte rreth dyqind mijë shqiptarë të shpërngulura, e kjo
24

- Shih Historia politike shqiptare pas 1912.
- Vasa Çubrilloviq: vep. cit., faqe 320.
26
- Po aty, faqe 321.
27
- Shih Historia politike shqiptare pas vitit 1912.
28
- Vasa Çubrilloviq: vep. cit., faqe 321
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përbënte një favor politik të mjaftueshëm për të realizuar në mënyrë ndërkombëtare
shpërnguljen e shqiptarëve nga trevat e tyre etnike. Kjo shihej e realizuar nëpërmjet
Konventës për shpërngulje, e cila do të realizohej midis shtetit turk dhe atij
jugosllav29.
Me formimin e qeverisë së Milan Stojadinoviçit, në Ministrinë e Punëve të Jashtme
filluan bisedimet intensive në lidhje me shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi. Në
vitin 1935 pranë Ministrisë së Jashtme ishte formuar në mënyrë ilegale një
Komitet, i cili kishte analizuar projektin bazuar në Ligjin mbi shtetësinë, neni 55;
kjo u shoqërua me formimin e institucioneve përkatëse, të cilat duhej të merrnin
pjesë intensivisht për shpërnguljen e shqiptarëve30. E gjithë çështja ishte që politika
kolonizuese të merrte natyrë legale dhe të përfaqësohej politikisht nga shtetet
përkatëse. Kjo gjë u realizuar përmes Konferencës ndërkombëtare me përfaqësuesit
e shteteve përkatës. Ajo çka realizoi në mënyrë institucionale konferenca, ishte
realizimi i shpërnguljes së shqiptarëve drejt Turqisë përmes dy mënyrave:
së pari, shpërngulja në masë e shqiptarëve drejt Turqisë duhej bërë në bazë të një
konvente ndërshtetërore.
së dyti, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë shqiptare, e cila nuk do të kishte mundësi
shpërnguljeje drejt shtetit turk, pra që do të mbetej në shtetin e Jugosllavisë,
parashikohej të asimilohej duke marrë parasysh raportin e popullsisë sllave me atë
çka do të ngelej nga shpërngulja, pa harruar që të dy mënyrat e parashikuara do të
realizoheshin nëpërmjet metodës së presionit, e shoqëruar me një
kundërpropagandë shqiptare, e cila ishte e mundur të realizohej nga shteti shqiptar.
Shteti jugosllav kishte përgatitur me kujdes manipulimin e trasportimit te
shqiptarëve nëpërmjet teknikash interesante, një prej të cilave ishte kështu se shteti
turk do të merrte një shpërblim të caktuar, i cili shkonte deri në 15.000 dinarë për
çdo familje të shpërngulur, madje u gjend mënyra që çdo familje të ishte
mundësisht sa më e madhe: për këtë u gjend zgjidhja përmes manipulimit të
familjes me mbiemrin përkatës, edhe në rastin kur ishin shumë larg si brezni apo
kur nuk kishin një gjak, por duke shfrytëzuar të njëjtin mbiemër, bëhej e mundur
përfshirja e një territori shumë të gjerë.
Kjo marrëveshje mbizotërohej nga fryma e dëshirës së popullsisë myslimane, e cila
duke banuar në rajonin e Serbisë Jugore, do të largohej nga territori i Mbretërisë
Jugosllave me dëshirën e ligjshme për t’iu bashkuar trungut etnik natyror. Pra, duke
u manipuluar politikisht në këtë frymë, ishte e lehtë për tu kodifikuar përmes 21
nenesh, të cilët përfshinin të drejtën e migrimit të asaj popullsie myslimane që ishte
me origjinë, gjuhë dhe kulturë turke. Ndërsa numri i familjeve që qeveria turke
kishte rënë në marrëveshje për t’i pranuar ishte rreth 40.000 familje. Por sipas nenit
3: “Me familje kuptoheshin personat e një gjaku dhe fëmijët e tyre, të cilët në
momentin e nënshkrimit të kësaj konvente, jetojnë në një pronë fshatare të
përbashkët dhe të pandarë dhe nën të njëjtin kulm”. Ndërsa të shpërngulurit nuk do
të kishin të drejtën e pronës së patundshme, e cila pas largimit të saj, do të
konsiderohej shtetërore jugosllave, në kohën kur qeveria jugosllave do t`u paraqesë
29

- Po aty, faqe 322
- Po aty, faqe 335
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përfaqësuesve të shtetit turk në Jugosllavi listën vjetore të të shpërngulurve31.
Madje ligji parashikonte që në rastin kur të rinjtë myslimanë, familjet e të cilëve
janë regjistruar në listën vjetore të të shpërngulurve, dhe që njëherësh ishin të
mobilizuar në ushtrinë e Mbretërisë Jugosllave, menjëherë do të liroheshin nga
shërbimi ushtarak dhe do të shpërnguleshin së bashku me familjen e tyre. Ndërsa
shpërngulja nga pikëpamja legale ishte kodifikuar në mënyrë kolektive, që do të
thotë të shpërngulurit ishin pajisur me një pasaportë kolektive (turke), e cila do të
dorëzohej nga autoritetet konsullore të qeverisë së Republikës Turke në shtetin
jugosllav.
Por ajo që tërheq vëmendjen nga pikëpamja e së drejtës, është fakti se në ligj
parashikohej vetëm shpërngulja e popullsisë fshatare, që do të thoshte se shtetit
jugosllav i lindte e drejta legjitime për të bërë shpërngulje me detyrim pa marrë
parasysh vullnetin e popullsisë kontraktuese. Ndërsa e drejta për shpërngulje e
popullsisë qytetare ishte fakultative, që do të thotë vetëm në kohën që myslimanët
qytetarë ishin dakord me shpërnguljen drejt shtetit turk. Më tej, në dy rastet ligji i
njihte të drejtën popullsisë së shpërngulur vetëm për marrjen e pasurisë së
tundshme dhe një pjese të bagëtisë. Pra, po ta krahasojmë me të drejtën ne
Antikitet, kur Klithseni ndërmori reforma demokratike në Athinë, në mënyrë që të
shuante bazën politike dhe sociale të fisnikërisë fisnore, e cila penalizohej me
largimin nga Athina për dhjetë vjet, në asnjë rast nuk bëhej fjalë për shpronësimin e
tyre, pasi ata kishin të drejtën e pronës edhe pse për një kohë të caktuar u hiqej e
drejta e qytetarisë athinase.
Këtu shtrohet pyetja: pse i drejtohemi për referencë të drejtës antike?, mos vallë
duket një botë politike dhe juridike e largët dhe, për rrjedhojë, nuk ka vlera
krahasuese dhe për kohët moderne? Mendoj se do të ishte e padrejtë që të
teorizonim në këtë formë, sepse të gjitha teoritë politike moderne, të cilat kanë
arritur të bëjnë revolucion politik dhe juridik, gjithsesi nuk kishin harruar modelin
juridik të antikitetit. Jo vetëm kaq, por edhe i referoheshin për të studiuar dukuritë e
kohës së tyre, në mënyrë që të ishin sa më koherentë në zgjidhjen e problematikës
së kohës. Për më tepër, do të ishte e udhës t’i referoheshim doktrinës hegeliane, për
të parë njëherash edhe efektet teorike krahasuese: Hegeli, i cili konsiderohet një
nga studiuesit që bëri revolucion në studimin e shtetit, gjithsesi i referohet
antikitetit helen per të parë mundësitë integruese të etnive të pacivilizuara, e për
këtë merr si kampion mundësinë e integrimit të fiseve të egra në botën politike
helene. Aty ai trajton idenë e një njësimi të brendshëm organik në jetën e shtetit që
ishte shfaqur pas admirimit për etnicitetin e lartë të polisit grek, atëherë kur Hegeli
kishte mbështetur njësinë dhe identitetin e një populli në një element shpirtëror, në
një lidhje organike të padukshme, por mjaft më të fuqishme se çdo bashkim i
thjeshtë i jashtëm, në sajë të së cilës një shumicë e thjeshtë, një shumatore
individësh shndërrohen në një trupë shpirtërore të gjallë që frymëzohet nga një
marrëdhënie e brendshme politike, e cila kërkon si motiv integrimin gradual, duke
shmangur dhunën, por mbi të gjitha duke respektuar të drejtën e kohës.
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Për shpjegimin e këtij mekanizmi nga pikëpamja politike dhe juridike, Hegelizmi32
si shkollë juridike dhe politike në vitin 1802-1803 mbyll vëzhgimin mbi të drejtën
natyrore, duke trajtuar marrëdhëniet tragjike të luftës dhe të vdekjes, duke e
konkretizuar përmes procesit të pajtimit të Eumenidëve përpara organizimit politik,
domethënë popullit të Athinës, që me gjykimin hyjnor vë në veprim ripajtimin, në
mënyrë që Eumenidët të ishin një popull i nderuar dhe të kishin një vend të tyre në
qytet, pasi kishin humbur “natyrën e egër” të tyre, duke qenë në fazën kalimtare
drejt jetës qytetare.
Duke e parë përmes këtij shembulli, Hegelizmi si shkollë politike jep disa tipare të
doktrinës së tij: 1. Mundësinë e të drejtës së pajtimit; 2. varësinë e një kulture të
mundur kundrejt një kulture triumfuese; 3. tranzicioni midis dy kulturave, të cilat
nga pikëpamja e territorit ishin pranë njëra-tjetrës, por me ndikime platonike në
idetë politike në të cilat janë parë gjurmë të një konflikti mes dy kulturave.
Përgjigjja hegeliane është shkencore për shkak se përkon me mungesën e
rregullave të lojës politike, të cilat garantojnë sigurinë dhe qarkullimin e etikës
politike. Ndërsa institucionalizimi dhe rregullimi i konflikteve mjafton për t’i
dhënë zgjidhje problemeve të organizimit shoqëror të kalimit nga një shoqëri
agraro-tregtare, në atë agraro-industriale.
Ajo që kërkon të sqarohet në rrafshin e doktrinës politike, është se mendimi politik
pas fazës kontraktualiste nuk ka arritur të zbatojë teorinë e rregullave të lojës në
kontekstin ndërkombëtar, qoftë edhe në kohët më moderne ballkanike dhe
europiane; duke e parë në raport me strukturën dhe filozofinë politike doktrinën e
shtetit serb, duket se kësaj teorie i mungon elementi kryesor për të qenë një teori
koherente, për shkak se i mungon harmonizimi midis së drejtës natyrore dhe asaj
politike, madje kjo e fundit dukshëm e ka mohuar interferimin harmonizues midis
tyre. Gjykoj në këtë formë, për faktin se duke iu referuar historisë politike të
krizave shtetërore franceze ose angleze, analizat dhe pasojat kanë qenë të dukshme
dhe të shpjegueshme, qoftë edhe nga shkaku se në sistemet politike përkatëse kanë
munguar respektimi i së drejtës politike ndaj asaj natyrore.
Por do të ishte më mirë t’i referoheshim këtu Tomas d’Akuinit, për të dhënë teorinë
dhe më pas krahasimin me elementë të caktuar të konceptit bzë të doktrinës serbe
“Kosova - Serbi e Vjetër”. Ajo që ne trashëgojmë nga Akuini është fakti se ai i
drejtohet Aristotelit duke shpallur se pushteti në thelb është natyror, domethënë ka
rrënjë në vetë natyrën e njeriut, për më tepër pushteti “in concreto” është i
mëshiruar nga njerëzit që zgjidhen apo caktohen, pra është një e drejtë thjeshtë
njerëzore. Ndërsa në kushtet që një njeri apo një grup njerëzish janë në gjendje të
komandojnë legjitimisht një grup njerëzish të tjerë, ky fakt nuk përcaktohet nga
Zoti, por nga një emërim thjeshtë njerëzor. Pra ky është rasti për të gjetur burimin
zanafillor të pushtetit, në të cilin shoqëria ka aftësi për t’i dhënë vetes ligjet për t’u
qeverisur, dhe në rastin që një politikë e caktuar duhet t’i bindet virtytit.
Pra, në thelb kemi teorinë moderne të Monteskjesë, i cili koncepton angazhimin e
ndërsjellë, të heshtur apo të hapur, që bën të mundur raportet midis popullit dhe atij
që e qeveris. Por nga ana tjetër kemi modelin e e raportit midis shkakut dhe
32

- ESKILI: Orestia, Tiranë 2006, faqe 7-10.
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pasojës, i cili vepron në një raport natyror, që do të thotë se aty ku shkaku rresht
edha pasoja duhet të rreshtë, pra një varësi e ndërsjellë midis dy subjekteve shkakpasojë, të cilët përbëjnë një subjektivitet natyral, por pa mohuar as njërin dhe as
tjetrin; sipas Akuinit, të gjitha sendeve u përket diçka nga ligji i përjetshëm dhe për
rrjedhojë ligji konsiderohet ligj për shkak se është i dekretuar nga sovrani. Parë në
këtë këndvështrim, do të ishte me interes shkencor fakti se sa kishte zënë vendin e
tij vullneti i popullsisë shqiptare në konventën e përbashkët midis shtetit të
Mbretërisë Jugosllave dhe shtetit Turk, e cila u pasua nga një sërë nenesh, të cilët
bënin të mundur shpërnguljen e popullsisë shqiptare nga trevat e tyre etnike33.
Pra, po të nisemi nga shtrati shkencor mbi të cilin duhej të ngrihej teoria e
shpërnguljes, e paraprirë nga koncepti doktrinar “Kosova - Serbi e Vjetër”, atëherë
është më e lehtë për t’iu referuar revolucionarit doktrinar Tomas d’Akuin, i cili në
teorinë e tij të së drejtës natyrore ka konceptuar këto ide themelore në mekanizmin
e teorisë së tij”
a. harmonizimi i së drejtës natyrore me atë të sistemit politik.
b. e drejta e pronës.
c. e drejta e familjes.
d. e drejta e martesës.
e. e drejta politike, pavarësisht nga dëshira e saj, duhet ta përfshijë vullnetin e së
drejtës natyrore, në të kundërt sistemi politik që ndërtohet, do të shoqërohet nga
kriza të vazhdueshme dhe të pazgjidhshme.
Por, duke studiuar me kujdes teoricienët akademikë serbë, duket se ata kërkojnë me
të gjitha mënyrat që teoria e tyre, ajo e shpërnguljes, të gjejë përkrahje publike, e
kështu i kushtohet rëndësi e veçantë disa faktorëve, që funksionimi i tyre të
realizohej natyrshëm në kushtet e një politike moderne. Në radhë të parë, për
shpërnguljen e shqiptarëve ishte e domosdoshme të bëhej mjet kleri34 i tyre dhe
njerëzit me influencë, para se shpërngulja të merrte natyrë shtrënguese, e shoqëruar
nga agjitatorët, të cilët duhet të propagandonin shpërnguljen: duke përshkruar
bukurinë e viseve të reja që do të gjenin në Turqi, jetesën e lehtë dhe të këndshme,
duke motivuar njëherash fanatizmin fetar dhe krenarinë shtetërore turke35.
Ndërsa, nga ana tjetër, shtypi serb do të bënte propagandën e një shpërnguljeje të
rehatshme dhe të zakonshme, duke i hequr tragedisë elementin më intrigues dhe
dramatik, që po iu ndodhte shqiptarëve36. Por në këtë lëvizje të pastër politike, nuk
mund të ishte indiferent shteti, i cili duhej të shfrytëzonte ligjet deri në fund, në
mënyrë që qëndrimi i shqiptarëve në shtetin jugosllav të ishte i pamundur. Kjo do
të shoqërohej me vendosjen e gjobave, me taksa, me burgime, zbatimi në mënyrë të
pamëshirshme i dispozitave policore, duke detyruar individët të punonin sa më

33

- Nuk ka asnjë burim deri tani që të zbulojë respektimin e vullnetit të popullsisë
muslimane për largimin nga trevat e tyre, për më tepër një shpërngulje selektive, ashtu
sikundër e shpjegon Konventa e përbashkët e shoqëruar me 21 nenet përkatës.
34
- shiko klerin ne Serbi
35
- VASA ÇUBRILLOVIQ: vep. cit., faqe 323.
36
- shiko shtypin e kohes.
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shumë në punë angari37, e shoqëruar nga mosnjohja e tapive të vjetra, duke
përfshirë shlyerjen e të gjitha borxheve private dhe publike, marrjen e kullotave
shtetërore, zhveshjen nga e drejta e koncesioneve, heqjen e lejeve afariste,
dyqaneve tregtare, pushimin nga puna shtetërore, private, vetadministruese. Pra
dukshëm dhe hapur reflekton mohimi i së drejtës natyrore, shteti serb pa u
shqetësuar, duket se, nuk i referohet doktrinave politike moderne dhe njehëson si
turq popullsinë me besim mysliman, prej këtej justifikon shpërnguljen për në
shtetin e Turqisë. Pra duket se kjo teori njgjason me teorinë e Venizelosit, i cili ne
Konferencën e Paqes në Paris 1919, përdori të njëjtën teori, për të justifikuar
zgjerimin e kufijve drejt veriut.......................
Të gjitha këto mjete shoqëroheshin me organizimin e aksioneve të vjetra çetnike,
duke nxitur lëvizjen e një vale të re malazezësh prej bjeshkëve, të cilët do të
shkaktonin konflikte të shumta me shqiptarët; përmes përgatitjes së një psikoze
sikur shqiptarët kishin ngritur krye dhe, nga ana tjetër, ngjarja duhej përpunuar si
një konflikt vëllazëror e fisesh dhe, në rast nevoje, mund t’i jepej edhe natyrë
ekonomike. Pra, duke nxitur mosmarrëveshje lokale, të cilat ishin planifikuar të
realizoheshin në mënyrë të përgjakshme me mjete efikase, por gjithnjë duke evituar
përdorimin e ushtrisë. Kjo mesa duket ishte përpunuar edhe teorikisht38, gjë që do
të zëvendësohej me kolonistë, me fise malazezë dhe me çetnikë, duke vënë në
funksionim djegien në mënyrë ilegale të fshatrave shqiptarë.
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NAIM HALIMI

USHQIMI, VESHJEMBATHJA DHE LOJRAT
POPULLORE TE SHQIPTARËT E TREVËS SË
KUMANOVËS
Shikuar në aspektin etnografik, treva e Kumanovës, ajo shqiptare, nuk është
studiuar fare, apo më mirë të themi është hulumtuar fare pak. Kjo ka ndodhur për
shkaqe të ndryshme, që i takojnë të së kaluarës. Sot ka ndryshuar koha dhe
etnologët tanë kanë mundësi të hulumtojnë dhe ta studiojnë këtë trevë të pasur me
etnokulturë shqiptare, të trashëguar nga të parët tanë. Nga kjo pasuri etnokulturore
në këtë rast po paraqesim pak prej saj.
Disa ushqime, hajepije
Me keqardhje mund të konstatojmë që në fillim se në këtë trevë nuk janë studiuar
as pak ushqimet, hajepijet, ky fenomen etnografik, jetik për shqiptarët dhe për
njerëzit në përgjithësi. Ushqimin dhe gatimin e tij, përgatitjen, edhe shqiptarët e
kësaj treve, duke e ushtruar shekuj me radhë për nevojat familjare dhe për raste të
ndryshme gjatë jetës, e kanë bërë mjeshtri, zeje të veçantë, art të kuzhinës, zanat.
Ndonëse ata nuk janë të njohur si kuzhinierë të mëdhenj në vende tjera, siç thotë
populli, “nuk u ka dalë zani, nuk kanë ba emën”, për nevojat e tyre janë të zotë, të
shkëlqyer, sidomos femrat. Femra e kësaj ane që është zonjë e shtëpisë, në duart e
saj, e ka edhe artin e kuzhinës, ushqimin e njerëzve tanë, gatimin e hajeve, të
gjellërave e gatesave të ndryshme të brumta ose të lëngëta, me fjalë tjera është
magjetore e mirë. Nga duart e saj përgatitet, buron, ushqimi i mëngjesit, i drekës
(sillës), i darkës, ushqimi për të rritur, për pleq e për fëmijë, për të shëndoshë e të
sëmurë, për mysafirë e për festa fetare dhe kombëtare.
Amvisja e këtushme është mjeshtre e vërtet e kësaj pune, e artit të kuzhinës. E
mësuar që nga fëmijëria të jetë gjellëbërëse e magjetore e mirë, siç quhet këtu
ndryshe, ajo me kujdes e mjeshtëri i përdor të mirat materiale, drithërat, pemët e
perimet, që i ka në shtëpi,e që i jep me bollëk ky vend i pasur, falë punës dhe zotit.
Nga të mirat materiale që ka, kjo grua, kursimtare dhe nikoqire e mirë, me pak
harxh, me mill misri e gruri, me pemë e perime, me mish, qumësht etj., mund të
përgatitë shumë haje e pije të mira, të lezetshme dhe të shëndetshme, të cilat kanë
ndikuar shumë në ruajtjen e shëndetit të popullsisë së kësaj ane. Deri vonë këtu
janë përdorur ushqime natyrale të pa stërpikura me pesticide, prandaj edhe shëndeti
ka qenë disi më i mirë.
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Edhe këtu, si në vende të tjera të banuara me shqiptarë, ushqimi dhe mënyra e të
ushqyerit, në periudha kohore, kanë pësuar disa ndryshime, por, megjithatë për
shumicën prej tyre është ruajtur origjinaliteti deri në ditët e sotme,madje çdo gjellë
e haje e ka emrin e vet.
Ja disa lloje të hajeve nga brumi që janë përgatitur, e disa përgatiten edhe sot e
kësaj dite.
Bukë misri - që përgatitet vetëm me misër (ujë e kripë, që këtu ndryshe quhet buk e
kallamojt, sepse misrit këtu i thuhet edhe kallamoç), bukë misri të përzier me
thekër madje ndonjëherë edhe me groshë (për të dalë më të buta dhe më të
shijshme). Një kohë, buka e misrit ka qenë thuajse e vetmja me të cilën është
ushqyer popullata e kësaj treve, e sidomos ajo e malësisë, malësorët, ndërsa sot
përdoret rrallë e për mallë.
Pogaç misri (kallamoçi, farë e bardhë, e cila ndryshe quhet farë e jonë për t’u
dalluar nga fara e misrit e sjellë nga vendet e tjera, e sidomos nga Banati,
Vojvodina), e cila pasi të gatuhej, piqej në çerep me prush sipër apo me saç. Kishte
kore të trashë, të fortë, por ishte shumë e shijshme dhe hahej me groshë, lëng e
djathë, përshesh me qumësht etj.
Buk gruri - bëhej me miell gruri, me farë të tharbët. Ndonjëherë kur s’kishte grurë
mjaft, përzihej me elb ose thekër. Piqej në çerep ose në tepsi, me saç apo në shporet
me dru ose me rrymë.
Buka e grurit bëhej vetëm me miell gruri. Përzihej me tharm (kfasac) në formë të
rrumbullakët dhe piqej. Kjo ka qenë dhe është këtu buka që përgatitet dhe hahet më
së shumti.
Kulaçi, bëhet me miell gruri me farë simiti (nahuti), përgatiten enkas për net, ditë të
mëdha fetare, islame, e sidomos për Festën e Bajramit, të Madh e të Vogël.
Bagërdani - bëhet me miell misri apo gruri, zihet dhe përzihet me ujë e gjalpë
(tëlyen), hahet me djathë e kos.
Laknori është një lloj pete me lakra të ndryshme që hahen, si lakra, hithra, fletë të
qepëve të grira etj.
Përpeçi - haje tradicionale, bëhet prej petëve të holluara nga brumi i miellit të
grurit, me djathë, gjizë apo vezë brenda (byrek).
Pitja - bëhet me miell gruri, me petë të holluara, me gjizë, djathë, vezë, kungull etj.,
e rrafshuar në tepsi ose e rrethuar.
Flija - është specialitet i kësaj ane, bëhet me miell misri e më shumë me miell gruri
i holluar në formë të qullit, në tepsi renditet me renda, lyhet me gjalpë (tëlyen) dhe
piqet, hahet me kos, dhallë, mjaltë etj. Quhet ndryshe dhe vakërrime sepse gjatë
përgatitjes merr shumë kohë, vakët, prandaj edhe gatuhet rrallë, por bëhet shumë e
shijshme.
Mantiat dhe samcat - bëhen nga petë të holluara të miellit të grurit, të mbështjella
dhe të rrethuara, të prera sa për një kafshatë, me gjizë apo djathë brenda. Samcave
u hidhet sipër edhe kos me hudhër për të pasur një shije dhe erë të veçantë. Këto
më tepër gatuhen për ramazan, hahen për syfyr, më shumë me lëng hoshafi.
Krelana - po ashtu është specialitet i këtij populli, përgatitet me miell misri ose
gruri, me ujë apo hirrë gjize, me harxh brenda ose jashtë, piqet e krelitet me bisht
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luge, sipër i hidhet: gjalpë, mazë, kajmak, djathë, mjaltë etj., sipas dëshirës, hahet
me kos, dhallë etj. Gatuhet shpejt, prandaj quhet edhe filhalle.
Petullat - tradicionale,bëhen nga brumi i hollë i grurit dhe piqen në vaj, hahen si
ushqim i rëndomtë, por më shumë në raste solemne, si kur lind djalë, kur vjen
dhëndri për herë të parë etj.
Disa gjellëra tradicionale që janë ngrënë e hahen edhe sot
Grosha ose fasulja (këtu quhet ma shumë bath-a), ka qenë dhe është gjellë
tradicionale. Është zier me ujë e kripë, me e pa mish, me speca djegës e pa ta, është
fërguar me qepë e gjalpë (tëlyen), është ngrënë më shumë për drekë e darkë, dimër
e verë, në festa e morte. Më e njohur është fasulja, batha e Likovës.
Patatja (kompir-i, këtu i thonë më shumë, më i njohur, kërkuar është patatja,
kompiri i Brezës), po ashtu është e preferuar. Nga patatja bëhen disa lloj gjellësh, të
pa përzier e të përzier me oriz dhe perime të tjera, me mish e pa mish.
Orizi - me oriz bëhet gjella po ashtu tradicionale orizi me mish (mishorizi), pilafi
dhe disa lloje të gjellëve,me e pa mish.
Lakra - po ashtu është gjellë tradicionale, zihet dhe hahet me mish e pa mish. Një
shije të veçantë ka lakra turshi dhe lëngu i saj rasoji.
Jania - po ashtu është gjellë tradicionale, bëhet me qepë, mish dhe lëng mishi.
Gullashi - bëhet nga copa të vogla mishi, kripë, qep dhe piper (biber) të kuq.
Çorba - janë bërë dhe bëhen disa lloje, sipas dëshirës, me mish e me lëng mishi etj.,
si ushqim i përditshëm, por edhe në raste të veçanta.
Ushqim i preferuar është edhe mishi, sidomos mishi i thatë, i kafshëve të therura në
dimër, që këtu quhet gulë. Mishi i gulës pasi të teret mirë hahet me e pa gjellë gjatë
gjithë dimrit.
Çorba, gullashi, jania, lakna, orizi, patatja, fasulja dhe mishi, janë përdorur dhe
përdoren përveç si ushqim në jetën e përditshme edhe në raste të tjera si në dasma
etj., të shoqëruara me turshi të llojllojshme nga specat, domatet, trangujt, lakrat etj.,
sa ma natyrale që është e mundur, pa thartira dhe pluhura artificial.
Në ushqimin e përditshëm, por edhe në atë të veçantë, zënë vend edhe ëmbëlsirat e
shumëllojshme siç janë:
Bakllava - ëmbëlsirë tradicionale, me petë të holluara me vezë, arra etj., me
sherbet, e prerë në copa (dylym) të ndryshme, që i japin një pamje të veçantë.
Përdorët si ëmbëlsirë e përditshme, por më tepër në raste të veçanta, si për Bajram,
në dasma etj.
Tatlia - ka të llojllojshme, me miell misri e gruri, me vezë, sheqer (sherbet), arra,
lajthia, rrush të thatë etj., janë gatuar dhe gatuhen shpejt dhe janë përdorur sipas
nevojës dhe dëshirës.
Sheqerparja - është gatuar dhe gatuhet me miell, sheqer, vezë, gjalpë (tëlyen), arra.
Revanija - gatuhet me miell, sheqer dhe nisheste.
Hallva (havlla) - ka një traditë të lashtë dhe gatuhet nga mielli i grurit, por edhe i
misrit, kavërdiset në tigan (fërtere) dhe i hidhet sheqer, përdoret për festa, por edhe
në vdekje.
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Hashurja - bëhet nga gruri kokërr e pastër, zihet me ujë, ndërsa qumështi e sheqeri
i shtohet sipas dëshirës.
Zerdja - bëhet më ujë, oriz dhe sheqer, ndërsa tamëlorizi edhe me tëmbël,
qumësht.
Sutliaçi - bëhet me ujë, oriz, qumësht, sheqer, duke i hedhur sipër shpeshherë arra,
rrush të thatë etj.
Banorët e kësaj ane kanë prodhuar dhe prodhojnë për nevojat e tyre edhe lëngje,
nga mollët, dardhat, kumbullat, manat, qershitë, rrushi etj., madje edhe reçele të
llojllojshme. Pije alkoolike nuk prodhojnë, rrallë kush pi.
Ushqimi, buka, tradicionalisht është shtruar në sofër. Më vonë fillon të servohet
edhe në tavolinë, në tryezën e bukës.
Veshmbathjet
Veshjet popullore apo kostumet, të cilat në këtë anë quhen edhe tesha, petka, në të
kaluarën e pjesërisht edhe sot, janë punuar nga gratë shqiptare fshatare dhe
qytetare, ndërsa disa elemente i kanë punuar mjeshtrit zejtarë (terzinjtë,
rrobaqepësit etj.) të qytetit Kumanovës.
Gratë (plakat, nuset, vajzat), një kohë të gjatë veshjen e burrave, grave, fëmijëve,
çeizin dhe veshjen e shtëpisë e kanë punuar, përgatitur pothuajse vetë. Kjo veshje
ka qenë e larmishme dhe pak a shumë ka ndryshuar nga ajo e viseve të tjera. Deri
në vitet e 60- 70-ta, sidomos në malësi, si lëndë e parë për punimin e tyre ka qenë
leshi e zhguni, pambuku dhe pëlhura, që janë tjerrë me dorë e janë punuar në vek.
Veshjet janë dalluar përveç nga mosha edhe nga gjinia, në veshjet e meshkujve dhe
të femrave.
Meshkujt apo burrat, për veshje kanë mbartur: kësulë, shervete, shall, marhamë,
lurkë, pallto, këmishë, mitan, jelek, fanellë, xhemper, pantallona, tirqi, klina, brez,
shokë, dorëza, çorapë, rrogzina, ferexhë, gujë, kaput dhe mantill, të leshta dhe të
pambukut, si dhe opinga, batka të llastëkut dhe këpucë (kundra).
Kësulën, që këndej e quajnë kapuç, e kanë mbartur meshkujt e rritur, burrat, dhe të
rinjtë që kanë hyrë në moshën madhore (bylyk). Ka qenë tip i kësulës mesatare,
kosovare me ngjyrë të bardhë, të kaftë dhe të zezë. Është punuar nga leshi te
mjeshtrit (kapuçxhit), në qytet. Më vonë është mbartur nëpër disa fshatra edhe një
lloj kësule e rrumbullakët prej stofi të zi dhe basme të bardë, si dhe kapela moderne
franceze (bereta).
Shërveta apo shalla, është bajtë rreth kokës (krejës) apo qafës, për t’u mbrojtur nga
të ftohtit, por ka shërbyer edhe si zbukurim. Është punuar nga pambuku apo leshi.
Lurka - është punuar (qepur) nga leshi, zhguni apo kashmiri, shtofi, me krahë të
shkurtë deri në bërryla, me një jakë katrore të lëshuar pas shpine për t’u mbrojtur
nga të ftohtët, por që është përdorur edhe si kacurret, është hedhur mbi kokë, dhe
është mbërthyer me kopza, për t’u mbrojtur gjithashtu nga i ftohti, shiu dhe bora.
Pallta, është qepur nga stofi, në disa lloje, me katër, tre dhe dy pulla.
Këmishat - janë bërë prej pambukut dhe basme, me dimensione të ndryshme.
Mitani është mbartur mbi këmishë. Është punuar nga stofi e shajaku i bardhë ose i
kuq me gajtanë të zinj. Në veçanti ka paraqitur një hijeshi.
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Jeleku po ashtu është punuar nga leshi, shajaku dhe stofi, me modele të ndryshme
dhe është veshur sipas nevojës dhe veshjes.
Tirqit - janë punuar nga leshi, zhguni, me e pa gajtanë, me ngjyrë të bardhë, të kaftë
dhe të zezë. Pantallonat janë bërë prej stofi.
Klinat - janë bërë prej pambukut apo leshit dhe janë veshur nën tirq apo pantallona.
Brezi ose shoka është punuar nga leshi e pambuku, me gjerësi e gjatësi të ndryshme
dhe me e pa ngjyra.
Dorëzat - janë bërë prej leshi ose pambuku. Me gishta dhe pa gishta. Janë mbartur
për t’u mbrojtur nga të ftohtët.
Çorapët - janë bërë prej leshi ose pambuku, me e pa ngjyra, jerrnek dhe lule, me e
pa toja. Janë mbathur për t’u mbrojtur nga të ftohtët. Edhe rrogzinat e leshta janë
mbartur për t’i mbrojtur këmbët nga të ftohtët. Si zakonisht rrogzinat janë bajt me
opinga, ndërsa çorapët me këpucë, kundra.
Gratë apo femrat (plakat, nuset,vajzat), kanë mbartur po ashtu tesha të leshta dhe të
pambukut, basmit si: shami, peshtamall, çarshaf, perçe, shall, jelek, xhemper,
mshallak (pështjellak), kmish, nënkmish, dorza, dimi, kollan, nëndimi, çorap, nalle
(nallane), opinga, batka të llastikut dhe këpucë (kundra), çarshaf, hiram, kaput dhe
mantill.
Shamitë - kanë qenë prej pambuku ose mëndafshi, të holla, me ngjyra të ndryshme,
me e pa oja. Janë vënë në kokë. Shamitë e plakave kanë qenë më të mbyllta për nga
ngjyra dhe pa oja ndërsa të rejave më të bardha dhe me oja. Sot përdoret edhe
“tilbeni dhe “bashllëku” të qëndisur dhe të pa qëndisura, me dhe pa oja.
Peshtamalli - ka qenë prej pambuku, me dhe pa ngjyra, ka shërbyer për ta
mbështjellë kokën.
Çarshafi - ka qenë prej pambuku ose basme, me e pa ngjyra, është përdorur për ta
mbuluar kokën, sidomos kur kanë dalë gratë dhe nuset në komshi, arë ose fshat.
Kur kanë udhëtuar më larg, kanë veshur hiram, kaput apo mantill.
Perçja - ka qenë prej pëlhurës së hollë me ngjyrë të zezë, me të cilën gratë, më
herët, e kanë mbuluar fytyrën që të mos shihen.
Shallat - kanë qenë nga pambuku, leshi apo mëndafshi, me madhësi e ngjyra të
ndryshme, është vënë rreth qafës, ku ka shërbyer edhe si zbukurim.
Jelekët - kanë qenë pa krahë, ndërsa xhemperët me krahë, nga leshi dhe pambuku,
janë veshur për t’u mbrojtur nga të ftohtët.
Mshallaku - pështjellaku apo mbështjellësi, është bërë prej pambuku ose leshi,
zhguni, e lidhur për mesi me dy lidhëse e lëshuar përpara në pjesën e poshtme të
trupit, më shumë e mbanin gratë e moshuara dhe plakat për t’u mbrojtur nga të
ftohtët.
Këmisha - është veshur nën jelek, ndërsa nën jelek dhe këmishë nënkmisha, ka
qenë prej pambuku me ngjyrë të bardhë.
Dorëzat - kanë qenë prej pambuku apo leshi, me apo pa jerrnekë, ngjyrë e gishta.
Dimitë - janë punuar dhe veshur sipas moshës. Gratë në moshë kanë mbartur dimi
prej basme, më të trashë, me rrudha, me ngjyra më të mbyllura, të pa qëndisura. Për
nuset janë punuar disa lloje të dimive si: kumashet, shyretliat, gonxhelijat etj.
Ndërsa vajzat kanë veshur dimi të ndryshme të pëlhurës apo basmës me ngjyra të
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ndryshme, më të çelura. Për një palë dimi kanë shkuar deri në 10 m., pëlhurë apo
stof, basëm. Të pëlhurës apo basmës kanë qenë edhe nëndimit.
Kollani - është vënë përmes beli, mesi (medisi). Është punuar dhe zbukuruar nga
pëlhura ose materialet tjera etj., që ka paraqitur një hijeshi të veçantë në trupin e
femrës, e sidomos të nuses.
Çorapat - janë punuar nga leshi dhe pambuku, me dhe pa ngjyra, yrnek dhe
lidhëse. Janë mbathur për t’u mbrojtur nga ftohti i këmbëve. Gjithashtu për t’u
mbrojtur nga të ftohtit janë mbath papuçe, nalle (nallane) të drurit edhe opingat e
lëkurës, llastikut, batkat dhe këpucët. Një pamje me vlerë të veçantë kanë objektet
e kultit e të zbukurimit, prej ari e argjendi: menekshet, qaforet, bylyzykët, unazat
etj.
Për sa i përket veshjes, është interesant dhe meriton të përmendet edhe shtroja e
mbuloja si: çerga, plafi, çilimi, jani, jastëku, çarshafi, jargani e prodhimet e tjera,
të punuar në vek e në dorë, në të cilat janë ruajtur brez pas brezi ngjyrat kuq e zi të
flamurit tonë kombëtar dhe simboli i tij - shqiponja dykrenare. Kjo krijimtari
meriton të njihet e të dihet mirë, madje edhe të studiohet e punohet nga njerëz tanë
profesionist.
Disa lojëra popullore
Shqiptarët i trevës së Kumanovës e ka pasur dhe e ka të begatshme dhe të
llojllojshme edhe jetën kulturore. Përkundër angazhimeve të mëdha që kishte për ta
siguruar jetën, ekzistencën dhe qëndrimin deri në pamundësi në vendlindje,
shqiptari i kësaj ane krijoi dhe u la pas brezave të ardhëm edhe vlera shpirtërore, të
cilët i shpalosnin në raste të ndryshme takimi, ndeje, sidomos netëve të gjata të
dimrit, kur dimri i ngujonte nëpër shtëpi, e odat e tyre shndërroheshin në shkolla
jete, mësimi e argëtimi, ku të rinjtë mësonin nga të moshuarit, si duhet jetuar,
punuar e gjallëruar, madje edhe luftuar e dalë zot atdheut, kur e kërkon nevoja.
Aty, në odë, shqiptari kalitej e bëhej burrë, dëgjonte e mësonte fjalë burrërie, këngë
lirie e dashurie, tregime, përralla, fjalë të urta e mahi të ndryshme që ishin pjesë
përbërëse e lojërave të shumta popullore. Pjesë e jetës së tyre janë ende disa lojëra,
lojëra popullore, që i kanë luajtur më herët, si brenda në oda ashtu edhe jashtë tyre,
për t’u kënaqur e për t’i harruar brengat dhe punët e përditshme e të mundimshme
për të gjallëruar. Në atë shtëpi ku ishte gëzimi, dasma (që zgjaste gati një javë), apo
ku vinte mysafiri (mysafirë vinin e shkonin një e më tepër e rrinin me ditë e javë),
sidomos dimrit, mblidheshin burrat e familjes, fqinjët e shpeshherë edhe fshati,
bëhej muhabeti, këndohej, vallëzohej e luhej, pothuajse tërë natën. Në odat e kësaj
ane, dhe jashtë saj, sipas të moshuarve, janë luajtur mbi 50 lojëra, nga të cilat po
përmendim vetëm disa prej tyre.
Unaza - loja e unazës luhej në odë (dhomë, sobë të mysafirëve), por edhe jashtë saj.
Ishte lojë tërheqëse dhe e përhapur. Mund të luanin në grupe madje edhe dy gjinitë,
femra e meshkuj. Pjesëmarrësit ulen në rreth duke mbajtur duart mbyllur përpara.
Njëri nga lojtarët ose udhëheqësi, ngrihet në këmbë për ta fshehur unazën që
mbante në grusht, duke ia afruar secilit dorën te duart, kinse po u lë unazën, por
vetëm njërit prej tyre ia lë. Pastaj fillon t’i pyesë lojtarët prej të parit: kush e ka

130

STUDIME ALBANOLOGJIKE 9, 2014

unazën?, dhe e qëllon në shuplakë të dorës, me rrip ose me një send më të butë,
peshqir të dredhuar etj. Ai, përgjigjet, -Unazën e ka, i thuhet në emër psh. Hasani.
Nëse e ka qëlluar e merr unazën dhe e udhëheq lojën, nëse jo, udhëheqësi i lojës i
afrohet Hasanit dhe e pyet, duke e goditur në shuplakë: kush e ka unazën? Ai
përgjigjet Hyseni .Kështu loja vazhdon me fshehje e zbulime, deri në pa kufi ose
derisa ta përfundojnë këtë lojë e të nisin ndonjë lojë tjetër.
Loja me filxhana - luhej në dy grupe, të përzier nikoqir e mysafir, pasi
siguroheshin, gjendeshin 9 filxhanë të ndryshëm, asnjëri i njëjtë, një tepsi dhe një
unazë. Lojën e fillonte grupi që fitonte në hedhjen e shortit. Ai pasi tërhiqej në një
anë të dhomës, e rrethonte tepsinë dhe e fshihte unazën nën njërin filxhan, duke
mos e parë grupi tjetër se në cilin filxhan fshihej unaza, njëri prej lojtarëve ose
udhëheqësi i grupit e vinte tepsinë ngadalë në mes të grupit, lojtarëve, me kujdes
që të mos tingëllojë unaza në filxhanin që ishte fshehur. Grupi që ka për detyrë ta
gjejë unazën në cilin filxhan është, nuk guxon ta prekë filxhanin, por cakton një
lojtar ose marrin pjesë të gjithë, duke kapur e ngre filxhanin, duke thanë “bosh”
(zbrazët, thatë) dhe “teste” (plot). Nëse unaza qëllon në filxhanin që i thuhet
“teste”, fiton një pikë, e nëse jo, një pikë fiton grupi tjetër, kështu loja zgjat derisa
njëri ekip të fitojë 21 pikë, ose aq pikë sa ishin caktuar me marrëveshje në fillim të
lojës. Grupi që fiton, e fiton edhe të drejtën ta marrë tepsinë me filxhana e unazë
dhe ta udhëheqë lojën.
Loja bëhet edhe më interesante kur grupi i lojtarëve që fiton, e këndon grupin që
humb. Tekstet e këngëve i dinë që më parë duke ua ndërruar vetëm emrat e
lojtarëve që humbin, ose i formulojnë aty për aty, e që përcillen edhe me shprehje
fyese por duke pasur gjithnjë kujdes që të mos hidhërohen, apo siç thuhet këtu “të
mos i mbetet hatri”, si p.sh. “O Rexhë pse luni filxhana kur s’jeni lojtar, se në
katunin tonë na jena të parë. Ju me ne s’muni me lujt filxhana, se tu lujt me ta ne na
ka ba nana. Luni filxhana pa i krye punët, me krahë të kmishës i fshini huntë” etj.
Gjatë lojërave gjithnjë ka pasur kujdes që të mos hidhërohet askush, e sidomos
mysafiri.
“Sa e shite grunin”? - është lojë popullore që luhet me fjalë, në të cilën fitojnë ata
që nuk i harrojnë emërtimet që ia bëjnë njëri-tjetrit. Më shumë e luajnë të rinjtë dhe
fëmijët. Lojtarët grumbullohen dhe radhiten me numra, p.sh.1-10, ai që e fillon
lojën, udhëheqësi e thërret “një”, ai përgjigjet “hoj-a”, ai e pyet: sa e shite grunin?,
ky i përgjigjet “tre”, “treshi” përgjigjet “hoj”, “sa e shite grunin”, ai(treshi)
përgjigjet ”dy”. Ky i fundit nëse e ka mbajtur në mend numrin e vet e nuk habitet,
përgjigjet ”hoj-a”, nëse gabon i ndërrohet emri. Atij që gabon, për të qenë loja më
interesante, i vihet një emër tjetër qesharak si: shul, hut, dud, viç etj., dhe pastaj
gjatë lojës thirret në atë emër. Edhe udhëheqësi nëse gabon e nuk e thërret në emrin
e caktuar lojtarin, e humb udhëheqjen dhe hyn në lojë si lojtarët tjerë. Udhëheqjen e
merr ai që nuk gabon. Në këtë lojë që ka qëllim zhvillimin e kujtesës, fitojnë ata që
nuk u ndërrohet numri që u vihet në fillim.
Disa lojëra tjera të burrave që luheshin në oda ishin edhe: loja e batit, loja e bletës,
ose “bëz bëz”, loja gjeje kush të ra,l oja sa e shite mishin, loja me tlefon, loja kush
don me pa nusen, valavica, kallaisja, lavërtari etj.
Disa lojëra që zhvilloheshin jashtë, në ambient të hapur ishin:
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Kota - e luanin më shumë barinjtë, madje kur kishin kohë edhe disa herë në ditë.
Në vend të hapur e të pastër hapeshin 10 gropëza, 9 anash e një në mes. Lojtarët
kanë nga një shkop dhe një copë druri të rrumbullakët që quhet kotë. Lojtarit që i
bie ta mbrojë kotën rri në mes të lojtarëve, te gropëza ku e mbron kotën. Lojtarët e
tjerë provojnë t’ia marrin, e nxjerrin me shkopinj koten nga gropëza, duke i lënë
gropëzat e veta. Lojtari i gropëzës ku gjendet kota mbrohet, por kur e sheh se nuk
ka mundësi të mbrohet më shumë, vrapon te gropëzat e sulmuesve dhe e zë me
shkop atë gropëz që e gjen të zbrazët. Lojtari që nuk arrin ta marrë kotën dhe ta
zërë gropëzën e vet e humb lojën dhe hyn në mes, për ta mbrojtur kotën, që është
pjesa më e rëndë e lojës. Kështu loja vazhdon. Të gjithë lojtarët janë në lëvizje, në
sulm e në mbrojtje, të përcjellë me piskamë. Sa do që të jesh i fortë, i shpejtë, i
kujdesshëm etj., e ke vështirë nëse ata që të rrethojnë të sulmojnë rregullisht e nuk
të mbrojnë. Kjo lojë në vete ka bartur një mençuri dhe aftësi krijuese të gjeneratave
të mëpasshme.
Çeliku - është lojë që e luanin të rinjtë meshkuj. Luanin dy vetë, kush e fitonte
shortin ai e fillonte lojën, pasi sigurohej një shkop i shkurt (25-30 cm.), i gdhendur
në dy anë pjerrtas në anë të kundërt, dhe një shkop tjetër në gjatësi prej një metër,
si dhe një gropëz të vogël vertikale mbi të cilën vihej shkopi i vogël, çeliku, i cili
me shkopin e madh hidhej lart, pastaj qëllohej dhe duke i mëshuar atij synohej që të
shkojë sa ma larg, me qëllim që lojtari tjetër që e priste çelikun të mos e zërë me
dorë dhe të mos mund ta gjuajë, qëllojë shkopin e madh që vihej horizontalisht për
tokë mbi gropëzën nga ku është hedhur në fillim çeliku. Nëse çeliku, shkopi i vogël
zihej me dorë ose qëllohet shtaga mbi gropëz, lojtari që e hidhte çelikun e humbte
lojën dhe i ndërronin vendet, nga hedhësi në mbrojtës.
Një lojë tjetër që e luanin të rinjtë, fëmijët, madje edhe të përzier djem e vajza
ishte:
Zhuga - e quajtur ndryshe xhukla. Në lojë marrin pjesë një grup fëmijësh, të cilët
me short zgjedhin se kush do t’i ndjekë të gjithë pjesëmarrësit. Fëmija që e ka
zhugën (bëhet sikur e ka), vrapon pas fëmijëve tjerë për t’i prekur, për t’ua lënë
xhuklën. Kur e prek me dorë thotë “ta lash zhugën, xhuklën”. Lojtarit që i lihet
zhuga tani e fillon lojën. Xhukla i lihet edhe lojtarit që ikën, largohet, më larg se sa
është caktuar vendi ku mund të largohen gjatë lojës.
Lojë tjetër që e luanin vetëm femrat,vajzat ishte:
Guracaku - luhej me pesë gurë të vegjël, pasi vajzat uleshin në rreth. Katër gurë
viheshin në mes të katër gishtave të hapur të dorës që vihej me shuplakë të shtrirë
në tokë. Derisa lojtaret shikonin lojën, lojtarja që e kishte filluar lojën, gurin e pestë
e mbante në dorën tjetër dhe duke hedhur lart, merrte një gur në mes të gishtave po
me të njëjtën dorë, pa i rënë në tokë guri i hedhur lart. Kështu duke luajtur lojtarja i
mblidhte të gjithë, pesë gurët në njërën dorë, pa i rënë në tokë asnjëri. Nëse
ndodhte e kundërta, lojtarja e humbiste lojën. Lojën nga fillimi e niste lojtarja
tjetër.
Të gjitha këto lojëra kanë pasur qëllimin e caktuar, ta çlirojnë njeriun nga
shqetësimet e përditshme, të disponohet, fizikisht dhe psiqikisht, t’ia zhvillojë
njeriut aftësinë e të menduarit, të mbajturit mend, të folurit e të shpjeguarit, të
tolerancës, qëndresën dhe t’ia rrisë dashurinë për ta dashur njëri-tjetrin.
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Ndonëse me kalimin e kohës ka ndryshuar shumëçka, kanë ndryshuar edhe lojërat,
disa prej të cilave ende luhen e disa jo, sepse janë zëvendësuar me lojëra të tjera, të
reja, ato që vazhdojnë edhe më tej janë lojërat e fëmijëve, të cilat janë pjesë e jetës
së tyre, sepse aty fëmija takohet, bashkohet, luan me fëmijët e tjerë, gëzohet,
mësohet t’i respektojë rregullat, t’i gëzohet fitores, por ta pranojë edhe humbjen, ta
zhvillojë të folurit, komunikimin, aftësitë vrojtuese, e ushtron durimin, qëndresën,
me fjalë të tjera fëmija rritet, vetëdijesohet, fisnikërohet, piqet, përgatitet për jetë,
për t’u bërë burrë.
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AVNI DEHARI

FJALË TË RRALLA NË TË FOLMEN E
KUMANOVËS
Një numër fjalësh që janë pronë e mbarë gjuhës sonë, në të folmen e
Kumanovës janë zbehur e gati janë zhdukur plotësisht. Ato duke u zëvendësuar me
fjalë të huaja, edhe pse dikur kanë pasur përdorim të gjerë, sot janë ngurosur e
cunguar aq tepër, saqë përdoren vetëm si emër, si folje, si mbiemër, ndajfolje etj.
Për luftën e gjatë që ka bërë leksiku vetjak i kësaj ane me fjalët e huaja
dëshmojnë shprehjet ndajfoljore «or' e sahat», «n´hall e ndit» (për i ndytë), si dhe
disa fjalë të tjera, ku krahas fjalës sonë përdoret edhe fjala e huaj, p.sh.: «fat» «nafakë», «i shishëm» - «i lezetshëm» etj. Duke u penguar nga elementi i huaj këto
fjalë nuk e ndoqën si duhet rrugën e zhvillimit të gjuhës sonë. Ato u shterpëzuan
deri në atë shkallë sa s'kanë mund të japin fjalë me kuptime të reja, siç ndodh me
fjalët e prejardhura, të përbëra dhe të përngjitura. Sado të dëmtuara qofshin ato
fjalë nga barbarizmat, prapëseprapë dëshmojnë për pasurinë leksikore të kësaj
treve.
Fjalët e tilla qofshin thjesht shqipe ose me origjinë të huaj, por që janë bërë
pronë e gjuhës sonë do të pasojnë me sqarime përbri:
Arbanaçk,~i m. Një mal i fshatit Sllupçan, që kufizon me atë të fshatit
Vaksincë, që reflekton “vendin e arbanëve (shqiptarëve). Për këtë dëshmon edhe
emri i fshatit të malësisë së Kumanovës, Arbanaško Selo (Fshat i Shqiptarëve), që
gjendet në anën lindore të Kumanovës, në drejtim të Krivopallankës. Sot ky fshat
banohet vetëm nga maqedonas.
Afr/oj kal.,~ova, ~u. Në të folmen e Kumanovës këtë fjalë e hasim vetëm
si folje me këto forma: «afroj», «afritu», »afrite», «afrou» etj., ndërsa në vend të
ndajfoljes «afër» dhe mbiemrit «i afërt», përdoren fjalët «ngat» dhe «i ngatë».
Ari ndajf. Kjo fjalë dëgjohet vetëm në shprehjen «ari n'kamë», që ka gjasa
të përafrohet me shprehjen «si ariu në këmbë». Ndajfolja «ari» në këtë të folme,
shqiptohet me theks në rrokjen e parë «ári», sikurse edhe «njéri», që theksohet po
ashtu në rrokjen e parë. Është për t'u cekur se për «ari-un» në këtë anë përdoret
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vetëm emri i gjinisë femërore «arushë», por kjo dëshmon se më parë ka qenë e
gjallë edhe fjala «ári».
Am/ë,~a f. Në vend të këtij emri në këtë të folme përdoret fjala «nënë». Që
krahas kësaj fjale është përdorur edhe fjala «amë», dëshmon shprehja «t'amën e
s'amës», që përdoret vetëm në rast sharjeje.
Arvanic/ë,~a f. Emër fshati në rrethin e Kumanovës (në pjesën
maqedonase rreth Pçinjës). Më herët në këtë fshat ka pasur shqiptarë. Ka familje që
kanë jetuar dhe i kanë pasur çifligjet e tyre në Arvanicë. Sot aty jetojnë vetëm
maqedonas. Emri Arvanicë përafrohet me emrin arvanit, me të cilin grekët i
emërtojnë shqiptarët.
Asht,~i m. sh. eshtna,~at. Në të folmen fshatrave të fushës në vend të
fjalës «asht-i» përdoret fjala «koc». Në këtë rast fjalën «asht» e hasim vetëm në
shprehjen, që tregon se një fëmijë shumë i ngjan babës a nënës: “Ia ka kputë kriet, i
gan (i ngjet) me asht e me rrasht.» Në fshatrat e malësisë përdoret edhe fjala «ashti» në njëjës dhe «eshtna-t» në shumës.
Bah/e,~ja f. sh. ~e, ~et. Me fjalën «bahe» në këtë anë emërtohet një armë
lufte shumë primitive, që thuret me penj e që shërben për ta hedhur gurin. Para disa
vjetësh në fshatrat e Kumanovës ishte i gjallë riti i luftës me bahe. Ditën e Shën
Gjergjit ose të ndonjë feste tjetër, zhvillohej luftë me bahe ndërmjet fshatit me fshat
ose ndërmjet dy lagjeve të të njëjtit fshat.
Bek/oj kal., ~ova, ~u. Kjo fjalë gjallon si folje dhe si mbiemër, që shpesh
emërzohet, si p.sh.: «M'ka beku nana». «Ven i bekum». «I bekumi i nanës». etj.
Ballzin/ë, f. sh. ~a,~at. (Dëgjohet edhe pallzinë). Me këtë fjalë emërtohen
drurët dhe të gdhendur, jo të trashë, që lidhin trarët në ballë të pullazit. Ka mundësi
që kjo fjalë të ketë ardhur nga fjala «ballë», pra balli i çatisë ose nga fjala «pullaz»,
që është përdorur dikur në këtë anë, por më nuk e hasim.
Banc,~i m. sh. ~a, ~at edhe ~ët. Plis dheu. «S'e paska pasë dorën ara me u
livru, se kanë dalë plot banca». Krahas kësaj fjale në këtë të folme dëgjohet edhe
fjala «top», «top dhevi» dhe «grutkë» (sllav. grutka - plis dheu).
Bin/on jokal., ~oi, ~u. Fjala «binon» krahas së cilës në disa fshatra
përdoret edhe «puson» mund të përafrohet me fjalën «buron», p.sh.: «Te ni prrue
po binojke uji». Kur është fjala për «burimin», në këtë të folme emërtohet me
«krue».
Bot/ë,~a f. Deltinë, dhe i bardhë a i kuq prej të cilit bëhen enë. «Çerepi
bahet pi botës e jo pi lloçit». Ndërsa deltina me të cilën më parë laheshin flokët e
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duart, kur mungonte sapuni, njihet me emrin «humëz». «Berma humzën t'i laj durt
se m'u kanë ba me zift duhani».
Buçall/ë,~a f. sh. ~a, at. Përdoret në Sllupçan, ndërsa në Orizare, në
Likovë, në Llopat etj. përdoret në trajtën «buçil-i». Me këtë fjalë emërtohet vendi i
thellë në lumë ku shkojnë njerëzit për t'u larë, pra pellgu. Në të është ruajtur rrënja
e fjalëve «buç-imë, «buç-on», që në raste të tjera nuk gjenden në të folmen e kësaj
ane.
Cabik,~i, m. sh. ~a,~at edhe ~ët. Kjo fjalë në të folmen e kësaj ane
përdoret në kuptimin pjesës së trungut të drurit që mbetet pasi ta presim ose për
copë druri (kërcu, dorac).
Cek/ë,~a f përmb. Kjo fjalë, që përdoret në vend të fjalëve «grill»,
«grillishtë», emërton pjesën e tokës që përbëhet prej një guri që derdhet lehtë.
«Mos gropo ktu se del cekë». Ose: «Ka dy fe (lloj) ceke, t'fortë edhe t'butë». Kjo
fjalë mund të përafrohet me fjalët mellë, mellishtë, mellinë mellnajë.
Crrak,~i m. sh. ~ë, ~ët. Dhëmbi i bravës me të cilën mbyllet dera. «E
mshela derën me crrak». Fjala «crrak» është formuar nga imitimi i tingullit që
lëshon ky mjet kur e mbyllim derën. Krahas kësaj fjale dëgjohet edhe fjala «freng»,
që ka përdorim shumë më të gjerë në këtë anë.
Cull,~i m. sh. ~ë, ~të. Fëmijë. Për fjalën «fëmijë» në disa mjedise të kësaj
ane, me një shtrirje shumë të kufizuar, përdoret edhe fjala «thmijë».
Çaparit kal., ~a, ~ë.
Përpush, thërrmoj. E kanë çaparitë pulat
tokën/kashtën». E kanë çaparitë bukën.
Çapojk/ë,~a f. sh. ~a, ~at (edhe ~ët) ose çapank/ë,~a sh. a, ~at (edhe
~ët). Thundra e kafshës (kaut, viçit, lopës etj.). Fjala «çapojkë» ka një rrënjë me
fjalën «çap», (çap-o-j-kë), që është sinonim i fjalës «hap-i». Fjalët «çapojkë» e
«çapankë» i hasim në këtë të folme, ndërsa fjalën «çap», jo.
Çaravesh kal., ~a, ~ë Kjo fjalë në këtë të folme përdoret si folje
«çaravesh» dhe si mbiemër «i çaraveshëm» me kuptim degjeneroj, stërkeq, i
degjeneruar, i stërkequr etj. Çaravesh thuhet kur stërkeqet mishi ose lëkura nga të
plasariturit, p.sh.: «M'u patën krisë e m'u patën çaraveshë buzët pi dillit». E kishin
grrithë macat e ia kishin çaraveshë mishin. I kishin ra dhamtë e ju kish çaraveshë
goja.
Çufërlung,~i m. sh. ~a, ~at edhe ~ët Zog i familjes së harabelave, me
xhufkë në krye.
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Den kal., ~a, ~ë. Përdoret shumë rrallë me kuptim ngop, rras, ngij. I kam
denë ( ngopur) kijët (qetë) me bari. U dena me bukë e me muhabet.
Dun kal., ~a, ~ë. Trazoj. M'u ka dunë vneri (vreri).
Dunëm vetv. Të ënjturit e herdheve që shkaktohet nga ngritja e peshës ose
nga kërcimi prej ndonjë vendi të lartë. Mos ço ranë se dunësh. Mos kce pi peme
n'tokë, se asht nalt e dunësh.
Farash,~i m. sh. ~a, ~at edhe ~ët. Fshisë që bëhet prej një bime, melekuqe.
Krahas fjalës «farash», përdoret edhe «fshisë» (fshesë). Fshisa bëhet nga një bimë
tjetër që nuk rritet si farashi. Ajo i ka farat shumë më të imëta dhe degëzohet
menjëherë mbi sipërfaqen e tokës.
Fash/ë,~a f. sh. ~a, ~at edhe ~ët Copë lëkure ose dheu. Ma nxhiti me thoj
e ma çiti likurën fashë. Pllugi e çitke tokën fashë. Përdoret edhe me kuptim
figurativ. Ia kishte çitë fashë filanit - e kishte plaçkitur me mashtrim ose me dhunë.
Në vend të fjalës «fashë» për stof përdoret «copë» dhe «dizgë».
Fat/oj kal., ~a, ~u. Përdorimi i kësaj fjale është shumë i kufizuar. Më herët
duhet të ketë pasur përdorim shumë të gjerë. Në këtë të folme, sot, atë e hasim si
folje «fatoj», «me fatu» (me kuptim uroj), si emër «fat», «fatimi» dhe si mbiemër i
emërzuar «e fatumja». Kur vjen ndonjë dorë (shenja e fejesës), bëhet dasmë ose kur
lind ndonjë fëmijë, njerëzit e kësaj ane thonë: «Po shkojmë me fatu se filani ka
darsëm». etj. Krahas kësaj fjale përdoret edhe fjala e huaj «me përhajr», që ka
përdorim më të gjerë. Në vend të urimeve shqipe «me fat», «të qoftë me fat», «po ta
fatoj», çdoherë dëgjohet «përhajr», «me hajr», «t'koftë përhajr», edhe pse siç u
përmend më lart thuhet edhe «Po shkojmë me fatu».
Si emër dhe si mbiemër të emërzuar këtë fjalë e hasim në këto forma:
«fat», «fatimi» dhe «e fatumja», që kanë një përdorim shumë të kufizuar. Emri
«fat», haset shumë rrallë, meqë është zëvendësuar nga barbarizmat «nafakë» dhe
«kismet». Si të tillë atë e hasim në fjalën e përbërë «fatzeza», ku pjesa e parë në të
shumtën e rasteve është zëvendësuar nga barbarizma «nafakë» («nafakzeza»). Që
kanë vërshuar në dëm të fjalës «fat» fjalët e huaja dëshmojnë barbarizmat «kismet»
dhe «nafakë», që përdoren në këto raste: «Kërkun s'i dilke gjalit kismeti (apo
nafaka)». «Shumë nafakë kishte pasë gjali». «Dita e re nafaka e re» etj.
Derisa në shembujt e lartpërmendur asnjëherë s'përdoret fjala «fat», krahas
formave «fatimi» «e fatumja» dendur përdoren barbarizmat «e përhajrmja», si
p.sh.: «Fatimit» (por edhe «t'përhajrmes») i dihet vakti». «Kjo asht ditë fatimi (por
edhe e t'përhajrmes)». «E fatumja (por edhe «e përhajrmja») asht punë e mirë».
Shprehjet shqipe «fatoj», «fatimi», «e fatumja» më tepër janë ruajtur te gratë,
ndërsa burrat i përdorin më rrallë.
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Fik kal., ~a, ~ë Përdoret vetëm me kuptim shkatërroj, prish, humb etj.,
p.sh.: «E hangër mallin e u fik». Kuptimin «shuaj», kjo fjalë, në këtë folme nuk e
ka. Për «fika zjarrin, dritën», thuhet «e shima zarmin, dritën». Nga fjala «fik» janë
krijuar fjalët «fikç-i» dhe «i fiktë», që tregojnë njeriun që e ka humbur pasurinë, pra
është varfëruar.
Fi/lle,~ja (edhe fi/je,~ja) f. sh. je, ~jet. Këtë fjalë në të folmen e kësaj ane
e hasim vetëm si emër dhe si ndajfolje. Fillja s'i dihet. S'ja di fillen kësaj pune. Si
ndajfolje ndeshet në format «fill» dhe «fillikat» (vetëm), p.sh.: «Fill gjali i filanit
ishte kanë atë ditë n'mal». «Fillikat kishte metë». Folja filloj që e ka rrënjën e
përbashkët me këto fjalë nuk përdoret në këtë anë. Në vend të saj përdoret sinonimi
«nis», si p.sh.: «Nisja punës». «E nisa darsmën». etj.
Ftorit kal., ~a, ~ë. Ftoh ujin. E ftorita, kur ujin e nxehtë e bëjmë pak të
ftohtë. Pos si folje këtë fjalë e hasim edhe si mbiemër në trajtën «i ftoritëm», p.sh.:
«Uji kana i ftoritëm».
Gaz,~i m. vet. njëjës. Në të folmen e kësaj ane këtë fjalë e hasim në
shprehjet: «gaz i dhevtë», «gaz i dunjasë», «për gaz t'dhevtë», «i përgaztë», me
kuptim u bë për tallje, për turp para botës. Krahas këtyre shprehjeve me këtë
kuptim përdoren edhe shprehjet «cing i dhevtë», «për cing t'dhevtë».
Gazmen,~i m. vet. njëjës. Në vend të fjalës «gaz», me kuptim «gëzim»,
përdoret fjala «gazmen» dhe «gzim», p.sh.: «Gazmen (ose gzim), t'madh patën atë
ditë».
Grrep ndajf. Në të folmen e kësaj ane kjo fjalë përdoret për të emërtuar
gjendje urie si për njerëzit dhe për kafshët. Kijët (qetë) janë ba grrep p'i s'unit. Jam
umtu shumë, grrep m'u ka ba barki.
Gurr/on jokal. ~oi, ~u. Kjo fjalë përdoret në pjesën më të madhe të kësaj
ane vetëm si folje e jo edh si emër «gurr/ë,-a». «Po gurron shivi», thuhet kur duan
të tregojnë se po bie shumë shi. Në malësi përdoret edhe trajta «gurrë».
Gjiren,~i m. Në të folmen e Kumanovës këtë fjalë e hasim si emër are në
fushë. «Gjireni është arë e mirë, po e ma shumë ujin.» «Ara n’Gjiren asht e ranë
për punë» etj. «Gjiren» quhet edhe sëmundja e duhanit ose e bostanit a e ndonjë
bime tjetër që shkaktohet nga uji i tepërt. Kjo fjalë mund të përafrohet me fjalën
«gjiri» (i ujit), pra vend ku fle uji. «Mos e vadit shumë duhanin se bahet me
gjiren».
Haparesh kal., ~a, ~ë. Thuhet kur tolloviten a trazohen flokët ose rrobat
nga era ose nga pakujdesia. Ju kishin hapreshë floktë. Sa e mërthejshna setrën
(pallton) e kmishën, veri m'i hapareshke. Mos i haparesh floktë. Për atë që nuk i
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kreh flokët e nuk i kushton rëndësi veshjes thonë: Ai gjithmonë i ka floktë e
hapareshta. Ju kishin shkoçë e ju kishin hapareshë teshat. Nga folja haparesh janë
formuar edhe mbiemrat i hapareshëm dhe «i hapareshtë».
Hartit kal., ~a, ~ë. Në të folmen e Kumanovës folja «hartit» emërton
procesin e përgatitjes së farërave të duhanit, të shalqirit, të specit etj. për mbjellje.
Farat mbështillen në një arnë (zakonisht në çorap të hollë) dhe futen në ujë. Kur të
qesin sytha të bardhë, thuhet «farat janë hartitë», do të thotë janë bërë gati për t’u
mbjellë. «A i keni hartitë farat e duhanit, të bostanit, të specit» etj. «Po, i kemi
hartitë dhe kanë bi, tash do t’i mellim.» Kjo fjalë mund të përafrohet me fjalën
«artis», që në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe ka kuptimin nxjerr një fidan nga
toka dhe e mbjell në një vend tjetër; ndërroj një bimë. Artisi domatet (lulet).
Hedh kal., ~a, ~ë Në këtë trevë këtë fjalë e hasim vetëm në thëniet: «E
hedha grunin me tërplote e jo me maqinë». «Ai hidhet n'punë pa i thënë kërkush
(askush)». «Frima (fryma, era) ma hedhke borën sive (syve)». Në rastet e tjera kjo
fjalë është zëvendësuar me foljen «çes» («qes»), si p.sh.: «Hajde cëlli (cili) pe
çesim gurin ma larg». «Mite (mbyte) çenin e çite n'prrue». Përpos si folje kjo fjalë
përdoret edhe si mbiemër «i hedhëm» dhe «i pahedhëm», p.sh.: «Gruni i hedhëm
dhe i pahedhëm s'ban me u përzi».
Heks,~i m. sh. ~a, ~at edhe ~heksët. Me këtë fjalë emërtohet një mjet i
metaltë (thikë e përkulur), në të dy anët me dorëza. Shërben për t'i lëmuar bishtat e
drunjtë të mjeteve bujqësore, si të kazmës, të shatit etj. Meqë me të i heqim grathët
(dhenlat, ashklat) e drurit, pasi të gdhendet me sëpatë ose me zdrukth, quhet “heks”
(heqës).
Hasë (i, e) mb. Ky mbiemër, që emërton njeriun ose kafshën, që ha shumë,
në këtë të folme, është formuar nga folja «ha» «Ai asht i hasë (grykës)». «Njeri i
hasë», «lopë e hasë».
Hek kal., ~a, ~ë. Në këtë të folme kjo fjalë përdoret si emër dhe si folje
«hek/ë,-a» me kuptim «vuajtje» dhe «vuaj» «heq», «zhvesh,. «Ai ka hekë shumë (ka
vuajtur)». «E heka (e zhvesha) setrën se u ba nxetë». Si emër përdoret në formën
«hek/ë, ~a, f. sh. ~ë, ~ët», p.sh.: «Hekët (vuajtjet) e atij s'harrohen kurrë».
Horë,~a f. sh. ~a,~at. bised. 1. Dordolec. 2. Koritje. U bana horë
(dordolec), Na banën horë (Na koritën).
Kafsh/ë,~a f. E hasim vetëm në mallkimet «Kafsha e keçe». «Kafsha e
ligë», në kuptimin kafshë e egër (bishë) ose sipas besëtytnive shpirt i keq.
«T’hangtë kafsha e keçe!». «Të hangtë kafsha e ligë», mallkojnë njerëzit në këtë
anë dikë që nuk sillet mirë a bën ndonjë prapështi. Fjala «kafshë» për qenie të
gjalla, si lopë, dele etj. është zëvendësuar plotësisht me fjalën e huaj «hajvan». Kjo
shprehje dëshmon se fjala «kafshë» në këtë anë është tkurrur deri në zhdukje para
fjalës orientale «hajvan».
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Kajtët (m'kajtët) vetv., ~ m’u ka kajtë. Më kanda - më ka ënda. S'e kam
për inati, po po m'kajtët. E kajtmja e korit burrin.
Kallakasht/ë,~a mb. Ai që nxit dikë për të keq, shpifës, nxitës. S'asht mirë
m'u ba kallakashtë. Kallakashta e kall ni katun e jo ma ni mahallë. etj.
Katramz/ë, ~a, f. sh. ~a, ~at. Mbërthecka e rripit.
Kluk,~i m. vet. njëjës. Veprimi i të goditurit me gisht kokës ose shalqirit
(për ta provuar se a është pjekur) emërtohet në këtë anë me fjalën «kluk».
Klus/ë,~a, f. sh. ~a, ~at edhe ~ë, ~ët. Grackë, me të cilën kapen zogjtë,
shpendët. Kish ra në klusë.
Kok/ël,~la f. sh. ~la, ~lat edhe koklët. Veshkë. Po m'dhamin koklët (më
shumë dëgjohet «bubrektë»). Fjala «veshkë» nuk figuron fare në këtë të folme.
Kok/ë,~a f. sh. ~a, ~at edhe ~ët. Në vend të kësaj fjale përdoret fjala
«krie» («krye»). Fjala «kokë», krahas së cilës në këtë anë haset edhe «kokërr»,
emërton një fije shkrepëseje, një kokërr gruri, sheqeri etj., p.sh. «Berma ni kokë
qibriti (shkrepëseje), sheqeri , gruni» etj. Që është përdorur edhe për krye kjo fjalë,
dëshmon thënia: «S'i mushet koka». Nga rrënja e fjalës «kokë» janë formuar fjalët
«kokloj» (qëlloj dikë në kokë), «koklenkë», «ta mshoj n'koklenkë» (në kokë), si dhe
«shkokloj» (ia heq kokrrat drithit me dorë a me lloz).
Kotnasikoti ndajf. Fjala «kot» në të folmen e kësaj ane, sidomos në
fshatrat e rrafshit, dëgjohet shumë rrallë. Atë e hasim dendur si ndajfolje në trajtën
«kotnasikoti».
Kpuc/ë f. Ky emër, që në të folmen e kësaj ane haset vetëm në trajtën e
pashquar të njëjësit, është zëvendësuar plotësisht me fjalën e huaj «kundër», p.sh.:
«Fshimi kunrat se po shkoj me hecë». Që është përdorur dikur kjo fjalë edhe në
këtë anë dëshmon shprehja: «Tu di (dy) kamtë t'i shti me ni kpucë», që ka përdorim
mjaft të gjerë.
Kurthurohem vetv. Ngatërrohet. A kurthuru peni. Hec e mos u kruthuro.
Lak ndajf. Kjo fjalë përdoret për të emërtuar gjendje urie, sikurse edhe
fjala grep. M'u ka ba barki lak. Lak m'u kanë ba kijët pi s'unit.
Lisë ndajf. Përdoret për të vënë në pah se këmisha, palltoja ose diç tjetër
është bërë tepër me llum. Lisë t'u paska ba kmisha pi llomit.
Llozhan ndajf. Lojë popullore, që në disa fshatra të kësaj ane njihet me
emrin «shtagellë» (prej shtagë). Gjatë lojës lojtarët qëndrojnë në këmbë. Një shtagë
(shkop) e hedhin me forcë rrëshqanë (përtokë) për ta goditur një shtagë që e vënë
tërthor në tokë. Nëse lojtari e godet shtagën tërthor, i hip kundërshtarit në shpinë.
Kundërshtari duke e bartur lojtarin shkon deri ku ka arritur shtaga. Te maja e saj e
vë shtagën tërthor dhe kthehet duke e bartur kundërshtarin te vendi i shënuar me
një vijë. Fituesi sërish gjuan, por nëse nuk e godet shtagën tërthor ndërrohen rolet.
Lluçk,~i mb. (edhe lluçk/ë,~a f.) sh.~a, ~at edhe ~ë, ~ët. Kështu quhet në
këtë anë njeriu që ha shumë, grykësi. Ai është lluçk i madh, ha sa s'bahët.
Mërkeç kal. ~a, ~ë. edhe pës. mërkeçem. Kjo fjalë në këtë të folme
emërton sëmunjen e qenit, tërbimin. Kana mërkeç çeni. Mos të haje çeni coftinë se
mërkeçet. Çeni i mërkeçëm me të kaç t’mërkeç. Ruju pi çenit t'mërkeçëm (thuhet
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edhe t'çartëm), se me t'kaç trenohësh. Njerëzit e kësaj ane më parë besonin (pleqtë
besojnë edhe sot), se po të kafshojë qeni i mërkeçëm të bëhen këlyshët në krye.
Mëngez (për mëngez). Ehasim vetëm të shoqëruar me parafjalë «për
mënges», që përdoret shumë rrallë edhe atë vetëm në ndonjë mjedis (si p.sh. në
ndonjë fshat malor). Këtë trajtë të ngurtësuar vetëm në kallëzoren e pashquar e
ndeshim si shprehje të barinjve, që verës për shkak të vapës i kullosin delet natën,
ndërsa në mëngjes i kthejnë në vathë. Me këtë rast thuhet: Pi çoj dhentë për
mënges.
Mllehem vetv. Shpreh mllefin. A mlle djali (është mllefosur). U mlleha (u
mllefosa) etj.
Munoj/ë,~a f. sh. ~ja, ~at. Dorëza e briskut a të thikës. Briski e kishte
mënojën pi koci (ashti).
Murmur/on pavet. ~oi, ~u. Bubullin. Veç (vetëm) vetojke e murmurojke,
po shi nuk bike. Pu murmuron - thuhet në mënyrë figurative edhe për atë që flet me
shumë nervozizëm.
Nërskamc/ë,~a f. sh. ~a, ~at edhe ~ët. Të vënit të këmbës për ta rrëzuar
ndokënd. Ma noj nërskamcën e m'çiti n'kokërr t'shpinës.
Nërzgojz/ë,~a f. sh. ~a, ~ët. Hallka e litarit që i vihet kalit në gojë në vend
të frerit. Noja kalit nërzgojzën e hipi.
Nditë ndajf. Fëlliq. Kjo fjalë është ruajtur vetëm në shprehjen ndajfoljore
«n'hall e nditë». «N'hall e nditë t'u paskan ba teshat/teshët», thuhet për petkat kur
bëhen pa larë ose kur i përlloçin fëmijët rrobat. Përdorimi i kësaj fjale, në këtë të
folme, është kufizuar aq tepër saqë pos kësaj shprehjeje nuk e hasim askund tjetër.
Kjo fjalë e ruajtur si fosil, dëshmon për përdorimin e saj të dikurshëm te folësit e
kësaj ane. Me siguri më herët është përdorur edhe folja «ndyj» dhe mbiemri «i
ndytë». Sot po t'i themi ndonjë folësi, duke i përjashtuar ata që e njohin gjuhën
letrare, «t'u paskan ndi (ndot) teshët» ose «i paske të ndita (për t'u paskan ndyrë
rrobat, i paske të ndyta...), nuk të kupton se ç'po i themi.
Ngarkaç/e,~ja f. sh.~e, ~et. Druri i bigëzuar që përdoret për ta mbajtur
litarin me të cilin e lidhim barrën e druve kur i ngarkojmë në gomar a kalë. Mos
pastë kush me t’nimu, merre ni ngarkaçe e ngarkoje magarin me dru, thuhet në
rastet kur shkojmë vetëm për dru në pyll.
Or/ë,~a f. Përdoret në shprehje «or' e sahat», «or' e dakikë» (minutë). Or'
e sahat ai vike ati (aty). Or' e dakikë shkojshna te ata.
Orza f. Kjo fjalë me karkater mitologjik (për orë mali) ruhet vetëm në
shprehjen «orza xhallë nuk t'ze». Ruju, se bane e pive helmin, orza xhallë nuk t'ze.
Paç/ë,~a f. Një lloj byreku që bëhet me petë të bakllavasë. Petëve të paçës i
hidhet lëng mishi. Në petën e sipërme vihen edhe copa mishi, copa hudhrash dhe
kos (nga një lugë kos nëpër të). Në FGJSH të Mehmet Elezit e hasim fjalën «paçë»
si ndafolje (prej papçë, mbase e ndikuar edhe prej paçë). Petë, petaç; copë e
thërrime, llom tërhosh,; shih edhe paçë; khs. blozhde. U përplasën makinat e u
banë paçë. Në këtë rast në Kumanovë thuhet «U përplasën kerret e u banë spapç».
Paj/ë,~a f. sh. a, ~at dhe ~ët. Përdoret në lojën e goglave. Fëmijët kur
luajnë gogla vizatojnë në tokë një trekëndësh të vogël, që e quajnë «pajë», në të
cilën i vënë goglat. «Ndreçe pajën se po ja nisim lojës». Fjala «pajë» në kuptimin e
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asaj që merr vajza nga prindërit nuk përdoret në këtë trevë. Në vend të saj e
ndeshim fjalën e huaj «çez» («çejz»).
Peng/oj kal., ~ova, ~u. Në fshatrat malore, ku pasuria e gjuhës është
rrezikuar më pak, thonë: «Pengoje kalin mos t'ike». Te popullsia e rrafshit këtë
fjalë e hasim vetëm si ndajfolje mënyre në trajtën «peng», p.sh.: «Gjithë ditën meta
peng», thonë folësit e kësaj ane, sidomos gratë, kur iu del ndonjë pengesë në punë.
Pesh/ë,~a f. Kjo fjalë në këtë anë ka një përdorim shumë të kufizuar. Atë e
hasim si emër dhe si ndajfolje vetëm në këto shprehje: «po rren si pesha» dhe si
ndajfolje «peshë» «a çu peshë», «Do ta haje kriet (kryet) e vet se a çu peshë». «Ai
rren si pesha». Fjalët «peshoj», «peshojë», «peshim» dhe «peshë» (për peshën e
trupit) fare nuk dëgjohen në këtë të folme.
Pezëll ndajf. Përdoret me kuptim ngre një trup me lehtësi nga poshtë lart
dhe për ta përcaktuar peshën e lehtë të ndonjë sendi. Pezëll e ngrej atë guri. Pezëll i
letë ishte ai trup, ndonjëherë thuhet edhe «penël i letë».
Perthakoj ose prethakoj kal., ~ova. Mbërthej. I trashë ishte ai lis, sa di
(dy) vetë s'un (s'mund) e prethakojshin. Perthakoje kmishën se t'u paska
shperthaku. Krahas saj përdoret edhe fjala «mërthej» (mbërthej).
Përpeç,~i m. sh. ~a, ~at dhe ~ët. Një lloj gatese me shumë peta, që
mbushen me gjizë të përzier edhe me ve. Petat e përpeçit përpiqen skajeve dhe
bëhen rreth. Ndoshta ky trajt (byrek) e ka marrë emrin «përpeç», meqë petat e tij
përpiqen skajeve (nga përpjek, përpiq) për t'u bërë rreth.
Përhedh jokal. dhe kal., ~a, ~ë. Kjo fjalë në këtë të folme përdoret për të
treguar se gati janë grisur petkat. M'u kanë përhedh teshat. E kam përhedh kmishën.
Përshkll/ij edhe pëshkll/ij kal., ~iva edhe ~ina, ~i. Me këtë fjalë në të
folmen e kësaj ane kuptojmë veprimin kur nuk ia dalim të fshijmë me gomë diçka
të shkruar, por vetëm e gërvishtim sa të mos lexohet ose kur e fëlliqim me ngjyrë.
«Nuk e kishte fshi, po veç e kishte përshklli /pëshklli».
Plang. Kjo fjalë në këtë trajtë përdoret për pasuri të patundshme vetëm në
shprehjen «Pa plang e pa shpi». «Ishte fikë e kishte metë pa plang e pa shpi».
Pramë ndajf. Kjo fjalë është ruajtur si ndajfolje kohe me kuptim «dje
mbrëma», p.sh.: «Pramë jam kanë me bujtë te daja». Për «dje mbrëma», thuhet
«parnat», «parnatprama», kurse për tri net më parë «parënparnat» dhe
«parëmparnat», sikurse edhe «gje» («dje»), «pargje», «parënpargje» e
«parëmpargje». Këtë fjalë e hasim edh si emër në rasën gjinore «e pramit», p.sh.:
«Darka e pramit s'harrohet kurrë». Emri «mbrëmje» në këtë të folme është
zëvendësuar me barbarizmin «aksham». Si fjala «mbrëmje», si fjalët «agim»,
«agon» e «mëngjes», janë rrezikuar për zhdukje prej fjalëve të huaja «aksham» e
«sabah».
Pritk/ë,~a f. sh. a, ~at edhe ~ët. Një dru i hollë e i gjatë nëpër të cilin
lidhen lozët e fasules, që në Kumanovë i thonë «bathë». Nga kjo fjalë janë formuar
edhe togfjalëshat «bathë pritke». Kjo lloj fasule mbillet edhe nëpër misër. Fjala
«pritkë» për laurë e lastojë që i hasim në FGJSH të Mehmet Elezit, për dru i gjatë;
krah druri për ta zënë rrugën për të mos e kaluar hekurudhën derisa të kalojë treni,
në autoudhë ku paguhet taksa ose për ta zënë ndonjë shteg.
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Rin pavet. Kjo fjalë në këtë të folme nuk e ka kuptimin «njom pak», «njom
petkat», siç shpjegohet në Fjalorin e gjuhës shqipe, 1954. «Rin», thuhet për mishin
e ri që del në ndonjë pjesë të trupit që është vrarë ose prerë. «Varra po rin». «M´ka
ri dora mish». «A t'ka ri varra?», thuhet për dorën e vrarë ose për varrën që ka
nisur të mbulohet me mish të ri.
Re,~ja f. Fjala «re», që përdoret në këtë të folme, vetëm në numrin njëjës,
nuk e ka kuptimin e grumbullit të avujve që rrinë lart në qiell, por të rrufesë. «Të
vraftë reja», thuhet në këtë trevë e jo «rrufeja». Në vend të fjalës «re», këtu
përdoret fjala «megëll» («mjegull»). «A mlu çilla (qielli) me mugëll».
Rrfe kal. Këtë fjalë në formën «rrfe» (për rrëfej) e hasim vetëm në
shprehjen «be e rrfe». Me siguri kjo shprehje është ruajtur nga ajo kohë kur banorët
e kësaj ane ishin të krishterë. «Ban be dhe rrfe», duhet t'u ketë thënë prifti, kur janë
rrëfyer para tij, për t'i larë mëkatet. Sot kur pohojnë se dikush e ka thënë të
vërtetën, thonë: «Bajke be e rrfe». Derisa fjala «be» është ruajtur, fjala «rrfej» pos
shprehjes «be e rrfe», që dëgjohet më shumë te gratë, askund nuk përdoret.
Rri/,~ll, ~lli mb. Të zbehurit e tepërt të fytyrës, që shkaktohet nga
sëmundja ose nga frika. Rrilli i sarit (i verdhë) ishte ba. Ishte ba rrilli, s'i kishte
mbetë pik xhaki n'ftirë (fytyrë).
Rrm/ej kal.,~va, ~i. Dëboj, largoj. Rrmeje çenin se pu m'ha.
Rrmet/ë,~a f. sh. ~a, ~at. Fshesë që bëhet me thupra të holla dhe shërben
për ta fshirë lëmin, oborrin a ahurin.
Shafoj kal., ~va, ~u edhe shafit, ~shafita, ~shafitë. Fundos, zbraz, lëshoj
ajrin gomës. Mos hin n'uj se pu shafon. Kana shafu guma.
Shishëm ndajf. Kjo fjalë në këtë të folme përdoret si ndajfolje, «më erdhi
shishëm» («shijshëm»), në vend të së cilës përdoret edhe fjala e huaj «lezet»; si
folje në formën «shishmohem» («më vjen mirë, shishëm») dhe si mbiemër «i
shishëm». Emri «shije» fare nuk gjallon në këtë të folme. Në vend të saj përdoret
fjala «lezet-i». Për «shijoj» në Kumanovë e rrethinë thuhet «kërkoj», p.sh.:
«Kërkoje bathën (pasulin) a ka boll kripë».
Shok/ë,~a f. sh. ~a, ~at. Përdoret për brez, për ylber a për rrip toke etj. E
lidhi shokën (brezin). Dul shoka (ylberi) mas shivit. Ni shokë toke (për një rrip
toke).
Shpuz/ë,~a f. Kjo fjalë që në gjuhën tonë e ka kuptimin e sfungjerit dhe të
hirit të nxehtë të përzier me prush, në këtë anë emërton hirin e zjarrit dhe të cigares.
Mos e shkun shpuzën e cigarës n'çilim, po n'tabëll (taketuke).
Shtruher/ë,~a, f. sh. ~a, ~t. dhe ushter/ë,~a, ~a, ~at. Vendi që s'e zë era.
Shuk ndajf. Një lojë që e luanin të rinjtë me një top leckash. Së pari
vizatohej një rreth në tokë, ku radhiteshin disa veta, ndërsa njëri futej në mes. Prej
anash pjesëmarrësit duke thirrur «shuk-shuk, shuk-shuk» e gjuanin me top atë që
ishte në mes e që mbetej në rreth derisa zëvendësohej prej atij që ia kapte topin.
Edhe pse loja ka këtë emër, veprimin e të shtypurit të leckave për të bërë top,
folësit e kësaj ane nuk e quajnë «shuk», por «truç», «Bani do harrna (lecka) truç e
lujmë topshuk». As për top bore, as për letra e brumë që mblidhen shuk nuk
përdoret fjala e lartpërmendur.
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Shukatem vetv. Kjo fjalë përdoret vetëm në disa mjedise të kësaj ane me
kuptim «hesht». P.sh: «U shukatën (heshtën) culltë e nuk bajshin za».
Shuk kal.~a, ~ë. Edhe kjo folje nuk ka shtrirje të gjerë në këtë të folme.
Ajo përdoret me kuptimin «shuaj» (dritën). «Shuke dritën se ma po flejmë».
Tamëloriz,~i m. Ëmbëlsirë që bëhet me tambël dhe me oriz. Krahas kësaj
fjale që është thjesht shqipe, që do të ishte mirë të përdoret në mbarë gjuhën tonë,
ndeshet edhe fjala «sytliaç», që rrjedh nga turqishtja «syt» (tambël).
Tingll/on jokal. Kumbon. Shpija e filanit pu (edhe po) tingllojke (edhe pu
kumllojke - thuhet kur dikush ndërton ndonjë shtëpi të mirë. Çitelia (çiftelia) n'dorë
t'atij tingllon (po edhe kumllon).
T’hek kal., ~a Kjo fjalë dëgjohet si folje «thek» («t’hek») dhe si mbiemër
«i thekëm» («t’hekëm». E kam thekë kalin e e kam ba voe. A thek kali e a ba mizë i
letë, thonë folësit e kësaj ane kur e ushtrojnë kalin për vrapim. Kjo fjalë që përdoret
në këtë anë e ka kuptimin e të hequrit të pjesës së tepërt të mishit nga trupi, të
dobësimit, të tretjes. Ishte ni gjalë i thekëm (i hequr). Ishte kanë i smutë e ishte
thekë shumë», thuhet për njeriun që është dobësuar.
Tok kal., ~a, ~ë. Përdoret në rast përshëndetjeje me kuptim «bashkoj»
(dorën). Toke dorën, tokma dorën.
Tok/ë,~a f. sh. ~a, ~at. Mbërthecka që i përdorin vajzat për t'i mbajtur
flokët bashkë (tok).
T'pan/ë,~i m. rrallë edhe asnj. ~ët. Kjo fjalë përdoret me kuptim «e çoj
guran në gjini. E çova gruan n't'panë, se si ka pa moti t'vetët.
Trajt,~i m. sh. ~a, ~at. Të gatuarit e brumit me tëhollës, si petën (byrekun
me presh, me qepë etj.), përpeçin (byrekun me gjizë), piten etj. Buka, ëmbëlsirat
dhe gjellët e ziera nuk njihen me këtë emër. Për sillë kemi trajt, thuhet kur gatuajnë
(hollojnë, siç thuhet në këtë anë), ndonjë prej byrekëve që i përmendëm.
Truk jokal. Hesht. Truku, mos ta nij zanin.
Therr jokal. dhe kal., ~a, ~ë. Kjo folje në këtë të folme përdoret me
kuptim «më shpon», «më sëmbon», p.sh.: «Po m'therr midisi pi s'ftofti». «Po
m'therr n't'hollë». Këtë kuptim e ka fjala edhe kur përdoret në kuptim figurativ:
«Mos e therr njerin me fjalë». Si mbiemër «i therrëm», «e therrme» e hasim me
kuptimin «i, e qepur»: «Jorganat ishin t'therrëm me maqinë». «Dimnit e veshke ni
pamuklie t'therrme». Kjo fjalë në këtë anë nuk e ka kuptimin «pres» me thikë
kafshën. Thuhet: «E preva viçin me thikë (jo e thera)».
Ul kal.,~a, ~ë. Fjala Përdoret me kuptim lag, ngop, njom (me ujë). Uli
teshat e tona (pastaj) laji. Masi ta ulsh brumin, bani qerët (tjerët) punë. Teshët e
ulme i kishte lanë e kish dalë n'mahallë me nejtë. T'ulmet mos i përzij me teshët e
paulme. Nga fjala ul është formuar edhe mbiemri i ulsavtë. I ulsavtë asht aj ven,
thuhet për ndonjë copë toke që është e ngopur me ujë, që tajit ujë.
Ur/oj kal. Kjo fjalë në këtë trevë gjallon si folje, si mbiemër i thjeshtë dhe i
emërzuar, p.sh.: «M'ka uru nana». «Vene (vende) t'urume janë ato». «I urumi shef
hajr». Fjalët «urime», «uratë», duke përjashtuar ndikimin e gjuhës letrare te brezi i
ri e deri diku edhe te ai i vjetri, nuk hasen në këtë të folme.
Vëzhgall/ë,~a f. Vendi ku rrëshqasin fëmijët me saj mbi borë. Dalim te
vëzhgalla me rrëshitë. E kemi nreç vëzhgallën. Kana ba vëzhgalla akëll (akull).
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Mos i vëzhgat kamtë për toke se po m’dhamin veshtë. Në një fshat tjetër, në
Orizare, për vëzhgallën thuhet «zuviçkë» ose «zhuviçkë», që po ashtu është
përfituar nga imitimi i zërit «zhuv-zhuv».
Xhell/ë,~a f. Një qull i trashë e i kripur, që përgatite si haje për qenin. A ja
ke ba xhellën çenit. Po ashtu për gjellën që nuk bëhet e mirë, thuhet: Kana ba
jemeki xhellë (gjellë qeni).
Xhi~ri m. sh. ~a, ~at. Quhet një gropë e mbushur me ujë. Ishte ba ara
krejt xhira-xhira (thuhet edhe xhirna-xhirna), thuhet kur ara mbushet me ujë nga
shiu i shumtë.
Xhurm/ë,~a f. sh. ~a, ~ët. Kjo fjalë pothuajse është zhdukur plotësisht në
të folmen e kësaj ane. Në vend të saj hasen fjalët «fërkem» dhe «trag». Vetëm në
disa mjedise të kufizuara, si në Orizare e në ndonjë fshat tjetër, edhe atë në fushën e
bujqësisë, është ruajtur fjala «xhurmë», që dëshmon se më parë edhe në këtë anë
kjo fjalë ka pasur përdorim të gjerë. Me fjalën «xhurmë», emërtohen gjurmët
(vrimat), që bëhen me kunj druri për t'i mbjellë fidanet e duhanit, pa i ujitur vijat,
siç thonë në këtë anë «n't'thatë». «E mella (mbjella) duhanin me xhurma». Bani
xhurmët ma t'fella.
Zbilohet vetv. Kjo folje në këtë të folme përdoret kryesisht në vetën e tretë
me kuptimin është zbuluar, është shfaqur, ka dalë në shesh. P.sh.: për ndonjë fëmijë
qe e merr veten, rritet e zhvillohet, bëhet më i pashëm, thuhet: «A rrit djali/çika, a
nreç e a zbilu.» Ose për një njeri që lahet e vishet mirë, thuhet: «Ishte la e ishte
veshë, ishte zbilu.»
Zenkul ndajf. Loja që e luajnë fëmijët ose barinjtë me një thupër, talanguc,
pikërdhi. Lojtarët marrin një thupër elastike. Pasi ta godasin disa herë tokën për të
marrë forcë, me majën e saj e lëshojnë me hov që të shkojë shkarazi mbi thuprën që
e kanë vënë tërthor në tok. Atje ku arrin thupra rrëshqanthi, vihet thupra tërthor.
Kundërshtari është i detyruar nga ai vend ta bartë në shpinë tjetrin. Pas dështimit
për ta goditur thuprën tërthor ndërrohen rolet.
Zvill/oj kal., ~ova, ~u. Përdoret me kuptimin e kundërt me ngatërroj. Kur
peri ngatërrohet, thuhet: Zvilloje penin/lamshin.
Zhugm/it kal.,a~, ~ë. Trajtoj keq. Mos e zhugmit nusen. Mos i zhagmit
culltë (për mos i keqtrajto) etj.
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KADRI KADIU

DISA SHPREHJE POPULLORE ME FIGURËN E
KALIT
Për të karakterizuar situata të veçanta, sjellje, qëndrime apo veprime të caktuara të
njerëzve, Populli ka krijuar shprehje të ndryshme, ku me një frazeologji të kursyer,
figurative dhe kuptimplote, jep vlerësimin për çdo rast të veçantë. Për krijimin e
këtyre shprehjevë ai është mbështetur në sendet dhe objektet më të zakonshme të
natyrës, me të cilat ka qenë i lidhur historikisht. Kështu, për shembull kali, kjo
kafshë fisnike, ka qenë e pranishme në tërë veprimtarinë e shqiptarit. Për vetë
kushtet natyrore të vendit tonë, kali është mbajtur si kafshë shtëpiake dhe është
përdorur për hipje, për transport me ngarkim ose me tërheqje, për punime
bujqësore, për luftë, për gjueti, për sport etj. Dhe natyrshëm, duke e patur pranë e
duke e njohur mirë këtë kafshë, Populli e ka përdorur atë edhe për të krijuar qindra
shprehje frazeologjike të goditura. Këto shprehje kanë edhe ngjyrimet e tyre për
çdo krahinë, bazuar në larminë e vlerave gjuhësore, historike, kulturore e
psikologjike në secilën zonë.
Disa nga këto shprehje, të cilat përdoren shpesh në Devoll, po i citojmë më poshtë,
ashtu siç i flet Populli, duke dhënë dhe një shpjegim të shkurtër për kuptimin e tyre:
Kali i mirë s’do purtekë. Thuhet për ta këshilluar apo për ta vënë në sedër një njeri
pa vullnet, që nuk e ka me qejf punën, që punon nga zori, me të shtyrë.
Kali i mirë e shton vetë tagjinë. Një njeri punëtor e i sjellshëm, vlerësohet e
shpërblehet më mirë.
Kali i kuq e ka një huq. Thuhet për të justifikuar, për të pranuar, ndonjë të metë të
një personi, në kuptimin që s’ka njeri pa të meta.
Punon kali, ha gomari. Thuhet kur nga puna e disave përfitojnë dembelët, ata që
nuk e meritojnë.
Kali i botës të le në mes të udhës. Thuhet për një njeri që për të kryer punët e veta,
shpreson tek ndihma e të tjerëve dhe kështu nuk ka rezultat.
Blihet kali, pastaj samari. Punët duhen bërë me radhë, çdo gjë në kohën e vet, e jo
ç’të të dalë përpara.
Kalit të falur s’i shihen dhëmbët. Thuhet për njerëzit të cilët edhe për dhuratat që
marrin, shprehin mospëlqime e pretendime.
S’shitet kali për një të penguar. Duhet gjykuar me zemërgjerësi e tolerancë dhe jo
të braktiset apo të dënohet njeriu për një gabim të vogël.
Ai kalë që zihet e shin vrahun. Thuhet në rastet kur, për shembull, keqbërësit apo
kundravajtësit janë disa, por paguajnë apo dënohen vetëm ata që kapen.
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Shkoi kaluar, erdhi më këmbë. Thuhet për një njeri që e nis një punë me fodullëk,
me mburrje, por në fund del duarbosh e i turpëruar.
I shkon kali mbi urë. Eshtë kaluar. Thuhen për një njeri që ka përkrahje, i ecin
punët vaj, e ka në terezi, s’çan kryet për të tjerët.
Nuk i shkoi kali mbi urë. Thuhet për një njeri që nuk ia arriti dot një pune a një
veprimi qëllimkeq.
Ka rënë nga kali. Thuhet për një njeri që ka rënë me hak nga pozita. Përdoret edhe
për të karakterizuar një njeri me përvojë, të rrahur me jetën.
S’ka rënë ndonjëherë nga kali. Thuhet për një njeri që nuk ka përvojë, s’ka vuajtur,
nuk e njeh jetën.
Ngordhi kali, i hoqën potkonjtë. Thuhet për njerëz servilë dhe interesaxhinj, që sa
je me pushtet dhe ke në dorë, të bëjnë lajka, kur të ikën këto ofiqe, të kthejnë
krahët, madje të shajnë.
Mirë që kali na ngordhi por nuk na lënë as mizat rehat. Thuhet në rastet kur për një
hall apo fatkeqësi të rënë, dikush në vend që të të qajë hallin apo të të japë kurajo,
të shpotit ose të kërkon llogari.
Kalova lumin, të dhjeva kalin. Thuhet për njerëz mosmirënjohës për ndihmat apo
nderet që ju ke bërë.
Pordhi kali në derë të hanit. Thuhet për njerëz që nxjerrin pretendime të kota, ose
llafosin qesim, ia fusin kot.
U bë për kalë. U rrit, u bë për tu martuar. Për shembull, t’u bë çupa për kalë, po i
vijnë djemtë vërdallë.
Do kalë me shalë. Thuhet për njerëz me pretendime, që lakmojnë shumë.
U dhje nusja në kalë. Thuhet në rastet kur një punë e nisur nuk realizohet, dështon,
bëhet më keq se sa ishte, u prish fare, u katranos, s’ka si bëhet më keq etj.
Është si kalë karroce. Thuhet për një njeri që punon pa mend, si i thonë të tjerët,
s’ka vetëveprim.
I ka hipur kalit qorr. Thuhet për një njeri që i ka hyrë një udhe pa krye, vepron
qorrazi, pa mend në kokë dhe me fodullëk nuk pranon as këshillat e dashamirësve.
I ka hipur kalit mbrapsht. E ka filluar keq një punë, nuk po vepron mirë, e ka me
hile, do të ndahet keq me njerëzit.
Më je ngjitur si miza kalit. Thuhet për njerëz që të bezdisin, s’të ndahen në çdo
veprim.
Del si mëzi para pelës. Thuhet për një njeri të papërmbajtur, që flet pa radhë, edhe
për gjëra që nuk i di, nuk respekton më të mëdhenjtë.
Je bërë sa një pelë, alamet pele. Thuhet për vajza ose gra të bëshme, trupmëdha.
Je bërë si kalë i azdisur. Thuhet për një njeri të papërmbajtur, të llastuar, të
shthurur në jetë.
Je bërë si kalë gërmuq. Je kërrusur, je plakur, je matufosur.
Je bërë si kalë i komunales. Thuhet për një njeri që nuk e mban veten, është
dobësuar, është deformuar, është katandisur keq.
Ja fut si kau pelës. Flet kot së koti për një problem që nuk e njeh fare, e bën punën
tjetër për tjetër.
Ta bësh dhëmbin sa të kalit. Thuhet në rastet kur një njeriu nuk duam t’ia
plotësojmë një dëshirë apo një kërkesë, sado që të lutet apo të përpiqet ai.
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Si kali abrash. Thuhet për njerëz qimeverdhë ose me preka në fytyrë, si dhe për
njerëz të vrazhdë, tersë, grindavecë.
Nga koka gjok, nga mendja zog. Thuhet për njerëz të moshuar, në kuptimin se
megjithëse koka u është zbardhur nga thinjët, mendojnë e veprojnë si fëmijë.
Sillet si kali në lëmë. Thuhet për një njeri që s’bën asgjë të saktë, punon pa mend,
sillet vërdallë kot.
E zunë me pelë në dorë. E zunë në faj ose duke vjedhur etj, në flagrancë.
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FJALORI BALLKANIK
Popujt e Ballkanit kanë shumë gjëra të përbashkëta, duke lënë mënjanë konfliktet e
të shkuarës së largët dhe të afërt dhe përpjekjet e politikanëve për t'i bindur ata se
sa "të ndryshëm", apo "të veçantë" janë.
Një serbi i duhen vetëm pak ditë për të kuptuar se sa fëmijë në Tiranë shkojnë në
shkollë, njëlloj si fëmijët serbë shkojnë në "skola". Prindërit e tyre mund të punojnë
në "kancelari", në Tiranë, ose "kancelaria", në Beograd. Në shtëpi ata vdesin për
djathin e fermentuar të verdhë "kaçkavall", në Tiranë dhe "kackavali" në Beograd,
duke parë reklamat, (fjalë që është e njëjtë për të dyja vendet). Pastaj në të dyja
vendet mund të ketë "supë" dhe "pita".
Edhe në vende të tjera mund të blini "bluza" dhe "pantallona". Pas qindra vitesh
nën Perandorinë osmane, gjuha dhe mënyrat e të dy vendeve kanë të përbashkëta.
Por ajo që u jep ngjashmëri popujve të Ballkanit nuk është vetëm gjuha. Është
thjeshtë mënyra e përditshme e jetesës.
Në qytetin shqiptar të Shkodrës, 150 km në veri të kryeqytetit, pensionistët e
veshur mirë ulen në stolat e parqeve, pavarësisht vapës dhe luajnë shah. E njëjta
tablo paraqitet edhe në kryeqytetin serb, Beograd, apo në kryeqytetin boshnjak,
Sarajevë. Në mbrëmje, një shëtitje "xhiro" në qendër të qytetit është e
domosdoshme. E njëjtë është edhe "korzo" në Mostar, në Bosnje apo në qytetet e
Serbisë. Kombet në këtë rajon vijnë nga një e kaluar e ngjashme, dhe duken se do
të jenë të ngjashëm edhe në të ardhmen. Shqiptarët po përpiqen të lënë pas të
kaluarën staliniste. E kaluara mishërohet në fabrikat e shkatërruara pranë Shkodrës
dhe Beratit 120 km në jug të kryeqytetit. Këto fabrika përdoreshin për prodhimin e
tekstileve, plehrave kimikë dhe materialeve të tjera.
Komplekse të ngjashme "kombinati" si në shqip ashtu edhe në gjuhët e tjera të
Ballkanit, gjenden përgjatë rrugëve të Bosnjës dhe Serbisë. Pas futjes së
kapitalizmit në rajon në vitin 1990, shumë pak njerëz ishin të interesuar për blerjen
e tyre.
Në të gjithë rajonin këto "elefantë të bardhë" të epokës komuniste janë në shitje për
një euro, me shpresën se ndonjë biznesmen mund t'i modernizojë për të rifilluar
prodhimin.
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Në Serbi kombinati i vjetër i sheqerit u kthye në një fabrikë shumë fitimprurëse pas
restaurimit. E njëjta gjë mund të thuhet për kombinatin e tekstileve në Bosnje, që u
shit 10 vjet më parë në tregun gjerman. Ajo nuk u hap asnjëherë.
Shqipëria po përjeton shumë shitje të tilla aktualisht. "Ne planifikojmë të
prezantojmë programin "Shqipëria një euro", shprehet zëvendësministrja e Jashtme,
Edit Harxhi. "Ne shpresojmë që kjo të tërheqë investitorët e huaj", nënvizon ajo.
Si vendet e tjera në rajon, Shqipëria po kërkon të shfrytëzojë të ardhurat nga
turizmi. Kjo ka sjellë një konkurrencë të shëndetshme, por edhe bashkëpunim me
shumë vende që janë të interesuara në sektorë të caktuar të turizmit.
Ndërkohë, si shumë popuj të tjerë të rajonit, shumë shqiptarë jetojnë me të ardhurat
që u dërgojnë të afërmit e tyre nga emigracioni. Këto të ardhura përbëjnë 13 për
qind të të ardhurave të përgjithshme kombëtare. Me të ardhurat nga emigracioni
jetonin shumë familje në Serbi në vitet e sanksioneve, nga 1992-2000. Puna nuk
ishte opsion në atë kohë sikurse nuk është sot në Malin e Zi. "Kjo i bën njerëzit
dembelë", shprehet aktivisti i mjedisit, Arian Gaçe, "por kjo nuk mund të ndalohet;
ne na mungon kultura strikte e prindërve ndaj fëmijëve. Ata i lënë fëmijët të bëjnë
çfarë të duan, sikur duan të kompensojnë kohën e shkuar".
"Ne kemi kaq shumë gjëra të përbashkëta", thotë Ajet Nallbani, menaxher i
Institutit të Monumenteve të Kulturës në Berat. Shqiptarët, boshnjakët, kosovarët
dhe malazezët janë "në të njëjtën rrugë". "Kjo është rruga për në Europë, për
çdonjërin prej nesh", shprehet ai. Së fundmi, rajoni duhet të zgjidhë disa nga
ndryshimet politike të ditëve të sotme. "Sapo të jemi pjesë e Europës ne duhet të
lëmë pas të gjitha këto gjëra të padëshirueshme që na shoqërojnë, si luftërat dhe
tensionet etnike. Ky është shansi i vetëm real për ne, dhe njerëzit këtu janë gati për
një gjë të tillë", shprehet Nallbani.
Vesna PERIC ZIMONJIC
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SADIK BEJKO

SA I SHKOKA KY QYLAF!
(për Gjokën, Nduen dhe Mirditën)
1.
Shikojeni se si qesh një miku im nga Mirdita nën “antenën” e qylafit të labit,
gjirokastrit. Vetëm ndrit e shëndrit. Buzëqesh me tërë vetvetishmërinë e buruar nga
një gosti miqsh që ka zgjatur… pak a shumë. Dhe sa i shkoka ky qylaf! Thua ka
lindur e është rritur nën bekimin e asaj “antenës” atje sipër, mbi qylafin e bardhë.
Jo vetëm avullimin e kokës nga pushi i butë i qylafit, edhe ngrohja e gjakut me të
ngrëna nga guzhina tradicionale e Jugut i ka pëlqyer mikut nga Mirdita. Mund ta
ketë shijuar me tërë shqisat, madje, sipas dëshirës, edhe me duar mund ta ketë
ndukur mishin aromatik prej mali, mish të pjekur në hell. Dhe e ka shijuar fort jo
vetëm sa për një çast. Gjithë njësinë e asaj kohe të kaluar me ushqim, me biseda,
me pije e ka marrë në brendësinë e tij si mirësi, si miqësi, si gëzim të merituar. Por
vetëm kaq. Asgjë më shumë. Mos pritni, dhe nuk ke ç’pret gjë më shumë nga ai
mirditori, që për një çast u gjend nën qylaf. Ai do kthehet te miqtë e te tabijatet, te
doket e te shtrojat e krahinës së vet.
Mbas këtij takimi nën qylaf e mjedis labi ai edhe më tepër do të kthehet te identiteti
i tij prej mirditori. E kaluara është një pus i thellë. Andej vijnë zëra që na thonë
çfarë të bëjmë, çfarë të duam e çfarë të mos duam. Duke mos dashur të hyj në të
thella, brenda shakasë me mikun tim Ndue, unë po konstatoj atë që po ndodh me
secilin nga ne. Tani në demokarci ku nuk ka më mure e ledhe të jashtme, cilido po
thellohet në hullinë e vetvetes, po ndodh një rikthim mbrapa te njësi të ngushta
vendore, gjë që nganjëherë e përjetojmë si thërrmim. Po krijojmë “republika” të
vogla identitare mu këtu në metropolin e madh të Tiranës. Lidhje, mikromiqësi,
shoqata, klube, shoqëriza, tryeza, sofra, rrethe, tarafe, grupe… këto na mbledhin e
na bëjnë bashkë. Janë strehëza të mira për t’u mbrojtur nga tëhuajëzimi. Dhe le t’ua
hapim krahun e kanatin e derës: mirëse erdhët strehëza krahinore, nën këtë qiell të
pluhurosur e me vrima si batanije e përdorur, qiell i metropolit tonë që nuk po
bëhet aspak përbashkues. Kështu le t’u themi.
Kjo është një temë që do një trajtim të veçantë. Sa për ta cekur, po them se
konservatorizmi tipik mesdhetar i shumë prej qyteteve tona me traditë qytetare të
qëndrueshme ka qenë mospranues për të ardhurin me punë a banim në ato qytete.
Në Korçë një kolonjar i tillë do të mbetet kolonjar, edhe po të ketë një jetë me punë
e banim në atë qytet. Po kështu për tepelenasin në Gjirokastër a për skrapaliun në
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Berat. Ata nga vendasit do të etiketohen me nofka që i flakin edhe më thellë në
vendlindje, nofka si gjysmopingë, skrapo etj. Shkodra i ndjell ata të rrethinave qark
saj, aq sa një pukiani a një koplikasi i thonë edhe shkodran prej puke a prej kopliku.
Kjo se pukiani e ka për krenari të thotë: “Jam prej Shkodre”. Me Gjirokastrën
ndodh ndryshe. Ajo nuk i ka shumë për zemër krahinat qark saj, por edhe ato ia
kthejnë kusurin po me të njëjtën monedhë. Një zagorit, libohovit, kardhiqot a
lunxhot nuk thotë: jam nga Gjirokastra. Madje dhe banorët e një fshati fare ngjitur
me qytetin e Gjirokastrës, lazaratasit, e kanë për krenari të mos e përfillin qytetin.
Jemi nga Lazarati të thonë.
Unë e nisa këtë që po shkruaj, si një bisedë me atë burrin, Nduen, mikun tim në atë
fotografinë nën qylaf labi. Ai ka ca kohë që po më largohet. Është i zënë, më thonë.
Mirditorët duan të bëjnë enciklopedinë e Mirditës. Kjo puna e Enciklopedive është
bërë si puna e epidemisë. Nuk di kush bëri një enciklopedi të Rrëmbecit a të
Bubullimës, pastaj një tjetër atë të Mamurrasit dhe eja t’i mbash njerëzit. Të drejtë
kanë. Ata të Qafë Krrabës e të Qafë Shtamës të kenë enciklopedi dhe, për
shembull, Tepelena ime të mos ketë? Po Mirdita ç’bën, kot e ha bukën që nuk
nxjerr enciklopedi?
Fundja, Ndueja me shokët e krahinës së vet le ta bëjë atë enciklopedinë. Po dhe të
tjerët mos t’i harrojë. Edhe pa qylaf labi me ta le të takohet. Nuk i kërkohet më
tepër. Që ai këmbëngul t’i mbajë gjallë e t’i vaditë rrënjët e veta në Mirditë, kjo
është punë për së mbari. Laryshitë tona kulturore sipas krahinave janë pasuria jonë.
Në se rrethet si Shkodra a Berati me vështirësi e pranojnë të ardhurin, Tirana i
pranon të gjithë. Këtu mund të jesh edhe nga një rreth a krahinë e caktuar, të bësh
shoqata, të kridhesh në veçantitë e krahinës tënde, dhe njëherësh të jesh dhe
kryeqytetas.
2.
Nuk mund t’i kërkosh një mirditori të bëhet gjirokastrit, as e kundërta një
gjirokastriti të bëhet mirditor. Por sot, në vazhdim të shkrimit, dua të rrëfej diçka
më tepër. Ka ndonjë lidhje ky miku Ndue, burri me qylaf, me Gjirokastrën? Po, ka
edhe shumë. Dihet se ai ka qenë dhendërr i njërës nga degët e familjes Karagjozi,
familje shumë e dëgjuar në atë qytet.
Dhe jo vetëm Ndueja, por edhe mirditori tjetër, ai më i njohuri ndër mirditorët si
poet, si autor shumë i suksesshëm i teksteve poetike për këngë, pra, dhe Gjok Beci
e ka pasur gruan e parë nga qyteti i Gjirokastrës. E ndjera Silva Gjika (Karagjozi),
ish-gruaja e Ndues, ka ndërruar jetë vite më parë. Kulla, ish-gruaja e parë e Gjokë
Becit, është ende gjallë. Gjoka bëri ushtrinë në Gjirokastër. Ishte çentralist
telefonik i garnizonit ushtarak të Gjirokastrës. Kulla, vajzë e re, punonte në
çentralin telefonik të postës së qytetit. Telefoni i lidhi. U martuan, bënë dy fëmijë,
dy djem që sot janë burra. Gjoka punoi në Postën e qytetit të Gjirokastrës bashkë
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me Kullën. Po…, mirditori nuk bëhet gjirokastrit. Ai u nda nga Kulla. La dhe dy
djemtë. Në Mirditën e tij Gjoka pati një tjetër emër e një tjetër pozitë shoqërore.
Falë talentit poetik, ai u bë një nga përfaqësuesit më me emër të krijuesve të
Mirëditës, një personalitet i njohur gjerësisht si poet i këngës. Ende na tingëllojnë
në vesh shumë tekste poetike të tij. Jo vetëm ato që këndohen nga këngëtaret më të
njohura shqiptare, por edhe një nga ato të grupit të Mirditës: “ Ti m’kërkon, unë
t’kërkoj… Zanin tand kur dëgjoj/ bora shkrin nga malet…”
Këtu dua që t’i marr lejë gruas sime për të treguar diçka nga bisedat e saj me miken
e vet, me Kullën. Ajo ishte (dhe është) nga ato gratë tradicionale, gra me ligjet e
vjetra, që e lidhi jetën me dy djemtë që pati me Gjokën, nuk u martua prapë.
Djemtë i rriti me dashuri për të atin, Gjokën, të cilin e donte dhe çmonte, edhe pse
ishin ndarë. Letrat e bukura të shkruara nga Gjoka kjo grua i ruante dhe i lexonte
dhe pas dyzet vjetësh. Ajo kishte bërë një pakt me Gjokën: do të jetonin bashkë,
por nuk do të largoheshin nga Gjirokastra. Mirditori nuk e mbajti fjalën. Mirëdita e
thërriste. E la Kullën që dhe kjo nga ana e saj këmbëngulte në të vetën: nuk ikte
nga vendlindja. Në letrat e Gjokës ka shumë dashuri e shumë lirizëm të ngrohtë.
Letra të bukura janë. Asgjë më shumë. Por pesha e jetës, e pengjeve, e
pishmanllëqeve, pendimeve, dilemave, e mosplotësimit të dashurisë i bëri këto letra
të pandara nga jeta e një gruaje deri në thellësinë e sotme të viteve.
Gjoka pati një fat tjetër me bashkëshortet e mëpasme. U martua edhe dy herë të
tjera, por të dyja gratë vdiqën para tij, e lanë të vetëm në vitet e fundit të jetës. Ajo
që e deshi dhe vazhdoi ta dojë edhe më pas, jetoi në fatin e saj. Një jetë të gjatë e të
vetmuar. E vetme, por me ca letra dashurie të zverdhura…
Mbase nuk doja ta mbyllja kaq lëndueshëm këtë shkrim. Fundja, është gjë e mirë
që mirditorëve nuk ua vë dot qylafin. Ata ikin. Fluturojnë për në Mirditën e tyre.
Po, ja që dhe miqësia e dashuria për ta mbeten.
Ndarja ashtu si vdekja jo gjithmonë, mbase kurrë, nuk dëshirohen nga njeriu. Ato
vijnë vetë. Si ndërprerje. E copëzojnë jetën, por nuk e ndalin. Kështu edhe ndarja,
edhe vdekja bëhen pjesë e jetës që vazhdon. Me këtë dua të them se si mirditori, si
gjirokastritja janë pjesë e këtij qerthullimi të fatit.

157

STUDIME ALBANOLOGJIKE 9, 2014

ISTREF HAXHILLARI

“ SIÇ THOSHTE GJERGJI… ”
Shpërfillja e Gjergj Pekmezit
Në historinë e përndritur të kulturës pogradecare me shtresëzim të gjerë në
gjerdanin kombëtar, doktor Pekmezi, figurë zulmëmadhe e kohës kur jetoi dhe
punoi, ze vend qendror tejet të nderuar. Përkushtimi i tij në shërbim të çështjes
shqiptare është i shumanëshme, me vlera përfaqësuese.
Ishte dijetari ynë zbuluesi dhe botuesi i memorandumit të famshëm të 20 qershorit
1878 që Vaso Pasha dhe Sami Frashëri i dërguan Kongresit të Berlinit, inisiativë e
çmuar e vetëdijes kombëtare ndër ato vite, përkundër lakmisë së fqinjëve
grabitqarë. Në vitin 1904 themeloi në Austri Shoqërinë Kulturore “ Dija ”. Më tej,
1920 – 1924 dhe 1926 – 1928, konsull nderi i Shqipërisë në Vjenë. Me shpirt
amëtar dhe mendje dijetari nëpër arkivat e Vjenës mblodhi 8177 faqe të shtypura,
në të cilat zbulohen qendrimet e fuqive të mëdha të Europës në dëm apo në të mirë
të çështjes kombëtare në harkun kohor 1871 – 1894 që u botuan pastaj në dy
vëllime të mëdha. Pekmezi do të krijonte shtratin gjermano – austriak për të tjerë
dijetarë, që ndoqën rrugën e tij në vitet e mëpastajmë, midis tyre Lasgush Poradeci
dhe Eqeram Çabej.
Përkthyes i Komisionit ndërkombëtar për caktimin e kufijve të Shqipërisë më 1913
mbetet i unikal akti i tij i hedhjes së monedhave një turme fëmijësh në Korçë, të
udhëzuar e paguar të flisnin greqisht për t’u treguar të huajve se ato troje nuk ishin
shqipëtare. Kur zunë të mbledhin monedhat e Gjergjit fëmijët harruan porosinë e të
huajve dhe po shanin shqip njëri – tjetrin. Anëtarët e Komisionit buzëqeshën plot
kuptim, ndërsa gënjeshtarët heshtën të turpëruar.
Këto e shumë të tjera, që po t’i përmendim kapërcejnë caqet e shkrimit të
një gazete, formësojnë pa asnjë mëdyshje përmasën atdhetare të tij.
Më 1908, pas një pune stërmadhe botoi në Vjenë studimin shkencor “ Gramatika e
gjuhës shqipe ” më e para vepër gjuhësore mbi të cilën u përqendruan dhe morën
ngasje gjuhëtarët e mëpastajmë. Bashkautor, po më shumë se kaq, nxori në dritë
punimin e rëndë “ Bibliografia shqipe ”, i pari në këtë lloj dhe më 1913 botoi “
Libër mësimi e leximi i shqipes ” shoqëruar nga një fjalor shqip – gjermanisht me
3000 fjalë. Në vitin 1916, nisur nga ndihmesa e tij veçan të tjerëve në fushë të
shqipes, u caktua kryetar i “Komësisë letrare shqipe ” i ngritur për të çuar më
përpara gjuhën letrare që zuri fill në Kongresin e Manastirit. Së bashku më
albanologun Nahti Gali dhe Ndre Mjedën studjoi të folmen e Elbasanit që kulmoi
me shkrimin “ Përkujtime mbi çështjen e një gjuhe të përbashkët shqipe ”. Dijetari
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ynë përshtati në shqipen e kohës dhe botoi në Vjenë “ Bleta shqipëtare ” të Thimi
Mitkos.
Botimet e Pekmezit u bënë të gjitha në gjuhën gjermane jo pse atë e njihte në
mënyrë të përkryer, porse kërkonte t’i drejtohej një publiku të gjerë, të kulturuar
për të kuptuar në tërë gjerësinë xhevahirin e harruar e pluhurosur të shqipes, ndër
më të vjetrat gjuhë të Europës. Nuk është e rastit që albanologët më të shquar nëpër
kohët e mëvonshme ishin gjermanfolësit e mirënjohur, nxitur nga punimet e
Pekmezit, të cilët i përqasi tek ne gjuhëtari tjetër i shquar, Eqerem Çabej.
Çmund të bënte më shumë një personalitet i mësuar e i ditur në atë kohë? Përmasa
kulturore është vlera më mahnitse në gjerdanin e artë të veprës së doktor Pekmezit..
Por, si një çudi e pakuptuar, vepra e tij madhore lëkundet mes njohjes dhe
mosnjohjes, vlerësimit të plotë dhe mosvlerësimit të ndihmesës së tij të pazakontë.
Edhe sot e kësaj dite mungon një përmbledhje e plotë e shkrimësisë së tij ku ai
shpaloset gjuhëtar, mësues, studjues, atdhetar, diplomat, një ndër shqiptarët më të
kulturuar të kohës së tij.
Autori i këtij shkrimi nuk e ka mundësinë t’i përkushtohet një ndërmarrjeje të tillë
që do ta dëshironte së tepërmi, po synon të nxitë sadopak gjuhëtarët, të merren
seriozisht me këtë vepër madhore që do të nderojë edhe më të mirin studiues të
kohës së sotme.Përkundër kësaj nisme të pamundur do të përpiqem të hedh dritë në
një fushë interesante disi të panjohur të Pekmezit si mësues i gjuhës shqipe në
trevat malore të Pogradecit.
Lindur më 1872, pasi mbaroi arsimin fillor e pastaj tre vite të mesme, me
dëshirë të madhe për të mësuar dhe në pamundësi udhëtimi drejt Europës ku mund
të realizonte ëndrrën e tij, ndërpreu përkohësisht mësimet për të siguruar të
ardhurat e nevojshme. Ishte viti 1887, kur merr rrugën e gjatë e të vështirë për në
Llëngë të Mokrës si mësues i të parës shkollë shqipe të krahinës. Adoleshenti i etur
për të mësuar, rritur në një mjedis qytetar të kulturuar, inteligjent prej natyre iu
përkushtua me tërë energjinë e moshës këtij misioni të madh. Vetëm pak muaj pas
çeljes të së parës shkollë shqipe në Korçë do të sillte në Llëngën e largët librat e
para shqipe me alfabetin e Sami Frashërit. Por mbeti i çuditur kur aty, në mes të
maleve, pikasi abetare shqip të futura fshehur nga patriotët mokrarë shumë kohë
para tij. Gjeti në atë vend me hire natyrore mbresëlënëse njerëz të mençur, të
dashur e të dhembshur që iu bënë prindër të dytë. A ishte e rastit kjo e papritur e
këndshme në atë mëngë të largët të maleve në juglindje të Shqipërisë? Natyrisht jo.
Përgjatë vijës Egnatia, krahas Voskopojës, Shipckës, Grabovës, Llënga
njihet ndër vendbanimet më të herëshme shumë thellë kohës së thinjur. Ngritur në
fillim si një kastel ( kështjellë ), përanë rrugës, në motet përkëtej u fuqizua e
zhvillua vrullshëm dhe u shndërrua në qytezë. Sipas një dokumenti të vitit 1580
fshati kishte ato vite 196 familje dhe radhitet ndër më të mëdhatë e qytezave të
sanxhakut të Ohrit. Mitropolia e Llëngës ushtronte shërbesat fetare në tërë malësia
e krishterë të Korçës.
Është i famshëm manastiri i Shën – Marenës ndërtuar në vitin 1750. Vendi ku
qëndronte e mbrojti nëpër vite nga rrebeshi i sertë turk, që kudo nëpër fshatra e
qytete prishnin kisha e manastire dhe ndërtonin në vend të tyre xhami. Që atëhere
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deri ditët e sotme, venë aty mijra njerëz për t’iu lutur virgjëreshës të gjejnë shërim
për plagë të trupit dhe shpirtit.
Banorët patën çelur vite më parë një shkollë greke ku mësohej edhe vllahçe
nga një prift vendali. Mërgimtarët sollën nga vendet ku punonin libra shqip, po
asnjeri nuk dinte mjaftueshëm të lëçiste në këtë gjuhë, deri atëhere e panjohur.
Ardhja e Gjergjit i përngjiste shiut në një thatësirë tejzgjatur. Mjedisi pjellor
i etur për të mësuar gjuhën e tyre, shpirti patriotik dhe mikpritja vendase i dhanë
mundësi djaloshit nga qyteti të tregojë, duke mësuar edhe vetë përmes punës,
aftësitë mësimdhënëse. Në mungesë të programeve të mirëfillta, ( ato kohë mësimi
i gjuhës sonë ishte i ndaluar nga administrata turke ) krijon vetë një sistem, ku
vendin e parë e zinte nxënia e shkrimit dhe këndimit shqip, pastaj aritmetika,
historia e Shqipërisë dhe botës, gjeografia etj. Nxënësit e tij ishin gjithfarë, nga
mosha e njomë tek burrat e pjekur dhe gratë duarlyer nga brumi i bukës, ardhur me
nxitim të dëgjonin magjinë e gjuhës shqipe shpalosur nga ky çunak që s’ta mbushte
aq syrin. Zbriste në qytet rrallë të çmallej me njerëzit e tij, po sidomos të mblidhte
libra e fletore për nxënësit që e prisnin të kthehej mësuesin e këndshëm.
Për shkak të numrit të kufizuar të nxënësve në Llëngë, Gjergji e shtoi punën e tij si
mësues shëtitës nëpër fshatra të tjerë për të rritur pagesën dhe ndihmuar në
përhapjen më të gjerë të shqipes. Në mësim harrohej pas tingëllimës së
mrekullueshme të gjuhës sonë, historisë së Skënderbeut, maleve e fushave të
Shqipërisë, legjendave dhe bëmave të të parëve tanë nëpër rrjedhat e historisë.
Fjalët e tij mbeteshin në mendjen e atyre që e dëgjonin dhe kapërcenin kohën nga
njëri brez tek tjetri.
Në vitin 1978, kur isha në Llëngë për punën time si inspektor i arsimit, kam takuar
një burrë të moshuar që më çuditi kur tha se në Mokër ka qënë vetë Skënderbeu
kur nisi të bëjë Arbërinë.
- Nga e di? – e pyeta.
– Ia ka thënë tim eti Gjergji, – ma ktheu, po nuk dinte të thoshte më shumë
se për cilin bëhej fjalë. Në mjegullnajën e kohës shkëlqente pa pushuar si një
xhevahir xixëllues emri i mësuesit të ditur.
Edhe më vonë kam dëgjuar të tjerë, që thoshin kur përmendnin ndonjë gjë të
mençur.
“ Kështu ka thënë Gjergji ”.
I pavëmendshëm, atëhere nuk u vura rëndësi këtyre fjalëve dhe as e dija kush ishte
Gjergji që e përmendnin të moshuarit, deri vonë kur mësova se jehonte kështu
nëpër kohë Pekmezi i paharruar, ngulitur thellë në kujtesën e njerëzve.
Përmbi Llëngë, shpella e famshme e Nikës, limer i përhershëm i komitëve
të Shahin Matrakut dhe Tun Kokoneshit sa herë i përndiqte i huaji, u bë një nga
klasat e shumta të mësimit. U fliste burrave që kishin lënë shtëpi e katandi ndjekur
kush nga hasmi i huaj e kush nga ai vendas për Shqipërinë, nevojën e bashkimit për
të luftuar turkun e grekun që kërkonin copëtimin e vendit. Komitët i thithnin fjalët
e djaloshit të mençur dhe mbusheshin me shpresë. Gjergji u bë mësues e mik i
ngushtë i atyre burrave që e deshën si askush tjetër rioshin gojë ëmbël.
Po Llënga dhe malësia e tërë u bënë shkolla e parë ku ze fill gjuhëtari,
historiani, atdhetari dhe mendimtari i ardhshëm. Aty mblodhi gjuhën e virgjër të

161

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

vendësve, zakonet e tyre të mira e të liga, virtytet dhe veset, përkushtimin për fenë
dhe kulturën e lashtë, ritet në gëzime e hidhërime. Si një makinë e kurdisur për
punë natë e ditë, regjistroi gjithçka me etje dhe shpirt të qëruar. Kështu Mokra dhe
Gjergji i ri, në mënyrë të ndërsjellë për dy vite rrjesht i dhanë njëri – tjetrit gjithë
ç’mundën e ç’dinin, po më shumë se çdo gjë shpirtin e kulluar e të hijshëm si vetë
trojet e begata dhe shpirti i dijetarit të ardhshëm.
Më tej, mësuesi u largua, ngjiti me shpejtësi shkallët e dijes dhe u bë burri
që i shërbeu si pak të tjerë vendit të tij. Në Mokër nuk dinin gjë për këto se
njerëzia, zënë me punët e përditshme të mundimshme, nuk kishin shumë kohë, po
brez pas brezi u kujtua ai djali i mençur që pat qenë njëherë e një kohë në këto anë.
Fjalët e tij nuk u harruan kurrë. Në kuvende burrash të menduar për hallet e vendit,
nëpër historinë e trazuar mokrare dëgjohej shpesh të përmendej:
“ Siç thoshte Gjergji… ”.
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NDIHMESA TË REJA NË PROBLEMATIKA ONOMASTIKE
ME MJAFT INTERES PËR ALBANOLOGJINË
Studiuesi i palodhur Qemal Murati vjen këtë vit para lexuesit me një përmbledhje
të re studimesh të titulluar “Shqiptarët dhe shqipja në një botë emrash të
përveçëm”. Vëllimi është i organizuar në shtatë krerë, të cilët ndonëse përbëjnë
studime më vete e të pavarura, nga ana tjetër, duke patur në qëndër të tyre kryesisht
onomastikën shqipe dhe vjetërsinë e gjeografinë e “krahinës onomastike shqiptare”
në territoret e sotme të maqedonishtes, qëndrojnë mjaft bukur mes tyre si një tërësi
tematike. Problematika e trajtuar në vëllim është mjaft e gjerë dhe e larmishme: ajo
përfshin në rrafshin sinkronik çështjen mjaft të diskutueshme të purizmit në fushën
e onomastikës, përkatësisht të keqpërdorimit të studimeve onomastike për nevoja të
politikës së ditës, çështjen e komplikuar të standardizimit të toponimisë shqipe, etj.
ndërsa në rrafshin diakronik përfshin përpjekjen për plotësimin e një fjalori
etimologjik të nomenklaturës onomastike të territoreve të shqipes, ritrajtimin e
mungesës së ndërmjetësimit sllav në një sërë makrotoponimesh të territorit të
sotëm të maqedonishtes, përcaktimin e gjeografisë së “provincave onomastike
arbanese” brenda këtij territori, praninë e onomastikës shqiptare që prej lashtësisë e
më pas në defterët turq e në regjistrat pronësorë të manastireve sllave etj. Në thelb,
edhe në këtë vëllim, ashtu si në shumë punime të tij të mëparshme, autori
përqendrohet në evidentimin dhe analizën e elementit shqiptar kryesisht në fushën
e leksikut e të onomastikës në ato territore të shqipes, ku ajo edhe sot e gjithë ditën
është në kontakt të drejtpërdrejtë me gjuhët sllave jugore.
Kreu i parë i këtij punimi rroket të ofrojë një oponencë ndaj “Regjistër i
standardizuar i emërvendeve të Kosovës” (Prishtinë, 2005), në të cilin një grup
studiuesish kosovarë pas marrjes në shqyrtim të një korpusi prej 1484 emërtime
vendesh, kryesisht vendbanimesh, kanë propozuar ndërrimin e një mase të
ndjeshme të tyre me emërtime shqip apo shqiptingëlluese. Me të drejtë Murati ngre
pyetjen: ç’kuptim ka të ndërrohen disa emërtime sllave të vendeve, ndërkohë që
shumica e tyre mbeten ende në përdorim?! Më tej ai shton se dysorët
toponomastikë vetëm e kanë shtuar konfuzionin, ndërsa popullata duket të përdorë
edhe më tej emërtimet e vjetra. Ai thekson gjithashtu se ndër shqiptarë emri i
vendbanimit shpesh shërben edhe si mbiemër i disa prej banorëve të tij, mbiemër i
cili vazhdon e do të vazhdojë të gjallojë mes nesh, çka e bën të pakuptimtë
emërndërrimin. Në mbështetje të këtij konstatimi mund të përmendim përpjekjet në
thelb të njëjta toponim-zëvendësuese në Shqipërinë e kohës së Zogut apo Hoxhës,
të cilat sot rezultojnë në përgjithësi të dështuara (p.sh. Plakas për Starje në
Kolonjë, apo Miras për Bozhigrad në Korçë).
Një aspekt tjetër mjaft i rëndësishëm i trajtuar nga Murati është ai i nevojës së
standardizimit të onomastikës së Kosovës. Ai vë në dukje rendjen e autorëve të
Regjistrit të sipërpërmendur drejt formave të ngushta lokale (Bajë e jo Banjë; Abri
e jo Obri; Aqarevë dhe jo Açarevë; Pograxhë dhe jo Pogragjë etj.) dhe shprehet, që
në ripunimin e Regjistrit të emërvendeve të Kosovës duhet të ndiqet modeli i
“Fjalor i emërtimve gjeografike të Republikës së Shqipërisë” (Tiranë 2002).
Sigurisht problematika e standardizimit të emërvendeve është komplekse dhe jo e
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përpunuar plotësisht [shih për këtë Disa kritere e rregulla të ndjekura për
vendosjen e trajtës normative të emrave gjeografikë... (Fjalor i emrave gjeografikë
të Republikës së Shqipërisë, Tiranë 2002, 332-341)], çka gjen shprehje edhe në
qëndrimin e dyzuar të autorit, i cili kërkon në njërën anë që të ruhet emërtimi
Bjeshkët e Nemuna, përkundrejt një standardizimi konsekuent Bjeshkët e Nemura e
nga ana tjetër sugjeron të normohet Guri i Shpuar e jo lokalja Guri i Shpuem.
Natyrisht një standardizim konsekuent do t’u kundërvihej traditës e nevojave
praktike, nga ana tjetër ndarja e emërvendeve në të tillë që mund të normëzohen e
atyre që mund të pranohen në formën e tyre dialektore a lokale nuk mund të jetë
veçse arbitrar e në rastin më të mirë e mbështetur në një kriter jashtëgjuhësor, siç
është përhapja apo njohja e emërtimit përtej një territori të caktuar, që në fund të
fundit lidhet me relevancën e secilit emërvendi në kuadrin e sistemit toponomastik
të trojeve shqiptare.
Murati, konsekuent me qëndrimin e tij ndaj gjurmëve joshqipe në sistemin
onomastik të Kosovës, trajton në sythin pasues një problematikë të ngjashme në
Maqedoni, ku duket se përdorimi i emërvendeve shqipe a në format shqiptare,
mbështetur në Ligjin për organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në
Republikën e Maqedonisë (Законот за територијалната организација на
локалната самоуправа на Република Македонија, Skopje 2004), ka shkaktuar
reagimin ndër të tjera edhe te gjuhëtarët maqedonas, të cilët siç kritikon me të
drejtë Murati, në vend që të trajtojnë në planin shkencor një çështje të tillë të
vështirë, siç është standartizimi i emërvendeve në kushtet e multietnicitetit dhe dy a
më shumë gjuhësisë vijojnë t’i vështrojnë dysorët e etnive të ndryshme si për
shembull Shkup e Skopje, Ohër e Ohrid etj. si përkthime nga maqedonishtja?!
Kreu i dytë i këtij vëllimi vijon përpjekjen e kahershme të Muratit për të na
ofruar herë pas here material onomastik me synimin për të arritur më pas në
hartimin e një fjalori të plotë etimologjik të nomenklaturës onomastike. Autori merr
në shqyrtim afro 80 njësi onomastike herë duke pranuar zgjidhje etimologjike të
dhëna më parë, herë duke i latuar e mbështetur ato me argumente e arsyetime
vetjake e herë edhe duke i kundërshtuar e ofruar zgjidhjet e veta. Ajo që bie në sy
është tendenca e autorit për të mbivlerësuar rolin e emrave të personave në
emërtimin e vendbanimeve. Sigurisht që ato kanë një peshë të rëndësishme në
procesin e emërformit të një vendi të caktuar, por kjo nuk mund të përjashtojë
apriori elemente të tjerë si karakteristika të relievit, të bimësisë etj. Nga ana tjetër
në analiza të tilla etimologjike është e rëndësishme të qëmtohen me durim e kujdes
format e vjetra të dëshmuara në dokumente të kohës për emërvendin përkatës,
forma prej të cilave duhet të nisemi në analizën e tyre. Më tej kjo analizë nuk bën të
kufizohet vetëm në pikasjen a propozimin e topobazës, por duhet shtrirë pa hezitim
në hetimin e modelit fjalëformues të toponimit në fjalë.
Në krerët pasues, nga i treti tek i gjashti, autori synon të tregojë, në bazë të
materialit onomastik, praninë e hershme të shqiptarëve në trojet e Maqedonisë së
sotme. Në kreun e tretë ai rishqyrton faktin, që makrotoponime tepër të
rëndësishme të Maqedonisë së sotme si Shkupi, Vardari dhe Sharri nuk janë
zhvilluar në formën e tyre të sotme me ndërmjetësinë e sllavishtes, ndërsa në të
katërtin trajtohet përhapja e etnikumit Alb- Arb- si topobazë në emërtime të
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ndryshme në territorin e Maqedonisë së sotme duke filluar që nga antikiteti. Autori
përpiqet të na japë jo vetëm shtresëzimin kronologjik, por edhe shtrirjen
gjeografike të asaj që ai e quan provincë onomastike të këtij etnikumi. Ai na
sjell një material të pasur onomastik të përbërë nga emra të vjetër vetjake,
emërtime varrezash të vjetra, emra vendbanimesh (fshatrash a lagjesh) si
dhe gjurmë në mikrotoponimi. Më pas vijohet me praninë e këtyre emërtimeve në
regjistrat turke të shekullit te 15, që mbulojnë territoret e Maqedonisë së sotme.
Kreu i pestë nis me një shkrim polemik, që kundërshton pretendimet e shtypit
maqedonas, sipas të cilit defterët turq tregojnë se në Maqedoninë perëndimore nuk
ka pasur shqiptarë. Autori tregon në njërën anë praninë e shumtë të emrave tipike
shqiptar si Bard, Gjon, Gjergj, Leke, Llesh etj. në regjistat turq dhe në anën tjetër
faktin tashmë të njohur, që jo çdo emër flet qartë edhe për përkatësinë etnike te
bartesit te tij. Autori e ilustron këtë ide të fundit me “Mehalla shqiptare” të
Kërçovës, në të cilën emrat e banorëve janë kryesisht sllavë. Për një proces
sllavizimi që në këtë kohë flasin edhe emra te tipit Stojan e biri i Gjonit, Bogdan i
biri i Progonit etj. Më tej Murati trajton rreth 90 njësi toponimike dhe 140
patronime të nxjerra nga dy vepra të rëndësishme maqedonase: “Spomenici za
srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija”, (Skopje, 1980) dhe “Turski
dokumenti za istorijata na makedonskiot narod” (Skopje 1971-1976) në tre vëllime,
të cilat ai i sheh si emërtime me topobaza, përkatësisht rrënjë shqipe. Këtë kre e
plotëson sythi kushtuar dëshmimit të pranisë së shqiptarëve në Rekën e Epërme
qysh prej shekullit të pesëmbëdhjetë. Në kreun e gjashtë në vijim të përpjekjeve të
tij të krerëve të mësipërm Murati analizon dhe u kundërvihet një sëre përfundimesh
jo shkencore e për pasojë të padrejta e në kurriz të shqipes e të elementit shqiptar
në Maqedoni të shprehura në një sëre punimesh të shkencës gjuhësoreballkanologjike maqedonase të sintetizuar në punime si “Albansko stanovništvo u
Makedoniji” i J. Trifunoskit (Beograd 1988); “Etnogenezata na makedonskiot
narod, kontinuitet i tradicija” i L. Slavevskës (Skopje 1992); “Makedonska
onomastika” i T. Stamatoskit (Skopje 1990); “Toponomastikata na OhridskoPrespanskiot bazen” i V. Pjankës (Skopje 1970); “Tetovo i negovata toponimija” i
Lj. Stankovskës (Skopje 1968); “Balkanološki lingvistički studii – so poseben
osvrt kon istoriskiot razvoj na makedonskiot jazik” i P.H. Ilievskit (Skopje 1988).
Në kreun e shtatë dhe përmbyllës Murati trajton problematika të ndryshme
si atë të shndërrimit të disa apelativëve në terma të nomenklaturës onomastike
(gjytet, rreth etj.); të rëndësisë së studimit të mikrotoponimisë në të cilën shpesh
fshihen emra personash, që sot nuk janë më në përdorim; të ndërveprimit me
elementin aromun të Maqedonisë në fushën e onomastikës; të leksikut shqip nga
fusha e fitonimeve dhe zoonimeve në emërvendet e Malit të Zi mbi bazen e punimit
“Fitonimi i zoonimi u toponimiji Crne Gore” (Podgorica, 2003), të V. Pulević & N.
Samardžić .
Në tërësinë e vet vëllimi që paraqitet këtu nga studiuesi i mirënjohur e me përvojë,
Prof. Dr. Qemal Murati, sjell ndihmesa të reja apo më të thelluara në problematika
me mjaft interes për albanologjinë, të cilat ai i ndjek me vëmendje prej kohësh.
Autori shquhet për guximin në trajtimin e temave të mprehta siç është ajo e
standardizimit të toponimisë në Kosovë e Maqedoni, apo ajo e përballjes me tezat
antishqiptare që qarkullojnë sot në Maqedoni. Një krehje gjuhësore, shmangia e
ndonjë përsëritje, që është e kuptueshme në një përmbledhje të tillë me një bosht të
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përbashkët tematik, por me studime që mund të qëndrojnë për bukuri më vete si
dhe ndonjë përditësim me literaturën më të re besojmë se do t’ia rrisnin vlerat,
gjithsesi edhe kështu të arrira të këtij vëllimi.
Xhelal Ylli
Heidelberg, 30.04.2014
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FJALOR I TERMAVE TË BANKËS
(Orfea Dhuci, Lavdosh Zaho, Hëna Pasho: “Fjalor i termave të bankës
(shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht)”, Akademia e Shkencave e Republikës së
Shqipërisë )
Pak kohë më parë doli nga shtypi “Fjalor i termave të bankës (shqipanglisht-frëngjisht-italisht-rusisht)”. Fjalori është botim i Akademisë së Shkencave
të Republikës së Shqipërisë. Ai është hartuar nga prof. Orfea Dhuci e prof. Lavdosh
Zaho (specialistë) dhe prof. Hëna Pasho (gjuhëtare). Redaktorë janë prof. Hëna
Pasho e prof. Orfea Dhuci.
Fjalori është i teti në serinë e fjalorëve terminologjikë për fushën e
ekonomisë dhe i tridhjetedyti në serinë e fjalorëve terminologjikë të fushave të
ndryshme, botuar deri më tani. Ai është në hullinë e mirë të punës që është bërë në
Akademi (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë) për përcaktimin dhe njësimin e
terminologjisë së gjuhës shqipe.
Nga pikëpamja leksikografike (e teorisë dhe e praktikës së hartimit të
fjalorëve), Fjalori është ndërtuar drejt. Paraqitja shkrimore e termit, nënvizimet etj.
janë të rregullta. Termat janë renditur alfabetikisht (edhe brenda togfjalëshit
terminologjik). Shënimi shih përdoret sipas kërkesave leksikografike (kur nuk
këshillohet aksh term ngaqë është i huaj e i panevojshëm etj., tipi: konvertibilitet
shih kthyeshmëri). Termat dysorë jepen me lidhëzën ose (tipi: ekonomi natyrore
ose ekonomi jomonetare); në treguesit gjuhë e huaj – shqip jepen të ndarë me
pikëpresje.
Në Fjalor janë përfshirë terma bankarë (shih, p.sh., pranim bankar, rezervë
valutore, rregulla e artë e veprimtarisë bankare, aftësi shlyerjeje e bankës,
rivlerësim i monedhës, shitblerje valute, transferim ndërbankar etj.). Janë përfshirë
edhe terma që në njëfarë mënyre, lidhen me disiplina të tjera të afërta me bankën
(financë etj.).
Parimi udhëheqës në terminologji është që termi të jetë i saktë, i
motivueshëm dhe i kuptueshëm. Kjo do të thotë që term më i mirë është ai që vjen
pasi është përcaktuar koncepti (prandaj barasvlerësi në një gjuhë tjetër është
transferim koncepti e jo thjesht, transferim fjale), që është normativ, që nuk ka
dykuptimësi (ambigjeni) etj. Në këtë Fjalor, termat janë të saktë (shih, p.sh.,
dallimin konceptor te dorëzani dhe garanci, te (çek) i mospranuar dhe (çek) i
prapësuar etj.), të motivueshëm dhe të kuptueshëm (shih bashkëdebitor,
bashkëkreditor, bashkëhuamarrës, fond ndërbankar, huamarrës individual,
huamarrës institucionor, kapital aksionar, monedhë e dobët, monedhë e fortë,
monedhë e kthyeshme, monedhë e pakthyeshme, kredi e ripërtëritshme, kredi me
këste, kredi me normë interesi të rishikueshme, kredi rifinancimi etj.). Sipas këtij
parimi janë ndërtuar edhe termat togfjalësh; shih, p.sh.: (bankë) arkëtimi, (bankë)
kreditimi, (bankë) përplotësimi, por (bankë) paguese, (bankë) referuese, (bankë)
pranuese (në togfjalëshat e parë është koncepti “veprimtari kryesore e bankës” dhe
jepet me emra veprimi; në togfjalëshat e dytë është koncepti “veprim i bankës i
kryer në një rast të caktuar" dhe jepet me mbiemra foljorë).
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Siç dihet, banka është fushë veprimtarie me shtrirje të gjerë. Kjo do të thotë
që termat e saj përdoren jo vetëm nga specialistët, por edhe nga një rreth i gjerë
jospecialistësh. Për këtë arsye, në Fjalor janë përfshirë terma që përdoren gjerë në
dokumente, tekste mësimore, periodikë ekonomikë, botime të organizmave dhe të
organizatave për probleme të veprimtarisë bankare, por edhe të veprimtarisë
ekonomike në përgjithësi. Kësisoj, në Fjalor zbatohet një parim tjetër i rëndësishëm
terminologjik – bashkëkohorësia e termit – si për nga përmbajtja e konceptit, ashtu
edhe për nga fjala e zgjedhur a togfjalëshi i zgjedhur (shih, p.sh., termat dhe
togfjalëshat terminologjikë te zëri hua). Sigurisht, siç thuhet edhe në Parathënie,
“Botimi i këtij fjalori është një sprovë e parë për ta trajtuar në mënyrë sistemore
këtë terminologji. Zhvillimi i mëtejshëm i veprimtarisë bankare e bën të nevojshme
dhe njëkohësisht, edhe të mundshme që në një të ardhme, të botohet një fjalor më i
plotë i terminologjisë së bankës”.
Në Fjalor ka terma të rinj. Ka edhe fjalë të reja (sidomos fjalë të përbëra), që
nuk njihen ende në gjuhën shqipe standarde. Fjalë të tilla, si rishqyrtues (për
auditor) / krahaso edhe rishqyrtim për audit, tejtërheqje (për overdraft), përkthim (i
monedhës), borxhtar, pranueshmëri (e kambialit), qëndrueshmim (për stabilizim), i
pasdatuar (çek i pasdatuar) etj. janë vlerë dhe pasurim jo vetëm për terminologjinë
e bankës, por edhe për gjuhën shqipe standarde, sepse potencialisht, ato mund të
bëhen pronë e saj dhe të mos ndihen si neologjizma (përgjithësisht, neologjizmi
është neologjizëm derisa të mos ndihet si i tillë). Një arsye është se janë formuar
drejt – sipas gjedheve fjalëformuese të gjuhës shqipe standarde dhe e përcjellin
saktë konceptin (shih urdhërarkëtim, urdhërpagim, shumëmonedhësh: kredi
shumëmonedhëshe, dynivelësh: kurs dynivelësh, afatkaluar: hua afatkaluar etj.).
Një arsye e tjetër është se termat e bankës mund t’i tejkalojnë kufijtë e ngushtë të
përdorimit dhe mund të hyjnë në përdorim të përgjithshëm e të bëhen pjesë e
shtresës së përgjithshme të gjuhës standarde, ngaqë përdoren dendur në
veprimtarinë e përditshme të njerëzve.
Në Fjalor është ruajtur ajo që është arritur në terminologjitë e mëparshme e
në fjalorët e mëparshëm terminologjikë (shih, p.sh.: (pasuri) e luajtshme, (pasuri) e
paluajtshme, vetësues, mëvitje etj.). Edhe kjo është një vlerë e veçantë e Fjalorit.
Siç dihet, terminologjia jo vetëm e pranon nocionin e planifikimit gjuhësor,
domethënë, standardizimin, por e ka për detyrë që me mjetet që ka gjuha, ta
kërkojë e ta zbatojë atë. Fjalori i termave të bankës e bën këtë. Ai është normativ.
Ai përcakton termin që duhet përdorur. Duke dhënë rekomandime normative (për
termin e përzgjedhur, për fjalën shqipe e formimin shqip, për përdorimin me shih
etj.), Fjalori jep ndihmesën e tij të vyer për njësimin e mëtejshëm të terminologjisë
bankare e të terminologjive të tjera që lidhen me të (financë etj.).
Do të donim të përveçonim vlerën që ka Fjalori për pastrimin e mëtejshëm të
terminologjisë së bankës nga terma të huaj të panevojshëm e nga formime të huaja
të panevojshme: shih, p.sh., vërtetesë, tepror, i epshëm, këmbyes, kthyeshmëri,
kthim, emëror (vlerë emërore), zgjedhje, riaftësim, zbritje, qëndrueshmëri etj.,
përkatësisht në vend të: certifikatë, eksesiv, fleksibël, kambist, konvertibilitet,
konvertim, nominal, opsion, rikuperim, skontim, stabilitet. Kjo është arritur me disa
rrugë. Ashtu si edhe në fjalorë të tjerë terminologjikë, edhe në këtë Fjalor janë
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ngritur në nivel termi, si pjesë përbërëse të togfjalëshave terminologjikë, edhe fjalë
të zakonshme të gjuhës: (inflacion) amullie, (kapital) i fjetur, (borxh) i shartuar,
ngrirje (kredie), rrjetë (monetare), shportë (monedhash) etj. Janë formuar, siç u
tha, fjalë të reja me rrugë e me mjete fjalëformuese shqipe: ndryshmim (krahas
diversifikim), treguesim (krahas indeksim), zbritjetar (anglisht discounter),
veprimor: llogari veprimore etj. Janë shfrytëzuar mirë mundësitë fjalëformuese të
shqipes, sidomos të prapashtesave që kanë prirje për t’u specializuar në
terminologji: -im, -je, -ues etj. (krahaso bankë kreditimi por bankë paguese). Në
Fjalor janë pranuar edhe zgjidhje të tjera më të pjesshme, si p.sh., është dhënë termi
shqip krahas termit të huaj (tipi: hua e treguesuar krahas hua e indeksuar). Kjo u
jep mundësi përdoruesve të fusin termin e propozuar shqip.
Përderisa fjalori është shumëgjuhësh, përdoruesi pret të gjejë barasvlerësin e
saktë edhe në treguesit e gjuhëve të huaja. Fjalori është i besueshëm edhe në
treguesit. Kësisoj, Fjalori është edhe një mjet i vyer për të gjithë ata që lexojnë ose
përkthejnë literaturë të huaj bankare. Barasvlerësit në gjuhë të huaja janë
përcaktuar drejt – jo duke përkthyer nga gjuha shqipe, as nga njëra gjuhë tek tjetra,
por duke e gjetur termin siç përdoret në gjuhën e huaj. Dhe këto gjetje janë për
katër gjuhë të huaja. Një punë, vërtet e madhe. Krahaso, p.sh., hua me kushte
lehtësuese e hua me kushte tregu (shqip) me soft loan e hard loan (anglisht). Po të
ishin përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, do të ishin krejt ndryshe.
Krahaso edhe kasafortë banke, gjendje e arkës, komision arkëtimi, monedhë e
thyer, obligacion i pagarantuar, borxhtar i aftë të paguajë dhe termat përkatës në
gjuhën angleze: bank vault, cash in hand, collecting commission, divisional
currency, naked debenture, solvent debtor). Kur ka qenë e pamundur të gjendej
termi në gjuhë të huaj, është parapëlqyer më mirë të mos jepej, sesa të përkthehej,
me mendimin që përkthimi mund të ishte mik i rremë i përdoruesit të Fjalorit.
Jemi të bindur se Fjalori do të jetë një mjet i vyer referimi për specialistët e
bankës, financierët, ekonomistët etj., por edhe për të gjithë ata që në njëfarë
mënyre, kanë të bëjnë me bankën dhe me veprimet bankare. Besojmë se Fjalori do
t’u shërbejë edhe studentëve të gjuhës angleze, të gjuhës frënge, të gjuhës italiane e
të gjuhës ruse, për të njohur një terminologji që do t'u duhet aq shumë në
përkthimet e tyre; shih për këtë te çmim, depozitë, financim, fond, garanci,
hipotekë, hua, huamarrës, inflacion, interes, kapital, kredi, llogari, monedhë,
normë, pagesë, pará, treg etj.
Prof. Hajri Shehu
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KRONIKA SHKENCORE

VEPRIMTARI SHUMPLANSHE E INSTITUTIT TË
TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE DHE KULTURORE TË
SHQIPTARËVE
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup duke
shkelur në vitin e gjashtë të funksionimit të tij si institucion publik shkencor, gjatë
vitit 2013 i është përgjigjur me sukses detyrimeve ligjore, kërkesave shkencoreakademike, por edhe nevojave specifike, që ka ky institucion ndaj hulumtimit bazik
dhe të thelluar të identitetit të shqiptarëve në tërësi dhe të atyre të Maqedonisë në
veçanti.
Aktivitetet e Institutit të të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të ShqiptarëveShkup janë shtrirë në shumë plane: në dimensionin e hulumtimit shkencor,
veprimtarinë botuese dhe pjesëmarrjen e hulumtuesve shkencorë në tryeza,
seminare dhe simpoziume shkencore.
Në këtë vijë, më 17 prill të vitit 2013, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe
Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, në vigjilje të 18 Prillit –Ditës
Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Vlerave Arkeologjike, realizoi projektin
“Vlerat e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve dhe identiteti kombëtar”. Për të
përcjellë deri tek gjeneratat e reja domethënien e këtyre vlerave të trashëgimisë
kulturore të shqiptarëve dhe lidhshmërinë e tyre me identitetin kombëtar, ligjëruan
punonjësit shkencorë të ITSHKSH-së dhe bashkëpunëtorët e jashtëm shkencor.
Audiencën e kësaj punëtorie e përbënin nxënësit e zgjedhur të shkollave fillore të
Shkupit: “Liria”, “Imri Elezi” dhe “Kongresi i Manastirit”. Me ligjërata në tema të
ndryshme nga historia, arkeologjia, kultura, folklori, gjuha dhe letërsia, u paraqitën
studiuesit: dr. Skender Asani, dr Mixhait Pollozhani, dr. Naim Halimi, mr. Besnik
Emini, dr. Izaim Murtezani, dr. Bukurie Mustafa, dr. Zeqirja Ibrahimi dhe mr.
Hidajete Azizi, etj.
Ndërsa po në prill të vitit 2013 aktiviteti i Institutit u shtri në Manastir. Me rastin e
100 vjetorit të vdekjes së rilindësit Hafiz Ali Ulqinaku (1853-1913), Muzeu i
Alfabetit në Manastir, në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Trashëgimisë
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve organizuan tribunën shkencore me temë
“Rëndësia e Ali Ulqinakut në zhvillimin e alfabetit të gjuhës shqipe”. Me kumtesa u
paraqitën studiues nga Instituti i Trashëgimisë Shpirërore e Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup (ITSHKSH), Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe nga Shoqata e
Historianëve Shqiptarë të Maqedonisë. Veprimtaria e Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve ka qenë e bujshme edhe në qershorin e vitit
2013. Në datën 3 qershor u organizua sesioni shkencor me temë: “Toponimia
shqiptare në Maqedoni”. Ishin dy arsye që ndikuan në organizimin e sesionit:
-mungesa e eksplorimit të duhur shkencor të kësaj teme deri më tani, dhe
-sanksionimi me ligj i toponimisë shqiptare në Maqedoni, që nga viti 2004.
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Në këtë sesion shkencor, morën pjesë studiues të njohur të toponimisë dhe
onomastikës, nga institucionet arsimore dhe shkencore shqiptare të Maqedonisë
dhe Kosovës. Me kumtesa shkencore u prezantuan: Avzi Mustafa me temën
“Toponimia dhe mikrotoponimia e Rekës se Epërme”, Xhemaludin Idrizi me në
temën “Për etimologjinë e disa toponimeve të fshatrave të rrethit të Shkupit”,
Qemal Murati foli në temën “Toponimia shqiptare në arealin e Maqedonisë dhe
përpjekja për të manipuluar politikisht me këtë materie”, Begzad Balliu lidhur me
“Toponiminë shqiptare në Maqedoni në studimet onomastike”, Asllan Hamiti në
temën “Toponimia dhe mikrotoponimia shqiptare në Maqedoni – dëshmi e
autoktonisë”, Izmit Durmishi bëri “Vështrime fonetike mbi toponiminë e Pollogut
të Epërm”, Ismet Osmani lidhur me “Toponiminë e Dervenit të Shkupit”, Mustafa
Ibrahimi rreth “Ligjërimit popullor dhe ai zyrtar i disa ojkonimeve në rajonin e
Prilepit, Dollnenit dhe Krushevës”. Ndërsa Naim Halimi foli për “Toponiminë në
rajonin e Kumanovës –dëshmi për autoktoninë e shqiptarëve”, Berton Sulejmani
prezantoi lidhur me “Përdorimin e toponimeve shqiptare në tekstet shkollore shqipe
të botuara në Maqedoni (1981 – 1989)”, Skender Asani “Mbi disa emërtime të
lagjeve të Shkupit në shek.XIX-XX”, Besnik Emini lidhur me “Toponiminë
kadastrale dhe popullore të fshatit Çellopek të Pollogut”, Agron Salihu rreth
“Toponimisë së fshatit Sllatinë të komunës së Tearcës”, dhe Zeqirija Ibrahimi në
temën “Standardizimi administrativ i toponimisë shqiptare në Maqedoni”.
Instituti ka qenë i hapur për bashkëpunim me institucionet relevante arsimore dhe
shkencore në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri.
Pas firmosjes së marrëveshjeve me institutet homologe në Kosovë e Shqipëri,
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë,
nënshkroi Memorandumin e bashkëpunimit me Institutin e Historisë Nacionale të
Maqedonisë. Memorandumi u nënshkrua nga drejtuesit e këtyre dy institucioneve,
përkatësisht nga Dr. Shefqet Zekolli dhe Dr. Dragi Georgiev, në prani të
ambasadorit amerikan në Maqedoni, Pol Uolers dhe ambasadores gjermane,
Gurdun Shtajneker. Përmes memorandumit vendosen bazat e bashkëpunimit
institucional ndërmjet dy instituteve dhe bëhen përpjekje për tejkalimin e barrierave
të formave të ndryshme.
Si rezultat i këtij përcaktimi dhe gatishmërisë së institutit për debat te hapur, por të
argumentuar shkencor, për herë të parë pas 100 viteve, Kryengritja e shtatorit ishte
objekt i studimit të përbashkët të historianëve shqiptarë dhe atyre maqedonas.
Simpoziumi dyditor që u mbajt më 4 dhe 5 tetor në Ohër dhe në Dibër, kishte për
qëllim nxjerrjen në pah të fakteve historike nga historianë shqiptarë e maqedonas,
për të zbardhur këtë ngjarje të rëndësishme kombëtare. Në këtë simpozium nga
ITSHKSH-Shkup me punimet e tyre u prezantuan:
Skender Asani: Dhuna e ushtruar nga ushtria serbe ndaj shqiptarëve të krahinës së
Shkupit në periudhën tetor 1912-shtator 1913.
Besnik Emini: Historianët shqiptarë për kryengritjen e shtatorit të vitit 1913 me
rastin e shënimit të 80 vjetorit të saj.
Naim Halimi: Kryengritja e vitit 1913-vazhdim i luftës së popullit shqiptar për
clirim dhe bashkim kombëtar.
Ardian Limani: Gazeta Politika për kryengritjen e shtatorit të vitit 1913.
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Më 22 nëntor, në Ditën e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, datë kjo që përkon edhe me
përvjetorin e gjashtë të themelimit të institutit tonë shkencor, i cili nga dita në ditë
shënon suksese të reja në fushën e shkencës dhe kulturës shqiptare, punonjësit
shkencorë të ITSHKSH-Shkup ishin pjesëmarrësit kryesorë në konferencën e
organizuar në Muzeun e Alfabetit shqip në Manastir me temë “105 vjetori i
alfabetit shqip”. Në këtë konferencë punimet e tyre i prezantuan Shefqet Zekolli,
Bukurije Mustafa, Skender Asani, Sevdail Demiri dhe Sefer Tahiri.
Pikërisht për bashkëpunimin e suksesshëm në realizimin e projekteve të
rëndësishme kulturore dhe shkencore, me rastin e festave të nëntorit, drejtuesit e
institucionit nacional “Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe” –Manastir, i ndanë
mirënjohje të veçantë Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup.
Në datën 12 dhjetor të vitit 2013 u organizua tribuna shkencore me temë: “Letërsia
shqipe dhe shkolla”, ku referuan njohës të mirë të kësaj lëmie nga ITSHKSH,
USHT, UEJL, Universiteti i Shkupit, etj. Tribunën e shpalli të hapur drejtori i
ITSHKSH-së, Dr. Shefqet Zekolli, i cili theksoi se zhvillimi i letërsisë shqiptare,
sikurse edhe zhvillimi i shkollës shqipe, kanë kaluar nëpër periudha të rënda
kohore, të cilat kanë bartur pasojat e tyre deri në ditët e sotme. Më pas me punime
shkencore u paraqitën studiuesit: Zeqirja Neziri “Shkenca e letёrsisё, programet
dhe librat shkollor tё letёrsisё shqip(tar)e”; Fatmir Sulejmani “Si mësohet letërsia
në shkollë?”, Agim Leka “Ligjërimi dhe mësimi i letërsisë në shkolla”; Vebi
Bexheti “Letërsia e munguar shqipe dhe kthimi i saj në shkollat tona”; Shefqet
Zekolli “Vlerat edukative të letërsisë shqipe për fëmijë”; Avzi Mustafa “Mbi disa
probleme të mësimit të teorisë së letërsisë dhe stilistikës gjuhësore në shkollë”;
Izaim Murtezani “Pozita e letërsisë gojore në tekstet mësimore (gjendja dhe
perspektiva)”; Qemal Murati “Letërsia shqiptare dhe gjuha e tekstit shkollor”;
Salajdin Salihu “Shkolla shqipe dhe autoret e ekskomunikuar”; Dr. Zeqirja
Ibrahimi “Letërsia shqipe në shkolla dhe ideologjia”; Lulzim Murtezani “Rëndësia
psikologjike e letërsisë: roli i saj në plotësimin e motivit te kuriozitetit të fëmijës”,
dhe Sefer Tahiri me punimin shkencor në temën “Rinia shkollore midis letërsisë
dhe medieve masive”. Këtë tribunë shkencore e përcollën edhe shumë arsimtarë të
gjuhës e letërsisë shqipe, për të cilët këto ligjërata ishin të mirëpritura, me shpresë
se do të ndikojnë në përmirësimin e imazhit të letërsisë shqipe në shkollat tona.
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore i Shqiptarëve të Maqedonisë në
Shkup (ITSHKSH), gjatë vitit të kaluar kalendarik nxori nga shtypi disa botime të
reja, të cilat e plotësojnë mozaikun e literaturës shkencore, sidomos në sferën e
gjuhësisë dhe letërsisë shqipe. Bëhet fjalë për numrin e 7-të të revistës “Studime
albanologjike”, librin “Fjalor i gabimeve gjuhësore – Këshilla për t’u shprehur
saktë dhe bukur” nga autori prof. dr. Qemal Murati, librin “Këngët lirike të
Drinisë” nga autori dr. Shefqet Zekolli dhe librin e punonjëses shkencore të
institutit, Bukurije Mustafa “Rreth tipareve gjuhësore të gazetës ‘Shkupi’ (19111912)”.
Libri i Bukurije Mustafës “Rreth tipareve gjuhësore të gazetës ‘Shkupi’ (19111912)” është i pari i këtij lloji i cili trajton strukturën gjuhësore të gazetës më të
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rëndësishme shqipe të kohës në Vilajetin e Kosovës, gazetës “Shkupi”. Ky libër u
promovua në datën 19 shtator, në të cilin foli studiuesja franceze, Evelyn Noygues,
nga Instituti Nacional i Gjuhëve dhe Civilizimeve Orientale në Paris, e cila u ndal
posaçërisht te rëndësia e gazetës “Shkupi” dhe kontributi i rilindësit Jashar Erebara,
në botimin e kësaj gazete. Autorja e librit, Dr. Bukurije Mustafa, tha se me këtë
libër ka dashur që të nxjerr në pah veçantinë gjuhësore të gazetës “Shkupi”, krahas
karakterit bazik të saj në fushën e publicistikës.
Ndërsa, libri “Këngët lirike të Drinisë” nga autori dr. Shefqet Zekolli, përbën një
studim shkencor nga fusha e letërsisë dhe folklorit në anën e Drinit të Kosovës. Siç
do të shprehet edhe vetë autori, motivet e ndryshme dhe atraktive të këngëve lirike
të Drinisë, pasuria përmbajtjesore që këto këngë mbajnë në vete, shprehjet e bukura
lirike dhe vlerat e tjera të pamohueshme artistike që ato kanë, e kanë shtyrë atë që
për një kohë të gjatë t’u përkushtohet këtyre krijimeve popullore të një rëndësie të
veçantë. Recensentë të këtij libri janë Zeqirja Neziri nga Universiteti i Shkupit dhe
Izaim Murtezani nga Instituti i Folklorit në Shkup.
Siç edhe mund të vërehet nga titulli dhe nëntitulli i librit: “Fjalor i gabimeve
gjuhësore – Këshilla për t’u shprehur saktë dhe bukur” nga autori Qemal Murati,
kemi të bëjmë me një botim i cili është më se i nevojshëm në kohën e sotme, kur sa
më shumë shtohen format e komunikimit, aq më tepër shtohen edhe gabimet gjatë
të folurit ose të shkruarit. Në këtë libër, gjenden mbi 1000 fjalë e fraza inflacioniste
me forma të gabuara, të cilat duhet shmangur nga përdorimi. Duke e lexuar këtë
libër, lexuesit do të befasohen sesa shumë gabojnë edhe aty ku nuk mund të
gabohet. Ky tekst kryesisht analizon gjuhën e sotme që përdoret në mediet shqipe,
si në gazeta e revista, radio e televizione, internet dhe në jetën e përditshme.
Recensentë të këtij libri janë: Shefkije Islamaj nga Instituti Albanologjik i
Prishtinës dhe Edlira Troplini nga Universiteti i Durrësit.
Instituti botoi edhe studimin monografik me titull “Said Najdeni –Hoxhë Voka dhe
Hafiz Sherif Langu”, të autorit, Prof.dr. Mahmud Hysa. Recensentë të librit janë
prof. dr. Xhevat Gega, prof. dr. Agron Tufa dhe mr. Ruzhdi Lata. Botimin e këtij
libri financiarisht e ndihmoi Myftinia e Dibrës. Studimi monografik me titull
"Said Najdeni – Hoxhë Voka dhe Hafiz Sherif Langu", është i një rëndësie të
veçantë për ndriçimin e jetës dhe veprimtarisë së këtyre dy figurave të rëndësishme
të kulturës sonë nga Dibra.
Të gjendur brenda këtyre dy kopertinave, këto dy personalitete trajtohen në dy
pjesë të veçanta: në pjesën e parë studimi është përqendruar te Said Najdeni,
ndërsa në pjesën e dytë bëhet fjalë për Hafiz Shefrif Langun. Monografia në fund
përmbyllet me një shtojcë me dokunte nga arkivat e ndryshme të cilat përcillen si
faksimile origjinale.
Numri më i ri i revistës “Studime albanologjike”, me kryeredaktor prof. dr. Qemal
Murati, sjell para lexuesve tema të ndryshme dhe të reja nga sfera e gjuhës,
letërsisë, historisë, folklorit, etj. Në kapitullin “Studime dhe artikuj”, radhiten
tekstet e studiuesve: Qemal Murati, Zeqirija Ibrahimi, Izaim Murtezani, Shefqet
Zekolli, Arben Hoxha, Yzedin Hima, Afrim A. Rexhepi, Naim Halimi, Skender
Asani, Zeqirja Rexhepi dhe Avzi Mustafa. Në kapitullin “Identitete shqiptare e
ballkanike”, lexojmë punimet e autorëve Gazmend Kapllani, Armand Plaka,
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Admirina Peçi, Sabaudin Zhuta, Sefer Tahiri, dhe disa recensione nga Emil Lafe
dhe Xhelal Ylli.
Gjatë vitit 2013, konkretisht në shtator, me ftesë të Institutit tonë, në vizitë në
Maqedoni qëndroi studiuesja franceze, Evelyn Noygues, e cila gjatë kohë është
marrë me çështjet shqiptare dhe veçanërisht me jetën dhe veprën e atdhetarit Jashar
Erebara. Në bashkëpunim me ITSHKSH-Shkup, në datën 19 shtator u organizua
tribuna shkencore me temë “Klubi Shqiptar i Kumanovës (1909) dhe Jashar
Erebara”. Noygues kishte prezantime të tilla edhe në Universitetin Shtetëror të
Tetovës, në komunën e Dibrës dhe në Institutin tonë në Shkup. Albanologia
Noygues ligjëronte për figurën markante të rilindësit Jashar Erebara, me prejardhje
nga Podujeva, i lindur në Mostar dhe i rritur në Dibër, ku ishte adoptuar në familjen
Erebara.
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve – Shkup vazhdon të
mbështetet institucionalisht nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Ka pranuar një
sasi të konsiderueshme të librave dhe literaturës shkencore nga ana e këtij instituti.
Bëhet fjalë për botime shkencore nga sfera e gjuhës, letërsisë, historisë, folklorit,
etnologjisë, etj., të cilat janë shumë të rëndësishme për këmbimin e përvojave
shkencore dhe zhvillimin e albanologjisë. Kohë më parë, edhe ITSHKSH i ka
dhuruar të gjitha botimet e veta IAP-së dhe në bazë të marrëveshjes, do të
shkëmbehen rregullisht të gjitha botimet vjetore të këtyre dy instituteve.
Si rrjedhojë e aktiviteteve të vitit 2013, në janar të vitit 2013, u botua edhe numri 8
i revistës Studime Albanologjike dhe dy numra të revistës SCUPI, 5 dhe 6, në të
cilën botohen punimet shkencore të prezantuara në konferenca, seminare, tryeza të
rrumbullakëta, tribuna apo simpoziume të organizuara nga Instituti. Bëhet fjalë për
numrat që u kushtohen tribunës shkencore “Toponomia shqiptare në Maqedoni”
dhe asaj me temë “Letërsia shqipe dhe shkolla”.
Dr. Sefer Tahiri
(Referim në promovimin e aktiviteteve të ITSHKSH-Shkup për vitin 2013, që u
mbajt më 26 maj të vitin 2014).
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